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Az új Mazda6
„Rivalizálás,
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Vendée Globe, Amerika Kupa
Volvo Ocean Race
   Rolex Sydney to Hobart…
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Corsa 1.2 l Selection
akár bruttó

2 999 000 Ft-ért.

Corsa
Fejlett parkolóasszisztenssel és tolatókamerával.**
A Corsa számára a parkolás gyerekjáték! A fejlett parkolóasszisztens magától
a helyére kormányozza az autót. Szenzorai észlelik az előtte és mögötte álló
akadályokat, tolatókamerája pedig képben tartja önt. A további részleteket
és a Corsa vezetéskönnyítő szolgáltatásait az-új-oh.hu oldalon ismerheti meg.
A legjobb
vétel 2015

*Konkrét árajánlatokért, részletes műszaki adatokért és az akció részleteiért, kérjük, látogasson el a www.opel.hu weboldalra, vagy forduljon a részt vevő
Opel-márkakereskedéseinkhez. A feltüntetett ár az Opel Corsa 1.2 l-es benzinmotorral ellátott, Selection modell vásárlása esetén érvényes. Az akció 2015.
október 1. és 31. között, az akcióban részt vevő Opel-márkakereskedésekben megrendelt autókra, a készlet erejéig érvényes. Az Opel Southeast Europe Kft. és
az akcióban részt vevő Opel-márkakereskedések fenntartják a jogot az ajánlat megváltoztatására, illetve visszavonására. Kombinált használat esetén az Opel
Corsa 1.2 l átlagfogyasztása: 5,4 l/100 km, CO2-kibocsátása: 126 g/km. A képen látható autó illusztráció.
**Opcionális felszereltség.

*
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Szerencsés vagyok: gyerekkorom nyarait a
Balatonnál tölthettem el. Ha sütött, ha fújt,
egész nap a vízben voltunk. Egy viharos napon
szörfözni próbáltam, és eléggé elsodródtam a
parttól. Akárhogy próbáltam kievickélni, csak
nem ment. Pedig az északi szél még akár
segített volna is, de olyan erővel fújt, én meg
olyan kezdő voltam, hogy órákig csak szenvedtem, szitkozódtam, küzdöttem. Teljesen
egyedül; sehol senki, akitől segítséget kérhettem volna. Kezdett kritikussá válni a dolog.
Úgy tudtam felülkerekedni a pánikon, hogy a
számkivetett Tom Hankshez hasonlóan hangosan magyaráztam magamnak: csak magadra
számíthatsz, egyedül vagy, és ha te nem csinálod meg, akkor senki. Talán ennek is (meg
annak, hogy aztán persze csendesedett a
szél) köszönhetően sikerült hazavitorláznom.
E havi címlaphősünk, Fa Nándor, az egyedüli
küzdés fekete öves mestere. Ráadásul még
élvezi is. Életútja azt üzeni nekünk, hogy akár
egyedül is képesek vagyunk legyőzni a legtöbb akadályt. Nem kis büszkeséggel tölt el
bennünket, hogy a világhírű vitorlázót immár
a MOL-csapat soraiban tudhatjuk, és támogathatjuk céljai elérésében. Hiszen egyedül a
legtöbb akadályt képesek vagyunk leküzdeni,
együtt azonban az összeset. Jó olvasást!

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Túl

a hagyományokon
Ahogy az a napokban véget ért Frankfurti Autószalon
kiállított autóinak nézegetése közben is kiderült, egyre
kevesebb a hagyományos elvek mentén készített új modell,
illetve tanulmány. Mindenki érzi a változás szelét, ám
a gyártók más és más módon reagálnak rá.

➜ A jövendő
●
➜ A várva várt
●
➜ A jeti
●
➜ A bohókás
●
➜ Az útravaló
●

Elektromos

3D-nyomtatóval

Sportos hangulatú, különleges tanulmányt mutatott be
a Peugeot. A Fractal névre keresztelt, városi kupénak pozicionált, négyüléses kabrió belső terének mintegy
80 százaléka 3D-s nyomtatással készült, és levehető keményteteje révén jó időben is kellemesen használható. A Fractal tanulmányautó
hajtásáról az első és hátsó tengelyre szerelt egy-egy villanymotor gondoskodik,
amelyek összesen 204 lóerőt képesek
leadni. Ezzel garantált a 6,8 másodperces százra gyorsulás. A gyártó szerint
egy feltöltéssel 450 kilométert tesz
meg a kocsi.

Testesebb

Kapható a nagy Tesla

Hosszú ideje és a tanulmányautó alapos megismerése óta várjuk,
hogy a Tesla végre bemutassa SUV-jét, a Model X-et. Ez most megtörtént, ám az interneten elérhető Model X Studióban mindössze
egyetlen, limitált kivitel foglalható, Signature néven. Akkumulátorból
is egyelőre egy van, ez 90 kWh teljesítményű – ezzel a kocsi hivatalos hatótávolsága 386 kilométer. Menetteljesítményei miatt azonban nincs szégyenkeznivalója a Model X-nek, hiszen a 250 km/h-s
végsebesség és a 3,8 másodperces gyorsulás magukért beszélnek.
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autós-motoros hírek
Patrióta

Nem zárolt

Az UAZ elsősorban évtizedes katonatörténetek szereplője, kevesen
tudják, hogy a gyár nemcsak hogy ma is ontja magából az elpusz
títhatatlan, örökérvényű konstrukció mentén készített darabokat, de egészen modern típusokkal is a piacra lépnek. Ilyen a felfrissített Patriot, amely pofás külseje mellett megőrizte terepjárós
képességeit is. 210 milliméteres hasmagassága és 500 mm-es
gázlómélysége felezővel és kapcsolható összkerékhajtással használható ki. Most ráadásul kérhető hozzá LED-es lámpa és érintőképernyős multimédia-rendszer is. Különös elképzelés.

Emlékül

Lütyő örülne

A Saint Tropez-i csendőrök legendás
járműve, a Mehari szellemi örökösének
szánja a Citroën a Cactus M kivitelét.
Az egyelőre tanulmányként bemutatott kocsi egy eleve avantgárd típusra,
a C4 Cactus műszaki alapjaira épül.
Látványos újdonság nem is a technikában akad, sokkal inkább a játékos
részletekben. Hagyományos tetővel
nem rendelkezik a Cactus M, így kön�nyedén megtelik kosszal, tengerparti
homokkal, esetleg sárral az utastér,
ezért azt úgy alakították ki, hogy slaggal mosható legyen. A víz a padlóba
integrált lefolyón távozhat.

Kishírek
Sokat akarnak…

Kilenc új modellt kíván bemutatni négy
év alatt az Alfa Romeo. A friss Giulia
mellé jön többek között egy kis SUV a
Giulia alapjaira, egy felső-középkategóriás prémiumszedán és az új Spider is,
amely a Fiat 124-essel ellentétben nem
a Mazda MX-5-ös alapjaira épül.

Nem extráznak

A JD Power idei felmérése szerint az
autóvásárlók nagy arányban nem használják a kocsikba alapból beépített vagy
megrendelt extrafelszerelések zömét.
Átlagot tekintve ez azt jelenti, hogy a
tulajdonosok 20 százaléka a kocsija 33
funkciójából 16-ot még sosem használt.

Végre elváltak

Többéves huzavona és bírósági procedúra után úgy tűnik, most már tényleg felszámolhatja partneri viszonyát a
Suzuki és a Volkswagen. A még 2011ben részvénybirtoklási okok miatt elmérgesedett helyzetre tehetnek most pontot a felek.

Kendőzetlenül

Gold Denim

Új stílusban

A 2016-os modellévre cruiserei emblematikus stílusán és
teljesítményadatain is változtat a Harley-Davidson. Ez konkrétan azt jelenti, hogy limitált szériában a Fat Boy S és a Softail
Slim S is megkapja a Screamin’ Eagle fantázianevű Twin Cam
erőforrást. Külső szemlélőnek az alapból sötét színek tűnnek
majd fel az újdonságokon, bár utóbbi Olive Gold Denim festéssel is elérhető lesz. A gyártó első ízben kínál bizonyos típusokhoz elektromos tempomatot, és a Sportsterek esetében a
hátsó futóművet is átdolgozzák.

Iránban visszafelé haladnak az időben, legalábbis erre utal az a friss rendelet, amely szerint büntethető az a
nő, aki kendő nélkül vagy nem megfelelően viselt kendőben ül az autóban. Utasként, természetesen. A hatóság ilyen esetben elkobozza
a gépjárművet a
tulajdonostól.
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én és az autóm

Frissen,

fiatalon

Mazda6

Alig két éve mutatta be a Mazda nagy dobását,
a legújabb 6-ost, most máris itt a frissített kivitel,
amely, ha lehet, a jónál még egy fokkal jobb.

A

KODO-design ékköve, a technológiai kifinomultság mintapéldája, az autóipari egyediség, sőt egyéniség csimborasszója. Megjelenésekor imádták,
már-már istenítették a Mazda6-ot – nem véletlenül.
Majd a bemutatása után sorra jöttek a hasonló elvekre
épített márkatársak, ám a Mazda a most debütált változattal vitte tökélyre a műfajt, egyszerűen lehetetlen
fogást találni rajta. Más autógyárak jellemzően akkor kezdenek modelljeik ráncfelvarrásába, amikor azok már öregecskék, a konkurencia is elhúzott mellettük, ám még kell
néhány év az utódmodell tökéletesítésére. A Mazdánál
ezek a tényezők nem állnak fenn, a frissítés előtti pillanatokban is kategóriája egyik legjobbja volt. Hogy akkor
mégis mi lehetett az indíték? Valószínűleg az a tendencia, amely szerint az autógyárak elkezdik középkategóriás
autóikat a prémiumszegmens felé tolni. Gondoljunk csak
az új Passatra! Márpedig a Mazda alig titkolt szándéka,
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hogy termékeit rövid időn belül a jelenlegi három német
prémiummárka által uralt klubban láthassa.

