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MOKKA

Városi SUV lejtmenet-szabályozóval és visszagurulás-gátlóval.
Német csúcstervezés az Ön biztonságáért.

opel.hu

AZ ÉV 4X4-ESE NÉMETORSZÁGBAN. 
MÁSODSZOR IS.

Opel Mokka 4x4: Németországban a „25 000 euró 
alatti Offroad és SUV” kategória kétszeres 
győztese, a „4x4 of the year of AUTO BILD 
ALLRAD” olvasói felmérése alapján 2013., 2014. 

Akár bruttó

4 599 000 Ft-ért*

Kombinált használat esetén az Opel Mokka átlagfogyasztása: 4,5–6,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 124–153 g/km, változattól és forgalmi viszonyoktól függően. 
A képen látható autó illusztráció.
*A feltüntetett ár az Opel Mokka 1.6 l Selection modell vásárlása esetén érvényes. Az ár ajánlott bruttó fogyasztói ár. Az akció 2015. június 30-ig az akcióban részt 
vevő Opel-márkakereskedésekben megrendelt autókra érvényes. Az Opel Southeast Europe Kft. és az akcióban részt vevő Opel-márkakereskedések fenntartják 
a jogot az ajánlat megváltoztatására, illetve visszavonására. Konkrét árajánlatokért, részletes műszaki adatokért és az akció részleteiért kérjük, látogasson el a 
www.opel.hu weboldalra, vagy forduljon a részt vevő Opel-márkakereskedéseinkhez. 
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Kedves Olvasó!

pár évvel ezelőtt a tankcsapda azzal az ötlet-
tel keresett meg bennünket, hogy lemezeiket 
dobjuk közösen piacra. az elképzelés az volt, 
hogy a hanganyagokat kizárólag a töltőállo-
másokon lehessen megvásárolni, mindössze 
990 forintért. az elején bizonytalanok voltunk, 
de a vásárlóink nagyon megszerették az ötle-
tet – és elképesztő mennyiségű cD-t sikerült 
eladnunk. olyannyira, hogy a mahasz listáit 
évek óta a mol-kutakon árult lemezek veze-
tik, sőt az index.hu már a magyar könnyűzene 
legnépszerűbb lemezboltjaiként emlegeti a 
mol-kutakat. a sikeren felbuzdulva tovább-
fejlesztettük a kezdeményezést, és most már 
hónapról hónapra a legjobb magyar zené-
szek lemezei kaphatók nálunk, kedvező áron. 
hiába, vásárlási szokásaink megváltoztak, egy 
kúton ma már nem csak tankolni akarunk. 
ennek szellemében átalakulunk: az első 
Freshcorner töltőállomásunkat már meg is 
nyitottuk Budapesten, ahol az üzemanyagon 
felül finom kávéval, friss szendvicsekkel, pék-
áruval és a szupermarketekhez hasonló árú, 
napi fogyasztási cikkekkel várjuk vásárlóin-
kat – érkezzenek autóval, busszal, kerékpár-
ral vagy gyalog. ráadásul, ha a mol-t választ-
juk, felelősen döntünk, hiszen vásárlásainkkal 
többek között az ország fiatal tehetségeit is 
támogatjuk.
ahogy szlogenünk is mondja: számít, hol 
állunk meg! hogy mennyit? kérdezzék Babos 
timit, aki sikert sikerre halmoz – a mi,  
az önök támogatásával.

szollár Domokos
mol magyarország
kommunikációs igazgató
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A nyár beköszöntével számos gyártó  
igyekszik új, sportos modellekkel kedvére  
tenni a jó idő és kedvező útviszonyok által 
csábított autóvezetőknek. sőt van, aki még 
virtuálisan is kiszolgálja az arra vágyókat.

Képernyőre

Virtuálisan tökéletes
a peugeot is sportos tanulmányt villantott, ám ők a gran turismo 6 video-
játékhoz letölthető autók sorát erősítik az elképzeléseik szerinti tökéle-
tes sportautóval. a csupán virtuális valóság ellenére a peugeot Vision gran 
turismo menettulajdonságait részletesen kidolgozták: 3,2 literes, hat-
hengeres turbómotorjának 887 lóerejével és 875 kilogrammos tömegével 
„a szörny” 1,73 másodperc alatt gyorsul százra a játék versenypályáin.

●➜ A véreb

●➜ A vágyálom

●➜ A visszafogott

●➜ A szabadidős

●➜ A divatosvonal
Sportos

Negyedik

Sportba oltva
nagyon tolják mostanában a sportos 
vonalat a hondánál: tíz év után végre 
itt az új nsX, a Forma–1-ben össze-
bútoroztak a mclarennel, és bemu-
tatták a legújabb, a sorban negyedik 
civic type-r-t is. a vérpezsdítő idomok 
jelen esetben is komoly és izgalmas 
technikához asszisztálnak, a kocsi-
nak egy préselt csövekből összesze-
relt h alakú torziós rúd adja az alap-
ját, így másfélszer merevebb a széria 
civicnél. a type-r 310 lóerő teljesít-
ményt és 400 nm nyomatékot ad le.
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Kínaiul

A reménység
nem fut túl jól az mg szekere azóta sem, hogy  
a kínai shanghai automotive próbálja élesztgetni  
– a 3-as, 5-ös és 6-os típusok sem zavartak sok vizet 
a piacon. most a gs elnevezésű szabadidő-autó-
ban van minden reményük, hiszen ez a szegmens 
európában is a legdinamikusabban növekszik. két tur-
bós-benzines motorral kínálják az mg gs-t, a 1,5 literes 
168 lóerős, a kétliteres pedig 220.

Alapból

McLarennek olcsó
a brit sportkocsigyártó negyedik modellje ugyanarra a 

kaptafára épül, mint a többi, mégis egyfajta alapmodell-
nek szánja a mclaren. az 570s coupé hozzávetőleg egy 

porsche 911 turbo áráért lesz elérhető, amennyiért a 
többi, drágább mclarenből ismert karbonvázat és 3,8 lite-
res biturbó V8-ast is megkapja a vásárló, ám némileg visz-
szafogottabb teljesítménnyel. az 570s alapára így is nagy-

jából 50 millió forintról indul, ami persze csak a mclaren 
istállójában számít olcsónak.

drágaság

Sorozatba veszik
az aston martin annyira komolyan gondolja  

a DBX-tanulmány szériagyártásba vételét, hogy bejelentették, 
az ehhez szükséges összeg is a rendelkezésükre áll: 200 mil-

lió fontos beruházás révén kerül utcára a közönség 
köreiben hatalmas érdeklődést kiváltó modell. 

azt egyelőre nem tudni, hogy hagyományos 
összkerékhajtással érkezik-e, avagy hib-

rid hajtásláncot kap. előzetes hírek szerint 
2019-re időzíthetik a piaci bevezetést.

KISHÍrEK
Fiat lesz az MX-5
az eredeti elképzelések szerint alfa 
romeóként lényegült volna át a japá-
nok kultikus roadsterének legújabb 
ge nerációja, végül mégis a Fiathoz  
pozicionálták. az ok prózai: alfa kizá-
rólag európában készülhet a gyár filo-
zófiája szerint. így egy másik legendás 
nevet, a Fiat 124 spidert támasztják  
fel az olasz mazdához.

Szép számban
alig pár hónapja bemutatkozott a skoda 
superb legújabb generációja, mely-
lyel egyidejűleg a gyár mást is ünnepel: 
legördült a gyártósorról a modell törté-
netének 750 ezredik darabja. a superb 
néven 1934 és 1949 között is gyártott 
autóval a cseh márka 2001-ben tért visz-
sza a palettára, immár a Volkswagen 
fennhatósága alatt.
 
Ez is kínai
Úgy néz ki, a hosszas kóma után végre 
valóban feltámadhat a legendás olasz 
sportkocsimárka, a De tomaso. Új tulaj-
donosa a kínai ideal team Venture 
befektetési társaság, amely egy árveré-
sen vásárolta meg a márkához fűződő 
jogokat egymillió euróért.

Tisztán
a porsche elhatározta, hogy a következő 
években nulla emisszióval bíró model-
lekkel bővíti kínálatát. a tervek szerint a 
hidrogén-üzemanyagcellás és az akku-
mulátoros kivitelek közös konstrukció 
szerint készülnek majd, amihez a modu-
láris msB padlólemezt használják.
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a japán márka egyértelműen legnagyobb – és legjöve-
delmezőbb – dobása volt a Qashqai piaci bevezetése, 
amelyet azóta is, a második generáció bemutatása óta 
visznek, mint a cukrot. nagy lehetett tehát a kísértés a 
nissannál, hogy az eggyel magasabb géposztályban is a 
bevált recept szerint újítsanak, és sutba dobják az X-trail 
névhez kötődő mackós, robusztus ízlésvilágot. ezúttal a 
hatékonyabb hajtáslánc, a gazdagabb szolgáltatások és a 
szimpatikusabb megjelenés hívószavai lebegtek a terve-
zők és stratégák lelki szemei előtt, aminek egy igen kelle-
mes végeredményét élvezhetjük.

szerepcsere
az X-trail fejlesztése és pozicionálása során nem csináltak 
titkot abból, hogy egymás kiegészítéseként funkcionálnak 
a különböző méretű modellek: az előző Qashqai +2 elneve-
zésű, nyújtott kivitele eltűnt az új kínálatából, a hétüléses, 

családi suV modellek versenyében ezentúl az X-trail kép-
viseli a nissant. Bár formatervükben, a márka egységes-
ségét erősítendő, hasonló megoldásokkal dolgoznak, az 
X-trail jóval terebélyesebb a Qashqainál: 26 centiméterrel 
hosszabb, aminek a hátsó traktus utazóközönsége élvez-
heti az előnyeit. a hátsó sor egyébként is sínen csúsztat-
ható, mintegy 260 mm-es úton. a leghátsó két ülés fel-
áras, 300 ezer forint pluszt jelent, ha igényt tartunk rájuk.

városi terepen
az új X-trail alapból elsőkerék-meghajtású, a 4×4-et opci-
onálisan választhatják azok a vevők, akik nélkülözhetet-
lennek érzik ezt a „terepes” pluszt. a modell ezzel a poli-
tikával is a városi suV-ok által kitaposott ösvényre lépett 
– egy forgókapcsolóval elektromosan kapcsolható be és 
ki az összkerékhajtás, ami egyébként hibátlan. motorból 
egyelőre egy szerepel a kínálati listán, azt az egyet 
viszont remekül eltalálták, és az X-trailhez szabták a mér-
nökök. a 130 lóerős, 320 nm nyomatékot leadó 1.6 dci 

a nissan szakított az előző X-trail szögletes, 
markáns karakterével, és a sikeres Qashqaira 
hajazva készítette el közepes SUV modelljének 
legújabb generációját.

nissan X-trail

A nagytestvér

én és az autóm
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Az előzmények 
a tizenöt évvel ezelőtt bemutatott nissan X-trail 
egészen unikális volt a maga formájában. igazi 
terepjárós erényeket vonultatott fel, miközben olyan 
játékosságra is futotta tőle, mint a középre helye-
zett műszerfal. megjelenésétől fogva a világ öt kon-
tinensén árulták a modellt, az első generációból 
800 ezer darab talált gazdára, ebből európában 
300 ezer. magyarországon nem része a mindennapi 
utcaképnek, de például tajvanon és mexikóban 
rendre elkapkodták a készleteket. Világszerte sike-
res volt tehát az X-trail, nem csoda, hogy a 2007-
ben esedékes generációváltást sokan szolid ránc-
felvarrásnak nézték, annyira ragaszkodott a gyártó 
a bevált elemekhez. pedig az utód teljesen új fej-
lesztésnek számított, és szintén hosszú ideig, hét 
évig maradt a kínálatban.

dízel jól boldogul a tekintélyes bádogtest mozgatásával, 
csupán 1500-as fordulat alatt mutat némi erőtlenséget, 
ám ezen hamar át lehet lendülni, kiváltképp úgy, hogy a 
fokozatmentes automata váltó általában ennél magasabb 
szinten tartja az erőforrást. ennek köszönhetően pedig 
optimálisan, hatékonyan működik a hajtás.
 
