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Kedves Olvasó!

az első terminátor-film bemutatásakor tízéves 
lehettem. az őrült 80-as évek: itthon még a 
szovjet hadsereg és a calypso rádió, de a 
filmvásznon már azt néztük, hogyan pusz-
títja a terminátor a folyós fém t–1000-est. 
a film a maga egyszerűségében és nagysze-
rűségében világított rá az akkori magyar való-
ság tarthatatlanságára, és csillantotta fel 
egy jobb világ és élet reményét. most nyáron 
pedig már az ötödik terminátor-filmet nézhet-
jük a mozikban, melynek apropóján exkluzív, 
kizárólag a stílus&lendület számára készí-
tett interjút olvashatnak kalifornia állam egy-
koron volt kormányzójával, a hosszabb szü-
net után ismét filmes vonalon tevékenykedő 
arnold schwarzeneggerrel. karnyújtásnyira 
került a brutális és nagyszerű hős, és bepil-
lanthatunk egy egészen rendkívüli életút rej-
telmeibe. a remek beszélgetés, majd az azt 
követő összeállítás jól illusztrálja a XXi. szá-
zadi filmhős prototípusát is, mely szerint ő is 
esendő, emberi, elérhető és megszólítható. 
nemcsak a világgal, de saját magával is vívó-
dik. Felelősséget érez, de tesz is azért, hogy 
a dolgok jó irányba változzanak. az első két 
terminátor-film mindenképpen része a klasszi-
kus filmtörténetnek. a legújabbat majd meg-
ítéli a közönség, de a filmben önmagával is 
megküzdő megmentő már egy fontos üzenetet 
hordoz: a hősök itt vannak köztünk, hasonlíta-
nak ránk, talán egy kicsit mi vagyunk. 
jó olvasást! 
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 egymás közt
Legendák

topless

Vászonnal is dögös
kategóriájának legfejlettebb vászontetejével lépett porondra a 
chevrolet camaro convertible. a modell minden más tulajdon-
sága megegyezik a keménytetős kivitellel – a kupé tetejével nagyon 
hasonló vonalvezetésű, nyitható tető többrétegű zaj- és hangszi-
getelést kapott, és teljesen automata, puszta kézzel semmilyen 
re teszelést vagy kioldást nem kell elvégeznie a tulajdonosának. akár 
távirányítóval is működtethető, egészen 50 km/órás sebességig.  
a 6,2 literes, V8-as csúcsmotor ebben a változatban is 455 lóerős.

Egy nagy múltra visszatekintő, legendás márkanév, 
egy korábban igen nemes pedigré nem mindig elég egy 
autógyár sikeréhez. Vannak, akik a túlélésért küzdenek, 
míg mások nem győzik számolni a sikermodellek révén 
beömlő dollárkötegeket.
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Családos

Öt-hat ajtós
a mininek nagyon fut a szekér, alig győzik bemutatni az új modell-
változatokat. Bár a friss clubmant már régebben beharangozták, 

most kiderült, hogy gyakorlatilag változatlan formában kerül soro-
zatgyártásba – elhagyva az előd aszimmetrikus ajtómegoldását, 

konzervatívabb, ám jobban használható nyílászáró-elrendezéssel 
jön a családi modell. egyedüli kérdés, hogy hátsó szekrényajtóival 
vajon öt- vagy hatajtósnak tekinthető-e. ebben egyelőre a marke-

tingesek között sincs egyetértés.

Sportszív

Miért vagy te Júlia?
az alfa romeo márka megmaradásának tétje 
nyomja a giulia vállát, amelynek egyből a leg-
erősebb, legsportosabb kivitelét mutatták meg 
a nagyközönségnek. a középkategória egyik leg-
rövidebb, de minden bizonnyal legsportosabb 
modelljének egyelőre nem árulták el a részle-
teit, csak azt, hogy apait-anyait beleadtak a ter-
vezői, hiszen az újdonság fogadtatásának tétje 
a fennmaradás. a Quadrifoglio Verde csúcs-
modell 510 lóerős, 3,0 literes V6-osát minden-
esetre a Ferrarira támaszkodva gyártották.

Bennfentes

A párduc ereje
Bemutatták a rosenbauer cég panther tűzoltó-

autójának legújabb kivitelét. az elsősorban repülőtéri 
oltásra fejlesztett szerkezet forgalmazását az egymoto-

ros, kettő-, illetve háromtengelyes változatokkal kezdik, de 
egy 8×8-as, kétmotoros csúcsváltozat is érkezik majd, 750 lóerővel.  

az újdonságnál nagy figyelmet fordítottak a bent ülők biztonságára, például 
teljes kamerarendszer segíti a sofőrt a manőverezésben. 19 tonnás vízter-

heléssel a panther 80 km/órás sebességre képes.

Két keréken

Villanybicaj a Fordtól
Félbehajtható vázzal, elektromotorral és könnyedén cserélhető kere-
kekkel mutatta be kerékpár-koncepcióját, a mode:Flexet a Ford. 
a prototípus könnyen leszerelhető kere-
keket kapott, hogy azokat az adott terep-
nek megfelelően tehesse fel a használó. 
ehhez a technika is alkalmazkodik, 
közúti abroncsokhoz kisebb teljesít-
ményt ad le a gép, mint a bütykös 
terepgumik használatakor. a Ford 
bringája kormányrezegtetéssel 
jelzi, ha autó közeledik hátulról.

KiSHírEK
Kétmilliomodik
elkészült a land rover defender két-
milliomodik példánya solihullban. Bár  
a típus hivatalosan 25 éve létezik, igazá-
ból 67 éves múltra tekint vissza, hiszen 
a korábbi, mezőgazdasági célra fejlesz-
tett ős land rover közvetlen leszárma-
zottja. a gyár a kerek számra ünnepi 
kiadással készült.

Volt helyett Bolt
a chevrolet Volt nem hozta azokat az 
eredményeket, amelyeket a gyártó 
remélt tőle, ezért úgy döntöttek, a tesla 
olcsó alternatíváját építik meg tisz-
tán elektromos hajtással. a Bolt névre 
keresztelt újdonság a gm tervei szerint 
320 kilométert tesz meg egy feltöltés-
sel, árát pedig 30 ezer dollár alatt tart-
ják majd.

Törés után
a skoda superb, a hyundai i20 és a Fiat 
panda cross töréstesztjeit végezte el 
legutóbb az erre szakosodott euroncap 
szervezet. csak a csehek nagyvasa 
kapott ötcsillagos minősítést, a koreaiak 
kiskocsija négyet, az apró olasz szabad-
idő-autó pedig mindössze hármat, ami 
egy új kiviteltől szokatlanul kevés.

Csúszik a hármas
a tesla s modellje kifejezetten sike-
res, ám az olcsóbb model 3 fejlesztése 
tovább csúszik. eredetileg 2016 kora 
tavaszára ígérték, ám a legújabb hiva-
talos álláspont szerint 2018-ra tolódik  
a bemutató. ez az információ egyenesen 
a műszaki igazgatótól, j. B. straubelttől 
származik, így talán hiteles.
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az autósszakma és a szakújságírók egyöntetű vélemé-
nyét is alátámasztja a tény, mely szerint az auris máso-
dik kiadását veszik, mint a cukrot. magyarországon  
is igen előkelő szerepet tölt be, elsősorban a flotta-
vásárlások területén. 
persze nem csoda, hiszen tisztességesen összerakott 
autó a japánok kompaktja, a legendás megbíz hatóság 
szinonimájaként világszerte ismertté vált corolla uno-
kája állja a sarat az egyre jobb, és folyamatosan agresz-
szív támadásokat produkáló konku renciával szemben.
a tervezők nem a formán élték ki az összes kreati-
vitásukat, és bár az első generáció ebbéli fiaskóját 

kiküszöbölték, mégis inkább egy, a forgalomba és az 
utcaképbe kellemesen illeszkedő négykerekűt hoz-
tak össze. ami egyáltalán nem baj, hiszen a nagy 
eladási számok mögött általában mindenki számára 
emészthető, a világ minden pontján értelmezhető 
vonalak húzódnak. a legszembetűnőbben az auris 
orrát plasztikázták át: az autó így 2,5 centiméterrel 
lett hosszabb.

belenyúltak
a külső diszkrét formázásához képest belül jóval több 
változás történt, melyek nagy része elsőre nem is 
annyira látványos, sokkal inkább használat közben 
vesszük észre a pozitív átalakulást. hétcolos érintő-
képernyős kijelző került a műszerfalra, újragondolták  
a klímarendszer paneljét, és látványos extraként  
a közlekedési táblákat felismerő rendszer a szemünk 
elé vetíti az aktuális sebességkorlátozást.
szintén külön rendelhető a safetysense fantázianév re 
keresztelt biztonsági sofőrsegédcsomag, amely 
kamerával és lézeralapú ráfutásvédelemmel segíti  
a vezetőt. igazából mindez már megtalálható a toyota 

az autósszakma és a szakújságírók 
egyöntetű véleményét is alátámasztja 
a tény, mely szerint az auris második 
kiadását veszik, mint a cukrot.

toyota  
Auris

még egészen frissnek hat a toyota auris legújabb 
generációja, de máris itt az ideje a ráncfelvarrásnak. 
Óvatosan nyúltak hozzá, nehogy rontsanak rajta.

A maszk, és
ami mögötte van

én és az autóm
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Átlagcsalád
Bár az általunk tesztelt kombikivitel mind helykihasználásá-
ban, mind praktikus részleteiben megfelel egy család igényei-
nek, az egyelőre változatlanul hagyott Verso az a toyota, ame-
lyet kifejezetten ennek a célcsoportnak árul mifelénk a márka.
a korábban a yaris, a corolla és az avensis nagyra növesztett 
változatait jelentő utónév az utóbbi években már egy önálló 
modellt jelöl, amelynek méretét úgy lőtték be, hogy átívelje 
azokat a kategóriákat, amelyeket helyettesít. a Verso küllemét 
megjelenése óta mindig az aktuális márkatrend, azon belül 
is az auris jegyeihez igazgatják, így várható, hogy hamarosan 
megkapja a frissített kivitel összébb húzott szemeit is.

hosszúság: 4330 mm
szélesség: 1760 mm
magasság: 1465 mm
tengelytáv: 2600 mm
csomagtér: 360/672 liter
motorválaszték: 1 benzines, 1 dízel, 1 hibrid
teljesítményszint: 115/128 lóerő
Átlagfogyasztás: 3,5-4,7 liter/100 km
alapár: 4 140 000 forint

Ajánlott olaj: 
MOL Dynamic Star PC 5W-30

toyota auris

háza táján, de ezek elérhetővé tételével most  
a kompaktjukat is elmozdították a prémiumkategória 
felé. az újragondolt auris esetében tehát elmondható: 
a minőségről nem, csupán az ízlésről lehet vitát nyitni. 
arról pedig, mint tudjuk, nem érdemes.

ezért volt az egész
a mérnökök kívül-belül tökéletesítették az aurist, ám  
az egész plasztikai műtét valójában arra ment ki, 
hogy megfelelő környezetet biztosítsanak vadonatúj, 
1,2 literes turbómotoruknak. ez az erőforrás direkt 
európának készült, közvetlen befecskendezéssel, víz-
zel temperált turbóval, négy hengerrel. a vezérlése 
széles tartományban képes változni, részterhelésnél 
atkinson-ciklus szerint működik, és bár teljesítménye 
nem több 116 lóerőnél, a 185 nm-es nyomatékára 
1400 és 4000 fordulat között bármikor számíthatunk. 
az új motor fogyasztása 4,5-5,5 liter között alakul, 
éppen ezért érdekes lesz, hogyan viszonyulnak majd 
hozzá azok a vásárlók, akik eddig a hibrid miatt néze-
gették ezt a típust. hiába ugyanis az aurisé az egyik 
legnépszerűbb és legelérhetőbb hibrid hajtáslánc, ez 
a kis turbós közel egymillióval olcsóbb nála, ráadásul 
fürgébb is. a toyota nagyon odafigyel a környezetvé-
delmi mutatókra is: már az átdolgozott 1,4-es dízeljük 
is euro6-kompatibilis. az árak tekintetében nagyjából 
a kategória közép vonalába lőtték be a frissített aurist, 
négymillió forint környékén határozták meg az induló-
árat klíma és nagyjából minden nélkül, hibridünk 6,4 
milliótól lehet, míg egy csúcsfelszereltségű kombiért 
8,2 milliót kell fizetnünk. akárhogy is döntsünk, csa-
lódni nem fogunk, elvégre a márkanév kötelez.