Simítgatás
Ahogy fentebb is említettük, a Mazda6 kurrens generációja alapjaiban is mestermű. Mit lehetett vajon még
finomítani rajta? Kívül vétek lett volna észrevehetően
bolygatni a formát, hiszen pont annyival dobta meg az
eladási számokat, mint a jó technika. Azt, hogy a fris
sített kivitel némileg markánsabb lett, apróságokkal
érték el a tervezők: vastagabb krómok, kicsit módosított
lökhárítók új ködlámpatartókkal, LED-es lámpák
– és nagyjából ennyi.
Belül a hivatalos megfogalmazás szerint korszerű szolgáltatásokkal egészítették ki az eddigieket. A TomTom
navigáció helyett iGo került a kocsiba, átalakították az
infotainment rendszert, amely így már mobilnetes funkciókat is kínál, a mai világban üdítően ható karos kéziféket
pedig itt is elektromosra cserélték.

én és az autóm

Nem voltak még ráncok a Mazda6-on,
amelyeket ilyen sebesen orvosolni kellett
volna, apróbb finomításokkal azonban
sikerült még egy kis pluszt hozzáadni
a modell elévülhetetlen erényeihez.
Ami egyértelműen érződik a modellfrissítés után, hogy
a Mazdánál nagyon igyekeztek kiiktatni a műanyag
érzetet; azon túl, hogy minden földi jó rendelhető bele –
akár hátsóülés-fűtés is –, az anyagválasztásban, a megmunkálásban, a berendezésben, de még az illatokban is
láthatóan, tapinthatóan a prémiumkategóriát célozzák.

Összkeréken
A Mazda6 motorkínálata nem változott a kipofozás után,
ami egyértelműen jó hír. A Skyactiv-G benzines és a
Skyactiv-D turbódízel eddig is magasra tette a lécet, így
nem is volt szükség a piszkálgatásukra. Az egyetlen változás a hajtás terén, hogy immár mind a négy kereket
forgatja a motor, ha a sofőr úgy kívánja. Elsősorban a
kombikivitelnél számítanak sikerre az összkerekes verzió tekintetében. Igazságtalanok lennénk, ha a lágyabbra
hangolt futóművet nem említenénk meg, hiszen ez már
egyfajta hagyomány a mazdás ráncfelvarrásoknál.
Az elöl MacPherson, hátul soklengőkaros futómű
továbbra is betonszilárd és üzembiztos, ám az új beállítással talán valamivel még jobban illeszkedik a mifelénk
szokásos útminőségekhez.
Az utastér zajszigetelése szintén javult, de szerencsére
steril azért nem lett, pont annyit enged be a motor hangjából, amennyi az élvezetes autózáshoz elengedhetetlen.

Mazda6

A szürke két árnyalata
A Mazda6 idei frissítésének egyik
legkevésbé fontos, mégis említésre
méltó újdonsága, hogy két új szín is
megjelent a palettán. Kevésbé árnyalja
a képet, hogy mindkettő szürke.
A Sonic ezüst új, a Titanium Flash azonban már bemutatkozott a Mazda3-on.
Annak tudatában, hogy a kategóriában
még mindig leginkább a szürke különböző árnyalatai mennek Európában,
nem meglepő a Mazda ebbéli döntése, pedig a színskála eddigi színeit
is hangzatos fantázianevekkel látták
el: Soul piros, Reflex kék, Jet fekete,
Meteorszürke, Snowflake gyöngyházfehér, sötét kristálykék és sarki fehér.

Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tengelytáv:
Csomagtér:
Motorválaszték:
Teljesítményszint:
Átlagfogyasztás:
Alapár:

4870/4808 mm
1840 mm
1450/1475 mm
2830/2750 mm
480/522/1648 liter
1 benzines, 1 dízel
145-175 lóerő
3,9-6,4 liter/100 km
6 589 900 forint
Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

Végső soron
Összefoglalásul tehát elmondhatjuk, nem voltak még ráncok a Mazda6-on, amelyeket ilyen sebesen orvosolni kellett volna, apróbb finomításokkal azonban sikerült még
egy kis pluszt hozzáadni a modell elévülhetetlen erényeihez. Továbbra is egy szép, egyedi megjelenésű, sportos,
mégis tágas és kényelmes középkategóriás autó, remek
minőségben, unikális technikával. És most a prémiumkategória felé is tett még egy lépést, igaz, eddig sem volt
nagyon lemaradva.
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MOL-hírek

Őszi

sikertörténetek

Sportolók, zenészek és a szülinapos MOL Bubi
Elkezdődött
a MOL Liga új idénye
Szükséges változások, bővülő mezőny,
új remények

A MOL Liga csapatai:
Corona 2010 Brasov
Debreceni Hoki Klub
Dunaújvárosi Acélbikák
DVTK-Jegesmedvék
Fehérvár AV19
Ferencváros Bp. ESMTK
HSC Csíkszereda
MAC Budapest
UTE

A MOL Liga menetrendje:
Alapszakasz: szeptember 10. – február 4.
Negyeddöntő: február 7–18.
Elődöntő: február 21. – március 6.
Döntő: március 9–23.

Egyéves a MOL Bubi
A szülinapos közbringa sikertörténete
Egy évvel ezelőtt, 2014. szeptember 8-án indult a közösségi közlekedés új formája, a MOL Bubi, melynek sikere
minden várakozást felülmúlt. Már az indulás első hónapjában majdnem négyezren váltottak bérletet, ez a szám
pedig azóta is növekszik. A cél továbbra is az, hogy rövid
városi utazásaikhoz egyre többen válasszák alternatívaként a kerékpárt, így a MOL Bubi folyamatosan bővíti szolgáltatásait: új gyűjtőállomásokkal, illetve a nemrég megjelent negyedéves bérlettel. Mindezeknek köszönhetően
immár 11 kerületben 98 gyűjtőállomás, 2159 dokkolóállomás és 1150 kerékpár várja a MOL Bubi használóit.

8

| stílus&lendület | 2015. október

E címszavakkal jellemezhető a MOL Liga 2015–
16-os, immáron nyolcadik évadjának nyitánya.
A szeptember 10-től február 4-ig tartó alapszakaszban a pontrendszer változatlan marad, újítás viszont
az AHL-ben már bevált hosszabbítás lesz, melynek
célja, hogy már a szétlövés előtt eldőljenek a mérkőzések. A bővülő létszám újoncai a nemzetközi ligába
visszatérő Fehérvár AV19 – melynek juniorcsapata
a legutóbbi három U20-as magyar bajnokságot megnyerte –, valamint a MAC Budapest, melynek edzését az a Majoross Gergely vette át, aki az előző
idényben a Miskolccal mindent megnyert: magyar
bajnokságot, a MOL Ligát és a Magyar Kupát is.
A hagyomány alapján a szezon legnagyobb esélyesei a címvédő Miskolci Jegesmedvék, akiknek idén
új névvel (DVTK-Jegesmedvék), de jobbára a tavalyi
kerettel szurkolhatunk.

MOL-hírek

Világbajnoki érmek, olimpiai kvóták
Jó szezont zártak a kajak-kenusok
Fontos szereplésen vannak túl a MOL által támogatott kajak-kenusok, akik a
milánói világbajnokságon az érmeken túl a jövő évi riói olimpiára is gyűjtöttek
kvótákat. A női 500 méteres számok mindegyikében remekeltünk, párosban a
MOL-csapat tagja, Kozák Danuta nyert Szabó Gabriellával egy hajóban, négyesben ezüstöt szereztek Fazekas-Zur Krisztinával és a MOL Tehetségtámogató
Program tagjával, Kárász Annával kiegészülve. Kárász ráadásul egyesben is ezüstérmet, s ezzel egy újabb kvótát szerzett a magyar csapatnak.
Szintén olimpiai számban, kétszáz párosban brillíroztak a kajakos fiúk: a MOL
Tehetségtámogató Program másik kedvezményezettje, Tótka Sándor Molnár
Péterrel lett világbajnok. A kenusok között Takács Kincső 200 méteren ezüst-,
500 méteren pedig bronzérmet szerzett Lakatos Zsanettel. Vajda Attila ez alkalommal érem nélkül maradt 1000 méteren, de a szám kvótáját nem hagyta
Milánóban, ahogy 200 méteren Hajdu Jonathán sem.

Egy ezüstés egy
bronzérem
Remekeltek
az ifi öttusás lányok

Győztes dallamok
A fiatal zongorista nemzetközi sikerei
A MOL támogatott tehetsége, a fiatal pécsi zongorista, Boateng
Kármen Stephany a nyár folyamán két nemzetközi versenyen is
az első helyen végzett. A tizenhét éves lány júniusban az Ischia
szigetén megrendezett 3. Ischia Nemzetközi Zongoraversenyen
ért el első helyet, augusztusban pedig Bécsben, a 14. Bécsi
Nemzetközi Zongoraversenyen bizonyult a legjobbnak. Felkészítő
tanára a 2012-ben MOL Tehetséggondozásért Díjjal kitüntetett
Megyimóreczné Schmidt Ildikó.

Szeptember elején rendezték meg
az öttusázók ifjúsági „A” világbajnokságát Buenos Airesben. A MOL
Tehetségtámogató Programban
részt vevő Zs. Tóth Anna egyéniben
már a selejtezőkön a mezőny legjobbjai között végzett, majd összetettben a 8. helyen állt, így bejutott
a fináléba, ahol önmagát is felülmúlva összesen 1053 ponttal az
ifjúsági világbajnokság bronzérmese
lett. Csapatversenyben 3055 ponttal a magyar lányok – Zs. Tóth Anna,
Boros Alexandra és Simon Sarolta
összeállításban – csak egy hajszállal maradtak le az első helyről.
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Őszi nagytakarítás
a kertben

A pasztellszínekben pompázó lombtakarók
az ősz legszebb díszei közé tartoznak.
De mit tegyünk, miután lehullanak a levelek,
és bosszantó halmokban lepik el kertünket?

O

któberre már jócskán összegyűlnek a lehullott
levelek, és akinek az udvarán akár csak egy fa is
áll, tudja: nem könnyű munka tisztán tartani a kertet. Korábban az ősz ezért egyet jelentett a csípős füstfelhővel, hiszen a legtöbben a hagyományos módszert
választva egyszerűen elégették az összegyűlt avart.
Ez ma már egyre ritkább jelenség: Budapesten például
– magán- és közterületen egyaránt – tilos az avar
égetés, vannak azonban olyan falvak és városok, ahol az önkormányzat megadott
időszakokban engedélyezi; a szabályozásról bárki tájékozódhat saját
településén.