Belső batár
a formatervezés a képeken kevésbé teszi szembetűnővé 
azt, ami a valóságban egyből átjön: jókora autót faragtak 
az X-trailből. ez a belső térben látványos igazán, de már 
a tengelytáv is árulkodó, amely egy picivel több mint 270 
centiméter – akkora, mint a kifutó skoda superbé. a cso-
magtartó alapból 550 literes, az üléstámlák ledöntésével 
pedig valóságos hangár tárul a pakolni vágyók elé.  
a vezető és utasa előtti környezet megannyi korrekt meg-
oldást kínál, mondhatni kiszámítható design mellett: biz-
tosra akartak menni a tervezők, vélhetően megint csak a 
kipróbált és bevált Qashqai-receptet követve. az ergonó-
mia az érintőképernyős központi egységgel rendben van 
ugyan, és bár a kezelőszervek és az anyagválasztás még 
nem éri el infiniti szintjét – persze isten őrizz! házon belüli 
konkurenciát állítani –, panaszra aligha lehet okunk.

Bevált recepttel dolgozik
Összességében elmondható az új X-trailről, hogy remek 
autó, amit vállal, azt biztosan tudja is: nagy, kényelmes, jól 
megy, jól néz ki és a minősége is kifogástalan. csak már 
nem vállal annyit, mint az előző generációk, inkább biz-
tosra megy, és beáll a közepes méretű városi szabadidő-
autók népes táborába.
a nissannál valószínűleg pontosan tudják, hogy mit miért 
csinálnak, és feltételezhető, hogy az új modell is hozza 
majd a példakép Qashqai sikereit.

az új X-trail remek autó, amit vállal, 
azt biztosan tudja is: nagy, kényelmes, 
jól megy, jól néz ki és a minősége is 
kifogástalan.

hosszúság: 4640 mm
szélesség: 1820 mm
magasság: 1710 mm
tengelytáv: 2705 mm
csomagtér: 550-1982 liter
motorválaszték: 1 dízel
teljesítményszint: 130 lóerő
Átlagfogyasztás: 4,7-5,8 liter
alapár: 8 890 000 forint

Ajánlott olaj: 
MOL Dynamic Synt RN 5W-30

nissan X-trail
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Eredmények zenében, sportban, 
környezetvédelemben

Felpezsdültünk

Hódít a Mol Bubi
Még több zöld bringát  
kap a város
22 új gyűjtőállomással, 616 dokkoló-
hellyel és 50 mol Bubival bővül nyá-
ron a közbringarendszer Budapesten. 
a jellegzetes biciklik egy csapásra 
Budapest legzöldebb közösségi köz-
lekedési eszközévé váltak, és rög-
tön nagy népszerűségre tettek szert. 
tavaly szeptemberi átadása óta közel 
400 000 bérlést regisztrált a mol 
Bubi. idén nyáron nyolc kerületben 
alakítanak ki újabb mol Bubi gyűj-
tőállomásokat, így a már meglévő 
76 állomás és az 1100 zöld biciklik 
száma tovább bővül. a fejlesztés az i., 
ii.,  Vi., Viii., iX., Xi., Xii. és a Xiii. kerü-
leteket érinti. 

Hajrá, Green Kártya!
Minden szurkoló kedvezményesen tankolhat  
a Mol-kutakon
az egyedülálló mol szurkolói green kártya kedvezményes üzemanyag-vásár-
lási lehetőséget biztosít, a kártya tulajdonosai literenként 7 forintot spórol-
hatnak. a kártya egy előre feltölthető, névre szóló, pin kóddal ellátott üzem-
anyagkártya, melynek használatával kényelmesen elérhetők a töltőállomások 
szolgáltatásai és a shoptermékei. a kedvezményt a mol és a Ferencváros 
kezdeményezése után az mlsz mind a 30 ezer futballkártya-tulajdonos 
részére kiterjesztette, de a rendszer alkalmas arra, hogy minden otp Bank 
ligában szereplő klub csatlakozzon hozzá, így összesen 175 ezer ember tan-
kolhat kedvezményesen. a klubok közül a Videoton Fc szurkolói kártyához 
kapcsolódó green kártya is igényelhető már.

Győzelmek minden fronton
szenzációs sikersorozat a Mol-csapatban

igazi aranyesővel zárta a májust a mol-csapat: Babos 
Tímea, Földházi Zsófia, Michelisz Norbert, Szilágyi Áron és a 
Videoton FC is óriási sikereket hozott. Babos tímea a francia 
kristina mladenoviccsal párosban megnyerte a marrákesi 
és nem sokkal később a római salakpályás női tenisztornát 
is. timi ezzel a 11. helyre lépett előre a páros világranglis-
tán, ami magyar rekord. Öttusabajnokunk, Földházi zsófia 
az öttusázók kecskeméti világkupa-versenyén nyert május 
elején a francia elodie clouvel előtt. michelisz norbert szin-
tén remekelt, a túraautó-világbajnokság (Wtcc) második, a 
hungaroringen rendezett futamán rajt-cél győzelmet aratott. 
a magyar versenyző pályafutása során másodszor tudott 
Wtcc-versenyt nyerni hazai pályán, majd az itthoni sikert 
követően, remek teljesítménnyel negyedik helyen zárta a 
nürburgringen rendezett futamot. ugyancsak magyar győ-
zelemmel ért véget a férfi kardozók csapatversenye is a 
madridi világkupa-fordulón a szilágyi Áron, iliász nikolász, 
szatmári andrás, Decsi tamás összeállítású együttessel. 
Végül, de nem utolsósorban pedig a Videoton Fc megnyerte 
a labdarúgó otp Bank liga 2014–2015-ös szezonját, törté-
nete második bajnoki címét szerezve meg ezzel.
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Élvezze a Multipont 
előnyeit! 
Már a Budapest arénában is
a multipont program és a papp 
lászló Budapest sportaréna együtt-
működésének eredményeképpen 
a multipont kártyával rendelkezők 
a következő kényelmi szolgáltatá-
sokat vehetik igénybe a június 7-én 
megrendezésre kerülő onerepublic 
koncert kapcsán:
•  Beengedés a parkolóba már  

egy órával a hivatalos kapunyi-
tás előtt.

•  Gyorsabb és kényelmesebb beju-
tás a bejárati kapukon keresztül  
a multipont gyorsítósávon.

ezek igénybevételéhez nem kell 
mást tennie, csak letölteni az ingye-
nes kupont a www.multipont.hu/
webaruhaz oldalról, és 
a kártyájával együtt fel-
mutatni a bejáratnál.

véradás az életért!
országos véradást hirdettek a motorosok

a tavalyi évhez hasonlóan május 1–31. között ismét 
véradó hónapot szervezett a mol motoros Family, 
mellyel a véradás és az életmentés fontosságára igye-
keztek felhívni a figyelmet.  a kezdeményezés kereté-
ben Budapesthez 20 vidéki város is csatlakozott, így 
összesen 24 helyszínen várták a véradókat. csuja 
imre szintén az ügy mellé állt, aki május 10-én a 
millenáris parkban élőben mutatta be életmentő 
tudását. az eseményen olyan ismert hazai motorosok 
adtak vért, mint mező misi, Baronits gábor, Berki 
krisztián és kárász róbert. kevesen tudják, de egy 
önkéntes véradó akár 3 másik ember életét is meg-
mentheti, ne feledjük tehát: 1 véradó = 3 életmentés!

számít, mit hallgatsz!
Már republic és Ganxsta zolee is a Mol-kutakon
számít, mit hallgatsz! címmel új zenei kampányt indított töltőállomásain  
a mol: a kasszazónában lévő display-ekről a tankcsapda mellett már 
republic és ganxsta zolee albumokat is vásárolhatunk, mindössze  
990 Ft-ért. az együttesek új lemezei kizárólag a mol -nál kaphatók:  
a republic 25 éves jubileumát ünnepli rajzoljunk Álmokat! című lemezével 
és a rajta lévő 12 dallal (cipőre emlékezve), ganxsta zolee pedig egy húsz 
számot tartalmazó koronggal emlékezik meg a ganxsta zolee és a kartel 
elmúlt 20 évéről. a lemezen a magyar könnyűzene legjobbjainak szabad 
kezű feldolgozásában ismerhetjük meg az együttes múltját és jelenét. 
hamarosan további zenei újdonságok szerezhetők be a mol-kutakon.

Kösz mindenkinek!
Kalandok az Érzékek ösvényén
egész napos szabadtéri programok kíséretében adta át az 
európalánta egyesület az Érzékek ösvényét közel 160 gyerek-
nek a Ferenc-hegyen. a kÖsz! program által támogatott tavaszi 
rendezvényen az óvodásoknak és kisiskolásoknak a természet-
járás szeretetét és a zöld gondolatok elültetését segítő progra-
mokat szervezett az egyesület. a rendezvényen lehetőség volt 
az Érzékek ösvénye megtapasztalására, végigjárására, ahol 
mimó és csipek, a két környezettudatos mesehős vezette végig 
az érdeklődőket egy történet segítségével. emellett a gyerekek 
a kukatúra társasban tehették próbára a szelektív hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatos tudásukat, az „újra hasznos” kézműves 
foglalkozáson pedig tavaszi virágokat készíthettek meglepő 
anyagokból, tárgyakból. a gyerekek élményekben gazdag prog-
ramját 30 közösségi szolgálatot teljesítő diák segítette.
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több mint 
töltőállomás
Átadták az első Mol Fresh Cornert
a mol új kiskereskedelmi koncepciója sze-
rint a saját pörkölésű kávéból készült speciali-
tások, a bioteák, a helyben sütött pékáruk és 
a friss szendvicsek mellett a szupermarketek-
hez hasonló áron elérhető napi fogyasztási cik-
kek is kaphatók lesznek a Fresh corner üzlettel 
bővült új mol-töltőállomásokon. lars höglund, 
a mol-csoport kiskereskedelmi ügyvezető 
igazgatója az első, prielle kornélia úti Fresh 
corner megnyitóján hangsúlyozta: a vásár-
lói szokások változása hívta életre a bisztró-
ként és kisboltként is működő üzleteket. első 
lépésként tíz töltőállomást alakít át a társaság, 
Budapesten a prielle kornélia úti, róna utcai, 
Fóti úti, Borszéki utcai és Vágány utcai egysé-
geit újítja meg, míg vidéken a diósdi, valamint 
az m3-as autópálya rekettyés és görbeháza 
pihenőhelyeknél lévő két-két kútjánál találkoz-
hatunk az új koncepció jegyében kialakított 
Fresh cornerekkel. a fogyasztók pozitív vissza-
jelzései alapján a mol a jövőben a töltőállomá-
sok jelentős részét tervezi átalakítani.
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A Nissan a Qashqai-jal sikerkategóriát 
teremtett 2007-ben, és azóta is arra törekszik, 
hogy a crossoverek kínálta előnyöket minden 
méretben tökélyre fejlessze.