én és az autóm
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Nyárzáró jó hírek
Fesztiválhangulatban 

százhalombattai 
sikerfesztivál
XXii. summerfest nemzetközi 
Folklórfesztivál és népművészeti Vásár
augusztus 12–22. közöt immár 22. alkalommal ren-
dezik meg közel 900 külföldi fellépővel európa legna-
gyobb nemzetközi folklórfesztiválját, a summerfestet, 
melynek fővédnöke Áder jános. az esemény meg-
kapta a europe for Festivals, Festivals for europe 
díját, melyet a european Festival association közösen 
ad ki az európa parlament kulturális Bizottságával. 
kiemelt támogatóként a mol is büszke ezekre az 
eredményekre. az eseményre a világ minden szegleté-
ből érkeznek szereplők, akik a hagyományőrző kultúra 
jegyében mutatják be saját élő népművészetüket.  
a nyitóceremónia 14-én, a záró 21-én lesz, gálaműso-
rokkal és felvonulással. a programok nagy hangsúlyt 
fektetnek a gyerekekre, akik külön fesztiválsátrat kap-
nak nyitott babaszobával. hogy mi minden vár majd? 
Állandó népművészeti kirakodó vásár, népi gasztronó-
miai programok, a folkkocsmában táncház, s aki sze-
retne, a népek Bálján együtt táncolhat a fellépőkkel!
Bővebben a programokról: www.summerfestbatta.hu

EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE
 EFFE LABEL 2015-2016

különleges filmszakkör  
Ónodi eszterrel
az aranyélet kulisszái mögött 

ónodi eszter, a magyar hBo legújabb sorozata, az aranyélet egyik 
sztárja, az Új európa alapítvány jószolgálati nagykövete az új film 
egyik forgatási napján látta vendégül a hűvösvölgyi gyermekotthon 
három filmszakkörös diákját. a jelenleg az Új európa alapítvány 
gyermekgyógyító programjában részt vevő gyermekszem egyesület 
több mint tíz éve szervez filmkészítő szakköröket gyermekvédelmi 
gondoskodásban élő gyermekek számára. ezeken a csoportos, kre-
atív és terápiás hatású foglalkozásokon a gyerekek, megfelelő szak-
emberek irányításával és segítségével, maguk tervezte és gyártotta 
filmekben életük nehéz pillanatait, esetleges traumatikus élményeit 
fogalmazzák meg és dolgozzák fel.

MOL-hírek
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babos timi a wimbledoni döntőben
siker az angol gyepen

Vegyespárosban jutott a rangos teniszbajnokság döntőjébe Babos tímea, 
ahol osztrák partnerével, alexander peyával végül nem sikerült véghezvin-
niük a bravúrt. a trófeát a korábbi egyéni világelső martina hingis és párja, 
leander paes szerezte meg. a mol-csapatot erősítő Babos tímea, az mtk 
játékosa eddigi pályafutása egyik legsikeresebb felnőtt grand slam-tornáját 
zárta, miután a vegyespárosban kiharcolt második helyezés mellett állandó 
partnerével, a francia kristina mladenoviccsal női párosban is bejutott az 
elődöntőbe, bár ott a tavalyi döntős szerelést nem sikerül megismételniük.

Fesztiválkedvencek a kutakon
strand és VoLt válogatás-cd-k
Vigyük magunkkal kedvenc fesztiváljaink hangulatát, hallgas-
suk bárhol a nyár legnagyobb slágereit! a kizárólag a mol töltő-
állomásain megvásárolható válogatás-cd-ken a strand és a 
Volt fesztiválok legjobb zenéivel élhetjük át újra és újra a nyár 
felejthetetlen élményeit.

öttusaérem 
Földházi zsófia dobogós  
a berlini világbajnokságon
az előkelő harmadik helyen végzett 
a Földházi  zsófia, kovács sarolta, 
alekszejev tamara  összeállítású csapat 
a berlini öttusa-világbajnokság  hagyo-
mányos versenyén.  a  magyarok, hason-
lóan a többi csapathoz, csak  két fővel 
szerepeltek a szombati döntőben (zsófi 
és sarolta küzdött a minél jobb helyezé-

sért), három fővel mindösz-
sze a lengyelek ju tottak  

tovább.  
az aranyat a lengye-
lek szerezték meg  
az egyéni győz-
test is felvo nultató 
németek és  a 

magyarok előtt.

ismét dobogón michelisz
bronzérem Portugáliában

harmadik helyen ért célba michelisz norbert a túraautó-
világbajnokság (Wtcc) portugáliai versenyhétvégéjének első 
futamán. lopez és loeb már a rajtnál megszerezte, és végig 
meg is őrizte az első két helyet a citroënekkel, mögéjük 
sorolt be a negyedik helyről induló michelisz, és ezt a pozí-
cióját meg is tartotta a leintésig. a szezonban norbi immár 
negyedszer állhatott a dobogóra, mostani eredményével az 
első futamokat tekintve idei legjobb helyezését érte el. 

Felnőttek között is  
a dobogón
márton anna, a mol tehetségtámogató 
program juniorkorú kardozója bronzérmet szer-
zett a moszkvai felnőtt-világbajnokságon. anna 
szenzációs versenyzéssel menetelt a döntőig vezető 
úton, a bejutásért folytatott küzdelemben a világ- és európa-
bajnok, és későbbi győztes orosz szofja Velikajától kapott ki 
15–8-ra. anna tízévesen kezdett vívni, azóta a magyar és a kor-
osztályos hazai és világversenyeken folyamatosan kiválóan sze-
repel. jelenleg a felnőtt-világranglista 14. helyezettje.

MOL-hírek
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az autó
a súly és a légellenállás csökkentése – a motorok 
tö kéletesítése mellett az autógyártók számára ez a két 
legkézenfekvőbb megoldás a fogyasztás csökkentésére. 
példájukat mi is követhetjük a saját autónk esetében. 

  csak a szükséges csomagokat tartsuk az autóban, 
hiszen a fogyasztás mértéke szoros összefüggésben 
van az autó súlyával. érdemes tehát minden fölösle-
ges holmit kipakolni. 

  a kisebb gördülési ellenállású gumiabroncs haszná-
lata szintén sokat javít, de hagyományos abroncs 
esetében is rendszeresen ellenőrizzük a nyomást – 
a legjobb hetente. az előírtnál alacsonyabb guminyo-
más növeli az ellenállást és így a fogyasztást.

  ne tartsuk feleslegesen az autón a tetőcsomagtartót, 
hiszen jelentősen rontja az aerodinamikát. 

  a légkondicionálót csak akkor használjuk, ha az való-
ban szükséges; a működő klíma legalább akkora  
többletfogyasztást eredményez, mint amikor telepa-
koljuk az autót. 

  Fontos a rendszeres karbantartás: a megfelelő idő-
ben végzett olajcsere csökkenti az ellenállást a 
motorban, és ezáltal az autó étvágyát is. ugyanilyen 
lényeges, hogy rendeltetésszerűen működjön a kipu-
fogó, a légszűrő és a fékrendszer.

a vezető
a számottevő spóroláshoz nemcsak a járműnek, hanem  
a vezetőnek is takarékos üzemmódban kell „működnie”.

  csak finoman gyorsítsunk, ne pörgessük végig  
a fokozatokat. Állandó sebességnél pedig a lehető 

Autózzunk

legmagasabb fokozatban halad-
junk, amelyet még erőlködés nél-
kül bír az autó. 

  kerüljük el a felesleges fékezést és gyorsítást: előre-
látó vezetéssel, az előttünk haladó forgalom figyelé-
sével és ésszerű követési távolsággal elkerülhetjük, 
hogy fölöslegesen álljunk mások mögött egy többsá-
vos úton. így, ha lehetséges akadályt észlelünk, még 
időben sávot válthatunk.

  lejtőn ne fékezzünk, engedjük, hogy a súlyától fel-
gyorsuljon az autó, így a következő emelkedőnél 
kevesebb gázadásra lesz szükség. 

  piros lámpánál ne araszolgassunk. csak akkor indul-
junk, amikor a lámpa zöldre vált, illetve, ha az előt-
tünk várakozó autó tényleg elindult. 

  a lassabb haladással is jelentősen lehet spórolni: 
autópályán a normál (130 km/h) tempóhoz képest 
100 km/h-val haladva már 30 százalékkal kevesebb 
fogyasztást is elérhetünk. 

A környezetvédelmi jogszabályok folyamatosan  
kötelezik a gyártókat az egyre takarékosabb  
járművek kifejlesztésére, de mi magunk is  
tehetünk a fogyasztás csökkentéséért – az  
autónk és a vezetési stílusunk átalakításával. 

fogyasztáscsökkentésre
!okosan

tipp

a takarékos vezetés mellett sokat spórolhatunk a moL üzemanyag-
kártyák segítségével is. a gold, silver, green, red és Blue kártyák 
cégek és magánszemélyek számára kínálnak átlátható, személyre 
szabható és kedvezményes tankolási lehetőséget. további forintokat 
takaríthatunk meg az autónk életkorának, típusának megfelelő 
kenőanyag-választással és időben történő cseréjével is.

útitárs
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2015. július 1 – szeptember 13.

MOL ECO+ AUTÓGÁZ AKCIÓ
NYARALÁSA TERVEZÉSEKOR IS SZÁMOLJON A MOL ECO+ AUTÓGÁZZAL!

Tankoljon a kijelölt MOL töltőállomásokon, vegye át kupon-térképét és térjen vissza hozzánk!