Miért ne égessük az avart?

A szigor nem véletlen, hiszen az avar
égetés több szempontból is rossz megoldás. A nyilvánvaló tűzveszély mellett a csípős, maró füst
zavarja a környezetünkben élőket. Még fontosabb ellenérv az egészségügyi kockázat: a kerti avar viszonylag alacsony hőfokon ég, a levelek kémiai összetétele is más,
mint a fahasáboké, így ilyenkor jóval több káros anyag szabadul fel. A szén-monoxid szabad ég alatt is károsítja az
egészséget, akárcsak a 10 mikrométernél kisebb lebegő
részecskék (PM10), melyek lerakódhatnak a tüdőben.

Milyen más megoldás létezik?

Az önkormányzatok nem csak tiltanak: a legtöbb településen segítséget nyújtanak a kerti hulladékok elszállításához. Budapesten ehhez speciális, felcímkézett gyűjtőzsákokat kell vásárolni, majd miután megteltek, ki lehet
helyezni a szemétgyűjtők mellé; a zsákok ára ugyanis tartalmazza a szállítási díjat. Hasonló szolgáltatásokról minden
kinek érdemes tájékozódnia a saját településén. A begyűjtött lombhulladékot általában komposztálják, ami aztán
jól használható ültetésnél vagy talajjavításhoz. Az összegyűjtött biohulladékot azonban mi magunk is újrahasz
nosíthatjuk, hogy aztán tavasszal ezzel is segítsük kertünk újjáéledését.

Otthoni komposztálás

A kerti avartűz viszonylag alacsony
hőfokon ég, a levelek kémiai összetétele is
más, mint a fahasáboké, így ilyenkor jóval
több káros anyag szabadul fel.
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A legjobb a kert egy ritkábban használt, félárnyékos szegletében végezni. Komposztálóládákat készen is vásárolhatunk a szakboltokban, de házilag is barkácsolhatunk
egyet – a lombhulladék mellett belekerülhet más szerves
eredetű anyag is, mint gyümölcs, kávézacc, teafű, kartonpapír, elhervadt növények, vágott virág, illetve növényevő állatok ürüléke (vagyis kutyáé és macskáé nem).
Diólevél és tűlevelű ágak azonban ne kerüljenek bele –
ezek komposztálását külön kell végezni, ráadásul jóval
időigényesebb munka is. A ládát fokozatosan töltsük fel,
majd figyeljünk a megfelelő nedvességre: fontos, hogy a
komposzt ne száradjon ki, de ne is legyen túl vizes. Ezért
egy-két havonta forgassuk át a kupacot. Ha így teszünk,
a folyamat nem jár kellemetlen szagokkal, és tavaszra
értékes tápanyagot kapunk.

promóció

Fűtési zónaszabályozás
Spóroljon komfortosan!

Az otthon elfogyasztott energia
közel 80 százalékát fűtésre
és a meleg víz előállítására
használjuk fel, így a legnagyobb
megtakarítást fűtési költségünk
csökkentésével érhetjük el.
Legyen energiatakarékos
és komfortos fűtése!

M

inden 1 °C hőmérséklet-csökkentés közel
6% energiamegtakarítást eredményez. Fűtési
rendszerünknek azonban megfelelő komfortot
kell biztosítania, nem szívesen fagyoskodunk otthonunkban. Képzeljen el egy ideális állapotot: mindig jó meleg
van. Aztán képzelje el, hogy ez mennyibe kerül Önnek:
jó sokba. Spórolhat azzal, ha alacsonyabb hőmérsékletet
állít be, amikor nincsenek otthon, vagy amikor nem
használják az adott helyiséget. De ugye Ön sem szeret
dideregni, amikor kibújik a jó meleg ágyból? Akkor
most komfort vagy energiatakarékosság? Lehet egyszerre mindkettő?
A termosztátok gyártásában százéves tapasztalattal rendelkező Honeywell a kényelem és az energiahatékonyság
jegyében a legújabb rádiófrekvenciás technológiát használva alkotta meg új, intelligens szobatermosztátját és
evohome fűtési zónaszabályozó központját. A leginkább
energiatakarékos és komfortos megoldás, ha zónaszabályozást alakítunk ki, otthonunkat zónákra osztva, például:
nappali, hálószoba, fürdőszoba. Egy többszintes ingatlan
esetében egy zóna akár lehet egy egész szint is.
Ha nyaralóval vagy kisebb lakással rendelkezünk, tökéletes megoldás az optimális szabályozásra az egy vagy két
zónát időprogrammal kezelő, vezeték nélküli Honeywell
okostermosztát. Könnyen telepíthető, okostelefonról

elérhető, és programozható. Így az energiahatékonyság mellett a kényelem is
megmarad.
Ha többszobás lakásunk, családi házunk van, a
vezeték nélkül kommunikáló, 12 zónát kezelő evohome
központtal és a rendszer további elemeinek segítségével
– például: radiátorműködtető szelepek, kazánszabályozó
modul, padlófűtés-szabályozó – annyi zónát alakíthatunk ki, amennyit szeretnénk, legyen szó radiátoros vagy
padlófűtésről, melegvíz-tárolóról vagy kazánszabályozásról. A rendszer moduláris, így utólag is könnyen bővíthető.
A központi egység segítségével nemcsak ki- vagy bekapcsolhatjuk a fűtést, hanem külön beállíthatjuk a megfelelő
hőmérsékletet minden egyes zónára, sőt olyan fűtési időprogramot készíthetünk, amely életstílusunkhoz a legjobban illik. Az evohome öntanuló rendszere pontosan tudja,
mennyi időre van szükség, hogy a zóna elérje a beállított
hőmérsékletet. Így mindig időben kezd fűteni, és a fürdővíz is pont akkor lesz meleg, amikor szükségünk van rá.
A fűtési zónaszabályozáson túl az extra kényelmet és a
rugalmasságot a Honeywell Total Connect Comfort szolgáltatás nyújtja. A mobilalkalmazás segítségével interneten keresztül vezérelheti fűtésrendszerét, bármikor, bárhol jár is. Ha a független fejlesztésű „IF” alkalmazást is
használja, telefonjához szinte már hozzá sem kell nyúlnia,
automatikusan irányíthatja fűtésrendszerét.
Ha többet szeretne tudni az energiahatékony és mégis
komfortos, kényelmes fűtésszabályozásról, keresse fel
weboldalunkat: www.rezsifaragok.hu/sl
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Okos

bringás appok
A hasznos telefonos applikációk sok területen megkönnyítik
a biciklisek életét. Amellett, hogy nem kell térképet hajtogatni
és követhetjük az edzésünket, még számos kreatív funkcióval
is játszhatunk. Íme, a kedvenceink.

Tekerés közben mutat és rögzít minden fontos adatot,
edzés után pedig táblázatot készít a megtett kilométerekről, a sebességünkről és a szintemelkedésről.

A gyógyító: St. John Ambulance
First Aid for Cyclists
Aki sokat teker, előbb vagy utóbb látni fog bringás balesetet. Bizonyos esetekben az egyetlen, amit ilyenkor tehetünk, hogy mentőt hívunk, de még ilyenkor is előfordulhat,
hogy azonnali segítségre van szükség, például a vérzés
elállításában. Ez az applikáció a leggyakoribb kerékpáros
sérüléseket sorolja kategóriákba, majd a megfelelő kiválasztása után végigkalauzol bennünket a sérült ellátásának lépésein.

A versengő: Strava

Az őrző-védő: Velotrack

A Strava tud minden alapfunkciót, amire edzés közben
szükségünk lehet, a lényege mégsem ez. Létrehozhatunk
vele új útvonalakat, illetve láthatjuk a többi felhasználó
útjait is, így akár azt is megtudhatjuk, ki jön mögöttünk az
utcán. De igazi népszerűsége a mögötte álló közösségnek
köszönhető, hiszen az egyik funkció segítségével különböző szakaszokon összehasonlíthatjuk a teljesítményünket a többi Strava-felhasználó eredményével. Sőt barátainkat is kihívhatjuk, hogy mérkőzzenek meg velünk.

Mindannyian szeretjük, ha a biciklink ott vár meg minket,
ahol hagytuk. De ha még az U-lakatban sem bízunk meg
teljesen, érdemes beruházni a Velotrackbe, amely egyszerre egy app a telefonunkon és egy GPS-vevő beépítve
a kerékpárunk vázába. Ennek az eltávolíthatatlan alkatrésznek a segítségével az alkalmazás értesít minket, ha
parkoló biciklink elindulna, emellett pedig méri a tekerés
közben megtett távot, az elégetett kalóriákat, és barátaink is élőben követhetik, merre járunk éppen.

A túravezető: Runtastic Mountain
Bike és Roadbike
A Runtastic egy rendkívül népszerű futóalkalmazás,
amelynek már van hegyikerékpáros és
országúti verziója is. Az offline üzemmódban is működő új applikáció erdei térképeken
is képes minket elkalauzolni, és ha szeretnénk, hangos információt is ad, így előre
felkészülhetünk egy
nehezebb emelkedőre
vagy hirtelen kanyarra.
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MOL Bubi-bérlettel támogatjuk
a fenntarthatóságot
A Telekom „hello holnap!” alkalmazása
támogatja a fenntartható fejlődést és
a közösségi aktivitást. Előre meghirdetett, gyakran jótékony és önkéntes munkát igénylő eseményeken való részvételünkkel pontokat gyűjthetünk, ezeket
Telekom-felhasználóként bizonyos társadalmilag hasznos szervezeteknek
ajánlhatjuk fel, amelyek minden pontunkért cserébe száz forintot kapnak a
Telekomtól. Az akcióba bekapcsolódott
a MOL Bubi is, így Bubi-bérlet vásárlása
esetén szintén gyűlnek
a pontok az
egyenlegünkre.