  Szabadság 
biztonságban

Nissan crossoverek

az új juke, az új Qashqai és a szintén új X-trail mes-
terhármasával a nissan okkal nevezhető a crossover 
kategória koronázatlan királyának az autóiparban. a 
gyártó az innovatív járműtechnológia területén olyan 
gazdag örökségre alapozza fejlesztéseit, amely egyér-
telművé teszi vezető szerepét valamennyi szegmens-
ben, ahol megjelenik. a márka szakembereinek és 
stratégáinak meggyőződése, hogy a prémium techno-
lógiai megoldásokat széles körben, mindenki számára 
elérhetővé kell tenni – nincs ez másképp a crosso-
verekben sem: az autókban megjelenő biztonsági és 
kényelmi extrák arzenálja szinte egyedülálló a piacon.
a négy kamera képéből felülnézeti, 360 fokos képet 
létrehozó tolatórendszer a legnépszerűbb felszerelé-
sek egyike a vásárlók körében. ezt a hasznos, kényel-
mes és biztonságos felszerelést további érzékelőkkel 
kiegészítve a mérnökök egy teljes aktív biztonsági paj-
zsot hoztak létre az utasok védelmében, amely figyel-
mezteti a vezetőt a holttérben lévő autókra, a forgalmi 
sáv elhagyására, az autó körül mozgó emberekre, 
illetve ott lévő tárgyakra. ez ma az autóipar egyik leg-
kifinomultabb, legátfogóbb biztonsági rendszere, 
ami a vészfékezési asszisztenssel, a sofőr éberségét 
figyelő, továbbá a közúti jelzéseket felismerő rendsze-
rekkel kiegészítve valóban egyedülálló módon óvja az 
utasokat menet közben. amikor pedig megérkeznek 

úti céljukhoz, legyen az város, erdő vagy hegyvidék, a 
kocsi automatikusan beáll a megfelelő parkolóhelyre. 
a nissan crossoverei a forradalmi technikát egyedi 
és lendületes formatervvel, különleges minőségű és 
hangulatú belső térrel, valamint korszerű, takarékos 
motorokkal kombinálják, így biztosítva vezető helyü-
ket az autók világában.

az autókban megjelenő biztonsági 
és kényelmi extrák arzenálja szinte 
egyedülálló a piacon.

a rendszer lelke
nagyobb teljesítmény elérése kisebb ráfordítással: ezt a célt tűz-
ték ki a nissan mérnökei a motorok, hajtásláncok és felfüggesz-
tések fejlesztése során. intelligens technológia és fejlett műszaki 
megoldások alkalmazásával a crossover-modellcsalád új benzin- 
és dízelmotorjai kisebb lökettérfogatuk ellenére a korábbi erő-
forrásokhoz hasonló, kitűnő menetteljesítménnyel és rugalmas-
sággal rendelkeznek. ugyanakkor a juke, a Qashqai és az X-trail 
egyaránt rendelhető all-moDe 4x4i négykerék-meghajtású rend-
szerrel. mindezekkel összhangban az Xtronic automata váltómű-
vet is úgy hangolták, hogy zökkenőmentes és természetes veze-
tési élményt biztosítson, ugyanakkor több lépcsőben képes a 
fokozatok kapcsolására, amikor odalépünk a gázra.
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Toszkána testközelből
toszkána legfőbb városaiba autópályákon juthatunk el a leggyorsabban, 
azonban az országutakat választva az élményre és az életérzésre helyező-
dik a hangsúly. ha a régió legszebb útjairól kérdezünk, a Via chiantiagianát 
mindenki megemlíti majd. a Firenze és siena között kanyargó 
ss222 népszerűségét az adja, hogy chianti régió legvarázslato-
sabb településein halad át, miközben az út mentén festővászonra 
kívánkozó szőlődombok sorjáznak. ha pedig azt szeretnénk, hogy 
az élmény még tovább tartson, ne haladjunk tovább délnek, siena 
irányába, hanem castellina di chiantinál térjünk le poggibonsi felé 
az ss429-esen. a kevésbé forgalmas, de még kanyargósabb út 
ugyanolyan elbűvölő tájat szel át – tökéletes élmény. 

175 km (Firenze  
és Poggibonsi között)

átlag 2 óra

Hogy milyen érzés egy nagy utazás ígéretével 
autóba ülni, útra kelni? Jóleső szabadság, 
felszabadultság járja át az embert – különösen, 
ha olyan utakon kanyargunk, amelyekért már 
önmagukban is megéri a volán mögé ülni. 
ezekből válogattunk össze néhányat. 

Utazás – autósszemmel

Amikor
a lényeg

az út

Szlovénia: hegyen-völgyön át
síelés és vadvízi evezés; elsőre általában ez 
ugrik be szlovéniáról, de dél-nyugati szom-
szédunk tökéletes választás egy hosz-
szú hétvégi – autós, vagy motoros – túrá-
hoz is. maribor városa vagy a festői Bledi-tó 
önmagukban is tökéletes úti célok, de ha 

látnivalókban gazdag utazásra vágyunk, 
érdemes mindkettőt felkeresni – és koránt-

sem a leggyorsabb utat választani a kettő között. 
mariborból a Dráva tetszőleges partján haladva jutunk 

el Dravográdba, majd onnan ravne na koroškem felé véve 
az irányt holmecnél ausztriába érünk. az eisenkappelen át 
vezető, mintegy 50 kilométeres, szerpentinekkel szabdalt 

ausztriai szakasznak köszönhetően az út végső harmadában 
már ismét szlovéniában, a kokra völgyén keresztül tarthatunk 

a váráról és a szigetéről híres Bledi-tó felé. hosszabb, lassabb 
és sokkal nagyobb élmény, mint az országút és autópálya…

272 km (Maribor  
és Bled között)

átlag 5 óra

Toszkána

Szlovénia

az út hossza

menetidő

utazás



 

A világ legjobbja  
a Kárpátokban
erdélyben járva érdemes átruccanni a 
kárpátokon át a történelmi havasalföldre, curtea 
de argeş városába is – nemcsak a település egyedülálló 
bizánci templomai, hanem az oda vezető transzfogarasi 

út miatt is. az e68-as európai útból leágazó 7c 
országutat immár nemzetközi szinten is ismerik, 
köszönhetően annak, hogy a BBc-n futó top gear 
autósműsorban a világ legjobbjának nevezték. a 
830 kisebb-nagyobb híd mellett 27 viadukton és 5 
ala gúton kelhetünk át a lenyűgöző szépségű tájon, 
elhaladva a Bilea-tó és a mesterséges Vidraru-tó 
mellett. a 2042 méter magasságig felkúszó út a 
transzfogaras teljes hosszában csak nyáron van 
nyitva. hogy a nagyobb forgalmat elkerüljük, érde-
mes rögtön napfelkelte után nekivágni a páratlan 
szépségű útnak. 

147 km (Cârţişoara  
és Curtea de Argeş között)

átlag 4:30 óra

Montenegró: vadregényes romantika
montenegró egyre népszerűbb nyári turisztikai célpont, 
kotor és Budva igazi adriai romantikát nyújt. Boszniából 
belépve az országba Šćepan polje határátkelőnél egy 
apró fahídon áthaladva kezdődik utunk, a tara folyó völ-
gyétől. innen az e762/m18 úton dél felé haladva  
a piva folyó mellett (vagy olykor akár 100 méterekkel 
felette) kanyarog majd hegyi utunk, melyről 24 kilo-
méter után az r-14-re fordulunk rá trsa irányába,  
s így hamarosan a Durmitor nemzeti park szik-
lás-füves, hegyes-völgyes fennsíkján visz 
tovább az utunk – elszórva aprócska, igazi 
balkáni kávézókkal, birkanyájakkal, lovar-
dákkal, tengerszemekkel. Žabljak  váro-
sába végül az r-5-ösön érkezünk, ahol 
érdemes eltölteni egy éjszakát, és másnap 
innen folytatni utunkat.   

77 km (Šćepan Polje  
és Žabljak között)

átlag 1:45 óra 

Hajtűkanyar-rajongóknak
az ausztriai tirol és az olaszországi Dél-tirol 
természetesen télen a legnépszerűbb, de 
egyre többen keresik fel nyáron is innsbruck 
vagy Bolzano környékét. az igazán aktív 
autósok számára kihagyhatatlan az 
ss38-as úton fekvő, prato allo stelvio és 
Bormio közötti stelvio-hágó. csak töké-
letes állapotban lévő autóval és refle-
xekkel vágjunk neki a 7,4 százalékos 
szintemelkedésű szerpentinnek. híres 
északkeleti szakasza 48 számozott és 
sokszor bevehetetlennek tűnő hajtűkanyar-
ral emelkedik a legmagasabb, 2758 méte-
ren lévő pontig – ezzel a stelvio európa 
második legmagasabb hágója, amely 
autóval járható. az útszakasz a nyári 
csúcsidőszakban igen zsúfolt, ezért érde-
mes hétköznap, és akkor is korán reggel 
elkezdeni a kanyarvadászatot.    

47 km (Prato allo Stelvio  
és Bormio között)

átlag 1 óra

Stilfser Joch

2015. június | stílus&lendület |  13

utazás



kétségkívül hasznos a napszemüveg viselése, ha 
egész nap strandon, visszacsillanó vízfelület mel-
lett lebzselünk, és reggeltől estig csupafény-kör-

nyezetben hunyorgunk. Vigyázzunk azonban, mert ha 
minden nap tökéletesen megvonjuk szemünktől a termé-
szetes fényt, lassan romlani kezd a látásunk. a természe-
tes napfény az ember veleszületett szükséglete, a nap 
éltető és gyógyító ereje évezredes tapasztalatok szerint 
is kétségbevonhatatlan, így a mértékletesség alól még a 
napszemüveg-viselés sem kivétel.