Hűségét megjutalmazzuk.
Az akció részleteit megtalálja a MOL.hu / autózzon velünk / aktuális akciók menüpont alatt.

*  -10 Ft/liter kedvezmény a kupon-térképen megjelölt magyarországi MOL töltőállomásokon; -5 Ft/liter kedvezmény a kupon térképen nem szereplő, az akcióban részt vevő magyaror-
szági MOL ECO+ autógázt árusító töltőállomáson

 -10 Ft/liter*

LPG

Használja ki a Multipont Business Kártya sokszínű lehetőségeit!

Gyűjtsön multipontokat MOL üzemanyagkártyákkal is: igényeljen Multipont Business Kártyát!
További részletek a MOL töltőállomásokon és a www.multipont.hu/business oldalon, ahonnan letöltheti 
a kártyaigényléshez szükséges Igénylőlapot, valamint a Regisztrációs Lapot is.

MP_business_210x146_1507.indd   1 17/07/15   11:35



Legyen nálunk: 

  ragtapasz
  fájdalomcsillapító
  naptej
  izomlazító krém
  energiaszelet
  izotóniás ital

Ha csapatban tekerünk 

osszuk szét a közösen használt holmikat, és ilyen 
esetben szerszámkészletből, pumpából is elég 
egy, gumibelsőből kettő-három – egyeztessünk 
előre, hogy feleslegesen senki se cipekedjen. 

Ha többnapos kerékpártúrára indulunk, alaposan át kell gondolnunk, 
hogy mit és miből mennyit viszünk magunkkal. Csak a rutinosabbak 
tudják, hogy felesleges sok málhával végigszenvedni a nyaralást – de 
mi az, amit semmiképpen sem szabad otthon felejteni?

milyen táskát válasszunk?
első szabály: két hasonló tárgy közül csak a könnyeb-
bet vigyük magunkkal! a holminkat hosszabb távokon 
nem érdemes hátizsákba pakolni, a hátunk ugyanis gyor-
san megfájdulhat a terhektől, s könnyen beizzadunk a 
táska alá. ha sima terepre tervezzük utunkat, beszerez-
hetünk vagy kölcsönözhetünk egy kerékpár-utánfutót, de 
a legpraktikusabb, ha a járművünket szereljük fel: léte-
zik nyeregtáska, kerettáska, kormánytáska, melyek hosz-
szabb utakra is alkalmasak. a legpraktikusabbak az első 
és hátsó oldaltáskák, azonban számoljunk vele, hogy 
ezek felszereléséhez csomagtartóra is szükségünk lesz – 
részben erre rögzítjük a táskákat. 

nehogy beázzunk!
mindenképpen érdemes az út előtt ellenőrizni, hogy a 
táskák tényleg vízhatlanok-e – a leggyengébb láncszem-
nek a zipzárak és a varrások területe számít. ha ezek a 
részek nincsenek külön szigetelve/megerősítve, vásárol-
hatunk külön vízhatlan borítást a táskákra.
a túrázó további jó barátja a nejlonzacskó: 
a táskán belül jó szolgálatot tesz, tovább 

Hátamon a házam
Pakolás egy hosszabb bringatúrára

növelve annak esélyét, hogy mindenünk száraz marad, de 
segíthet is megkülönböztetni a csomagjainkat. Vigyünk 
magunkkal néhány üres zacskót is, jó, ha van kéznél a 
szennyes ruháknak, a vizes holmiknak vagy szemetesnek. 

Hogyan pakoljunk?
a csomagok kétharmadát a bicikli hátulja körül érdemes 
elosztani, így könnyen irányítható marad a járművünk.  
a nehezebb, nagyobb tárgyakat lehetőleg minél 
mélyebbre pakoljuk, a teljes kerékpár súlypontjához 
közel, az oldaltáskák két oldala között pedig próbáljuk 
mindig egyenlő arányban elosztani a terheket. 
a szerszámokon és a defektjavító készleten túl esőkabát-
nak mindenképpen szorítsunk helyet a táskában, utób-
bit tegyük gyorsan elérhetővé, ha hirtelen lenne rá szük-
ség. az értékeinket a kormánytáskába érdemes tenni, így 
egyrészt könnyen és gyorsan hozzájuk férhetünk, más-
részt ezt bármikor lecsatolhatjuk és magunkkal vihetjük. 
egy okostelefonnal pedig sok helyet megspórolhatunk 

magunknak, ma már nem feltétlenül kell térkép-
pel, fényképezőgéppel bajlódnunk. ruhákkal 

úgy készüljünk, hogy egy póló két napra biz-
tosan jó lesz, feltéve, hogy elsőbbséget 

élveznek a szintetikus anyagú, pillana-
tok alatt száradó darabok. kerüljük a 
hatalmas pulcsikat, inkább vékony, de 
meleg technikai öltözetet válasszunk. 
Fontos továbbá, hogy jól bevált cipőt és 

ruhákat vigyünk magunkkal, egy hosz-
szabb túra nem a kísérletezgetésről, 

hanem a praktikumról szól.

lendületben
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Hableány a medencében
Senánszky Petra  
búvárúszó

a vízben egészen biztosan lehúznák 
a lányt az érmei, legjobb eredményeit 
még felsorolni is nehéz.

Hosszú, áramvonalas  
„uszony”, szupersebesség 

– nem, nemcsak a delfinek 
sajátja, hanem a búvárúszóké 

is. Bár egyelőre kevésbé  
ismert sport, hazai 

képviselőinek kiemelkedő 
eredményei öregbítik hazánk 

hírnevét. senánszky petra,  
a debreceni Búvárklub úszója 

közülük is kiemelkedik. 

petra mögött fiatal kora ellenére jelentős karrier áll. 
mondhatni, szokásos úszótörténet az övé: szülei  
„dobták be” a medencébe négy-öt éves kora körül,  
akik ekkor persze még nem is sejtették, hogy néhány 
évvel később lányuk már a profik közt fog suhanni.  

a bú várúszást – melyet gyorsasága 
miatt viccesen „az uszodák Forma–
1-ének” is neveznek – a véletlen 
hozta: a lány szerint az elsőre vicces, 
hosszú, sellőszerű uszonyok bárme-
lyik kisgyerek fantáziáját könnyen 
megragadják. 

Hobbija: éremhalmozás
Bár az olimpiai érem egyelőre hiány-
cikk petráéknál (hiszen az uszonyos 

úszás még nem olimpiai sportág), azért a vízben egé-
szen biztosan lehúznák a lányt az érmei. legjobb eredmé-
nyei: háromszoros felnőtt világ- és európa-bajnok, az 50 
és 100 méteres uszonyos gyorsúszás felnőtt- és a 200 
méteres uszonyos gyorsúszás junior világcsúcstartója, 
14-szeres világkupagyőztes, 16-szoros felnőtt országos  
bajnok, 41-szeres korosztályos országos bajnok – nem 
is csoda, hogy immár négyszer nyerte el a magyar 
Búvárúszó szakszövetség év sportolója díját. 
petra hétévesen versenyzett először, de igazán 2008-
ban, az első világversenyén döbbent rá, hogy többet is 
kihozhatna magából, így keményebb edzéstervre váltott. 
azóta a „könnyebb” időszakban, ősszel, heti 9-10 edzé-
sen vesz részt, a keményebb tavaszi szezonban azonban 
a különböző erőnléti és kiegészítő edzésekkel (pl. spin-
ning) már heti 13 edzésre rúg a sporttal töltött idő.

Tortasütő biológus
petrát az úszáson kívül számtalan dolog érdekli, melyekre 
sűrű edzésprogramja mellett is talál időt: biológia sza-
kon tanul a debreceni egyetemen, de például a tortasü-
tés is a hobbijai közé tartozik, így egyelőre nem is tud még 
dönteni, mivel szeretne foglalkozni, ha leteszi a békatal-
pat. „2017-ig még egészen biztosan fogok úszni, addigra 
az egyetemet is szeretném befejezni, és akkortájt viszont 
már el fogok gondolkodni a folytatáson. de legalábbis pihe-
nek egy kicsit” – meséli. arra mostanában ugyanis nincs 
sok ideje: a július végén lezajlott kínai vb után már a követ-
kező nagy versenyre készül: ősszel a mol támogatásával 
egyiptomba utazik a világkupa-sorozat utolsó állomására.

senánszky Petra

a fiatal, 1994-es születésű debreceni búvárúszó pályá-
ját 2012 óta segíti a mol tehetségtámogató program. 
petra magyarországon már 41-szeres korosztályos 
bajnok, felnőtt-eb-t háromszor, vb-t négyszer nyert, 
továbbá számos világcsúcs is fűződik a nevéhez.

példakép
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arnold 
sChwarzenegger

Hogy álmodott-e valaha akkora sikerről, amekkorát elért? Hogy melyik 
életét tartja fontosabbnak a sok közül: a sportolóét, a filmsztárét,  
a politikusét, a környezetvédőét vagy a családapáét? Hogy mit számít a 
pénz, a hírnév, a népszerűség? És ha előre néz, mi az, amit még szeretne 
elérni? Ezekről beszélgettünk Arnold Schwarzeneggerrel Los Angelesben,  
a terminátor: genezis amerikai premierjének délutánján.

I’M BACK! Exkluzív!

címlapsztori
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indenki tudja los angelesben, hogy 
arnold schwarzenegger kedvenc helye 
a cafe roma, annak is a terasza, ahol 

saját asztala volt, mielőtt kormányzó lett, mialatt kor-
mányzó volt, és mióta leköszönt a kormányzóságról. 
szerdánként és szombatonként itt fogadja a barátait, 
aztán egyszer csak felkel a fotelből, átsétál a szom-
szédos dohányzószalonba és elszív egy szivart – mert 
Beverly hillsben még arnold schwarzenegger sem 
gyújthat rá, ha a törvény azt mondja, tilos.
a helyi fáma megszámlálhatatlan schwarzenegger-
sztorit és legendát jegyez, de kanyarodjunk vissza 
a kilencvenes évekbe, amikor először találkoztam 
vele santa monicán, a rose cafe mögötti kimustrált 
gázgyárban, ahol akkori irodája állt. Vastraverzek 
és vakolt falak közé ékelt hatalmas üvegablako-
kon törte át magát a dél-kaliforniai napsugár az elő-
térbe, ahol minden nagyobbnak tűnt, mint a valóság-
ban: a székek támlája, a faragott dohányzóasztal, 
a képeskönyvek, a vázák, a vitrinek és a megszám-
lálhatatlan mennyiségű csillogó trófea, amelyek 
schwarzenegger előző életének állomásait jelzik. 
csinos titkárnő vezetett be arnold szobájába, ame-
lyet a monstrum íróasztal uralt, mögötte trónolt a 
mester, mosolyogva felállt, kezet nyújtott, és átirá-
nyított a szoba túlsó felén lévő óriás-támlás fotelek-
hez, hogy kényelmesen farkasszemet nézhessen 
velem. komótosan rágyújtott egy szivarra, és a füst 
úgy lebegte át a szobát, hogy egy varázs ütésre meg-
szűnt az idő, a tér, az összes földrajzi koordináta, és 
szabaddá vált az út a fantáziánknak. 
talán a Vörös zsaru évében lehettünk. akkor jött visz-
sza pestről, és mesélt, mesélt a vasfüggöny mögötti 
magyarországról, meg arról, hogy forgatott pár jelene-
tet vízum és engedély nélkül a moszkvai Vörös téren.
évek teltek el, amíg megint találkoztunk – ezúttal 
londonban, a dorchester hotelben, a junior című 
vígjáték sajtónapján. készültem rá rettenetesen, 
még egy pici cumisüveget is vittem arnoldnak,  
hogy legyen mivel szoptatni a filmbeli kisbabát…  
és akkor derült ki számomra, hogy olyan fantasz-
tikus száraz humora van, amilyennel csak azok 
büszkélkedhetnek, akik képesek magukon  
is nevetni. márpedig ehhez az egészségesnél is  
több önbi zalom szükséges. 
és arnold schwarzenegger önbizalmával soha nem 
volt gond. ha igaz a fáma, elemis korában testépítő 
bajnokok fotóival plakátozta ki a szobáját, amivel  
úgy halálra rémítette az anyukáját, hogy kihívta az 
orvost, mondván, valami baj van ezzel a gyerekkel.  
ha baj volt, csak annyi, hogy arnold már gyerekkorá-
ban a fejébe vette: cél a mr. olympia trófea.  
nem egyszer, nem kétszer. hétszer! terminátorból az 
ötödiknél tart…

