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Kedves Olvasó!

Vékony jégen focistáink – hogy egy ilyen furcsa képpel foglaljam össze a közelmúlt és
a közeljövő számunkra különösen izgalmas
sporteseményeit. Egész Magyarország fogcsikorgatva várja az Eb-t, miként családommal
és barátaimmal együtt már a szentpétervári
elitjégkorong-vb kapcsán is hasonló hangulatban telt a várakozás – és nem is csalódtam. Persze, fáj, hogy kiestünk, ahogy az is,
hogy nem nyertünk több meccset, mégis jó
érzéssel gondolok vissza erre a világkupára.
Egyrészt lenyűgözött a magyar hokiszurkolók
teljesítménye és szenvedélye, amellyel még
a nemzetközi sajtó elismerését is kivívták.
Másrészt példaértékű, mekkora alázattal, szerényen, mégis minden erejüket összeszedve
küzdötték végig jégkorongosaink a bajnokságot. Így viselkedik egy igazi sportoló, ha hos�szú idő után újra az elitben játszhat.
Focistáink is hasonló helyzetben vannak,
hiszen Franciaországban világklasszis csapatokkal kerülnek majd szembe. Bízom benne,
hogy hokisainkhoz hasonlóan ők is alázattal
és teljes erőbedobással lépnek majd gyepre.
Mindenesetre mi szurkolóként megteszünk
minden tőlünk telhetőt: szenvedélyben, nagy
hangban és önbizalomban nem lesz hiány.
Játékosainktól pedig azt várjuk, hogy keményen, de összeszedetten, profi csapatjátékkal
játsszák végig a rájuk váró meccseket. Úgy,
hogy nagyon büszkék lehessünk rájuk.

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Támadják

a nagy falat
Kína roppant méretű piac, és a helyiek olykor igen
speciális ízlésének és igényeinek nem könnyű
megfelelni. Mégsem engedheti meg magának egyetlen
valamirevaló autógyár sem, hogy figyelmen kívül hagyja
a falon túliak egyre pezsgőbb gazdasági jókedvét.

➜ A dögös
●
➜ A fura
●
➜ A vállalható
●
➜ A feltűnő
●
➜ A nyurga
●

Ráéreztek

Pofás saját SUV

A kínai Geely márka korábban elcsípett modelljei a megmosolyogtatáson kívül másra nem
igen voltak jók. Mióta azonban a konszern megvette a Volvót, azontúl, hogy rengeteg pénzt
áldoznak a svéd márka régi fényének előhívására, néha egy-két saját modellt is fejlesztenek. A most bemutatott Geely
Emgrand GS-sel márpedig igencsak ráéreztek az európai kompakt SUV-őrületre. Noha a
kocsi technikai részleteiről
egyelőre nem sokat tudni,
a formája alapján állná a
versenyt a nagyvadakkal
a kategóriában.

Új ruha

Feltámasztották

Noha Európában már három éve nincs a Citroën kínálatában az
avantgárd modell, vagyis a vásárlók tömegei által meg nem értett
C6-os, Kínában most mégis ezzel a típusnévvel küldik csatába nagyautójukat a franciák. Ennek a C6-osnak azonban vajmi kevés köze
van az extravagáns névelődhöz, nem is önálló fejlesztés, egész egyszerűen a Citroën kínai testvérmárkája, a Dongfeng Fengshen A9
modelljét öltöztették át a márkajegyeknek megfelelően. Az ötméteres, 200 lóerő felett teljesítő kocsit 1,8 literes turbómotorral árulják
majd a hatalmas országban, és csakis ott.
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autós-motoros hírek

Lépcsőztet

Kell a puttony

Az Év Autója díjat is elnyert Peugeot 308-as hatalmas siker világszerte, ám a kínaiak nem nagyon szeretik az ötajtós, csapott hátú
kiviteleket, ha egyszer autóról van szó. A franciáknak cselekedniük
kellett, ezért terveztek gyorsan egy koffert a kocsi farára.
Az utólagos hozzátoldással még bőven vállalható a végeredmény,
azonban Kínán kívül így sem találkozhatunk vele a szalonokban.
1,2 literes, háromhengeres és 1,6 literes, négyhengeres turbós
erőforrásokkal kínálják a 308S-t.