A szabványos szemüveg
csakis „ce” jelzésű szemüveget vegyünk. ez jelzi, hogy 
az adott termék bevizsgált és megfelel az európai elő-
írásoknak. másik fontos jelzés az uV 400, ez mutatja, 
hogy a napszemüveg lencséje 100%-os védelmet nyújt 
az uV-sugárzás ellen. tudnunk kell: a lencse sötétsége 
nincs összefüggésben annak uV-szűrő képességével. 
ilyen darabokat optikus üzletekben érdemes keresni, 
ahol segítséget és garanciát kapunk. az utcán vásárolt 

szemüvegnél könnyen előfordulhat, hogy lencséje nem 
szűri jól a sugárzást, sőt a sötét lencse mögött pupil-
lánk kitágul, így még több káros sugárzás érheti a sze-
münket. egészségünk védelme ér dekében megéri szak-
üzletben vásárolni!

Polár és fotokromatikus
a polarizált lencse csak a függőleges irányú fénynyalábo-
kat ereszti be, a felületekről visszaverődő fényt kiszűri a 
látványból. ez önmagában is gyönyörű képet eredményez, 
továbbá csillogó, vizes úton vezetéshez, vagy más vakító 
helyzetre tökéletes megoldás. 
a fotokromatikus lencse titka, hogy speciális anyagtartal-
mának köszönhetően fény hatására kémiai úton elsötéte-
dik – ez megoldás lehet az egyébként is szemüveget vise-
lők számára. 

Vásárlási tippek
a boltban a következő paramétereket vehetjük górcső alá 
annak érdekében, hogy szemüvegünk minőségi és hosz-
szú életű legyen:
  rugózik-e kifelé a szemüveg szára?
  a szár a szemüveg „zárt” állapotában hozzáér-e  

a lencséhez? 
  Van-e rajta, és esetleg állítható-e az orrpad? (ez meg-

felelően alátámasztja szemüvegünket, így sosem fog 
ferdén állni.)

  adnak-e hozzá kemény tokot?

Milyen legyen?
A napszemüveg minden 
életkorban és megjelenési 
stílusban hódít. nem elég azonban 
divatosnak lennie, eredeti 
funkciója, vagyis a szem védelme 
legalább ugyanennyire fontos a 
választásnál. de miről ismerszik 
meg a jó napszemüveg?

Napszemüveg? 

Divatos magyar darabok
két magyar szemcsiinnováció is előkerült a közel-
múltban. a merőben dögös újítás, a tipton Vinilyze 
eyewear bakelitlemezekből újrahasznosított szem-
üvegszárat készít, s olyan hírességek kedvence, mint 
elton john, Byealex vagy till attila. a másik magyar 
újdonság a rozi sunglasses, fából, illetve rétegelt 
lemezből készülő ter-
mészetbarát típus.

utólag is ellenőriztethetjük
Van már szemüvegünk, de nem tudjuk, 
jó-e? Vigyük szaküzletbe, ahol ingyen is 
bevizsgálják szűrési tulajdonságait.

natúra
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KEDVEZMÉNNYEL
Vásároljon egy teljes olajcserére elegendő 
mennyiségű (4, 5 vagy 6 liter, illetve ezen 
mennyiségek többszöröse) prémium
MOL Dynamic motorolajat, és mi akár 
50% kedvezményt adunk az árból!

Az akcióban részt vevő termékek: 
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30, MOL Dynamic Gold 
5W-30, MOL Dynamic Star 5W-30, MOL Dynamic Star 
PC 5W-30, MOL Dynamic Prima 5W-40, MOL Dynamic 
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MOL_Dynamic_olajcsere_promo_sajto_210x146_0317_ok.indd   1 2015.05.12.   16:32

. Részletek a töltôállomásokon!

mapfre-asistencia.com
MAPFRE ASISTENCIA S.A. 
22157629-1-42
Magyarországi Fióktelepe
1146 Budapest, Hermina út 17.
Telefon: 0640 200 521

affiliate member

Affiliate Member 
of the World Tourism 

Organization

Award for Best
Assistance 
Company

Award for Best 
Travel Insurance

Company

MOL Utasbiztosítás

MolHirdetesTelNyar.qxd  5/20/2015  15:22  Page 2



Gyerünk, ki a térre!

tipikus kép: a nagyvárosi lakótelepek betondzsungelében 
a gyerekek nyakukban a kulccsal bringáznak, bandáznak 
vagy csak úgy „lógnak”, felnőtt nélkül, céltalanul, gyak-
ran nem épp a legjobb társaságban. ez ellen igyekez-
nek tenni a magyar máltai szeretetszolgálat munkatársai 
fenti programjukkal. 

rendhagyó játszótér
a máltai játszótéren mindig történik valami, ide érdemes 
lenézni akkor is, ha esik az eső! a legkisebbeket bábelő-
adásokkal és zenebölcsivel várják, hiszen a közösségbe 
szoktatás már ekkor nagyon fontos, és megkönnyíti a 
későbbi bölcsődei, óvodai beszoktatást is. „a kamaszokat 
nehezebb megfogni: például amikor mi hirdettünk meg kor-
repetáló foglalkozásokat, alig jöttek el, a tinik cikinek érez-
ték, hogy ilyesmire jelentkezzenek. most azonban, hogy 
»nem verjük nagy dobra«, egymásnak adják az infót, mindig 
akadnak érdeklődők. rendszeresen készülünk a tinédzse-
reknek és családjaiknak programokkal, önismereti foglal-
kozásokkal, és pszichológiai szakértőket is meghívunk." – 
mondja király anna, a debreceni máltai játszótér vezetője.

Középiskolások a közösségért
a játszótér lelkes dolgozói úgy gondolták, valamiképp 
„hivatalosan” is be kellene szervezni a gimiseket a fel-
adatok előkészítésébe, elvégzésébe, hiszen az itt fel-
nőtt fiúk-lányok közül többen szívesen segítenek a tér 
körüli teendőkben. Végül a kötelező közösségi szolgálat-
nak adtak egy érdekes csavart: az Új európa alapítvány 
támogatásával kiírt pályázatukban arra vártak ötle-
teket, hogy az osztályok mi mindennel színesítenék 
a játszóteret – persze mindezt hivatalos pályázattal, 

Magyar Máltai szeretetszolgálat,  
„játszva megelőzni” program

a szeretetszolgálat Budapesten 1998-ban indította el a prog-
ramot, mely immár 14 játszóteret foglal magába ország-
szerte. ezeken a céltalanul csavargó kiska maszokat és a 
környék családjait várják a szakemberek ingyenes foglalko-
zásokkal, klubokkal. az Új európa alapítvány támogatásával 
idén középiskolásokat vontak be a programba – az önkéntes-
ségre való nevelés jegyében.

költségtervvel, hogy ezzel is a való életre készítsék fel őket. így 
jelenleg a szent józsef gimnázium, szakközépiskola és kollégium 
9. évfolyamos diákjai osztoznak a feladatokon, amelyek közt akad 
kertépítés, a játékok felújítása, sporttevékenységek szervezése, de 
még filmforgatás is, hogy a végén közösen elemezhessék a projek-
tet és vonhassák le a tanulságot. 

Király Anna mentor, 
a debreceni Máltai Játszótér vezetője

„Játszva megelőzni” – ez a címe a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat egyik, kifejezetten gyermekekkel 

foglalkozó programjának, mellyel a fiatalkori 
szocializációt igyekeznek segíteni, és a lakótelepen 

felnövő ifjúságot minőségi időtöltéssel lekötni.

Programgazdag játszóterek minden 
korosztálynak

rendszeresen készülünk  
a tinédzsereknek és családjaiknak 
pszichológiai szakértőkkel, önismereti 
foglalkozásokkal is.

példakép
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Jövő 
Újratöltve

www.ujeuropaalapitvany.hu, www.mol.hu

ÉLMÉNYTERÁPIA. ÉLMÉNYTERÁPIA. 
RECEPT NÉLKÜL ADHATÓ. 
MOL Gyermekgyógyító Program
A MOL Gyermekgyógyító program 2007 óta támogatja a Magyar 
Lovasterápia Szövetség Alapítványt, amely többek között fogyatékkal 
élő vagy pszichés gondokkal küzdő gyerekek, serdülők fejlesztését és 
rehabilitációját végzi terápiás lovak bevonásával.

A MOL Gyermekgyógyító Program 2015-ben is várja azoknak a 
nonprofi t szervezeteknek a pályázatait, akik krónikusan beteg vagy 
fogyatékkal élő gyermekek számára szerveznek élmény- és művészet-
terápiás programokat rehabilitációs céllal.

Az online pályázatok benyújtási határideje: 2015. június 30.



Előtte
a pálya
BaBos tímea
A világ 100 legjobb női játékosának egyetlen 
magyar tagja. Évente átlag harminc tornát teljesít, 
jelenleg a Roland Garrosra, majd Wimbledonra 
koncentrál. rövid itthontartózkodása alatt a 
sztárjátékosokkal való viszonyáról, dollármilliókról 
és cipőgyűjteményéről beszélgettünk vele.

címlapsztori



május közepéig több Wta-tornát  
teljesítettem: marrakeshben és rómában 
párosban tornagyőztesek lettünk, amit  
trnava és nürnberg követett.

stílus&lendület: Nők esetében nem illik ezt firtatni, 
de megdöbbentő, hogy még mindig csak 22 éves 
vagy. Mások is gyakran rácsodálkoznak a korodra? 
Babos tímea: mondhatni állandóan. még a közeli 
barátaim között is akad olyan, aki tizenéves korom-
ban azt hitte, hogy 25 éves vagyok. a fizikális adott-
ságaimon túl ez amiatt is lehet, mert elég korán beke-
rültem az élmezőnybe, négy éve top 100-as játékos 
vagyok, ahol elég fiatalnak számítok. az átlagéletkor 
ugyanis 25–26 év. amikor 14 évesen három évre kike-
rültem angliába egy teniszakadémiára, végig egyedül 
éltem – ez viszonylag ritkán fordul elő tinédzserekkel. 
De maga a sport és a vele járó életmód is megköve-
teli a felnőtt magatartást. 

s&l.: A pályafutásod elején az 500. hely környékéről 
indultál, az eddigi legjobb helyezésed az 59., jelenleg 
pedig a 89. vagy a világranglistán. Szerinted most hol 
tartasz a sportkarrieredben?
B. t.: azt hiszem, még mindig nagyon az elején járok, 
már csak azért is, mert a teniszezők életkora is egyre 
kitolódik. másrészt viszont a mezőny is kiegyensúlyo-
zottabbá válik, öt éve ennyi megszerzett ponttal már 
benne lehettem volna a top 50-ben. 

s&l.: Melyik sikered után volt nagyobb a buli?  
A 2012-es Monterrey WTA-győzelem vagy a tavalyi 
wimbledoni páros döntőjét követően?
B. t.: monterrey az egyetlen egyéni Wta-győzelmem, 
így amikor 18 évesen megnyertem ezt a trófeát, 
hatalmas büszkeség volt számomra. Bár a tavalyi 
Wimbledonra már jóval érettebb játékosként érkez-
tem, a döntő utáni ünneplés elképesztően nagy 
élmény volt. Wimbledon ugyanis az egyetlen grand 
slam, amely után megrendezik a győztesek Bálját, 
amin csak a döntősök vehetnek részt. ilyenkor a döntő 
után az egész öltöző egy szépségszalonná változik: 
sminkesek, fodrászok és stylistok lepik el. az angolok 
ugyebár nagyon adnak az eleganciára; az a ruha pél-
dául, amit én viseltem, 7500 fontot, vagyis közel 3,5 
millió forintot ért. De sajnos csak kölcsönbe kaptam.