arnold 
sChwarzenegger

stílus&Lendület: James Cameron a Terminátor alko-
tója. Beszélt vele, mielőtt igent mondott a Terminátor: 
Genezisre?
arnold schwarzenegger: james cameronnal nem-
csak erről a filmről beszéltem, hanem mindenről. 
ugyanis nagyon jó barátom, és gyakran dumálunk. 
persze, ez a film is szóba került. most, hogy mondja… 
a forgatókönyvünket az avatar írója írta. cameronnak 
is nagyon tetszett.
 
s&L.: Miért szereti ennyire a Terminátort? 
a. s.: mert gép és gépies tulajdonságai vannak, gép 
működteti a memóriáját és a gondolkodását, vagyis 
pont úgy működik, mint egy számítógép. és, mert vég-
telen hatalma van… és verhetetlen!

az egész életem annyira klasszul 
alakult, és olyan boldog vagyok, 
hogy nem cserélnék senkivel.

címlapsztori
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s&L.: Fantasztikus képsor, amikor saját magá-
val birkózik a mostani és a nagyon fiatal Arnold 
Schwarzenegger, ami a digitális technológiát dicséri. 
A Terminátor-sorozat nyilván folytatódni fog, amikor 
mi már nem leszünk, de a képmása továbbra is ott 
lehet majd a vásznon. Hogy érez ezzel kapcsolatban?
a. s.: csak remélni tudom, hogy így lesz. már az  
a technológia is csodálatos, amivel ezt az említett 
jelenetet megcsinálták – 85 kamerával vették fel, 
hogy a legkisebb mozdulatomat, arcrándulásomat 
is megörökítsék, és utána még hónapokig dolgoztak 
vele számítógépen.
márpedig, ha ezt meg tudják csinálni vizuális trükkök-
kel és cgi-jal, mi tiltja, hogy egy egész filmet megcsi-
náljanak így? minden alkalommal, amikor azt hittem, 
hogy vége egy jelenetnek és végre mehetek ebédelni, 
odajött valaki, hogy nem, nem, arnold, most gyere 
velem, még ezt meg ezt meg ezt fel kell venni a trük-
kök miatt, hogy minden rezdülésed meglegyen. szóval 
ki tudja, 50 év múlva mi lesz, mi mindenre lesz képes 
a kamera és a számítógép. igaz, az arcomat már nem 
fogják tudni fotózni, de a helyembe nyugodtan beáll-
hat egy testépítő bajnok, akinek olyan a felépítése, 
mint az enyém. most is történt ilyen, aztán később 
gépen korrigálták az apróságokat, hogy teljesen úgy 
nézzen ki, mint én. Van, akinek kisebb a bicepsze, 
van, akinek nagyobb – ilyesmiket kellett korrigálni. az 
volt a szerencse, hogy számos jelenetnél tudták hasz-
nálni az eredeti „testemet”, amit még megboldogult 
stan Winston kreált az eredetihez 1984-ben. szóval… 
gyakorlatilag nincs lehetetlen. ehhez a mostani film-
hez teljes egészében lemásolták az „eredeti teste-
met”. nagyon megdöbbentem, mikor elmentem ahhoz 
a céghez, ahol ezeket a „másolatokat” csinálják, és 
láttam, hogy 20 arnold lóg a fogason… 20 pár láb, 20 
boka, és mindegyik én vagyok.

s&L.: Hányszor hagyta vagy kérte, hogy inkább kasz-
kadőr csinálja a jeleneteket?
a. s.: nagyon ritkán. remek formában vagyok, amit 
annak köszönhetek, hogy naponta edzek. nyilván sok-
kal könnyebben sérül az ember ebben a korban, de 
ha formában vagy, kivédhető. 

s&L.: Ha visszarepülhetne az időben, és meglenne 
hozzá a hatalma, mi az, amin változtatna?
a. s.: az idők kezdetéig repülnék vissza, mert sze-
rintem az volt a legizgalmasabb korszak, és onnan 
jönnék szép lassan tovább. izgat, milyen volt, mikor 
a piramisok épültek, milyen lehetett az élet az 
ókori rómában, hogyan éltek a vikingek, és hogyan 
keletke zett amerika, mármint amerikai értelemben. 
ezek mind nagyon izgalmas korszakok történelmi 
szempont ból, de nem feltétlenül szeretnék benne 

NéVJEgy 
arnold (alois) schwarzenegger, 1947. július 30., thal (ausztria)

apja: gustav schwarzenegger, rendőrfőnök

anyja: aurelia schwarzenegger

schwarzenegger közepes tanuló, de kimagasló sportoló volt. a test-

építést 15 évesen kezdte, 1966-ban európa-bajnok lett. 1967-ben 

kiköltözött amerikába, majd 1970-ben elnyerte a mr. olympia címet 

– ezt később még hatszor megismételte. 1970-ben kezdte filmkar-

rierjét a hercules in new york című filmmel, de első igazi sikerét a 

pumping iron (1977) hozta. az első terminátort 1984-ben játszotta. 

maria shriverrel kötött házassága révén bekerült a kennedy-

családba, s folytatta filmkarrierjét (predator, red heat, running 

man, twins, junior, kindergarten, cop, total recall, true lies – és 

a terminátor-sorozat, melynek ötödik része 2015 nyarán került a 

mozikba). Bár családja megrögzött demokrata, schwarzenegger 

republikánus színekben nyerte meg a kaliforniai kormányzóválasz-

tást, és két cilust szolgált mint kormányzó. ebben az időszakban szí-

nészkarrierjével hét évig felhagyott. 2011-ben nyilvánosan beis-

merte, hogy viszonya volt a házvezetőnőjével, akitől fia született, s 

ez a beismerés azt eredményezte, hogy maria shriver 25 évi házas-

ság után elvált tőle. mióta politikusként leköszönt, megalapította 

a schwarzenegger-kutatóintézetet a usc-n (university of southern 

california), visszatért a filmezéshez, és a világot járja mint „motivá-

ciós előadó” és a környezetvédelemért kampányol.
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lenni… elég lenne, ha csak megfigyelőként ott lehet-
nék. a második dolog, amit megváltoztatnék, ha 
tehetném: megszüntetnék minden természetellenes 
halált. nem lenne többé háború, nem lenne többé 
aids, ebola, rák, semmilyen betegség, az emberek 
csak szépen elaludnának, úgy halnának meg.  
ez lenne a legszebb beteljesült álmom.

s&L.: És ha most megtehetné és visszamehetne az 
időben, mit csinálna másképp a saját életében? 
a. s.: kikövetelnék magamnak egy golden globe-
életműdíjat…! csak vicceltem. komolyra fordítva  
a szót, olyan fantasztikus életet kaptam a gondvise-
léstől, hogy egy centit se változtatnék rajta. Úgy hagy-
nám, ahogy van, a hibákat és a tévedéseket is bele-
értve. meg mindent, amit elszúrtam, az összes fentet 
és lentet. az egész életem annyira klasszul alakult, és 
olyan boldog vagyok, hogy nem cserélnék senkivel. 
meg is köszönöm a jóistennek minden áldott nap, és 
amerikának – mert ők tehetnek róla, nem én, és még 
sokan mások, akik segítettek nekem. Főleg abban az 

időszakban, amikor amerikába jöttem… a nagy lehe-
tőségek földjére – ha nem fogják a kezemet, biztos 
nem sikerült volna ilyen jól az életem. 

s&L.: Egy amerikai talkshow-ban említette, hogy nem 
hisz a párterápiában…
a. s.: hadd korrigáljak rögtön, mert nem a párterápi-
ában nem hiszek, hanem abban a pszichológusban, 
akihez mariával (Arnold exneje – a szerk.) jártunk. 
nemhogy nem segített, kimondottan ártott. és abban 
a bizonyos interjúban, amire céloz, azt mondtam, 
hogy nem a párterápiával van bajom, sőt nagyon is 
fontos, ha valaki hisz benne, hogy megtalálja a meg-
felelő orvost. én egyszer próbáltam, nem jött össze, 
ezért mondtam, amit mondtam. 

s&L.: Nem titkolja, hogy elkövetett hibákat. Milyen 
tanulságokat szűrt le, és milyen irányba megy 
tovább? 
a. s.: elégedett vagyok a mostani életemmel. nagyon 
kellemes a kapcsolatom a családdal, ami nagy ered-
mény – de ez nem csak az én érdemem, legalább 
ennyire mariáé is. a válás során mindketten felnőtt-
ként viselkedtünk, és azt néztük, mi a legjobb a gye-
rekeknek. igaz, én szúrtam el, de a gyerekeket együtt 
neveljük, a legteljesebb kiegyensúlyozottságban. 
Átjárunk egymáshoz, együtt ünnepeljük az anyák nap-
ját, a születésnapokat és természetesen a karácsonyt 
– ez a harmónia látszik a gyerekeken, ami nagy örö-
mömre szolgál. apák napján volt például a terminátor 
berlini világpremierje, és a gyerekeim odaküldték 
a lufikat, a köszöntőkártyákat és az ajándékokat. 
nagyon meghatódtam. Biztos, maria keze is benne 
volt, nagy szervező… 
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s&L.: Új filmjében, a Maggie-ben is, és most,  
a Terminátor: Genezisben is lányos apát játszik. Mit 
jelent önnek az apaság – az életben és a filmben? 
a. s.: nem hiszem, hogy újat mondok azzal, hogy 
apát játszani sokkal könnyebb annak, aki maga is 
apa. nekem ebben már 25 éves tapasztalatom van. 
a maggie-ben a lányom kap egy zombivírust, amely 
halálos, és ezt kell végigasszisztálnom. sokkal nehe-
zebben tudtam volna eljátszani ezt a szerepet, ha 
nem vagyok a való életben is apa. ezért vállalok ma 
apaszerepeket. 25 évvel ezelőtt nem tettem volna. 
a terminátorban sarah connor őrangyalát játszom, 
és ez csöppet sem esett nehezemre – ugyanebből az 
okból. ráadásul nagyon jó a forgatókönyv, csak elron-
tani tudtam volna. emília pedig tüneményes lány, akit 
szívesen védelmez az ember… itt az volt a kulcs, hogy 
ne játsszam túl, ne akarjam csak fizikai értelemben 
megvédeni, hanem legalább annyira szívből is. igaz 
ugyan, hogy a terminátor egy gép, de azért lassacs-
kán csak kialakulnak az emberi tulajdonságai. ha 
másért nem, azért, mert a hetvenes évektől ott kavar 
sarah körül. még akkor is, amikor megpróbál moso-
lyogni… és valami egészen torz vigyor ül ki az arcára.