Kishírek
Újít a BMW

Négyturbós motort készített a bajor
márka – személyautóba valót elsőként
a világon. Az aggregát teljesítménye
400 lóerő, 760 Nm-es nyomatéka 1600
és 4000-es percenkénti fordulatszám
között végig rendelkezésre áll.

Ott gyártják

Az egész világnak

A Renault Koleos előző generációja nem égette ki a retinákat az utakon, sokan tudomást sem vettek a létezéséről. Ezen igyekszik változtatni a
gyártó az új kivitellel, amelyre sokkal
feltűnőbb gúnyát húztak. A modellt a
Pekingi Autószalonon mutatták be, azonban nem csak Kínában forgalmazzák
majd: bár kizárólag ott és Dél-Koreában
készül, a világ mintegy nyolcvan országába eljut majd. A Koleosba tettek mindent, ami manapság szem-szájnak
ingere, ahogy utasterének mérete is
kategóriaelső.

Visszahív a Nissan

Negyedszerre kerül sor visszahívásra
a japán márkánál az elmúlt három év
során. Ezúttal a légzsákokkal lehet probléma a 2013 után gyártott Altimák,
Leafek, Maximák, NV 200-asok,
Pathfinderek, Sentrák és Rouge-ok
esetében.

Új üzem Kecskeméten

Hivatalosan is letették április végén a
Mercedes-Benz új karosszériaüzemének alapkövét Kecskeméten. A gyártó
további beruházásokat is bejelentett az
eseményen, a következő két évben közel
185 milliárd forintot költenek építkezésre és korszerűsítésre.

Tárgyal a Google

A vállalat önvezető autókat fejlesztő részlegének vezetője hónapok óta tárgyalásokat folytat a Fiat-Chrysler konszern vezérigazgatójával. A feltételezések szerint az
autóipari egyesülés lehet a Google úttörő
technológiájának első felhasználója.

Kell a hely!

Megnyújtották

Szeretik Kínában a luxusautókat az egyre gazdagabb helyiek, azonban aki ilyet
engedhet meg magának, az rendszerint sofőrt is vesz hozzá. Éppen ezért számos autómárka kénytelen hosszított kivitelt fabrikálni sikeres típusaiból, aminek a vége nem mindig szemet gyönyörködtető. Szerencsére az új, egekig
magasztalt Jaguar XF vonalait nem viseli meg az utastér hátsó traktusának
nyújtása, a zseniális design ezt is elbírta. A Jaguar XFL-ben tizenöt centivel
nagyobb a hátsó lábtér, míg technikailag megegyezik a „rövid” kivitelekkel.

Lengyelországban is

Úgy tűnik, a Mercedes-Benz az olcsó
kelet-közép-európai munkaerőpiac teljes kiaknázására készül, hiszen harmadik telephelyüket létesítik a régióban. A kecskeméti összeszerelő üzem
és a romániai váltógyár után most
Lengyelországban építenek motorgyárat, félmilliárd eurós beruházással.
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Mazda CX-3

A divat
mondja meg…

A Mazda mostanában nagyon ráérez, hogy az egyes kategóriákban
mit igényelnek a vásárlók. A vagányság szinte minden esetben
a lista előkelő helyén szerepel, így ezen elvárásnak természetesen
a CX-3 is megfelel. Igazán ütős alkotás a kis SUV-k piacán.

N

em véletlen és nem is érthetetlen, hogy a Mazda
CX-3 formatervével a márka elnyerte a rangos
Red Dot designdíjat. Ezek az arányok, ezek a szabadidő-autóra átültetett Kodo-varázsvonalak és ívek
egyszerűen leveszik a lábáról az embert. Masszív, egyben van, vagány, stílusos, komoly és szép. És prémium.
A Mazdának pedig most nagyon fontos, hogy az autóival
kapcsolatos prémiumérzet minél nagyobb hangsúlyt kapjon. Ha így folytatják, hamarosan másik ligában a helyük.