APRÓLÉKOS TERVEZÉS. ALAPOS KIDOLGOZÁS.
RÉSZLETEKBE MENŐ FIGYELEM. ÍGY KÉSZÜLT AZ ÚJ HONDA HR-V.
HOGY BIZTOSAN MINDEN ALKOTÓRÉSZ TÖKÉLETESEN ILLESZKEDJEN.
EGY OLYAN KOMPAKT SUV-OT ALKOTVA, AMELY OLYAN PRAKTIKUS
BELÜL, AMILYEN GYÖNYÖRŰ KÍVÜL.

A H R-V ve g ye s ü ze m a ny a g -fo g y a s z t á s a 4 , 0 - 5 ,7 l/10 0 k m , C O 2- k i b o c s á t á s a 10 4 -13 4 g / k m . A z a d a to k a z EU á l t a l s z a b á l yozot t m é ré s e k
alapján kerültek megadásra, összehasonlíthatóság céljából. A valós körülmények között mért adatok változhatnak. A kép illusztráció.

címlapsztori

Óceánia

magyar nagykövete

Fa Nándor
A legismertebb kortárs magyar hajótervező és -építő,
a legeredményesebb óceáni vitorlázónk. Az utolsó
magyar „kormányzó”. Szerinte csak megtűrt vendég
a nagy víz tetején. Fa Nándorral beszélgettünk.
14
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A mostani élmezőny tagjai nem aggódnak,
ha letépnek két vitorlát, ha valami baj történik
a járművel... Én féltem a hajót, mert – részben –
az én gyermekem. És egy van belőle.

Fotó: Erdélyi Gábor

Stílus&Lendület: Nincs névjegykártyája. Mondjuk,
a vízen felesleges…
Fa Nándor: Már nem vágyom nyilvánosságra. A teljesítmény vonz és a tenger.
S&L.: Az eredményeivel a MOL érdeklődését is
felkeltette.
F. N.: Két évvel ezelőtt elküldtem egy komplett anyagot
arról, ki és mi vagyok, mennyi idő után tértem vissza a
vízre, éppen hajót építek és egy négyéves versenyciklus
előtt állok. Idén, a Barcelona World Race után megcsörrent a telefonom, a MOL pedig főszponzorként megjelent
az életemben. Örülök, büszke vagyok rá, megtisztelő a
cég támogatása.
S&L.: Mi fér bele a következő két évbe?
F. N.: Egy teljes világbajnoki ciklus. Két transzatlanti verseny az idén, az időben korábbi páros vitorlázás Le Havreból Brazíliába, majd a Karib-térségből szólóverseny vissza,
Bretagne-ba. Jövőre előbb egy New York–Vendée futamon
állok rajthoz ismét szólóban, és a program végén a legnagyobb kihívás, a Vendée Globe. Egyszemélyes földkerülés.
S&L.: Hol pihen most a hajója, a Spirit of Hungary?
F. N.: A World Race után Barcelonában hagytuk, ott építettük át, rengeteg olyan változtatást végeztünk rajta,
amely – úgy gondolom – biztonságosabbá és nagyobb
teljesítményűvé tette. Szeptember második felében megmutatjuk neki az óceánt. Mellesleg nekem is meg kell
„tanulnom” a hajót.
S&L.: Ön építette. Laikus felvetés: attól, hogy összerakta,
még nem ismeri?
F. N.: Nagyrészt én terveztem, de nyilván ebben a munkában is voltak társaim. Minden fázisban vannak segítőim.
Szólóvitorlázásnak hívják, noha ez komoly csapatmunka.
Én egy-két részterületen mozgok profi módon. Nem szeretnék elektromos vagy kötélszakemberré válni, mert az
is életmű. Ha mindent magam akarnék megoldani, sosem
érném el azt a színvonalat, ahová vágyom.
S&L.: Hová vágyik?
F. N.: Próbálom felvenni a kesztyűt a kortárs viszonyok
között. Ez a lényeg. Más hajók szelik a vizet, más vitorlázattal, talán az óceán is más, mint korábban. A picit
kalandor, picit szakmai, picit felfedező attitűdöt kiszorította a professzionalizmus.
S&L.: A verseny az új isten?
F. N.: A nemzetközi valóság a következő: a nagy versenyek – mint például az Imoca – a mecénások, a világ
cégek színpada. Irdatlan pénzt fektetnek be, hogy ezen
a porondon is megmutassák magukat, és tisztában vannak vele, mit profitálhatnak a médiaérdeklődésnek
köszönhetően. Az, hogy a versenyzés a hajós személyes
ambíciója, ritkaság.
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S&L.: Ugorjunk vissza Gibraltárhoz: egyedül viszi ki
a hajót az Atlanti-óceánra?
F. N.: Perényi Péterrel megyek párban. Kiváló srác.
Vitorláztunk már együtt, ő a hajó elektronikus és digitális atyja, de neki is éreznie kell a Spiritet. És szüksége
van egy durván kétezer mérföldes kvalifikációs út teljesítésére ahhoz, hogy az őszi transzatlanti viadalon részt
vehessen. Ezt a certifikációt a verseny rendezői megkövetelik a nevezőktől.
S&L.: Az én fejemben Fa Nándor magányos tengeri farkasként él.
F. N.: Tudja, ez azért érdekes, mert a lelkem mélyén én
nem szólóvitorlázó vagyok. Belőlem azért lett magánzó,
mert anyagi, szakmai és emberi okokból másra nem volt
lehetőségem. Mentem előre, és azt vettem észre, hogy
egyedül maradtam. Amikor csúcsformában voltam, szólóban a legjobbak közé tartoztam.
S&L.: És ma?
F. N.: Ez egy másik történet, a mindenre elszánt, gátlástalan vitorlázók kora.
S&L.: Gátlástalan?
F. N.: Nem a saját hajójukat viszik. A mostani élmezőny
tagjai nem aggódnak, ha letépnek két vitorlát, ha valami
baj történik a járművel, mivel az ő dolguk „csupán” annyi,
hogy a lelket is kihajtsák belőle, és elsőként érjenek
célba. Én féltem a hajót, mert – részben – az én gyermekem. És egy van belőle. Ha elveszítem, a támogató pénze
és az enyém is elúszik, nem beszélve az évek során
befektetett munkáról és tudásról.
S&L.: A verseny dacára az óceáni vitorlázók között
beszélhetünk barátságról?
F. N.: Tiszteljük egymást, a teljesítményt. A barátság élő
fogalom, bár a tartalma átalakult kissé. Régen a szó szoros értelmében barátok vettek körbe, tartottuk a kapcsolatot, mindenki megtett mindent a másikért. Az egyetlen
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biztonsági faktor ma is az, hogy a versenyzők a vízen
segítenek egymáson, de a parton a kollegialitás megszűnik. A rivalizálás, a titoktartás, a rejtőzködés lettek a kulcs
szavak. Egy példa: a versenyen kötelező az AIS, egy speciális pozicionáló eszköz használata. A World Race-en a rajt
után húsz perccel – minket kivéve – mindenki kikapcsolta
a rendszert.
S&L.: Azt mondta, kötelező a kütyü használata. Retorzió?
F. N.: Nem érdekelte őket. Egyébként végül senkit sem
büntetett meg a zsűri.
S&L.: Disznóság.
F. N.: Az. Bejött nekik a „kisírt szemek” taktika.
S&L.: Kimegy néha a Velencei-tóra vitorlázni?
F. N.: Ez az otthonom. Itt tanultam meg vitorlázni, innen
indulva értem ki az óceánra. Az utóbbi időben azonban
több időt töltöttem a tó vizén kajakban, mint hajón.
S&L.: A kajakozás a felkészülés része vagy puszta öröm?
F. N.: A vitorlázásra a legjobb edzés a vitorlázás. Kell a
jó fizikum, de minden fejben dől el. Az óceánjárás nem a
sihederek játéka, ebben a mezőnyben egy harmincéves
kormányos extrém fiatal.

címlapsztori

Az óceánjárás nem a sihederek
játéka, ebben a mezőnyben
egy harmincéves kormányos
extrémen fiatal.

Nem az a nagy kérdés, hogy ma vagy holnap milyen lesz
az idő. Milyen lesz nyolc-tíz nap múlva? Tudnom kell, hová
tartok és ott mi vár rám.

névjegy

Világhírű hajó-, valamint kikötőtervező és -építő, óceáni szólóvitorlázó, négyszer kerülte meg a földet. A Gál Józseffel épített Szent
Jupát fedélzetén először Gállal közösen vitorlázta körbe a glóbuszt
(1985–1987). Ő tervezte és építette meg az első magyar óceáni
versenyvitorlást, az Alba Regiát. 1993-ban a Vendée Globe nonstop
föld körüli szóló vitorlásversenyen az ötödik helyen ért célba, 128
nap alatt teljesítve a 45 ezer km-es távot. 1998-ban kiszállt az óceáni versenyvitorlázásból. 2012 decemberében jelentette be visszatérését, 2014 szilveszterén rajthoz állt a földkerülő Barcelona World
Race-en, a hetedik helyen zárt. Székesfehérvár és Fejér megye
díszpolgára, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjének
birtokosa. 62 éves.

S&L.: Mi az, ami mindenképpen felkerül a hajóra?
F. N.: Olvasnivaló és tengernyi zene.
S&L.: Ha derűs a hajnal, szól a jazz?
F. N.: Hangulatfüggő. Jazz, rock, de többnyire komolyzene. Talán a korral jár. Képes vagyok két órán át Maria
Callast hallgatni. Építi a lelkemet.
S&L.: Mi jelenti a legnagyobb boldogságot a vízen?
F. N.: Bár meglehetősen technokrata ember vagyok, szeretem a hajót. Öröm, amikor minden olajozottan működik,
amikor olyan teljesítményt tudok kihozni belőle, amire
már csettintek. A meteotaktikai döntéseim helyessége
is feldob. Amikor haladok „A”-ból „B”-be tíz napig, és „B”be megérkezve az fogad, amit az „A”pontban kalkuláltam.