s&L.: Úgy tűnik, Patrick fia hamarosan a nyomdoka-
iba lép. Örül neki?
a. s.: patrick a legjobbat örökölte mariától és tőlem 
is. színész akar lenni, ráadásul nem is karakterszí-
nész, hanem főszereplő. mintha magamat látnám, 
pedig annak idején, amikor ugyanilyen elszántan haj-
togattam, hogy filmsztár leszek, kivétel nélkül min-
denki a szemembe nevetett. de patricknak szent 
meggyőződése, hogy sikerülni fog, és már meg is 
kapta az első főszerepét. közben marketinget és köz-
gazdaságtant tanul, és le akar diplomázni, mert tudja, 
hányan vesztették el a pénzüket hollywoodban. én 
sose vesztettem egy vasat se, sőt azok közé  

nagyon megdöbbentem, mikor 
elmentem ahhoz a céghez, ahol  
a „másolatokat” csinálják, és láttam, 
hogy 20 arnold lóg a fogason…

a kevesek közé tartozom, akik mindig ügyesen forgat-
ták a pénzt. talán, mert soha nem bíztam másra  
a pénzügyeimet. patrick ebből a szempontból az én 
példámat követi, máris ügyes vállalkozó, több pizzá-
zója és más vállalkozása is van, egész nyáron dol-
gozik. nagyon büszke vagyok rá.

s&L.: Milyen tanácsokkal látta el?
a. s.: nem hiszem, hogy igényli, de ha kérdez, min-
dig elmondom, amit gondolok. az a véleményem, hogy 
minden gyereknek magának kell kitalálnia, hogy mi a 
legjobb neki. ha fiatalok tanácsot kérnek tőlem, min-
dig azt szoktam mondani: hallgass a szívedre, és ne 
a szüleidre. hagyni kell a gyereket, hogy kitalálja, mit 
akar, csak picit szabad irányítgatni. apám sose rug-
dosott, hogy járjak focizni, pedig esténként fociedző 
volt, aztán mégis lementem magamtól. de soha, soha 
nem kényszerített rá. és mikor odaálltam elé, hogy 
body-builder bajnok leszek, csak azt kérdezte: az meg 
mire jó? miért nem mész inkább favágónak, azzal 
lega lább használsz valaki másnak is, mert a testépí-
téssel csak magadnak…!

Návai Anikó
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ulajdonképpen sosem nőttünk ki belőlük. lehet, 
hogy már nem olvasunk meséket, a fantáziánk-
ban pedig nem teremtjük meg az angyali és a 

démoni figurákat külső és belső jegyeikkel együtt, 
nem vesződünk harcuk részletes kimunkálásával, de 
az élmény igénye bennünk él. kisebb vagy nagyobb, 
de valóságos győzelmekre vágyunk, melyeket szék-
ben ülve/ágyon heverve virtuálisan átélhetünk.  
és ez a hősimádat kulcsa: azonosulhatunk a szuper- 
és akcióhőssel, miközben az agytornát megspóroljuk.
„a közönség nem azt igényli, hogy valami teljesen 
újat ismerjen meg, hanem egy kellemesen elmesélt 
mítoszt akar hallani. Örülni akar, hogy rátalál az isme-
rős folyamat intenzívebb ábrázolására” – foglalja 
össze az olasz író, umberto eco a superman míto-

sza című tanulmá-
nyában a szuper- és 
akcióhős-történetek 
működési mechaniz-
musát. azaz: klassz 
volt a képregény 
kockáin végignézni, 
ahogy pókember 
összecsomagolja 

a mágnespatkókon csattogó pernahajdert, ahogy 
Batman lenyomja jokert, és a 007-es ügynök történe-
teit is tisztességesen megírta ian Fleming, de azért fil-
men sem rossz a sztori, sőt – üzeni 1976-ból eco. 

az új irány: a hős is lehet esendő
a közelmúlt hollywoodi sikerfilmjei azonban már gyak-
ran a kellemesen lerombolt mítosz bemutatására töre-
kednek, felfedve a nyilvánvalót, miszerint a szuper- és 
az akcióhős sem sebezhetetlen vagy tévedhetetlen 
kreatúra. egyszerűen emberi. a terminátor érez, szinte 
szíve nő. a transformer alkatrészeire esik szét. james 
Bond pedig öregszik. persze, azért még mindig ő  
a király, különben nincs értelme az egésznek.

A szuperhősök sokadik reneszánszukat élik a filmiparban, 
a mozikban egymásba érnek a megaprodukciók bemutatói. 
Különböző vizuális platformokon szuper- és akcióhősök 
követelnek bebocsátást a tudatunkba – de miért kedveljük 
ennyire a hősöket?

$

$

$

$A legelső – egy maréknyi  

dollárért
számos filmtörténész szerint az első 

akciófilm az 1903 decemberében a 

new york-i huber’s múzeumban bemu-

tatott nagy vonatrablás (the great train 

robbery) volt. a 150 dollárból forgatott 

12 perces némafilm az iparág technikai 

újításainak százéves tárháza. edwin  

s. porter író-rendező-producer mozijá-

nak értékét a gyakori kameramozgás 

mellett az először alkalmazott keresztvá-

gás és „Broncho Billy” anderson, a kor-

szak első számú westerncsillaga emeli. 

a vége természetesen happy end:  

a bandi tákat elintézik. a film halhatat-

lanságához viszont nem fér kétség.

Hőskultusz
a filmvásznon
Miért szeretjük az emberfelettit?

t

film
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tompuló ügynökreflexek ide vagy oda, egyéni és cso-
portos identitásunk is jól meghatározható hőseink 
által. iain thomson, a university of new mexico filo-
zófiaprofesszorának hőskoncepciója szerint legfon-
tosabb elbeszéléseink bajnokaiban azok a tulajdon-
ságok ötvöződnek, amelyeket értékesnek tartunk. 
küzdelmeik értékrendünkről és látásmódunkról árul-
kodnak: milyen harcokat vélünk elkerülhetetlennek, 
és miként akarjuk megvívni őket? a hős egy adott 
csoport idealizált énképét mutatja, a szuperhős pedig 
ennek a végletekig fokozott változata. 
persze ez már csak utólagos magyarázat: az akciófilm 
nagyjából száz évvel ezelőtti születésekor a nézők 
filmszínházba csalogatása volt az elsődleges szem-
pont. a filmművészet evolúciójának hajnalán, a műfaj 

közvetlen előfutáraként számon 
tartott hajszafilmekben például 
képtelen és komikus üldözés-
sorozatok váltották egymást.  

az elképzelés működött… a lovas 
vagy gőzös-benzines robogás-

ból, a western szabadságélményé-
ből sokáig és jól meg lehetett élni, 
ám a thrillerrel és a kalandfilmek-
kel rokon akciófilmet idővel újra 
kellett gondolni, amire az 1970-es 
évekig vártunk. 

film
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Akcióhős-arcképcsarnok

az 1950-es és 1960-as évek népszerű akció-

hősei john Wayne (a katonai parancsnok és 

pisztolyhős a valóságban sosem öltött unifor-

mist), továbbá steve mcQueen és lee marvin 

voltak. az őstriótól a charles Bronson–

chuck norris–clint eastwood hármas vette 

át a stafétát, majd jött sylvester stallone, 

arnold schwarzenegger, dolph lundgren, mel 

gibson, danny glover és az életét drágán sem 

adó Bruce Willis. húsz évnek kellett eltelnie, 

hogy a filmcézárok Bruce lee tündöklését 

követően újra felfedezzék az ázsiai színész-

harcművészek félköríves rúgásai nyomán 

fakadó dollárforrásokat (jet li és jackie chan 

vitte a prímet), amivel át is evickéltünk az új 

évezredbe, amely az egykoron volt műugró 

jason statham és robert downey jr. – nem 

kizárólagos – felségterülete. merthogy sly, 

arnold és Bruce még mindig a régi. sőt talán 

jobbak, mint valaha.



$$a hősfilm alapreceptje
a klasszikus típus alapreceptje pofonegyszerű. 
Vegyünk egy elszánt, határozott, erős, a testét fegy-
verként használó férfit vagy nőt. stimuláljuk a hőst 
(például hassunk megbillenthetetlen igazságérzetére, 
haza- vagy családszeretetére). Állítsunk az útjába ret-
tentő számú, ám a küzdősportokban vagy fegyverke-
zelésben hozzá képest gyengébben kimunkált, ala-
csony érzelmi intelligenciájú, kevésbé agyas figurát, 
akiket kivétel nélkül azzal a céllal írtak bele a forga-
tókönyvbe, hogy a főszereplőnek változatos, de még 
épp leküzdhető akadálypályát biztosítsanak. mire 
hősünk vizuális effektekkel kiszínezett útja végén 
célba ér, és csatabárdját letéve diadalittasan a leve-
gőbe bokszol, a rosszfiúk már egytől egyig a helyükre 
(kórház, sitt, pokol) kerülnek, mi pedig elmondhat-
juk magunkról: szemtanúi voltunk valami értékes 
dolog (világbéke/emberiség/koronaékszerek stb.) 
megmentésének. 
mivel a siker nem biztos, és az alaprecept egyébként 
sem elégít ki mindenkit, továbbgondolható: humorral, 
intelligenciával, tudománnyal meg-
bolondítva a sztorit, izgalmasabbá 
tehető a végeredmény. kérdés, van-e 
rá igény, és a séf (a rendező) helye-
sen mérte-e fel a rendelkezésére álló 
anyagi és emberi erőforrásokat. mint 
tette azt például a francia luc Besson, 
aki az ötödik elem című (hipereuró-
pai ízlés szerint elkészített) akciófilmje 
férfi főszerepét egy amerikai idolra, 
Bruce Willisre osztotta, amivel meg-
ágyazott a mozi tengerentúli és pénz-
ügyi diadalának. 
ha a filmkészítők mellényúlnak, az ő 
nimbuszuk sérül – a hősé sosem. ezen 
a ponton ér össze a valóság a fikcióval. 
ugye, robin?
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•   2018. november: Embertelenek

•   2019. május: Bosszúállók 3. (Infinity 

War – második rész)

(A dátumok az amerikai bemutatót jelölik.)