s&l.: Viszonylag ritka az átjárás az egyéni és csapat-
sportok között. Ezzel szemben te mindkettőben ver-
senyzel. Melyik áll közelebb a személyiségedhez?
B. t.: azt hiszem, a tenisz a legmagányosabb 
sportág…

s&l.: Az úszásnál – amivel gyermekkorodban te is 
kezdted sportolói pályafutásodat – biztosan nem 
magányosabb…
B. t.: Én nem így látom. ott legalább több szám van.  
a teniszben ráadásul nagyobb az üzlet is, ez pedig 
valamennyire önzővé teszi a profi játékosokat. amikor 
a párosok összeállnak, két önös érdekű játékos talál-
kozik. persze megpróbálják kihozni a helyzetből a leg-
jobbat, de mindenkinek az egyéni pályafutása jelenti 
a prioritást. így számomra is – ami persze nem jelenti 
azt, hogy párosban ne lennének ambícióim. 

s&l.: Tegyük fel, hogy bárkit választhatnál partnere-
dül női és vegyes párosban. Kik lennének a favoritok?
B. t.: attól függ, mik a szempontok. ha a legmeré-
szebb vágyamat mondhatnám, akkor a példaképemet, 
roger Federert említeném elsőként. egyébként a társ 
megválasztása összetett kérdés, hiszen nemcsak azt 
kell figyelembe venni, hogy milyen játékstílus passzol 
hozzám a leginkább, de fontos a másik életkora és a 
személyisége is. amikor a játékosok hétről hétre egy-
másra vannak utalva, nem mindegy, hogy jönnek ki 
egymással. a mostani francia partneremmel, kristina 
mladenoviccsal jól megtaláltuk az összhangot: egyidő-
sek vagyunk, régóta ismerjük és jól kiegészítjük egy-
mást. Vele szinte baráti a kapcsolatom.
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s&l.: Lapzártánk idején, május közepén indul a 
Roland Garros. Itt mik a reális célok?
B. t.: párosban bármi előfordulhat. túlzás lenne a 
győzelmet célul kitűzni, de akár még ez is benne lehet 
a játékunkban. egyéniben pedig egy jó sorsolással 
meg lehet nyerni néhány meccset. sajnos az elmúlt 
grand slameken ebben nem volt szerencsém, szinte 
csak top 20-as játékosokat kaptam. 

s&l.: Hogyan zajlik egy jelentősebb torna előtt a 
felkészülésed? 
B. t.: most például elkezdtem salakon edzeni, ami 
korábban nem feküdt annyira a játékomnak, de egy 
ideje megszerettem. a felkészülés valójában a ver-
senyeken zajlik, május közepéig több Wta-tornát tel-
jesítettem: marrakeshben és rómában párosban 
tornagyőztesek lettünk, amit trnava és nürnberg 
követett. Vagyis a garrosig négy hét alatt négy tor-
nán vettem részt – de még mindezek előtt telje-
sítettem egy tízhetes túrát, ahol nyolc versenyem 
volt. egy évben egy teniszező átlagban harminc ver-
senyen játszik; kivéve az élmezőnyt, ők körülbe-
lül húszat teljesítenek. ez egész évben folyamatos 
készenlétet jelent, csak Wimbledon után van szá-
munkra egy kéthetes pihenőidőszak, illetve novem-
berben újabb néhány üres hét. 

s&l.: Egyáltalán kipakolsz néha az utazótáskádból?
B. t.: nem igazán… tényleg azt szoktam mondani vic-
cesen, hogy bőröndből élek. ráadásul itthon is kétlaki 
életem van, mert a bázisom Budapest, de a családom 
sopronban lakik. két utazótáska, plusz a teniszfelsze-
relés szállítását viszonylag nehéz koordinálni. a pako-
lásban már elég nagy rutinom van, de nem könnyű 
folyton figyelni az időjárásra sem, idén akadt 8 és 40 
fok is két különböző tornán. 

s&l.: Wimbledon viszont, ha jól tudjuk, a kedvenc 
pályád. 
B. t.: sokáig az volt, de már átpártoltam az ausztrál 
openre. persze Wimbledon továbbra is a legkülönle-
gesebb torna, nagyon speciális hangulata van. hiába 
fordul meg a verseny alatt több százezer ember, min-
dig megmarad a bensőségessége, amihez hozzátarto-
zik, hogy a legrégebbi és a legtöbb hagyománnyal ren-
delkező teniszbajnokság.

s&l.: Az élmezőny sztárjai mennyire megközelíthe-
tőek más játékosok számára?
B. t.: teljesen. ugyanaz az öltözőnk és ugyan-
ott étkezünk egy torna alatt – annyi különbséggel, 
hogy néhány sztár hozza magával a saját szakácsát. 
Dubajban például a két világelső, serena Williams 
és novak Djokovic edzett előttem és utánam. Vagyis 
nagyjából ugyanazokat a lehetőségeket kapjuk meg a 
versenyeken.

Fiatal tehetség

Babos tímea 7 éves kora óta teni-

szezik, 9 éves korában már tagja volt 

a korosztályos magyar bajnokságon 

aranyérmet nyert u12-es csapatnak. 

12 éves korában kezdte el a nemzet-

közi versenyzést, és ebben az évben 

európában már tornagyőzelmeket ara-

tott. a magyar tenisz történetének 

egyik legfiatalabb top 10-es játékosa 

16 évesen. a mol tehetségtámogató 

program 2008 óta segíti felkészülé-

sét, 2011-től pedig már a mol profi 

szponzoráltak csapatának a tagja.

Köszönet a helyszínért és a vendég-

látásért a Golf Tanyának.
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edzésen, annyira nem ment a játék ver-
senyhelyzetben. aztán egy pszichológus-
sal másfél évig kőkeményen dolgoztunk 
ezen, aminek hála az elmúlt egy évben 
sokkal felszabadultabb a játékom.

s&l.: A kudarcok feldolgozása is jól megy? Vagy 
néha azért te is behajítod a sarokba az ütődet?
B. t.: a nézők biztosan nem tartják szimpatikusnak, 
de a játékosoknak tényleg sokat segít, ha kiadják 
magukból a dühöt. nekem is voltak nehezebb perió-
dusaim, de ma már jobban kezelem a feszültséget. 
tavaly például három ütőt törtem el, idén még csak 
egyet – és mindet edzésen.

s&l.: A női mezőnyben gyakori, hogy a játékoso-
kat saját édesapjuk edzi. Csakhogy gyakorta ez meg-
mérgezi az apa-lánya kapcsolatot. Nálatok ez hogyan 
alakult?
B. t.: a világelsőnek és másodiknak, serenának és 
sharapovának is évekig az édesapja volt az edzője, 
az ötödik Wozniackinak a mai napig ő. engem is 
sokáig apukám edzett, de 2013 óta már nem folyik 
bele a mindennapi munkába. Beláttuk ugyanis, hogy 
nem egészséges, ha napi 24 órában együtt vagyunk. 
Fontosabb volt a jó apa-lánya viszonyunk, nem akar-
tuk kockáztatni, de továbbra is rengeteget segít, és 
amikor itthon vagyok, vele edzek.

s&l.: Az igaz, hogy cipőket gyűjtesz? 
B. t.: sajnos… próbálok leállni vele, de a tízhetes túra 
alatt ismét vettem három párat. Valószínűleg onnan 
jön ez a mániám, hogy heti egy sportcipőt elhaszná-
lok. ha nagyon érdes a pálya borítása, akkor kettőt. 
szóval egy idő után elkezdtem sorra venni a szép női 
cipőket is. csak az a baj, hogy a legtöbb ott áll érintet-
lenül. mert ugye, hová vegyem fel őket?

Patakfalvi Dóra

s&l.: Akkor a köszönőviszony is megvan velük?
B. t.: azt hiszem, engem kedvelnek, mert nem vagyok 
nagyképű, nyomulós típus. sőt a mai napig rácso-
dálkozom néha, hogy mit keresek én ekkora sztá-
rok között. Valószínűleg emiatt viszonyulnak hozzám 
emberi módon az elsőszámú játékosok is. a legtöbb 
esetben még a lányok is köszönnek, ami lássuk be, 
nem egészen alapvető a mezőnyben… Viszont nadal 
és Federer mindig lazán rám köszön, pláne Djokovic, 
aki egy nyelvet beszél a páros társammal.

s&l.: Idehaza téged milyen gyakran ismernek fel?
B. t.: tulajdonképpen sosem. Bár a civil öltözetem-
ben szerintem nehéz is beazonosítani. inkább a neve-
met ismerik. a teniszt egyébként sem kezelik a helyén 
magyarországon. látom, hogy a világ nagy részén 
mennyire becsülik meg azokat, akik kiemelkedő ered-
ményeket érnek el – és látom, itthon mennyire. itt 
nincs realitása annak, hogy nagy sztár legyek. közben 
azt is tudom, hogy a magyarok közül rengetegen szur-
kolnak nekem, ami nagyon jólesik. amit elértem, azt 
egyelőre külföldön jobban értékelik. itthon meg inkább 
arról írnak a lapokban, hogy én vagyok a leggazda-
gabb hazai női sportoló és hány dollármilliót keresek…  

s&l.: Bosszant, amikor a zsebedben turkálnak?
B. t.: nem bosszant, csak érdekesnek találom, hogy 
ha elérek egy jó eredményt, akkor az jelenik meg, 
hogy ezzel mennyi pénzt kerestem. De sokan nem 
tudják, hogy a megnyert pénzt 35 százalékos adó-
val még a helyszínen megbombázzák. a költségei-
met viszont mind én állom: én fizetem az edzőt, a kon-
diedzőt és az ő utazásaikat is. És ott vannak a saját 
kiadásaim. ezek hetente néha milliós nagyságrendű 
összegek is lehetnek, melyek fedezésében nagy segít-
ség a mol támogatása. egyedül a felszerelésemre 
nem kell költenem, azt szponzortól kapom. persze 
egyáltalán nem panaszkodom, 21 éves koromra óri-
ási dolog, hogy ennyi pénzt össszeteniszeztem. 

s&l.: Amit valahogy azért el kellett kezdeni, a tenisz-
karrier elindítása pedig nem olcsó…
B. t.: nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, akik 
először a nővérem teniszoktatására áldoztak jelentős 
összegeket, ám neki éppen amiatt kellett abbahagy-
nia a játékot, mert nem tudták továbbfinanszírozni 
a képzését. utána velem újrakezdte ugyanezt a csa-
lád, viszont esetemben már rengeteget segített, hogy 
a mol tehetségtámogató program is beszállt a felké-
szülésembe és versenyzésembe. 

s&l.: Ez elég nagy felelősséget róhat egy tizen-
évesre. Tudtad ezt kezelni? 
B. t.: elég korán beláttam, hogy a rám költött renge-
teg pénz mekkora felelősséget jelent, ami egy ideig 
görcsös bizonyítási vággyal járt. amilyen jó voltam 

nadal és Federer 
mindig lazán rám 
köszön, pláne Djokovic, 
aki egy nyelvet beszél  
a páros társammal.