S&L.: A World Race-en az új-zélandi Conrad Colman volt
a társa. Nyolc nappal a célba érkezés előtt ezt írta a naplójába: „Miközben tudom, hogy egyre közelebb vagyunk
a verseny végéhez, nincsenek fizikai jelei közelgő szárazföldet érésünknek, leszámítva, hogy a kajászsákok már
rémisztően üresek!”
F. N.: Haha, durván spóroltunk! Pedig nem terveztünk
alá az élelmiszerrel. A nem várt szélcsendek, az egyhetes szembeszél a déli vizeken, a nem tervezett megálló
Új-Zélandon jelentősen megnyújtották a vízen töltött időt.
Új-Zélandon felvettünk némi utánpótlást. Néhány házikóból álló településnél kötöttünk ki. Bementem a boltba,
és elhoztam a komplett kenyérkészletet, tizenkét pitát…
Kifutottunk a speciális élelmiszerekből, két napra való
maradt, amikor célba értünk, pedig hetekkel korábban
csökkentettük az adagokat.
S&L.: Még hogy kevesebb a kaland! Az átlagembernek
persze a négy Horn-fok-kerülés beszédesebb.
F. N.: A ma versenyzőjének már nem Dél-Amerika megkerülése a nagy kunszt. Nekünk a Horn-fok a megváltás,
mert innen már északra, melegebb vizekre visz az utunk.
Ezzel együtt ikonikus hely, értékmérő. Jegyezzük, ki hányszor járt ott földkerülő verseny közben. De nagyobb teljesítmény húsz csomóval, jeges szélben, szakadó havas
esőben, tízméteres hullámok között a déli vizeken
hajózni, azaz eljutni oda. Lefagy az arcod, a vízcseppek
kivernék a szemed, ha nem viselnél védőszemüveget, az
ujjaid percek alatt elgémberednek – és közben vitorlát
cserélsz, melózol, küzdesz, fáradsz, fázol.
S&L.: Hoztam két idézetet. Az első a Szindbád című filmből
való: „Bejártam a világot. Láttam, amit még senki más, de
semmi, semmi sem fogható a nyílt tengerhez.” A másik gondolatot Márai Sándor vetette papírra: „A fényt, a világot csak
azok a népek ismerik igazán, melyeknek tengert adott sorsuk. A tenger a másik haza, a végtelen.” Melyiket választja?
F. N.: Márai majd minden művét olvastam. De aki annyit és
olyan módon hajózik, ahogy én, pontosan tudja, hogy bár
imádja és a lelke egy darabja, sosem lesz otthon a tengeren. Nem oda tervezett bennünket a Teremtő. Ettől függetlenül aranyos, kedves sorok. Csak… a parton íródtak.
Lipcsei Árpád
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Túl

a komfortzónán
Vitorlásversenyek, melyeket ismernünk kell
Űrtechnológia, dollármilliárdok és végtelen
versengés – ezek a legfontosabb nemzetközi
vitorlásversenyek közös nevezői. A pénz mellett
persze még mindig meghatározó tényező az
emberi összetevő, ám a végső kihívók továbbra
is a természet erői.

A leg jelentősebb
Amerika Kupa

A

New York Yacht Club által építtetett kecses, kétárbócos fahajó, az America 1850-ben érkezett brit
vizekre, hogy kihívja a királynő flottájának leggyorsabb hajóját. Az angol tengerészek közül senki sem vállalta a megmérettetést, így a vendéghajó a Wight-szigetet
megkerülő Százfontos Trófeára nevezett be. A 85 kilométeres regattán az America levágta a pályát ott, ahol
a britek megszokásból kerülőt tettek, így az Újvilág vitorlása tűnt fel elsőként a láthatáron. Az anekdota szerint a
regattát szemmel követő Viktória királynő ekkor kérdezte
meg, hogy ki van a második helyen, amire azt a választ
kapta: „Felség, második nincs”. Ezután nevezték át a versenyt a győztes hajóról America’s Cupnak. A New York-i
legénység hazavitte a trófeát és az anyaklubnak ajándékozta. Ettől kezdve bárki kihívhatta őket, amit a britek
gyakran meg is tettek, de hiába: a kupa az amerikai kontinensen maradt.
A kupán egészen 1967-ig mindig csak egy kihívója volt
a címvédőnek, ebből adódóan az America’s Cup meghatározó jellegzetessége, hogy páros verseny, ún. match
race keretein belül működik. 1970-ben hirtelen mégis
több kihívója is akadt az amerikaiaknak. Ekkor született
meg a regatta mai formája, miszerint az aspiránsok egymás közötti versenyzéssel döntik el, ki lehet a hivatalos „challenger”. Ez az előverseny a Louis Vuitton Kupa.
Visszatérő indulói a britek, akik 1851 óta szeretnék vis�szakapni szép ezüstkupájukat, az ausztrálok, akik először
hódították el az amerikai csapattól a győzelmet és a többszörös bajnok kivik, vagyis az új-zélandi csapat.
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Csapatok költségvetése az Amerika Kupára
Olaszok:
Luna Rossa

Britek:
Ben Ainslie Racing

USA:
Oracle Team

80-90 m

80 m£

250-300 m

(21,6-24,5 milliárd Ft)

(33 milliárd Ft)

(68-81 milliárd Ft)

Jelenkor
A kupa történetében a hajóelőírások folyamatosan változtak, de a lényegük mindig az volt, hogy a csapatoknak legyen mozgásterük a fejlesztésre. 2013-ban jelentek meg a kéttestű rohanógépek, melyek a technológiai
innováció csúcsát jelentették a vitorlásvilágban: merev
vitorlák és életveszélyes sebesség. A vízi Forma–1-ben
legalább annyit számít a rendkívül nagylelkű
szponzorok támogatása mellett a tervezőmérnökök és a szárazföldi háttércsapat munkája,
mint a kamerák előtt szereplő néhány vitorlázóé,
akik egyébként a sportág legeslegjobbjai.

életmód

A legemberpróbálóbb
Vendée Globe

K

ikötés és külső segítség nélküli, földkerülő szólóvitorlázás három hónapig, teljesen egyedül a nyílt
vízen, miközben a nap 24 órájában ébernek kell
lenni. A Vendée Globe valószínűleg az egyik legnagyobb
fizikai és pszichés megterhelést jelentő verseny
a sporttörténetben. Sokan fel is adják, de mindig van
célbaérkező, a küldetés tehát lehetséges – megfelelő
felkészülés után.
A francia partoktól induló regattán 60 lábas vitorlások
küzdenek meg egymással. Egyetlen ember viszi a hajót:
az ő feladata a navigáció, a hajókezelés, a műszaki problémák kiküszöbölése, minden kisebb és nagyobb javítás,

Úgy tűnik, a Vendée Globe-on
győzelemre vivő taktika a napi 4,5–
5,5 órás pihenés, ami 20–30 perces
blokkokból áll össze.
az időjárás és a szél figyelése, valamint önmaga megfelelő állapotban tartása. Ami több szempontból is nagyon
nehéz. A vízálló ruhák örökké párásodnak, a hullámok
folyamatosan csapkodnak és mindent összevizeznek.
A vitorlákat egyedül kell kicserélni a szél erősségétől és
a széliránytól függően. Emellett a versenyzőnek jól kell
bírnia az egyedüllétet, a bizonytalanságot, a stresszt
és a váratlan helyzeteket.
Az egyik legnehezebb feladat mégis az alváshiány kezelése. Hogy megelőzzék a krónikus kialvatlanságot és a
véletlen, életveszélyes elalvást, sokan a verseny előtt
megvizsgáltatják alvásperiódusaikat, és ehhez alkalmazkodva elkezdik magukat pár óránkénti rövid szundí
tásokra szoktatni. Bár egyénenként változik, úgy tűnik,
a Vendée Globe-on győzelemre vivő taktika a napi 4,5–
5,5 órás pihenés, ami 20–30 perces blokkokból áll
össze. Ha valaki elrontja a regenerálódást, az agy működési funkciói villámgyorsan csökkennek, ami rossz helyzetfelismeréshez, lelassult észleléshez, depresszióhoz és
kedvezőtlen döntésekhez vezet – ez pedig a nyílt tengeren a hajó épségébe és a vitorlázó életébe kerülhet.

A Vendée Globe díjazása
Összesen 600 000 eurót, azaz 180 millió
forintot osztanak szét. Ebből minden
befutónak jut, a leggyorsabb 160 ezret,
a 2. helyezett 100 ezret, a bronzérmes
75 ezret kap, és így tovább.

Mennyibe kerül
egy hajó?
Volvo Ocean Race

4,5 m€

(1370 millió Ft)
Amerika Kupa

1 m£

(410 millió Ft)
Vendée Globe

3 m€

(908 millió Ft)
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A földk erülő

Volvo Ocean Race

E

gy portsmouth-i kikötőben született meg a ma legmenőbbnek számító regatta ötlete két angol úriember fejében. 1973-tól 2000-ig az egyik ötletgazda,
Bill Whitbread sörgyára támogatta a versenyt, ahol teljesen amatőrök indultak a lehető legváltozatosabb hajókkal. 2001-ben azonban a Volvo lett a névadó főszponzor,
ekkor kezdődött az emberpróbáló kihívás mai, költséges
és professzionális változata.
A VOR háromévente, októberben indul útjára egy európai
városból. Innen öt kontinens és nyolc kikötő érintésével,
négy óceánon keresztül ér ismét Európába. Az egész úton
körülbelül 71 000 kilométert tesznek meg a hajók, nagyjából kilenc hónap alatt.
A legénység egyhuzamban több hetet tölt a tengeren, eközben naponta csak 2–4 órát alszanak, hat óránál többet pedig soha. Egy óceáni szakaszra egyetlen
rend ruhát visznek hideg, és egyet meleg időre, a súlyt
ugyanis optimalizálni kell. Zuhanyozni nem lehet, a sótalanító berendezés naponta 50 liter ivóvizet készít.
Enni fagyasztott, szárított, előre kiporciózott ételt cso
magolnak, amit a tengervízzel varázsolnak újra ehetővé.
Így is előfordul, hogy egy nyílt vízi szakaszon akár
11 kilogrammot is fogy egy vitorlázó.
A VOR-on a legnagyobb kihívást mégsem a nélkülözés, hanem a természet jelenti. A hullámok folyamatosan átcsapnak a fedélzeten, a hőmérséklet olykor elvisel
hetetlen, a felszín alatt jéghegyek és műanyagdarabok
úszkálnak… Minden csapat maga javítja a menet közben
felmerülő hibákat, így olykor a métereket kilengő árboc
tetejére kell felmászni, olykor pedig az erősen hullámzó,
hideg vízben a hajó tőkesúlyán vagy kormányán
kell szerelni valamit.
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A hullámok folyamatosan átcsapnak
a fedélzeten, a hőmérséklet olykor
elviselhetetlen, a felszín alatt jéghegyek
és műanyagdarabok úszkálnak…

A legveszélyesebb

Rolex Sydney to Hobart Yacht Race

M

inden évben a karácsony utáni napon indul
Sydneyből az egyik legvadabb vízi versenyfutás.
A vegyes mezőnynek megközelítőleg 1170 kilométert kell megtennie, főleg a Tasman-tengeren – ezt a leg
gyorsabbak 1 nap 19 óra körül tudják teljesíteni. Ha nem
szenvednek balesetet. A Sydney Hobart ugyanis nem véletlenül vált hírhedtté: a csendes-óceáni szelek nagyon intenzívek, olykor hurrikán erősségűek, a hullámok pedig jellemzően 5–10 méter magasak. A kisebb hajók folyamatosan
áznak a hullámverésben, a nagyobbak pedig gyakran szándékosan csökkentik a sebességüket, különben a hajótest és a kötélzet nem bírná a terhelést. A teljesítők aránya
összességében 73%-os, de 1998-ban például a 115 indulóból csupán 44 hajó ért célba, 5 jacht pedig el is süllyedt.