Divatmárka
Tartalomhoz a forma – és fordítva, ahogy az a kis Mazda
esetében történt. A dögös vonalaknak megvan az áruk.
Noha a formanyelv és az általános minőség odabent is
pazar, a kis Mazda esetében a jelző nem csupán a kategóriák közötti behatárolást segíti. Valóban kicsi.
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Masszív, egyben van, vagány, stílusos,
komoly és szép. És prémium.

A gyártó egy percig sem tagadta, hogy a CX-3 technikailag
a parányi 2-esre épül, és noha nyújtották, toldották, ahol
tudták, nagyon érezhető az utas- és csomagtérben, hogy
ez egy kisautó. Persze, itt megint az a kérdés, mit vár el
a „tipikus” vásárló. Egy plázázáshoz, átlagos bevásárláshoz elég a tér, sőt anyu a gyerekért is bőven elmehet vele
a suliba. Egy átlagos kisautónál nem nyújt kevesebbet a
CX-3, azonban ez mégiscsak egy SUV, amit egyesek a horgásztúrákkal, vadregényes családi kirándulásokkal, esetleg kisebb csapatok szállításával mosnak össze.
Na, ezekre nem ez a Mazda való. A CX-3 divatcikk,
akár egy designer magas sarkú cipő: tudni kell viselni,

én és az autóm

így bárkinek nem való, azonban olyan stílusos, hogy
egy társasági eseményen mindenkinek káprázik tőle
a szeme. És a vásárlói értékmérőn, higgyék el, ez sokkal
fontosabb, mint az alacsony csomagtérperem.

Technikás
A Mazda persze nem elégszik meg a külsőségekkel, technikailag is a legjobbak között van. Noha a CX-3 a 2-es
alapjaira épül, a mintegy hárommázsás túlsúlyt nem
merték az 1,5 literes benzinmotorra bízni, éppen ezért
kétliteres egységgel kínálják – igaz, a szupertakarékos
1,5-ös dízelt meghagyták, annak a nyomatéka megfelel a célnak. A benzineseket 120 vagy 150 lóerővel, a
gázolajosat 105-tel érjük el, 204, illetve 270 Nm-es nyomatékkal. Ezek az értékek fickóssá teszik a kis SUV-t,
mellyel nemcsak tartható a forgalom ritmusa, de akkor
sem jön zavarba, ha odalépünk neki – ésszerű keretek
között, természetesen. A kéziváltó precíz, rövid utakon
jár, de ez egy Mazdánál nem kérdés. Minden finoman, de
határozottan működik, élmény dirigálni neki az utakon.
A vezetőt sávelhagyásjelző, visszagurulás-gátló, adaptív
világítás, holttérfigyelő és koccanásgátló segíti, természetesen a magasabb szinteken és jó pénzért. Viszont
ezen opcionális felszerelések megléte felsőbb kategóriákban sem általános. Az i-Eloop névre hallgató speciális
stop-start rendszer minden pénzt megér, erről bővebben
keretes írásunkban olvashatnak. A CX-3 rugózása határozott, a magyar utakra talán kissé túl keményre hangolt,
de illik a kocsi kisugárzásához.

Mazda CX-3

Az i-Eloop rendszer
Noha nem direkt a CX-3-ashoz készítették, a Mazda stop-start rendszere
előtt meg kell emelnünk a kalapunkat.
Az i-Eloop lassításkor egy generátoron
át egy kondenzátorba gyűjti az amúgy
elvesző energiát, és az autó elektromos rendszere részben erről is üzemel. Ennek gyakorlati haszna, hogy
a hivatalos álláspont szerint ezzel
akár tízszázaléknyi üzemanyagot is
képes megtakarítani a kocsi a városban, aminek ha csak egy része igaz,
már megérte. Furcsa, hogy ez a megoldás más márkáknál még nem talált
követőkre (másolókra), hiszen egyszerű és remekül működik.

hosszúság:
szélesség:
magasság:
tengelytáv:
csomagtér:
motorválaszték:
teljesítményszint:
átlagfogyasztás:
alapár:

4275 mm
1765 mm
1535 mm
2570 mm
350-1260 liter
két benzines, egy dízel
105-150 LE
4,0-6,4 liter
4 459 900
Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

Emóció
A Mazda CX-3 nagyobb mértékben hat a szívre, mint az
észre, hiszen hasonló árfekvésben tágas, kényelmes és
szintén igen vagány 3-ast is vehetünk, a Mazda azonban
olyat tud most szinte valamennyi kategóriában, ami igen
kívánatossá teszi a portékáit. A minőség, a prémiummegoldások kéz a kézben járnak a dögösséggel és a stílussal,
ami a CX-3-ast talán a leggusztusosabb tagjává teszi a
kis SUV-k egyre hangosabban dübörgő klubjának.
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MOL-hírek

Aktív

hangulatban

Fényes ezüstök, nyári slágerek, plüssmacik
Dobogós sikerek

Vb-ezüstérem és világkupabronz
a férfi-kardválogatott mérlege
Ezüstérmet szerzett a Szilágyi Áron, Szatmári
András, Iliász Nikolász, Decsi Tamás összeállítású kardválogatott Rio de Janeiróban, a vívócsapatvilágbajnokságon. A magyarok a negyeddöntőbe jutásért a spanyolokat, a németeket,
majd az irániakat győzték le, a fináléban pedig
az orosz válogatottal találkoztak, ahol héttusos, 45–38-as csata után állhattak a dobogó
második fokára. A visszavágó azonban nem
sokáig váratott magára. A madridi világkupaversenyen ismét összecsapott a két együttes,
ahol a magyarok szoros küzdelemben szerezték meg a bronzérmet, 45–44-re legyőzve az
orosz kvartettet.

Ezüstös győzelem
Második helyen zárta
az idényt a Videoton FC
A tavalyi bajnoki cím után idén
ezüstéremmel zárta az OTP Bank
Liga 2015/16-os szezonját a
Videoton FC, így nekik a továbbiakban az Európa Ligában szurkolhatunk. A MOL által támogatott fehérvári csapat a záróforduló
utolsó mérkőzésén bebiztosította
magának a második helyet, amikor is remek játékkal 3–0-ás győzelmet aratott az Újpest felett.
Az idei bajnokságot a Ferencváros
nyerte, őket követte a tavalyi bajnok Videoton FC a DVSC-Teva és
az MTK előtt.

„Dobj egy macit!”
Jótékonykodott a jégkorong-válogatott
A „Dobj egy macit!” akció keretében jótékonykodtak a MOL
által támogatott jégkorong-válogatott tagjai a Bethesda
Gyermekkórház Rehabilitációs osztályán. Hári János, Reisz Áron
és Varga Arnold játékosok, valamint Sille Tamás edző az osztályon fekvő harminc gyereknek ajándékozott több száz plüssmacit, melyekhez a MOL is hozzájárult. A „Dobj egy macit!” akció
Észak-Amerikából indult, lényege, hogy a válogatott találkozókon
a szurkolók a végső dudaszót követően plüssállatokat dobnak
a pályára, amelyeket a csapat összegyűjt és jótékony célra használ. A hagyományt folytatva az idei évben a Bethesda-kórházon
kívül még 15 helyszín kap adományként játékokat.

A diadal dallamai
Bulizzunk együtt a fociválogatottal!
Az egész ország ünnepli a nemzeti tizenegyet, hiszen a csapat 44 év után
jutott ki ismét az Európa-bajnokságra. A sikeres kvalifikáció örömére a
Magyar Labdarúgó Szövetség összefogott a hazai könnyűzene képviselőivel,
hogy külön erre az alkalomra készítsenek egy albumot. A válogatás a korábbi
szurkolói dalok újrahangolásából, a stadionokban gyakran felcsendülő nemzetközi slágerek átdolgozásából, valamint a csapat kedvenc dalaiból áll.
Az egyedi szurkolói lemezt kizárólag a MOL töltőállomásokon lehet megvá
sárolni május közepétől, 990 forintos áron.
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A szurkoló
már bennünk

van!