NéVjEGy 
1993-ban született sopronban. profi karrierjét 2011-ben 

kezdte. pályafutása során egyéniben egy, párosban hét 

Wta-tornát nyert. a világranglista jelenlegi 89. helyezetté-

nek legjobb eredménye grand slam-versenyen, női páros-

ban a döntőbe jutás volt 2014-ben Wimbledonban. 

edzője thomas Drouet, aki korábban a wimbledoni győz-

tes marion Bartolival is együtt dolgozott. timi jelenleg 

párosban 11. a világranglistán, ami magyar viszonylat-

ban rekordnak számít.

szorítsunk timinek!
a teniszezőnő a következő időszakban az alábbi versenyeken vesz részt:

•  Május 19. – június 7. roland garros
•  Június 8–14. 

nottingham/hertogenbosch•  Június 15–21. 
Birmingham

•  Június 21–27. 
eastbourne

•  Június 29. – július 12. Wimbledon

címlapsztori



Love game
A tenisz „kézikönyve” 
kezdőknek és haladóknak

amikor a Xii. századi északfrancia kolosto-
rok lakói a puszta tenyerükkel ütögettek egy-
másnak egy gömbölyű játékot, valószínűleg 

nem sejtették, hogy az egyik legnagyobb presztí-
zsű sport keletkezéséhez asszisztálnak. a franciák 
időtöltése, a jeu de paume (játék tenyérrel) aztán 
nagy-Britanniában is hamar elterjedt. angol elne-
vezése, a tennis az ófrancia tenez („fogadd”) szó-
ból ered, amit a játékosok a szerva előtt kiáltot-
tak. a londoni hampton court palota együttesében 
ma is megtalálható a legrégibb, jelenleg is működő 
teniszcsarnok, amelyet maga Viii. henrik építtetett. 
később a viktoriánus arisztokrácia tagjai már töme-
gével űzték a sportot, amely ekkor kikerült a szabad-
térre, s lawn tennis néven, füves pályán kezdték ját-
szani. az első, a maihoz hasonlatos teniszpályát egy 
angol jogász, harry gem építtette 1858-ban, míg a 
modern teniszjáték alapszabályainak megalkotása 
egy brit katonatiszt, Walter clopton Wingfield nevé-
hez fűződik, aki a játékot a walesi birtokán megren-
dezett kerti partin játszotta először vendégeivel. majd 
1877-ben Wimbledonban 22 résztvevővel elstartolt a 

világ legrégebbi és legtöbb hagyománnyal bíró tenisz-
versenye – bár ekkor még csak a férfi egyes ver-
senyszám létezett, a nők és a párosok 1884-ben 
csatlakozhattak. 

Úri sport, nagy pénz
arisztokratikus gyökerei okán a hivatásosokat sokáig 
eltiltották a nagy nemzetközi tornáktól. egészen 
1968-ig, amikor megkezdődött az „open era”, azaz  
a professzionális tenisz időszaka. 
ma már a sportág óriási üzleti lehetőségeket rejt  
a játékosok, menedzsereik és a szponzorcégek szá-
mára egyaránt. jól érzékelteti ezt a világ legjobban 
kereső olimpikonjainak 2012-es listája. e szerint  
a legjobb parti – 54,3 millió dolláros (kb. 12 és fél  
milliárd forint) éves bevételével – roger Federer.  
a 4. helyezett marija sarapovát és a 8. novak 
Djokovicot pedig még négy teniszező követi a sor-
ban. ezzel szemben a 14-szeres olimpiai bajnok úszó, 
michael phelps közelébe se került az első húsznak  
a maga 7 millió dollárjával.

Grand Slam-történelem
 Alapítás Helyszín Összdíjazás Látogató 
   (EUR) (ezer fő, 2014)
Wimbledon 1877 london 12 761 473 486 

roland Garros 1891 párizs 11 552 000 428 

us open 1881 new york 11 777 000  713 

ausztrál open 1905 melbourne 28 025 100 703

A teniszt nemcsak presztízse, de történeti 
hagyományai, szabályai és kiemelkedő bajnokai is 
izgalmassá teszik – az alábbiakban sorra vesszük 
a sportág legfontosabb állomásait és rekordjait.
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Love Game?
a címben jelölt kifejezést arra 
használják, ha az adogató 
semmire hozza az adogatását, 
vagyis a setet 40:0-re nyeri.

Love game

A fűzőtől a trikóig
És ha már ruházat… a tenisz történetének első 50 
évében a „kékvérűek” saját protokolljaik szerint öltöz-
tek a pályán is: nyakkendős urak és fűzős hölgyek 
ütötték a labdát. a tenisz fehér divatjának elindítója 
maud Watson volt, aki kétrészes hófehér kosztümben 
nyerte meg az első női Wimbledont. majd 1919-ben 
egy bátor francia hölgy, suzanne lenglen forradal-
mat robbantott a teniszdivatban: egy vékony, egyré-
szes, térdig érő pamutruhában jelent meg, mellőzve 
az alsószoknyát és a fűzőt. a fehér teniszdivat persze 
az évtizedek alatt még sokat változott, a XXi. századra 
azonban végképp letűnni látszik: az uV-narancs, zöld 
és pink trikók ma már elfogadottak egy versenyző 
gardróbjában.

Hazai pálya
magyarországon az 1880-as években jelent meg a 
tenisz, természetesen itthon is az arisztokrata körök 
sportjaként. az első füves pálya a Városligeti fasorban 
nyílt meg 1881-ben, majd megalakult a Budapesti 
lawn tennis club. az első magyarországi nemzetközi 
verseny győztese egy nő, madarász margit lett, aki 
ezután több jelentős bajnokságon is diadalmaskodott. 
egyéniben ez idáig két magyar játékosnak sikerült 
a grand slam-győzelem: asbóth józsef 1947-ben, 
körmöczy zsuzsa pedig 1958-ban győzött a fran-
cia nemzetközi bajnokságon. a legutóbbi magyar győ-
zelmet párosban értük el, 1985-ben taróczy Balázs 
heinz günthardttal Wimbledont, 1986-ban temesvári 
andrea pedig a roland garrost nyerte meg martina 
navratilovával az oldalán. a kilencvenes évek magyar 
tenisztörténetében meg kell említeni az eddigi 

teniszrekordok
Legtöbb egyéni  
Grand Slam-győzelem:
Férfi: roger Federer, 17 
Női: margaret court, 24;  
open era: steffi graf, 22

Leghosszabb világelsőség:  
roger Federer, 302 hét

Leghosszabb mérkőzés: 11 óra  
5 perc, Wimbledon (2010), john 
isner és nicolas mahut meccse

Leggyorsabb szerva: 
Férfi: samuel groth ausztrál 
játékos, 263 km/h (2012-ben)
Női: sabine lisicki, 210,8 km/h 
(2014-ben)

legeredményesebb magyar származású 
teniszező, szeles mónika nevét is: az 
Újvidéken született játékos kilencszer győ-
zött egyesben grand slam-tornán. És per-
sze bízunk benne, hogy a jelenleg legsike-
resebb teniszezőnknek, Babos tímeának 
is sikerül még néhány bravúr.

15, 30, 40 – de miért?a tenisz pontozása eltér a matema-tikai logika diktálta számsorozattól, egy játék (game) megnyert pontjai sor-rendben: 15, 30, 40, melyet végül a játék győzelme követ. a pontozás egy teória szerint onnan ered, hogy a középkorban az őstenisz szabályainak alakulásával egy időben vezették be a 60 perces, 15-ös szakaszolású órát is. De hogy a 45-ből miért lett 40, arra nincs egyértelmű magyarázat.
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Bringás-autós baleset-megelőzési tippek

Kerékközösség

a szaggatott felezővonal – nem a te sávod.

kanyarodáskor, irány- vagy sávváltoztatáskor min-
dig használj karjelzést! légy tudatában annak, hogy 
mi történik a hátad mögött. addig haladj egyenes 
vonalban, míg biztosan nem akadályoz semmi az 
irányváltásban.

menet közben elengedhetetlen, hogy ne csak a köz-
vetlenül előtted lévő útszakaszt figyeld! tekints elő-
rébb, figyelj a potenciális veszélyforrást jelentő hely-
zetekre: a gyalogosokra, az úthibákra, a forgalom 
ritmusára, s lehetőleg kerüld az őrült cikázást embe-
rek, autók között. 

légy mindig látható – éjszaka pedig kivilágított! ha a 
többi közlekedő számára nem vagy észrevehető, köny-
nyen veszélyes forgalmi helyzetben találhatod magad. 
klasszikus eset: nagyméretű jármű, busz vagy teher-
autó mögött haladva húzódj a jármű jobb oldalára, így 
a kereszteződésből kihajtó járművezetők is látnak.

okosabb enged: ha kereszteződésben kis ívben 
kanyarodsz, elvileg megelőzheted az ugyanarra az 
útra nagy ívben balról vagy szintén jobbról kanya-
rodó autóst, ám az közvetlenül utána vélhetően 
megelőz majd. Figyelj a számodra előnytelen helyen 
parkoló autóra, útjavításokra, ezek is befolyásol-
hatják, hogy kinek célszerű először kanyarodni. 
akadályoztatás esetén lemondhatsz elsőbbséged-
ről, de ezt kommunikáld is – kézjelzéssel.

1.
2.

3.

4.

5.

Kerékpárosoknak
minden esetben tarts a kerékpárostól biztonságos, 
legalább 1–1,5 méteres oldaltávolságot!

kanyarodáskor, sávváltáskor számíts arra, hogy kerék-
páros is jöhet mögötted, illetve az előtted haladó gép-
jármű éppen egy kerékpárost kerül ki.

ha a parkolósáv az úttest szélén van, ráadásul mel-
lette kerékpárút halad (például Budapesten az 
andrássy úton), a kiszállás előtt győződj meg róla, 
hogy a gépkocsi ajtaját nem nyitod rá az autód mel-
lett eltekerő kerékpárosra.

tipikus balesetet okozó közlekedési helyzet: jobbra, kis 
ívben kanyarodva figyeljünk az úttest mellett párhu-
zamosan haladó kerékpárosra, illetve a kerékpárúton 
mögülünk és szemből érkezőkre. az övék az elsőbbség 
– mégis ez az egyik leggyakoribb baleseti szituáció. 

kétszer egysávos úton a kerékpáros megelőzése  
előtt figyelj a szemközti sávra: ha a szembe jövő  
autó a felezővonalon vagy ahhoz közel halad, előzési 
szándékod (index) ellenére is tartja pozícióját,  
és nem húzódik ki sávja jobb szélére, inkább lassíts,  
s a szembe jövő elhaladása után előzd meg  
a kerékpárost.

1.
2.
3.

4.

5.