Jön!Jön!Jön!

top5 legnagyobb költségvetésű  

akció- és szuperhősfilm

1. Bosszúállók: ultron kora (2015) 280 millió usd 

2. pókember 3. (2007) 258 millió usd 

3. a sötét lovag – Felemelkedés (2012) 230 millió usd 

4. a magányos lovas (2013) 225 millió usd 

5. az acélember (2013) 225 millió usd 

top5 legnagyobb profitot termelő  

akció- és szuperhősmozi

1. Bosszúállók (2012) 685 millió usd

2. a sötét lovag (2008) 553 millió usd

3. transformers (2007) 453 millió usd

4. Vasember 3. (2013) 437 millió usd

5. transformers 3. (2011) 432 millió usd

top5 milliós veszteség, avagy kár volt a gőzért

1. a magányos lovas (2013) –126 millió usd

2. 47 ronin (2013) –98 millió usd 

3. szellemzsaruk (2013) –93 millió usd

4. speed racer – totál turbó (2008) –80 millió usd

5. zöld lámpás (2011) –70 millió usd

film
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na és a nők?

a közelmúlt több példát is szolgáltatott rá, 

hogy egy női főszereplős, kisebb költségve-

tésből készült film a pénztáraknál jobban ter-

melt az ugyanazon a héten bemutatott „férfias” 

szuperprodukciónál.

korszakos akcióhősnők időrendben:

sigourney Weaver: az alien-történetek ellen 

ripley-je „hímnős” karakter, mindkét nem tulaj-

donságait ötvözi.

Linda Hamilton: a jamaikai futónőket idéző 

fizikumú sarah conor az ellenállás bájtalan 

ősanyja. kérdezzék a terminátort.

angelina Jolie: lara croft és salt ügynök is 

szemrevaló profi, bár előbbi abnormális mére-

tekkel rendelkezik. 

uma thurman: Beatrix kiddo (másként: a kill 

Bill Fekete mambája) okos, vicces, csinos, 

ér zelmes és persze önjáró.





A könnyű, nyári salátázgatás mellett 
olykor azért valami jóval masszívabbra is 
vágyunk. az alábbi recepteket igazi ínyenc 
húsimádóknak ajánljuk.

Mennyei
marhaságok

gasztronómia
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s&L-tipp: a grillezett marhát érdemes sütés után  
negyed óráig pihentetni. Így a húsnedvek felszívódnak  

a rostokon, és még szaftosabb lesz a pecsenye.

T-bone steak tormás vajjal  
és hagymakarikákkal
Így készül:
1) a tormás vajhoz egy edényben keverjük össze a tormát, a vajat, a petrezsely-
met és a borsot. 2) helyezzük fóliára, formázzunk belőle roládot, csomagoljuk be, 
és tegyük a hűtőbe, míg megszilárdul. 3) hevítsünk fel egy bordázott serpenyőt. 
dörzsöljük be a steakeket sóval, borssal, olívaolajjal, és süssük meg mindkét olda-
lukat ízlés szerint. 4) a hagymakarikákat áztassuk az íróba 10 percre, majd papír-
törlővel itassuk le a nedvességet. 5) a lisztet sózzuk meg, ízesítsük szárított zeller-
rel, és öntsük bele a sört. 6) keverjük simára, mártsuk bele a hagymakarikákat, 
majd bő olajban süssük őket aranybarnára. 7) tálaláskor tegyünk egy szelet tormás 
vajat a steakre, és helyezzük köré a hagymakarikákat.

Ököruszály borssal és zöld 
olajbogyóval
Így készül:
1) keverjük össze a lisztet a pirospaprikával, sóval és borssal, forgassuk bele az 
ököruszálydarabokat, majd tegyük félre. 2) hevítsünk olajat egy nagy lábosban, 
pirítsuk aranybarnára a húsdarabok minden oldalát, majd kivéve itassuk le róluk  
a zsiradékot. 3) a maradék olajba tegyük bele a fokhagymát, a negyedekre vágott 
lila hagymát és a szalonnát, pirítsuk barnára, majd adjuk hozzá a paprikákat és a 
paradicsompürét, s együtt dinszteljük pár percig. 4) Fűszerezzük a fűszerkeverék-
kel és pirospaprikával, öntsük fel vörösborral és húslevessel, végül tegyük vissza  
a húsdarabokat, az olajbogyókat és a babérleveleket. 5) Forraljuk fel, majd vegyük 
alacsonyabb fokozatra, fedjük le, és pároljuk két és fél órán át. 6) tálaláskor 
párolt zöldbabbal körítsük, és szórjuk meg kakukkfűvel.

Hozzávalók: 4 szelet szoba-hőmérsékletű t-bone marhasteak, 
olívaolaj. A tormás vajhoz: 12 dkg sózott, puha vaj, 2 ek. reszelt  

friss torma, 1 ek. apróra vágott petrezselyem, fekete bors.  
A hagymakarikákhoz: 1 nagyobb fej hagyma vastag karikákra 

szelve, 1 csésze író (a piacokon érdemes keresni a tejárusoknál), 
15 dkg liszt, szárított zeller, só, 1 pohár sör, olaj.

Hozzávalók: 1 kg ököruszály 4-5 centis darabokra vágva, 1 csésze 
liszt, 1 ek. füstölt pirospaprika, só, bors, olívaolaj, 4 gerezd fokhagyma, 
3 fej lila hagyma, 8 dkg felkockázott húsos szalonna, 2-2 kimagozott, 
negyedekre vágott piros és sárga kaliforniai paprika, 2 ek. paradicsom-
püré, 1 ek. vegyes fűszer keverék, 1 pohár vörösbor, 10 dkg magozott 
olaj bogyó, 3 csésze marhahúsleves, 3 babérlevél, friss kakukkfű.

s&L-tipp: Ha ököruszályt szeretnénk főzni, akkor  
a hentesnél igazából marhafarkat kell vennünk. a marhafarkat 
érdemes előbb blansírozni (az első felfőzőlevet leönteni),  
majd utána elkészíteni belőle az ételt.

gasztronómia

2015. augusztus | stílus&lendület |  25



borajánló

Szeleshát  
Syrah 2012

 
Gyönyörű szín, fűszeres syrah 

illat, medvecukor, bors, kis 
rum. Íze fajtajelleges, gyönyörű 

fűszerekkel. Lágyabb szerkezetű 
bor, a gyümölcsökről szól.

Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!

s&L-tipp: a maradék párolt rostélyosból készíthetünk 
hideg salátát almával, tormával, főtt tésztával vagy főtt 
hüvelyesekkel. Felszeletelve, pecsenyelevében újraforrósítva 
remek feltét lehet főzelékekre.

Marhaoldalas  
sherrys barbecue- 
szószban
Így készül:
1) melegítsük elő a sütőt 200 °c-ra.  
2) negyed csésze almalét tegyünk félre,  
a többit egy liter vízzel együtt öntsük egy 
lábosba, rá az oldalasokra. 3) Forraljuk fel, 
alacsony fokozaton pároljuk fél óráig, majd 
vegyük ki az oldalasokat. 4) serpenyőben 
hevítsünk olajat, pirítsuk rajta aranybarnára 
az apróra vágott fokhagymát és lila hagy-
mát, majd merjük egy tálba. 5) adjuk hozzá 
a paradicsompürét, a negyed csésze alma-
lét, a barna cukrot, a sherryt, a mustárt, a cit-
romlét, és jól keverjük össze az egészet.  
6) helyezzük az oldalasokat rostrácsra, 
locsoljuk meg őket a szósszal, és süssük egy 
órán át, ám félidőben fordítsuk meg a húso-
kat. 7) Forrón, magos mustárral tálaljuk.

s&L-tipp:  
a kisebb darabokra 
felvágott oldalast 
elkészíthetjük 
sütőzacskóban is. 
Fűszerezéshez, 
pácoláshoz 
használjunk 
szilvalekvárt, 
szójaszószt és 
gyömbért. alacsony 
hőmérsékleten, 
130 fokon lassan, 
csaknem három 
óra alatt porhanyós 
puhára párolódik.

Vörösboros rostélyos fazékban
Így készül: 
1) dörzsöljük be a húst sózott és borsozott liszttel. 2) egy fazékban forrósítsunk kis ola-
jat és pirítsuk rajta barnára a hús minden oldalát, majd vegyük ki. 3) tegyük az apróra 
vágott hagymát, sárgarépát és fokhagymát az olajba, pirítsuk aranyszínűre, majd adjuk 
hozzá a paradicsompürét, és még egy percig dinszteljük. 4) Öntsük a fazékba a bort,  
a húslevest, a konzervparadicsomokat, a cukrot és a babérlevelet, sózzuk és borsozzuk. 
5) tegyük vissza a húst a fazékba, fedjük le, és pároljuk két órán át. 6) Felszeletelve,  
a szafttal gazdagon meglocsolva tálaljuk.

Hozzávalók: 2 kg csontos rostélyos, néhány evőkanál liszt, olívaolaj, 2 fej aprított 
hagyma, 2 felkockázott sárgarépa, 3 gerezd zúzott fokhagyma, 2 ek. paradicsom-
püré, 2 dl vörösbor, 1 csésze marhahúsleves, 2 doboz paradicsomkonzerv egész 
paradicsommal, 1 ek. barna cukor, 3 babérlevél, só, fekete bors.

Hozzávalók:   
80 dkg marhaoldalas, 

1 l almalé, 1 ek.  
olívaolaj, 3 gerezd 

apróra vágott  
fokhagyma,  

1 fej lila hagyma,  
1 csésze paradicsom-

püré, 1 ek. cukor,  
csésze sherry,  

1 ek. magos mustár, 
citromlé, só,  
fekete bors.

gasztronómia
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Egy profi 
kErtész
kEni-vágja!
Gondoskodjon kerti
kisgépei megfelelő kenéséről
MoL dynaMic Garden
MotoroLajokkaL!
a szép kert nem kis teljesítmény, folyamatos 
törődést igényel. Ahhoz, hogy élvezhesse 
munkája gyümölcsét, Önnek is oda kell figyelni 
kerti kisgépei motorjaira és időről-időre
után kell töltenie a prémium minőségű mOl 
Dynamic garden motorolajjal. garantáljuk,
hogy jól jár vele.

MOL_Dynamic_Garden_210x146_sajto.indd   1 2015. 05. 27.   15:42

A Hotel Kardosfa Ökoturisztikai  
és Konferenciaközpont Kaposvártól  
20 km-re, a Zselici Tájvédelmi Körzetben, 

a Csillagos Égbolt-park területén található.
A vendégek kényelmét szolgálja a beltéri úszó-
medence, a jacuzzi, a finn és infraszauna, a 
masszázs, a szolárium, a teniszpálya, valamint 
a hotel parkjában kialakított Göncölszekér ját-
szótér. A természet szerelmesei egész és fél-
napos gyalogos és kerékpártúrákon vehetnek 
részt, de lovas fogattal is bejárhatják az erdőt. 
Igény esetén egyedülálló fakultatív programok 
is rendelkezésre állnak. Az étteremben a régi, 

hagyományos magyar ízek mellett változa-
tos, diétás és vadételeket is tartalmazó 

étlap szolgálja ki a vendégek igényeit.
A szálloda amellett, hogy tökéletes 
hely a kikapcsolódásra és a pihenésre, 

rendezvények, esküvők, tré-
ningek, csapatépítő 

programok ideális 
helyszíne is lehet.