Ha süt,
Ha esik,
Ha fagy!
tökéletes
látási viszonyok
minden időben
evoX 4 season
szélvédőmosó
folyadékkal.

MOL_EVOX_4season_210x146.indd 1
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high-tech

Őszi„okosságok”
Nehéz lépést tartani a számtalan okos kütyüvel, amelyekkel
a gyártók időről időre előrukkolnak. Ugyanakkor nem árt
néha elmerülni a technológia dzsungelében – ezt tettük mi
is, összegyűjtve néhány hasznos őszi újdonságot.

Rivális
– Archos Diamond Tab
Újabb kihívója érkezik az
iPad mininek. A francia
gyártó készülékét, mely a
400 grammot sem éri el,
októberben dobják a piacra,
várhatóan 100 ezer forint
alatti áron. Íme, néhány
paramétere: 7,9 hüvelykes
IPS kijelző, 3 GB RAM
+ 32 GB háttértár,
4800 mAh kapacitás.
Ár: 179 font (73 000 Ft)

Szén-monoxid vészjelző – Honeywell – XC100D
Kötelező termék, amelyen nem érdemes spórolni,
hiszen egy jó minőségű szén-monoxid-jelző tényleg
életeket menthet. A Honeywell X szériája kategóriáján belül a legjobbak közé tartozik, a termék előriasztás funkcióval, informatív LCD kijelzővel rendelkezik, és rögzíti az adatokat is, hogy feltárhassuk a
szén-monoxid-terhelés körülményeit.

Karkötő kifulladásig – FitBit Charge HR
Itthon is egyre keresettebbek a fitneszkütyük,
melyek azon túl, hogy segítenek számon tartani az egészségi állapotunkat, állítólag a teljesítményünkre is ösztönzőleg hatnak. A FitBit legújabb fejlesztése pulzusszámmérővel egészült
ki, és több színben is kapható, hogy passzoljon
az aktuális outfithez.
Ár: 53 490 Ft
Okoskütyü
– LG Smart ThinQ Sensor
Nehéz más definíciót találni egy
olyan termékre, amely a már meglévő, egyszerű háztartási gépeinkre
csatlakoztatva változtatja okossá
azokat. Egy egyszerű ajtón nyitásérzékelőként, mosógépen értesítőként funkcionál, mely a mosás
végét jelzi, hűtőgépre helyezve
pedig képes figyelmeztetést küldeni az élelmiszerek közelgő lejárati dátumáról.

Ár: 19 990 Ft

A legújabb almák – Apple iPhone 6s
Szeptemberben leplezték le az iPhoneok legújabb kistestvérét, a 6s és a 6s Plus
modelleket. A jelenlegi 8 helyett ezentúl
12 megapixellel fotózhatunk majd – az
új Force Touch kijelzőnek köszönhetően
az új készülékek pár milliméterrel vasta
gabbak a sima 6-osoknál.
Ár: iPhone 6s: 285 900 Ft-tól
iPhone 6s Plus: 320 900 Ft-tól

Piaci bevezetés előtt.

Hangos kocka – SONY SRS-X11
A Sony hordozható, apró kis bluetooth-os hangsugárzója segít, hogy kedvenc zenéink bárhol és
bármikor felcsendülhessenek. Az apró termet ne
tévesszen meg senkit, a 10 wattos hangzást akár
12 órán át élvezhetjük!
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Ár: 19 900 Ft-tól
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VÁLTSA BE PONTJAIT,
ÉS NYERJEN!

okostelefon

Fizesse tankolását multipontjaival szeptember 1. és november 15. között,
és minden 100. pont után egy ajándék sorsjegy jár.
Részletek a MOL töltőállomásokon és a www.mol.hu weboldalon.

MOL Multipont Sajto 210x143.indd 1
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példakép

Fazekas Levente
és a százhalombattai Ifjúsági Műhely

Szabad a falfirka

A falfirka tiltott tevékenység,
mégis illegális alkotások
tömegei születnek az éjszaka
leple alatt. Erre alapozta
legújabb programját
a százhalombattai SZIKE
Ifjúsági Műhelye, amely
diákok segítségével szépíti
meg a város néhány
sivár falát.

Igazi álomprojektben vehettek részt idén a százhalombattai fiatalok: nem elég, hogy legálisan festhettek a város
több központi falára, még a kötelezőként előírt iskolai
közösségi szolgálatot is kipipálhatták az alkalmi piktorok.

Szem előtt az ifjúság

Az intézményes kereteket a SZIKE Közéleti és Kulturális
Kezdeményezések Körén belül szerveződött Ifjúsági Műhely
nyújtotta, amely kiállításokat, nyári táborokat, zenei esteket és más kulturális eseményeket szervez kifejezetten a
helyi fiatalok számára. Igény régóta lett volna már hasonló
szervezetre, a konkrét megvalósításra azonban csak 2013ban került sor. Az igények és a lehetőségek felmérése után
ugyanis ekkor alapította meg az Ifjúsági Műhelyt barátaival
Fazekas Levente, aki az egyetemről szülővárosába hazatérve
sivárnak ítélte a helyi ifjúsági aktivitásokat.

Művészek és gyerekek a városért

A csapat legutóbbi projektjéhez elnyerte az Új Európa
Alapítvány iskolai közösségi szolgálattal foglalkozó programjának támogatását, így zöld utat kaptak arra, hogy
Százhalombattán három helyszínen is monumentális falfestménnyel színesítsék a várost. A Széchenyi István
Szakközépiskola két külső falrészére geometrikus mintázat került Regős Ágnes képzőművész vezénylete alatt.

Zöld utat kaptak arra, hogy
Százhalombattán három helyszínen
is monumentális falfestménnyel
színesítsék a várost.
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Ifjúsági Műhely
A százhalombattai képzőművész-tanár, Fazekas Levente
és kollégái a helyi fiatal közösség életének felpezsdítésén fáradoznak. Rendszeresen szerveznek kulturális
megmozdulásokat a battai ifjaknak, legutóbb a KÖSZ!
Program által támogatott projektjükben középiskolások
segítségével színesítettek meg jellegtelen városi falakat.

Emellett Varga László tervei alapján a Kodály Zoltán
sétány egyik társasházának északi oldala színesedett
meg az Arany János Gimnázium diákjainak keze által,
valamint szintén a Kodály Zoltán sétányon, a 10–12.
szám alatti társasház oldalára egy, a 80-as években
készült falfestményt álmodtak újra Fazekas Levente
segítségével rajzfilmes stílusban. Így lett Rumcájszból
Darth Vader, egy kifakult napocskából pedig a Csillagok
háborújának hipermodern űrállomása.
A felhívás a vártnál is több gyereket vonzott: a meghirdetett 30 fő helyett végül közel 50 gyerek ragadott ecsetet,
és nagy részük még a kötelező órákon túl a szabadidejében is folytatta a munkát.

SZÁMÍT A SEGÍTSÉG!
KÖSZ! PROGRAM A KÖZÖSSÉGI
SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSÁRA

A KÖSZ! Programban a MOL Új Európa Alapítványa olyan projekteket
támogat, amelyekben a diákok teljesíteni tudják az Iskolai Közösségi
Szolgálatot. A pályázatot a közösségi szolgálat helyét biztosító fogadó
szervezet tudja benyújtani a diákok oktatási intézményével együttműködésben. A KÖSZ! Program az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben valósul meg.
A pályázatok benyújtási határideje: 2015. november 15.
www.ujeuropaalapitvany.hu, www.mol.hu

MEMBER OF MOL GROUP

gasztronómia

S !
ajt

Levestől
a desszertig

Bár a legtöbb sajt önmagában is élvezet, mégis
akkor a legizgalmasabbak, ha más ízekkel
párosítjuk őket. A világon több mint 4000-féle
sajtot készítenek, van tehát miből válogatni!
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gasztronómia

Hozzávalók: 6 db vöröshagyma, fél fej fokhagyma, 1 ek. olívaolaj, 1 ek.
liszt, só, bors, 1 liter víz, 2 dl tejszín, 20 dkg füstölt gouda.

Sajtos hagymakrémleves
Így készül:

1) A hagymákat kockázzuk fel, majd pirítsuk üvegesre egy lábasban. 2) A fokhagymákat
is vágjuk apróra, s kicsit később adjuk a többihez. 3) A hagymákat hintsük meg a liszttel,
enyhén pirítsuk le, majd kevés vízzel öntsük fel és keverjük simára. 4) Szép lassan adjuk

hozzá a tejszínt és a vizet, annyit, amennyitől még krémes marad az állaga, majd sózzuk és borsozzuk. 5) Főzzük fél órán át, közepes lángon. Ezután hűtsük le és turmixoljuk
simára. Tálaláshoz pirítsunk frissen kenyeret, melyet a levesbe törünk, és olvadékony füstölt sajttal reszeljük tele. Akkor lássunk hozzá, mikor a sajt megolvadt a kenyér tetején.
S&L-infó: A kész, gyári mellett érdemes kipróbálni a házilag, hagyományos
eljárással készített füstölt sajtokat is. Általában a félkemény, zsíros típusok
népszerűbbek, de füstölnek ömlesztett és gyúrt sajtokat is.