Autósoknak

Ha ismerjük (és betartjuk)  
a KRESZ szabályait, már csak némi 
türelemre van szükség ahhoz, hogy 
csökkentsük a veszélyes közlekedési 
helyzetek és a balesetek számát. 
íme, öt-öt jó tanács a (gáz)pedál 
megszállottjainak – az egymásra 
figyelés jegyében.

lendületben
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Szörpre
hangolva

Ezúttal a szörpök nem mindennapi felhasználási 
módjára adunk ötleteket, a gyümölcsös 
finomságot többek közt húsok, sütemények 
elkészítéséhez is bátran ajánljuk.

bi rsa lmas z örp

b irs alma

gasztronómia
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Hozzávalók: 1 l víz, 10 db bodzavirág, 1 db biocitrom,  
1 kg kristálycukor, 1 csokor fodormenta.

Hozzávalók: 2 egész csirkemell, 2 evőkanál szójaszósz, 1 dl olívaolaj,  
2 dl gyömbérszörp, 2 gerezd fokhagyma, 1 db csilipaprika, frissen őrölt bors, 

babérlevél, bazsalikom, uborka, újhagyma, zöldségek ízlés szerint.

sl-tipp: a bodzavirágot mindig mély, érintetlen erdő mélyéről hozzuk. 
puha, buborékos, langyos vízzel öblítsük le, hogy rovarok biztosan ne 
legyenek rajta. Minél hamarabb használjuk fel, mert a fonnyadt virág 
már nem ad annyi aromát.

Mentás-citromos bodzaszörp
Így készül: 
1) a bodzavirágokat enyhén öblítsük le, majd tegyük vízbe a felkarikázott cit-
rommal és a darabokra tépkedett mentalevelekkel együtt. 2) egy vékony háló-
val vagy textillel takarjuk le, majd hagyjuk állni 2 napig. 3) ezután szűrjük le, 
és a levet tegyük a lábasba az ajánlott cukormennyiséggel. Épp csak forraljuk 
fel, majd töltsük az előre kifertőtlenített üvegekbe, és állítsuk fejre pár percre.

s&l-tipp: Gyömbérszörpöt magunk is készíthetünk, ha egy közepes 
gyömbért felszeletelve 50 dkg cukorral 7 dl vízben felfőzünk, s ha 

puha, lehűtve belefacsarjuk egy citrom levét. Minél tovább hagyjuk 
benne a gyömbért, annál csípősebb lesz.

Gyömbérszörpben pácolt csirkemell
Így készül:

1) az egész melleket felezzük el, és készítsük el a pácot. 2) ehhez tegyük kis kerámia-
edénybe a szójaszószt, az olajat és a szörpöt, majd villával jól keverjük el. ha ez nem 
lepné el a melleket, öntsük fel egy kis olívával, és egy éjszakára tegyük a hűtőbe. 3) 
az olívaolajra tegyünk néhány gerezd fokhagymát egy serpenyőben, majd mikor átpi-
rult, fektessük rá a hússzeleteket a szósszal együtt. 4) nagyobb lángon 5 perc alatt 

süssük körbe őket, majd öntsük fel egy kis vízzel, tegyünk mellé két babérlevelet, majd 
letakarva hagyjuk 20-30 percig párolódni. 5) mikor megpuhult, vegyük ki, daraboljunk 

rá friss erős csilit, és nyers zöldségekkel körítve tálaljuk.

Hozzávalók: 12 dkg vaj, 17 dkg cukor, 2 tojás, 2 biolime, 17 dkg 
liszt, 1 kiskanál sütőpor, 1 csipet só, 4 evőkanál natúr joghurt, 
10 dkg cukor, 4-5 bodzavirág.

s&l-tipp: lime helyett mással is kísérletezhetünk: próbáljunk szörpöt  
készíteni más citrusfélékből, esetleg keverékükből, de használhatunk  
hozzá mentát, almát, gyömbért vagy epret is.

Lime-szörpös, bodzás muffin
Így készül: 
1) keverjük simára a tojást a cukorral, majd adjuk hozzá az olvasztott vajat és az egyik 
lime héját. 2) jöhet a liszt és a sütőpor is, ha csomósak, szitáljuk át, majd keverjük bele 
a joghurtot és a sót is – simára. 3) osszuk szét a krémet papírkapszlival bélelt muffinsü-
tőbe, és süssük 30 percig 180°-ra előmelegített sütőben. közben készítsük el a bodzás 
ha a címben, akkor itt is: lime-szörpös. 4) a lime-ok levét facsarjuk ki, és tegyük bele a 
száráról levágott bodzavirágokat. 5) egy kicsit hagyjuk összeérni, majd adjuk hozzá a 
cukrot, és lassan kezdjük hevíteni. mikor szirupos a lé, zárjuk el, majd szűrjük le a virágo-
kat. 6) az elkészült muffinokat tegyük tálba, és csurgassuk rájuk a lime-bodza szirupot. 

gasztronómia
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borAjánló

Skizo borok  
– egy pince, három 

egyéniséggel
 

Egy fiatal borász, Sike Balázs és 
egy pince, ahol nincsenek hordók. 

Három kiváló balatoni bor a 
teraszra. Sauvignon blanc, frissítő, 
bodzás, kristálytiszta, mostanában 

nagy divat. Zamatos rozé 
cabernet-ből, ribizlis, szamócás. 

Nyári vörösbor, ha éppen húst 
grilleznénk: csupa gyümölcs a 

merlot-ból és sok finom fűszer a 
kékfrankosból és cabernet-ből.

„Egyénisége van. Több is.”

Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!

rebarbarás eperszörp
Így készül:
1) a megtisztított rebarbarát és epret egy lábasba tesz-
szük, majd megszórjuk a cukor felével. 2) hagyjuk állni 
így néhány órát, vagy amíg levet nem ereszt. ekkor kezd-
jük el melegíteni a lábast, és 5 percig főzzük.  3) a masz-
szát passzírozzuk át egy szűrőn, a leszűrt levet tegyük visz-
sza főni, és adjuk hozzá a cukor másik felét, míg fel nem 
olvad, de főzni ekkor már ne főzzük. 4) 5 perc múlva az 
előre elkészített üvegeket színültig töltjük vele, és kész is  
a nyáron kiváló hűsítőként kortyolható szörp.

s&l-tipp: a passzírozás során fennmaradó rostból nagyszerű 
lekvárt készíthetünk, további 20 dkg cukor hozzáadásával.

Hozzávalók:  
1 kg eper,  
30 dkg rebarbara,  
50 dkg kristálycukor,  
20 g citromsav.

Hozzávalók:  
4 dl tejszín,  

5 g zselatin,  
4 dkg cukor,  

1 dl akácszörp.

s&l-tipp: ha szép fehér panna cottát szeretnénk, az akác 
helyett a bodzaszörpöt is kipróbálhatjuk, a fenti eljárással.

Panna cotta akácszörpből
Így készül:

1) Forraljuk fel a tejszínt az akácszörppel, majd adjuk hozzá a 
cukrot, és keverjük el jól. a tűzről levéve szórjuk bele a zselatint, 
kevergessük, míg fel nem oldódik teljesen, és várjunk egy kicsit, 

amíg kihűl. 2) ekkor a megmosott akácvirágokat is tegyük hozzá, 
és jól törjük össze botmixerrel. 3) egy szűrőn keresztül töltsük 

formapoharakba, és legalább 3-4 órára tegyük a hűtőbe. a poha-
rakból is kikanalazható, de az az igazi, ha a formákat forró vízbe 
mártva kiborítjuk belőlük a panna cottát. 4) tálalásnál kandíro-
zott vagy szárított virágszirmokat, akácmézet is használhatunk a 

díszítéshez. próbáljuk ki a sarkantyúkát, melynek ehető levelei és 
virága szép kontrasztot ad az olasz desszertnek.

gasztronómia
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ABC-je
A szörpkészítés

1

2

3

Hideg vagy nyers szörp  
– a legtöbb tápanyaggal 
1)  turmixoljuk, majd szűrjük le a kimagozott 

gyümölcsöt. 
2)  a gyümölcs levéhez adjunk literenként fél 

liter kihűtött cukorszirupot (forralt vizet, és 
ízlés szerint mézet vagy cukrot).

3)  néha megkeverve hagyjuk hűvös helyen 
pihenni egy napig, majd színig töltött steril 
üvegekben tegyük el. legjobb, ha hűtőben 
tároljuk. 

Főzött szörpök  
– nagyanyáink öröksége
1)  a megtisztított gyümölcsöt kisebb darabokra 

vágjuk, majd egy lábasban főzni kezdjük. 
2)  egy idő után masszává esik szét, ezt hígít-

suk vízzel szörpállagúra, passzírozzuk át, és 
tegyünk hozzá citromlevet vagy citromsavat.

3)  kilónként 20-40 dkg cukrot vagy mézet 
adjunk hozzá. 

4)  Forraljuk fel, de ne főzzük tovább,  
s az előre sterilizált üvegeket azonmód  
töltsük meg vele. 

Fagyasztás  
– a legegyszerűbb és leggyorsabb 
mikor degeszre ettük magunkat az idény-
gyümölcsből, spájzoljunk télre! 
1)  a gyümölcsöt pürésítsük, majd tegyük jég-

kockatartókba, és fagyasszuk le. 
2)  a kockákból majd többet is tehetünk a 

pohárba, és ízlés szerint édesíthetjük méz-
zel, cukorral az őszi-téli hónapokban.

szörpöt alapvetően háromféleképpen 
készíthetünk: 

a tárolásról
az ép, jól záródó üvegeket mosogassuk el, majd 10 perc alatt 
főzzük ki. a biztos siker érdekében spricceljünk az üvegekre 
grépfrútmagkivonatot vagy más csírátlanító szert. a száraz 
üvegeket ezután töltsük színig tele a friss szörppel, s így zár-
juk le. ha tartósítószert is adnánk szörpünkhöz, azt tegyük 
két celofán közé, így helyezzük az üveg szájára, így az itallal 
nem fog érintkezni.

végtelen variáció
ha szörpfőzésbe kezdünk, kom-
bináljuk bátran a gyümölcsö-
ket, sőt akár citromot, gyömbért, 
de más fűszereket is adhatunk 
a keverékhez. a citrom élénkíti 
a gyümölcsök színét, és új aro-
mákat hoz elő. a szörpállagot a 
víz, a gyümölcs és a cukor vagy 
méz mennyiségének variálásával 
érhetjük el, és ha nem szeretjük 
a rostokat, szűrjük le.

Gyógynövény-  

és virágszörpök

nem csak gyümölcsökből, friss 

gyógynövényekből, virágokból is 

könnyen készíthetünk szörpöt, 

limonádét. ehhez használjuk a 

hideg szörpkészítés módszerét. 

a gyógynövényeket szűrés előtt 

bele is turmixolhatjuk a vízbe, 

így a vastagabb, durvább leve-

lek tápanyagai is kiáznak, és 

még gazdagabb ízeket kapunk.