A „Csillagos Égbolt” szállodája
Hotel Kardosfa

Konferenciatermünkben 60 főig, vadász-
házi kistermünkben 12 főig vállaljuk egy- vagy 
többnapos szakmai, illetve családi rendezvé-
nyek szervezését és lebonyolítását. A terem-
ben a technikai felszerelést biztosítjuk. A hotel 
környéke kiválóan alkalmas munkahelyi 
csapat építő tréningek lebonyolítására is. 
Családi és egyéb események 
megrende zésére az étteremben,  
az étterem teraszán és a hotel park-
jában is lehetőség van. Kalandban, 
élményben tehát nincs hiány. 
Szeretettel várjuk Önöket  
a Kardosfa Hotelben! 

23 szoba 
48 férőhely



Alapanyag
a steak alapanyaga az első és legfontosabb kérdés, melyre a választ 
a hentes tudja. ha tehát van hentesünk, aki szeret minket, és mi őt 
viszont, akkor kapunk jó bélszínt, hátszínt vagy steaknek való bor-
dát. ezek az izmok az állat mozgása közben alig dolgoznak, s ezért 
minden más húsnál puhábbak, omlósabbak.

Sütési fokozatok
az igazi, tapasztalt ínyencek 6 különböző típust is megkülönböz-
tetnek: kékre sült, véres, angolos, félangolos, félig átsütött, átsütött. 
a kezdők próbálkozzanak a véres, a félangolos és az átsütött verzió-
val. minél vékonyabb a hússzelet, annál hamarabb átsül – egy  
1,5 cm-es szelet esetében oldalankénti 1-1 perces sütésnél véres,  
2 percnél viszont már átsült verziót kapunk. egy kb. 3 cm vastag  
szelet esetében a két végpont 4 és 7 perc között mozog.

•   KéK/véres – a külső barna kéreg alatt a hús nagy része rózsa-
szín, a sütési idő 2 cm-es szelet esetében 1–1,5 perc

•   MediuM/Közepesen átsült – a hús egyharmada barnára 
sült, a többi része rózsaszínes, szaftos, rugalmas; a sütési idő  
2 cm-es szelet esetében 3 perc

•   átsült – a hús színe egységesen barna, de rugalmasságát 
elvesztette, a sütési idő 2 cm-es szelet esetében 4-5 perc

Duplán sütve
másik módszer, ha a steaket sütőben sütjük meg,  
miután elősütöttük a serpenyőben. ekkor pihentetési időt 
is számol junk bele, mialatt a húst melegen tartva tovább 
tudjuk azt puhítani. pl. egy 4 cm vastag hátszínszeletet 
2-3 perc alatt süssünk elő, majd a közkedvelt medium 
fokozathoz 6–8 percre tegyük 140-150 fokos sütőbe, 
végül 20 perc pihenési idő után azonnal tálaljuk.

A hazai steakhelyzet húsminőség és ismeretek 
szempontjából sem túl rózsás. Jó tanácsok megfontolásával 
azonban az otthoni hússütést tökélyre fejleszthetjük.  

Első lépésként próbáljunk eligazodni a húsvastagságok,  
a sütési idők és a hústípusok koordináta-rendszerében.

Iránytű kezdő

„steakel knek”

  minél keményebb a hús, annál kevésbé érdemes 

grillezni vagy roston sütni. inkább marináljuk, azaz 

pácoljuk előre. pácoláshoz mindig használjunk 

valamilyen savas alapanyagot. ez lehet mustár, 

natúr joghurt, citrom- vagy narancslé, balzsam ecet, 

vörösbor. a fűszerek teljes kioldódását, a húsros-

tok közé való bejutását segíti az olívaolaj, amellyel 

vékonyan bekenjük a már befűszerezett húst.

  sót ne használjunk a pácoláshoz! legjobb, ha a 

húst befűszerezve, légmentesen befedve, hűtőbe 

téve pácoljuk legalább két napig. sütés előtt hagy-

juk felmelegedni szoba-hőmérsékletűre.

   keményebb húsok esetében a másik lehetőség 

a dinsztelés. miután forró zsiradékon átforgat-

tuk, elősütjük a szeleteket, és folyadékkal felöntve 

fedő alatt kezdjük párolni. Végül, ha elég puha 

(egy-két óra is lehet), zsírjára sütjük. 

   a legpuhább húsok a szűzérme és a vesepecsenye,  

a legtöbb ízt viszont a rövid bélszíntől és a bordától 

kapjuk. a hátszín keményebb a bélszínnél, s a hús 

szélén lévő vékony zsírrétegről ismerhető fel.

   a hátszínt másfél centinél vékonyabbra vágva ne 

használjuk, a bélszín esetében pedig a minimum  

a 2-3 cm-es vastagság.

  a steaket sütés után mindig hagyjuk pihenni  

és csupán tálalás előtt sózzuk, borsozzuk.

Tippek,
érdekességek
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Idén augusztusban a kultúráé a főszerep: legyen bár kedvünk 
remek nyár végi fesztiválokhoz, táncjátékhoz, komoly- vagy 
éppen klezmerzenéhez, esetleg rajongjunk a régi amerikai 
autókért, ebben a hónapban garantáltan megtaláljuk a nekünk 
leginkább megfelelő programokat!

Zsidó Kulturális Fesztivál 
2015. augusztus 30. – szeptember 6.

budapest, több helyszínen

a rendezvényen fellép többek között a muzsikás együttes, a Budapesti 
klezmer Band 25. születésnapi programjával, a liszt Ferenc 
kamarazenekar snétberger Ferenc gitárművésszel és a snétberger zenei 
tehetség központ tanulóival, kern andrás különleges koncertjén pedig köz-
reműködik hegyi Barbara, hernádi judit, Fesztbaum Béla, heilig gábor és 
gátos iván zenekara. szeptember 6-án Filmzenék a nagyvilágból címmel 
ad filmzenei koncertet a Budafoki dohnányi szimfonikus zenekar, amit film-
vetítés kísér majd. a programokat a dohány utcai zsinagóga nagytermében, 
a rumbach utcai zsinagógában és a goldmark teremben élvezhetjük.

Kaposfeszt 
2015. augusztus 13–19.

kaposvár

2015. augusztus 13–19. között immáron hatodik alkalommal 
rendezik meg hazánk egyik legjelentősebb klasszikus zenei 
fesztiválját, a kaposvári nemzetközi kamarazenei Fesztivált 
(kaposfest). az idei esemény programját új művészeti vezetők, 
a világhírű hegedű művész Baráti kristóf (képünkön) és a liszt-
díjjal kitün tetett csellóművész, Várdai istván állítják össze.

Forró
nyárutó Élvezetes programbörze

Ï

Ï

kultúra



gyerek

Cd

koncert

Benyovszky 
2015. augusztus 14., péntek 20 óra

budapest, margitszigeti szabadtéri színpad

a táncjátékban egy rendkívüli ember szenvedélyes és 
viszontagságos életútját követve járhatjuk be szinte 
az egész világot, mint ahogy tette azt a híres kalan-
dor, népszerű világutazó és emlékíró a XViii. század-
ban. a darab érdekessége, hogy az idősebb, emlékeit 
felidéző Benyovszky szerepében oberfrank pált, míg 
a fiatal Benyovszky szerepében zámbó istván junior 
prima díjas táncművészt láthatjuk. Felvételről közre-
működik a ghymes együttes.

Bongo Wonderland 
budapest, aquaworld resort budapest élményfürdő

a Bongo Wonderland egész nyáron izgalmas programokkal  
és megunhatatlan játékokkal várja a gyerekeket, akik Bongóval,  
a kis gorilla kabalával pancsolhatnak és csúszdázhatnak. az apró-
ságok, elunva a fürdőzést, kedvükre ugrálhatnak a légvárban, 
a trambulinon és a labdamedencében. kézművesház és zenés 
gyerek foglalkozás, valamint minigolf és asztali foci, azaz teqball is 
gondoskodik a kicsik felhőtlen szórakozásáról.

Nemzetközi Amerikai 
Autó Fesztivál 
komárom, monostori erőd 

2015. augusztus 13–16.

az amerikai álom egy hétvégére ismét a komáromi 
erődbe költözik! Fantasztikus autók, izgalmas, adre-
nalinnövelő programok, úgy, mint gumifüstölés, szla-
lomozás és Big Foot autótaposás. és nem utolsó-
sorban egy igen különleges zenei eseményen, az 
elvis memories koncerten is részt vehetünk! az elvis 
presley-nek állított emlékesten az igazán autentikus 
hangulat kedvéért a hazai rockabilly műfaj jeles kép-
viselői segítenek majd felidézni elvis remekműveit, 
legnagyobb slágereit.

Virtuózok: Örömünnep 
2015. augusztus 20. (csütörtök) 20 óra, 

budapest, margitszigeti szabadtéri színpad

a fiatal tehetségek az alkalomhoz méltó, külön-
leges programmal köszöntik az augusztus 20-i 
nemzeti ünnepet a margitszigeten. a műsorban 
számos zenei különlegesség és meglepetés várja 
a közönséget. Fellép a tehetségkutató kilenc döntőse, 
közreműködik miklósa erika operaénekes és szenthelyi 
miklós hegedűművész, továbbá a Virtuózok zsűritagjai, valamint 
a magyar Virtuózok kamarazenekar is.

Chico & The gypsies  
2015. augusztus 22., szombat 20 óra

budapest, margitszigeti szabadtéri színpad

a chico & the gypsies egyáltalán nem 
múlt nélküli formáció: frontemberük, 

chico ugyanis nemcsak alapítója és front-
embere volt a legendás gipsy kingsnek, 

hanem olyan világhírű slágerek társszerzője 
is, mint a Bamboleo, a djobi, djobi és a Ben 
Ben maria. saját új zenekara, a chico & the 

gypsies segítségével hasonlóan forró és latinos 
hangulatot idéz majd meg, megújult erővel és még 

frissebb hangzással.

Fifty Fifty Shades of Grey
uniVersaL

a film mellett a lemez megje-
lenését is hatalmas érdeklődés 
előzte meg, ami nem is csoda, 

hiszen olyan előadók közreműkö-
désével jött létre, mint a the rolling 

stones, skylar grey, jessie Ware és annie lennox, valamint új dalt 
készített az albumra többek között ellie goulding és a the Weekend 

is. a filmben elhangzó dalokat pedig az a danny elfman szerezte, aki 
olyan filmek zenéjét jegyzi már, mint a majmok bolygója, a milk, az 

alice csodaországban és a terminátor megváltás. 