Hozzávalók: 35 dkg liszt, 1 ek. cukor, 1 cs. sütőpor, só, csipetnyi frissen őrölt
bors, 7 dkg reszelt chesire sajt, 7 dkg reszelt parmezán sajt, 2 db közepes
cukkini, 2 db vöröshagyma, 2 tojás, 1,5-2 dl tej, 1 dl olívaolaj, pár szelet bacon.

Cukkinis sajtkenyér

Így készül:

1) Melegítsük elő a sütőt 150°C-ra, közben béleljünk ki egy kenyérsütő formát
sütőpapírral. 2) Keverjük össze egy edényben a lereszelt sajtokat, egy másikban pedig a lisztet a cukorral, a sóval, a sütőporral és a borssal. 3) Adjuk hozzá

a sajtokat, a kis kockákra vágott hagymát, a lereszelt cukkinit, és jól keverjük
el. 4) Egy másik tálban verjük fel a tojásokat, és adjuk hozzá a tejet és az olajat. Ha simára kevertük, öntsük össze a lisztes eleggyel, majd mehet a kibélelt
formába. 5) Néhány cukkinikarikát, reszelt sajtot és kevés bacont is tehetünk
díszítésképp a tetejére. 6) Süssük nagyjából egy órán át, majd tűpróbával ellenőrizzük az állagát. Várjuk meg, amíg kihűl, csak utána szeleteljük.
S&L-tipp: Látványosabb, rusztikusabb, izgalmasabb lesz a kenyér tésztája,
ha a sajtokból és a cukkiniből is hagyunk benne nagyobb kockákat.
A kenyeret sütés után takarjuk le konyharuhával, hogy ne száradjon ki.

Hozzávalók: 25 dkg ricotta, 5 dkg cukor, 1 cs. vaníliás
cukor vagy 1 db vaníliarúd, 25 dkg habtejszín, 15 dkg
lekvár, 25 dkg babapiskóta.

Poharas ricotta mousse
Így készül:

1) A ricottát keverjük el a cukorral és a vaníliás cukorral. 2) A habtejszínt verjük

kemény habbá, és óvatosan keverjük össze a ricottával. Azonnal tegyük hűtőbe,
és tálalásig tartsuk is ott. 3) Süthetünk házi piskótát is, de sokkal gyorsabb
eredményt kapunk, ha babapiskótát használunk. Ezeket törjük kisebb-nagyobb
darabokra a tálalás előtt. 4) A poharas desszert harmadik összetevője a lekvár,
melyet ízlés szerint válasszunk ki, majd szedjük egymásra a piskótát, a habot
és a lekvárt úgy, hogy látványos rétegeket kapjunk.
S&L-tipp: Lekvár helyett készíthetünk friss gyümölcsből szószt vagy kompótot.
Tegyük lábaskába a megtisztított gyümölcsöket, majd kevés vízzel kezdjük főzni,
míg kissé össze nem esnek. Cukrot, citromlevet csak a főzés után adjunk hozzá.
Ha úgy jobban szeretjük, le is turmixolhatjuk. Csak kihűtve használjuk fel.
2015. október | stílus&lendület |
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gasztronómia
Hozzávalók: 25 dkg makarónit, 3 dkg vaj, 3 dkg liszt, 2 dl zöldségalaplé,
3 dl tej, 40 dkg cheddar sajt, egész szerecsendió, 1 evőkanál angol mustár,
só, frissen őrölt bors, 4 evőkanál zsemlemorzsa.

Klasszikus sajtos makaróni
Így készül:

1) Főzzük ki a makarónit al dente módra, azaz a közepe még épp kemény
maradjon. 2) Olvasszunk vajat, keverjük el jól a liszttel, reszeljünk bele a

szerecsendióból, őröljünk rá a borsból, végül tegyünk hozzá a mustárból,
és sózzuk meg. 3) Adagonként öntsük fel a zöldségalaplével, majd a tejet
is keverjük bele. 4) Mikor átmelegedett, reszeljük bele a sajt felét, kevergessük, és hagyjuk összeolvadni. 5) Vegyük le a tűzről, és öntsük össze a
jól lecsurgatott tésztával. 6) Tegyük az egészet tűzálló tálba, reszeljük rá a
cheddar másik felét, szórjuk meg zsemlemorzsával, és toljuk be a 160-170
fokra előmelegített sütőbe 25-30 percre.

S&L-infó: A cheddar sárga színű, olvadékony, tipikus angol
kemény sajt. Makaróninkat úgy tudjuk gazdagítani, ha füstölt
sajttal szórjuk meg a tetejét.

borajánló
Bock Ermitage
Villány 2012

Rubinszínű, friss gyümölcsillatú
villányi birtokbor a meleg év
adta mélyebb gyümölcsökkel,
meggyes, szedres zamatokkal.
A villányi borvidék
legszebb dűlőiből származó
szőlőfajtákból készült, Cabernet
gerincre épülő, Merlot, Pinot
Noir, Portugieser, Kékfrankos,
Syrah házasítása. Nagy tölgyfa
hordókban (70%) és használt
barrique-hordókban (30%) 12
hónapig érlelődik. Közepesen
sötét intenzitású, gránátvörösbe
hajló szín jellemzi, melyhez
enyhén fűszeres, piros húsú
gyümölcsök illata párosul.
Ízében meggyes fanyarság
érezhető, enyhe csokoládés
lecsengéssel.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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Hozzávalók:
80 dkg Philadelphia
sajt, 20 dkg tejföl,
15 dkg porcukor,
1 cs. vaníliás cukor,
4 tojás, 4 dkg keményítő,
15 dkg zabkeksz,
5 dkg vaj, 1 ek. vaj.

New York-i sajttorta
Így készül:

1) Kenjünk ki egy tortaformát, és melegítsük elő a sütőt
180 °C-ra. 2) A zabkekszet törjük össze, majd a megolvasztott vajjal gyúrjuk tésztává. 3) Nyomkodjuk a tor-

taforma aljába, és süssük 10 percig, majd vegyük ki és
hűtsük le. 4) A krémsajtot, a tejfölt, a porcukrot és a vaníliás cukrot keverjük simára egy tálban, majd adjuk hozzá
egyenként az egész tojásokat, végül szitáljuk hozzá az
étkezési keményítőt. 5) Kenjük a masszát a kihűlt tortaformába, majd újra toljuk a melegen tartott sütőbe, és
süssük egy órán át 130-140 fokon.
S&L-tipp: Ehhez a recepthez natúr krémsajt szükséges,
melyből érdemes minőségit vásárolni, mert alapjaiban
határozza meg a torta állagát és ízét.

Árak
lejtmenetben!
Most Minden Második Motorolaj
50% kedvezménnyel!

az akcióban résztvevő termékek:
MOL Essence termékcsalád 1L és 4L, MOL MSE 15W-40 1L és 4L,
MOL Botond 20W-50 1L és 4L, MOL Arol 2T 0.5L, MOL Dynamic
Turbo Diesel 15W-40 1L és 4L, MOL Turbo Diesel 15W-40 1L és 4L,
MOL Standard Diesel 20W-40 1L és 4L, MOL Dynamic Transit
10W-40 1L és 4L, MOL Dynamic Transit 15W-40 1L és 4L.
Az akció két ugyanolyan, azonos márkájú és kiszerelésű,
az akcióban részt vevő termék vásárlása esetén érvényes.
Az akció szeptember 1-től a készlet erejéig,
illetve visszavonásig tart.

MOL_Essence_duopack_210x146.indd 1

2015. 09. 15. 17:1

kultúra

Micsoda október!

Színpompás hónap,
színes programok

CAFe Budapest
Kortárs Művészeti Fesztivál

fesztivál

Ï

Budapest
2015. október 2–18.

Magyarország legjelentősebb kortárs összművészeti fesztiválja
idén is sokszínű programmal várja a kultúra szerelmeseit. Bartók
Béla előtt tisztelegve több programján is műsorra tűzi a közép-európai népzene nagy gyűjtőjének szerzeményeit, és felcsendülnek az
azokat megihlető eredeti dallamok is, többek között a Söndörgő
együttes és a Kelemen Kvartett közös koncertjén vagy a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes és a Budafoki Dohnányi Zenekar közös
produkciójában. A fesztivál másik kiemelt zeneszerzője az idén
80 éves Arvo Pärt lesz. Az operarajongókat új bemutatókkal és koprodukciókkal várja a fesztivál, látható lesz Az orr című operaszatíra
és A tavasz ébredése. Különleges csemegének ígérkezik Eötvös
Péter új cimbalomversenyének ősbemutatója, Bogányi Bence és
Bogányi Gergely koncertje a Münchener Kammerorchesterrel,
valamint az Ensemble Geneamus (Budapest–Bécs) estje is.

Fool Moon Acapella Fesztivál
Szeged, IH Rendezvényközpont
2015. október 8–10.

Ï

A Fool Moon vokálegyüttes alapította fesztivál az első és
egyetlen ilyen jellegű rendezvény Magyarországon. Hazai
és nemzetközi előadók minden évben telt ház előtt mutatják be művészetüket, és azt, milyen irányzatok léteznek éppen a hangszer nélküli többszólamú kórusművek
megszólaltatásában.

Nickelback

Budapest, Papp László Sportaréna
2015. október 16.