A „házi szörp” szókapcsolat 
hallatán sokan álmodozva, 
vágyakozva gondolunk 
gyermekkorunk nagymama-
produktumaira. a nyár ízeinek 
elraktározása egyszerűbb, 
mint hinnénk.
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Végre megérkezett a nyár, és a jó idő mellett számtalan 
remek programot is hozott. izgalmas színházi 
előadásokat, zenei esteket és fesztiválokat ajánlunk, 
de ha valaki nyugalmasabb estékre vágyna, a jó 
könyvekkel sem maradunk adósai! 

V. Budavári  
Sörfesztivál 
Budapest, budai vár

június 12–15.

az idei sörfesztiválon az állandó magyar finomsá-
gok mellett az ezerarcú cseh söré lesz a főszerep. 
a fesztiválra látogatók 200-féle sörrel, a hazai gyá-
rak klasszikus ízeivel, a kézműves sörfőzdék egyedi 
alkotásaival, valamint a cseh mellett belga, angol, ír, 
német, szlovák és holland különlegességekkel talál-
kozhatnak. a különlegességek rajongói is garantál-
tan meg fogják találni a számításukat: birsalmás, 
narancsos-korianderes, erdei gyümölcsös, baná-
nos, szilvás és a müncheni recept alapján készült 
kótyagos sört is kipróbálhatják a jubileumi rendez-
vényen. a szervezők természetesen azokra is gon-
doltak, akik nem a folyékony kenyér kedvéért láto-
gatnak majd el a várba: a kozmix, Dr. alban, a 
groovehouse, a neoton Família és nagy Feró kon-
certjein mindenki kipihenheti a hét fáradalmait.  

Kultúra és láblógatás

Induljon a nyár!

színház
Félúton a Fórum felé 
Budapest, thália színház

2015. június 12. 

a szolgaságról, a szabadság iránti vágyról, a lele-
ményességről és természetesen a szerelemről szól 
stephen sondheim első zenés darabja, mely igen jól 
debütált: az év Broadway 
musicaljévé választot-
ták. az ókori rómában 
még az elhivatott rab-
szolgák agyán is átfu-
tott a gondolat: jobb 
lenne szabadnak lenni. 
így gondolja servulus 
(Vida péter) is, aki rafi-
nált tervet eszel ki arra, 
hogy miként válthatná 
meg szabadságát urától, 
herótól (mózes andrás).

Halálos tavasz 
Budapest, városmajori szabadtéri színpad

2015. június 13–14.

a tragikus szerelmi történet középpontjában Dr. egry iván (lengyel 
tamás) és az ő reménytelen szerelme áll, amit ralben edit (szabó Vera) 
iránt érez, aki végül máshoz megy feleségül. a klasszikus darabot egy 
fiatal alkotócsapat állítja színpadra a Városmajorban azzal a céllal, hogy 
mai eszközök segítségével világítsanak rá az érzelmek fontosságára, 
miközben megpróbálják feltérképezni az emberi lélek rejtelmeit. 

Ï

Ï

Ï

fesztivál

kultúra
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Armel Opera Fesztivál
Budapest, thália színház

2015. június 29. – 2015. július 3.

Donizetti, hitchcock és mozart egy színpadon?  
a cseh, román, brit, belga és magyar produkciók mind-
egyike igazi gyöngyszem, melyek egymás után egy 
fesztiválon kuriózumnak számítanak. Válasszuk akár 
mozart Figaro házasságát, Donizetti calais ostromát 
vagy akár a private view című előadást – melyet alfred 
hitchcock hátsó ablak című filmje alapján állít szín-
padra a belga muziektheater transparant – a remek 
szórakozás garantált.

könyv

janet Evanovich, Lee Goldberg
A nagy zsákmány

Maxim Könyvkiadó

kate o’hare, az FBi különleges ügynöke munkamá-
niás, elkötelezett és kitartó. a vakmerő és jóképű 
nicolas Fox pedig született szélhámos, aki tudja,  

hogy az FBi a sarkában van, minden lépését figye-
lik. Ám épp, amikor úgy tűnik, hogy legújabb svindli-

jét már nem ússza meg szárazon, a férfi sikerre viszi 
eddigi legnagyobb dobását: állást szerez magának az 

FBi-nál, kate o’hare különleges ügynök társaként.

Mark Pryor
A kriptatolvaj 
Maxim Könyvkiadó

jim morrison sírjánál, a pere lachaise teme-
tőben meggyilkolnak két turistát. az egyik 
áldozat amerikai volt, ezért a nagykövet 
a követség biztonsági főnökét, hugo marstont küldi ki az 
ügy felderítésére. Bár a helyszínt azonnal lezárják, a tettes 
mégis visszatér, és kísértetként járkál a bűntett helyszínén: 
feltöri a moulin rouge egy rég elhunyt táncosnőjének kriptá-
ját, majd köddé válik a fél csontvázzal együtt.

ze
ne

SZÁMÍT, HOL 
ÁLLSZ MEG!
HA A MOLNÁL TANKOLSZ, 
ÚJ LENDÜLETET ADSZ 
A KULTÚRÁNAK, 
A SPORTNAK, 
A GAZDASÁGNAK…
AZ EGÉSZ ORSZÁGNAK!

kultúra



Minden jegy szülöttje érezni fogja a nyár beköszöntét: lesznek, 
akik azonnal útra indulnának, mások inkább a passzívabb 
pihenést és a csendes kikapcsolódást helyezik majd előtérbe. 

liam 
neeson 
1952. június 7.

johnny
Depp
1963. június 9.

naomi
Campbell
1970. május 22.

lovasi 
andrás
1967. június 20.

Kos
Március 21. – április 21.

lehet, hogy a szíve mélyén már a hónap elején 
kivenné a szabadságát, de feladatai még a munka-
helyéhez kötik. De ne búslakodjon emiatt: ha egy 
későbbi nyári időpontot választ utazásra, sokkal kelle-
mesebb szabadságban lesz része.

Bika
Április 22. – május 21.

a legjobban akkor tud feltöltődni, ha valamiféle kerti 
munkát végez, virágokkal, növényekkel foglalkozik. 
persze, erre nem minden Bika szülöttnek van módja, 
de egy hegyvidéki túra is tökéletes választás lehet. 

Ikrek
Május 22. – június 21.

ha eddig még nem tette volna, éppen itt az ideje, hogy 
belevágjon egy új hobbiba! töltse a nyarat valami 
érdekes, új dolog megtanulásával, garantáltan renge-
teg energiára fog szert tenni a segítségével.  

rák
június 22. – július 21.

sokat lesz rokonok, családtagok közelében, ami renge-
teg örömöt jelent majd, hiszen ön roppant családcentri-
kus ember. annyi szeretetet fog kapni rokonaitól, hogy 
valósággal kivirágzik majd tőle.

Oroszlán
július 22. – augusztus 23.

az előző, kicsit dolgosabb időszak után végre eljött a 
pihenés periódusa. utazni szeretne? emberek közé 
menni? Vagy csak ellazulni, és keresni a belső békét? 
akármelyiket is választja, ne hagyja, hogy mások befo-
lyásolják a döntését.

Szűz
augusztus 24. – szeptember 22.

az előző, munkával teli hónapok után egy kicsit most 
jobban fog vágyódni a csendre és a pihenésre. a hónap 
második felében kedve támad majd valami kisebb, 
lakással kapcsolatos felújításra. ne féljen belevágni!

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

míg az előző időszak inkább arról szólt, hogy a szí-
véhez közel álló emberekre figyelt, most törődjön 
kicsit többet önmagával! anyagi helyzete jó lesz, így 
megengedhet magának egy kis kényeztetést. 

Skorpió
október 23. – november 22.

az emberek becsülik önt, hallgatnak a tanácsaira. 
kicsit többen veszik ugyan körül, mint ahogyan sze-
retné, de ez most mégsem lesz fárasztó. a hétvégé-
ket azonban szentelje a pihenésnek – megérdemli 
a kikapcsolódást.

Nyilas
november 23. – december 22.

a nyár úgy köszönt be, hogy ön szinte már az első 
napján szeretne útra kelni. kedves nyilas, ha teheti, 
rajta! sok érdekes dolgot fog útközben megtapasz-
talni, és a saját lelkéhez is közelebb kerül majd. 

Bak
December 23. – január 20.

annak ellenére, hogy önnek nem a nyár a kedvenc 
évszaka, most csupa örvendetes várakozással lép 
bele. Életében előtérbe kerül az egészsége, többet 
fog mozogni, ettől pedig a közérzete is javul majd.

Vízöntő
január 21. – február 19.

ez a ragyogó, vidám hónap az ön számára olyan 
lesz, mint egy hetekig tartó buli. használja ki nép-
szerűségét, hívjon meg új embereket – az ön ere-
detisége lesz a társaság fénypontja.   

Halak
Február 20. – március 20.

ha az előző hónapban leszokott valami rossz szo-
kásáról, akkor már érezni fogja, hogy mennyivel 
jobban érzi magát. ha még ön előtt áll ez a kihívás, 
ne féljen tőle! sose arra gondoljon, amiről le kell 
mondania, hanem arra, hogy mit nyer általa.

pihenés és

feltöltődés
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Kérjük, hogy megfejtését 2015� június 30-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: „A gyermekmosoly olyasmi, mint a tetoválás: örökre szóló műremek.” Kisorsolt megfejtőink, akik 
ajándéktárgyakat nyertek: Varga Péter – Mohács; Jakab László – Mátészalka; Fehér Tiborné – Almásfüzitő; Berényi Mónika – Szolnok; Tiba Lászlóné – Kiskutas� Gratulálunk!
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Áraink az útlemondási biztosítást tartalmazzák!

www.terra-utazas.hu 

Ne szálljon el! 
Élvezze idén az Adria 
kínálatát Horvátországban!
Kérje katalógusunkat az utazási irodákban!
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A képen szereplő gépkocsi illusztráció. 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. Kedvezményes finanszírozásunk 2015. május 25-től megkötött új Auris szerződésekre érvényes 2015. augusztus 31-ig vagy 
visszavonásig. A Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású zárt végű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco megkötése esetén érvényes. A Toyota Pénzügyi 
Zrt. alávetette magát a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexnek. Auris HB 1.33 Start 
kalkuláció: bruttó vételár: 4 140 000 Ft, finanszírozott összeg: 50% (2 070 000 Ft), futamidő: 5 év. 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 kalkuláció tájékoztató jellegű,  
a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A kedvezményes finanszírozás más, központi kedvezménnyel össze nem vonható. További részletek a Toyota 
Márkakereskedésekben és a www.toyotahitel.hu oldalon.

AZ IGAZI INNOVÁCIÓ
ÚJ TOYOTA AURIS

Tudja meg az igazságot az új Toyota Aurisról. Fedezze fel a megújult dizájnt és a még szebbé 
formált belső teret. Élvezze a hibrid vezetési élményt, a dinamikus teljesítményt és az új 

Toyota Safety Sense rendszer nyújtotta tökéletes biztonságot. 

Szeressen bele újra a vezetésbe!

ÚJ HYBRID &  
1.2 TURBO BENZINES 

GARANTÁLT 
VISSZAVÁSÁRLÁSI ÁR

EXTRACARE
GARANCIA

2,5% THM36 590 FT/HÓ-TÓL 

www.toyota.hu
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