9
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A nyár utolsó hónapja minden csillagjegy szülöttei 
számára tartogat alkalmat a pihenésre és a feltöltődésre, 
legyen ez egy utazás, családi összejövetel, vagy csak egy 
békés hétvége egy jó könyv társaságában. 

sandra
bullock
1964. július 26.

arnold 
schwarzenegger
1947. július 30.

antonio 
banderas
1960. augusztus 10.

ullmann
mónika 
1973. augusztus 2.

Kos
március 21. – április 21.

ha úgy érzi, hogy ki kell pihennie az előző hónap 
nagy utazását vagy a nyaralást, tegye azt! 
szerencsére egy olyan nyugodt hónap áll ön előtt, 
ami egy kos szülött számára szinte már szokatlan. 

Bika
április 22. – május 21.

míg a nyár korábbi időszakában a párkapcsolat és 
a család állt élete fókuszában, most a barátai ara-
nyozzák be a napjait. néhány társasági este, egy-egy 
vidám, közös hétvége sok színt visz majd az életébe. 

ikrek
május 22. – június 21.

ha a nyár eddigi része „bulis” volt, vagy esetleg 
túl sok ember vette körül önt, akkor eljött az ideje, 
hogy kicsit önmagával is törődjön. szerencsére sok 
jó alkalom nyílik minderre ebben a hónapban!   

rák
Június 22. – július 21.

az anyagi helyzete kiváló lesz, még annak ellenére is, 
hogy az elmúlt időszakban sokat költött szeretteire. 
most semmi sem kényszeríti arra, hogy különöseb-
ben takarékoskodjon, így aztán ha van hozzá kedve, 
inkább utazzon el valahova.

Oroszlán
Július 22. – augusztus 23.

tele lesz életerővel, szinte „vadászni fog” a kihívásokra. 
ha már régóta szeretett volna új munkát keresni, vagy 
esetleg egy új hobbiba kezdeni, akkor ehhez augusztus 
lesz az egyik legjobb időszak az idei évben.

Szűz
augusztus 24. – szeptember 22.

ha ez előző hónapban inkább a tárgyi környezeté-
vel törődött, akkor ezt a hónapot szánja önmagára 
és azokra, akik a szívének a legkedvesebbek. már a 
hónap elején remek napokat tölthet a családjával.

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

ebben a hónapban főleg azok a mérlegek számít-
hatnak különleges sikerélményre, akik akár hivatá-
sukban, akár hobbiszinten valamilyen művészettel 
vagy alkotótevékenységgel foglalkoznak.   

Skorpió
október 23. – november 22.

ha az előző hónap az ön számára egy érdekes 
belső utazásról szólt, akkor most ennek nagy hasz-
nát fogja venni: már a hónap elején tanácsot fog 
kérni öntől néhány barátja vagy családtagja.   

Nyilas
november 23. – december 22.

ha idén nyáron még nem volt módja utazni, akkor 
ebben a hónapban végre része lehet a nyár áldá-
saiban. a hónap második felében egy távolabb élő 
barát vagy rokon meglátogatása nagyon kellemes 
program lehet. 

Bak
december 23. – január 20.

Ön a tél szülötte, ezért nem feltétlenül örül a perzselő 
hőségnek, ám szokatlan módon most mégis ked-
vét leli majd a nyárban, teljesen független attól, hogy 
elutazik, vagy inkább otthon tölti majd a szabadságát. 

Vízöntő
Január 21. – február 19.

már az előző hónap végén fellendült az anyagi hely-
zete, és ez a trend augusztusban még tovább foko-
zódik majd. Örömmel és szívesen törődik embe-
rekkel, mindenkivel könnyen megtalálja a közös 
hangot. 

Halak
Február 20. – március 20.

jó hangulatú időszak kezdődik az ön életében – 
a nyár utolsó heteiben nem a külvilág eseményei 
kerülnek élete fókuszába, hanem inkább a mély, 
belső történések. szánjon elegendő időt önmagára! 

augusztusi

feltöltődés
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AJÁNDÉKBA

DINAMIZMUS
ÚTRAVALÓ
AJÁNDÉKKAL
MOTOROLAJ VÁSÁRLÁSAKOR
ALMDUDLER ÜDÍTŐVEL 
AJÁNDÉKOZZUK MEG!

Az akcióban részt vevő termékek: 
MOL Dynamic Longlife 5W-30, MOL Dynamic Gold 5W-30, 
MOL Dynamic Max 10W-40, MOL Dynamic Prima 5W-40,  
MOL Dynamic Star 5W-30, MOL Dynamic Star PC 5W-30, 
MOL Dynamic Synt 5W-30, valamint a MOL Essence, MOL 
Dynamic Garden termékcsalád és a MOL Dynamic Forest 
termékek. A Dynamic 1L motorolajokhoz 2 db, 
az Essence 1L termékekhez 1 db, a Garden/Forest 0,6 
és 1L termékekhez 1 db ajándék Almdudler jár. 
Bármely termékcsalád 4L kiszerelése esetén 
4 db ajándékot adunk. 
Az akció 2015. július 1-től a készlet erejéig tart.

Az akcióban részt vevő termékek: 
MOL Dynamic Longlife 5W-30, MOL Dynamic Gold 5W-30, 
MOL Dynamic Max 10W-40, MOL Dynamic Prima 5W-40,  
MOL Dynamic Star 5W-30, MOL Dynamic Star PC 5W-30, 

MOL Dynamic Longlife 5W-30, MOL Dynamic Gold 5W-30, 
MOL Dynamic Max 10W-40, MOL Dynamic Prima 5W-40,  
MOL Dynamic Star 5W-30, MOL Dynamic Star PC 5W-30, 

Az akcióban részt vevő termékek: 
MOL Dynamic Longlife 5W-30, MOL Dynamic Gold 5W-30, 
MOL Dynamic Max 10W-40, MOL Dynamic Prima 5W-40,  
MOL Dynamic Star 5W-30, MOL Dynamic Star PC 5W-30, 

MOL_Dynamic+Almdudler_A5_sajto.indd   1 6/15/15   4:25 PM



Kérjük, hogy megfejtését 2015� augusztus 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: „A szabadság nem más, mint két szó, az igen és a nem közötti választás�” Kisorsolt megfejtőink, 
akik ajándéktárgyakat nyertek: Puskás István – Mátészalka; Kristóf Károly – Kalocsa; Molnár Amália – Gyöngyös; Reinhardt Béla – Putnok; Méhes Istvánné – Budapest� Gratulálunk!

rejtvény
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www.hunguesthotels.com 
www.facebook.com/hunguesthotels

Szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre. Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza. 
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Szállodáink Széchenyi Pihenôkártya és Üdülési Csekk elfogadóhelyek.

HUNGUEST HOTELS SzObafOGLaLáSi ÉS TÖRzSVENDÉG CENTRUM
1061 BudAPeSt, Székely Mihály u. 3.
tel.: (06-1) 481-9150 • FAx: (06-1) 481-9151

a szabadság
élménye!

■ ■ ■ GyULa - HUNGUEST HOTEL ERkEL***/**** 

■ MEDITERRÁN NYÁR     

érvényes: 2015. 07. 12 - 08. 31., min. 2 éj foglalása esetén.

Dürer szárnyban már  16 900 ft-tól / fô / éj
Munkácsy szárnyban már  12 900 ft-tól / fô / éj
tartalom: szállás svédasztalos reggelivel és vacsorával, az éjszakák számával megegyezô számú, korlátlan belépésre jogo-
sító gyógy- és strandbelépô a szomszédos Várfürdôbe. A dürer szárny vendégei részére belépô az aQUaPaLOTába, 
a szálloda Harmónia wellnessének használata (finn és infraszauna, aroma gôzkabin, élményzuhany, kényeztetô- és 
merülômedence, kondicionálóterem, sószoba), valamint fürdôköntös használata.

■ Tel.: (06-66) 463 555 • hotelerkel@hunguesthotels.hu
 

■ ■ ■ HajDúSzObOSzLó - HUNGUEST HOTEL bÉkE**** 
■ AUGUSZTUSI EXTRA BONUS AKCIÓ  

érvényes: 2015. 08. 13 - 08. 17., min. 4 éj foglalása esetén.

kétágyas szobában  14 900 ft-tól / fô / éj
tartalom: szállás büféreggelivel, büfévacsorával, a szálloda gyógy- és wellness-részlegének korlátlan használata (él-
mény- és úszómedence, illatkamra, gôz- és infrakabin, finn szauna, só szoba, fedett és szabadtéri gyógyvizes medencék, 
fitneszterem) igénybevétele, fürdôköntös, wifi, zárt parkoló.

■ Tel.: (06-52) 361 411 • hotelbeke@hunguesthotels.hu
 

■ ■ ■ SzEGED – HUNGUEST HOTEL fORRáS****SUPERiOR 

■ ÖTSZÖRÖS ÖRÖMÖK
érvényes: 2015. 06. 12 - 08. 31., min. 5 éj foglalása esetén.

kétágyas szobában 17 600 ft-tól / fô / éj
tartalom: szállás büféreggelivel, büfévacsorával, Napfényfürdô aquapolis belépô (családi wellness, élményfürdô, csúsz-
dapark, gyógymedencék, strand), naponta 3 órás „csendes wellness-részleg” használata (relaxációs zóna 16 éven felüliek-
nek, élmény- és pezsgômedence, finn szaunák, infraszauna, gôz- és sókamra, tepidárium, aromaszoba, kültéri rönkszauna), 
wifi, fürdôköntös.

■ Tel.: (06-62) 566 466 • hotelforras@hunguesthotels.hu

■ ■ ■ HajDúSzObOSzLó - HUNGUEST HOTEL aQUa-SOL**** 
■ NYÁRI VAKÁCIÓ
érvényes: 2015. 07. 01 – 08. 18., min. 4 éj foglalása esetén, vasárnaptól péntekig – hétköznapokon.

kétágyas szobában 21 200 ft-tól / fô / éj
tartalom: szállás glutén-, és laktózmentes kínálattal bôvített büféreggelivel, büfévacsorával, a szálloda wellness-részle-
gének korlátlan használata (jakuzzi, finn szauna, gôzfürdô, élményzuhany), a városi gyógyfürdô és strand, valamint az 
aQUaPaLaCE élményfürdô igénybevétele, fürdôköntös használata, délutáni kávé és sütemény, wifi.

■ Tel.: (06-52) 273 310 • hotelaquasol@hunguesthotels.hu
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50%
Akár

kedvezménnyel!*

GYŰJTSE A PONTOKAT MINŐSÉGI 
GARDENA KERTI SZERSZÁMOKÉRT!
Részletek a www.mol.hu/gardena oldalon.

*A termékek MOL által alkalmazott kiskereskedelmi árához képest.
A matricagyűjtés 2015. június 15-től 2015. augusztus 31-ig tart.
A matricák 2015. augusztus 31-ig vagy az árukészlet erejéig válthatók be.
A képen látható termékek illusztrációk.  

ADJA ÁT MAGÁT 
A KERTÉSZKEDÉSNEK!