A többszörös platinalemezes kanadai rockbanda, a Nickelback,
hatalmas turnét tesz a No Fixed Address című nyolcadik albumuk megjelenése kapcsán. Az együttes minden rajongója számára igazi csemege lesz a koncert, ugyanis a régebbi slágereik –
How You Remind Me, Photograph, Burn It To The Ground vagy a
Rockstar – és az új, listavezető szerzeményeik – When We Stand
Together, Bottoms Up – egyaránt hallhatók lesznek a bulin.
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koncert

kultúra

Ludwig Goes pop
Budapest, Ludwig Múzeum
2015. október 9. – 2016. január 3.

kiállítás
gasztro

Ï

Különleges kiállítás ritkán látott darabokkal: a Peter és
Irene Ludwig által létrehozott egyedülálló gyűjtemény a popart emblematikus és kevésbé ismert művészeinek munkáit
gyűjti egy csokorba, helyet adva az amerikai vonulat mellett
az irányzat európai képviselőinek is. A pop-art érdekessége
a figuratív, látszólag könnyen értelmezhető ábrázolásban
rejlik, mely mégis sokkal mélyebb, nem ritkán társadalom
kritikus tartalmakat rejt magában.

o

könyv

Csabai
Kolbászfesztivál

Anthony Ryan:
A vér éneke
Fumax Kiadó

Békéscsaba, Városi Sportcsarnok
2015. október 22–25.

Paprikás kolbász, csípős kolbász, vékony kolbász, vastag
kolbász… Békéscsabán idén is a kolbász körül forog majd
minden! A disznóvágás-bemutatókon, a kolbászkészítő versenyeken és az egész napos kóstolási lehetőségen kívül a
kicsiket és a nagyokat egyaránt várják a kreatív alkotóprogramok, a kézműves foglalkozások és a színvonalas koncertek. A fesztivál idei díszvendége az Egri borvidék lesz.

Á

film
Mentőexpedíció

A mindösszesen tízéves Vaelint apja,
az Egységes Királyság legfőbb hadura
magára hagyja a Hatodik Rend kolostorának kapujánál. A rendben árva gyermek módjára nevelkedő fiú – miközben remek harcossá válik – meggyűlöli
apját. Vaelin hírnevet szerez magának, és akaratán
kívül az őrült király
háborújába csöppen.
Csakhogy az uralkodó nem számolt
Vaelin valódi szándékaival és különleges
képességeivel.

¿

Bemutató: 2015. október 2.

A történet egy marsi űrhajósról (Matt Damon) szól, aki egyedül
marad a bolygón egy viharnak köszönhetően, ami félbevágja expedíciójukat. Társainak sikerül elhagyni a bolygót, őt viszont halottnak
hiszik, és hátrahagyják. A kutatónak semmilyen lehetősége sincs
hazaüzenni, és csak saját magára számíthat a túlélésért folytatott
könyörtelen harc folyamán.

horoszkóp

Tevékenyen

nyugodt
október

Erős
Antónia
1970. 10. 02.

Heather
Locklear
1961. 09. 25.

Hugh
Jackman
1968. 10. 12.

Kate
Winslet
1975. 10. 05.

Októberben valamennyi jegy szülöttének alkalma lesz
a feltöltődésre. Akár meditációval töltjük időnket, akár
baráti körben élvezzük a sok nevetést, ez a színes, szép
hónap energiát és harmóniát hoz az életünkbe.

Kos

Mérleg

Bika

Skorpió

Március 21. – április 21.

Bár önnek lételeme a jövés-menés, most eljött
az ideje, hogy időt szánjon a feltöltődésre is.
Szerencsére a kettőt ötvözni is lehet: ha teheti, utazzon el pár napra, és élvezze az ősz illatait.

Április 22. – május 21.

Ön általában takarékosan bánik a pénzével, most
azonban megvalósíthatja egy régi tervét, amelynek
eddig pénzügyi akadálya volt. Ne aggódjon a saját fejlődésébe befektetett energia és pénz miatt – hamarosan és sokszorosan megtérül!

Ikrek

Május 22. – június 21.

Egy új barátság kellemes meglepetést tartogat
önnek, és még az sem kizárt, hogy privát vagy szakmai szempontból ígéretes lehetőség születik belőle.
Nyitott személyiségének köszönhetően nem maradnak zárt ajtók ön előtt.

Rák

Június 22. – július 21.

Most jogosan érezheti úgy, hogy nagyon is a helyén
van. Körülveszi a családja, barátai, ismerősei, és mindenki értékeli, hogy ön szeret másokról gondoskodni.
Élvezze ezt a miliőt!

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Ebben a hónapban azt fogja tapasztalni, hogy sokan
csodálják önt, és a társaság középpontjában van. A szokottnál többen kérik ki a véleményét, ami szintén jól
hat az önbizalmára.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Az elkövetkezendő időszak különösen elkényezteti
önt. Nagy események helyett békés, nyugodt napok
hoznak harmóniát az életébe. Most érdemes a meditáció felé fordulnia, így közelebb kerülhet saját lelkéhez.
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Szeptember 23. – október 22.

Ebben az időszakban sok örömet szereznek majd
önnek baráti kapcsolatai. Szívesen megy kedvesével
– vagy akár egyedül is – olyan társaságba, ahol derűvel és humorral töltekezhet fel.

Október 23. – november 22.

Most olyan helyről kaphat pénzt, ahonnan a legkevésbé várta. Mivel önnek remek üzleti érzéke van,
ebben a hónapban különösen jól fogja forgatni a
váratlan bevételt.

Nyilas

November 23. – december 22.

Októberben az égitestek bohókás hangulatba kergetik
önt, sőt még környezete pesszimistább tagjait is felderíti. Ne csodálkozzon tehát, ha ismerősei és barátai
valósággal rajzanak ön körül!

Bak

December 23. – január 20.

Ebben az időszakban jó eséllyel indulhat el az egészséges táplálkozás útján. Ettől annyira dinamikusnak
érzi magát, hogy még környezete számára is bőven
tud juttatni majd az önt körülvevő pozitív energiákból.
Folytassa bátran, amit elkezdett!

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Ennek a hónapnak a kulcsszava a mértékletesség.
Most jó eséllyel könnyedén legyőzhet egy komoly
kísértést, ami utólag örömmel tölti el, hiszen az
önmagunk felett aratott győzelem mindig a legnagyobb győzelem.

Halak

Február 20. – március 20.

Ez a hónap belső békét és nyugalmat hoz önnek. Ha
most nemet mond egy nyüzsgéssel járó, zajos programra, senki sem fog megbántódni, sőt inkább jobban fogják becsülni határozottságát.

THE 60 YEARS OF MUSIC TOUR

www.enniomorricone.org
JEGYEK KAPHATÓK: BROADWAY HálÓzATBAn, TElEFOn: 06 1/ 340-40-40, 06-1/ 780-0-780
ÉS Az ISMERT JEGYIRODáKBAn.

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2015. október 31-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.), vagy elektronikus formában
a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Az út a boldogabb élethez a műveltségen keresztül vezet.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek:
Buhály Zoltánné – Gyöngyös; Resch János – Balatonboglár; Raboczki Jánosné – Simontornya; Földesi András – Békéscsaba; Bogdán Csaba – Bercel. Gratulálunk!
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Őszi wellness
Álomáron

Most 2 éjszaka áráért 3 éjszakát tölthetsz el nálunk!
HA NÉHÁNY CSENDES PILLANATRA VÁGYTOK KETTESBEN VAGY ELTÖLTENÉTEK EGY-KÉT
PIHENTETŐ NAPOT A CSALÁDDAL, AKKOR IRÁNY HAJDÚSZOBOSZLÓ ÉS A HOTEL DÉLIBÁB****!

*A részletes leírást, illetve feltételeket szállodánk weboldalán - www.hoteldelibab.hu - olvashatja.

37 500 Ft/ fő/ 3 éj ártól
(Classic szoba)

K
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T
ÚJ TOYO A SZOLGÁLATÁBAN
VÁLLALKOZÁS

AK ÁR
FLOT TATÁMOGATÁ S ESZER ZÉSÉHE Z
B
EGYETLEN CÉGAUTÓ

ÚJ AVENSIS

ÚJ AURIS

• Toyota Safety SenseTM*
az alapfelszereltség része
• Új 1.6 és 2.0 dízelmotorok
• 5*-os biztonság
(Euro NCAP 2015)

• Új 1.2 Turbo benzines
• Új 1.6 dízelmotor
• Továbbfejlesztett
hibrid meghajtás
• 5*-os biztonság

Nyílt végű pénzügyi lízing

54 900 FT/HÓ-TÓL
ÁFA-VISSZAIGÉNYLÉSI
LEHETŐSÉG

Nyílt végű pénzügyi lízing

39 900 FT/HÓ-TÓL
TULAJDONSZERZÉSI
OPCIÓ

Teljes körű autópark kezelési szolgáltatásunkról
(Toyota Operatív Lízing) érdeklődjön márkakereskedéseinkben.

www.toyota.hu/flotta
*Az Ütközés Előtti Biztonsági Rendszer minden új Avensis modell esetében az alapfelszereltség része, a Toyota Safety Sense™ többi funkciója Active felszereltségtől érhető el.

AVENSIS 2015

AURIS 2013

A képen szereplő gépkocsik illusztrációk. Az Avensis kombinált üzemanyag-fogyasztása (l/100km): 4,2-6,7; kombinált CO2-kibocsátása (g/km): 108-155. Az Auris kombinált
üzemanyag-fogyasztása (l/100km): 3,5-6,2; kombinált CO2-kibocsátása (g/km): 79-143. Az itt szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak. A Toyota
Pénzügyi Zrt. üzleti (nem magánszemély) ügyfeleknek szóló, változó kamatozású nyílt végű pénzügyi lízing kalkulációja. Új Avensis TS 1.6 Live kalkuláció: bruttó vételár: 5 833 100
Ft, nettó kezdő lízingdíj: 1 852 650 Ft, futamidő: 4 év, bruttó maradványérték: 1 171 210 Ft, THM: 8,86%. Auris 1.33 HB Live kalkuláció: bruttó vételár: 4 213 600 Ft, nettó kezdő
lízingdíj: 1 329 500 Ft, futamidő: 4 év, bruttó maradványérték: 846 230 Ft, THM: 8,91%. A feltüntetett havi díjak nettó lízingdíjak. A THM meghatározása az aktuális feltételek,
illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A nyílt
végű pénzügyi lízing részletes szabályait a vonatkozó szerződéses dokumentumok tartalmazzák. A kalkuláció tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. A Toyota Pénzügyi
Zrt. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. További részletek a Toyota Márkakereskedésekben és a www.toyotahitel.hu oldalon.