Sportolóink és szurkolóink is minden
energiájukat mozgósították az oroszországi
jégkorong-világbajnokságon, így mindkét
táborra méltán lehetünk büszkék.

A

z új szövetségi kapitány, Rich Chernomaz szerint
minden elvárhatót teljesített a magyar válogatott
az oroszországi jégkorong-világbajnokságon: képes
volt tartani a lépést a legjobbakkal, így Kanadával
és Finnországgal is. A fehéroroszok felett aratott diadal során a csapat tökéletesen ráérzett, hogy az
erős védekezést hogyan lehet támadásokba fordítani. A hírek azonban nem csak a sportolókról szóltak:
Oroszországba szurkolók népes tábora kísérte
a játékosokat, és a nemzetközi sajtó a magyarokkal
teli lelátókon uralkodó fantasztikus és lelkesítő hangulatról cikkezett. Miközben hokis fiaink minden erejüket beleadva küzdöttek a világ legjobb csapataival,

Fotó: Nánási Pál

a magyar drukkerek végig állva biztatták a csapatot.
És akár nyertünk, akár nem, elénekelték a magyar
himnuszt. Ők biztosan a világ élvonalához tartoznak,
reméljük, játékosaink is mielőbb visszakerülnek oda.
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Eszes, csajos, taktikus
Márton Anna kardvívó

Forrás: molcsapat.hu

Márton Anna húszévesen, a magyar
csapat legfiatalabb kardvívójaként
szerzett kvótát a riói olimpiára. Tizenöt
éves kora óta versenyről versenyre
bizonyítja, ha a tehetség kemény
munkával és tudatos versenyzéssel
párosul, az meghozza a gyümölcsét.

L

Az elme diadala

Márton Anna
• Háromszoros
junior-Európa-bajnok
• Junior-világbajnok
• Felnőtt világbajnoki
bronzérmes

Amikor élsportról beszélünk, dagadó izmok, tomboló
tesztoszteron és emberfeletti teljesítmény jut elsőre
eszünkbe, holott – főleg a taktikai sportágaknál –
nem ebben merül ki a versengés lényege. Abban a
pillanatban, amikor nemcsak az izmok, de az idegek
is pattanásig feszülnek, a koncentrációnak nagyobb
szerepe van, mint bármi másnak. „Nekem nagyon
fontos, hogy maximálisan tudjak koncentrálni a versenyen, mert csak akkor vívok fegyelmezetten és
összeszedetten.
A mentális erőnlétem fejlesztése sokkal nehezebb feladat, mint a fizikumomé, de pont ezt szeretem a vívásban – hogy nem csak a testi erőnlétről szól. Szeretem tusról tusra tudatosan felépíteni
az asszómat, szeretem átverni az ellenfelemet, és
kitalálni a gondolatait, és élvezem, ha összejönnek
az eltervezett és előkészített akcióim. Szerintem
ez a világon a legérdekesebb és legváltozatosabb
sport. Még sosem vettem részt két ugyanolyan vívó
edzésen. Egyszerűen nem lehet megunni!”
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Forrás: hunfencing.hu

ogikus, hogy egy felnőtt versenyzőnek jobb a fizikuma, a technikai
tudása és a versenytapasztalata
is jóval nagyobb, mint a junioroknak.
Ez sokat számít az asszók taktikai felépítése szempontjából, és a vívás erről
szól – vallja a fiatal kardvívó, aki a junior
kategóriából továbblépve tavaly a felnőttek között is megállta a helyét: világbajnoki bronzérmes lett. A tény, hogy sokkal
idősebb, tapasztaltabb versenyzőkkel
kell megvívnia a páston, egy cseppet
sem riasztja meg.

Szeretem átverni az ellenfelemet,
és kitalálni a gondolatait.

Az élet csajos oldala

Annának a páston kívül is határozott elképzelései vannak.
Pszichológia szakra jár, de ezt teljesen különválasztja sportolói
identitásától. „A pszichológia mindig is érdekelt, és az egyetem is
nagyon tetszik. És bár sokan kérdezik, abban szinte biztos vagyok,
hogy nem leszek sportpszichológus. Remélem, hogy hosszú és
eredményes vívópályafutás áll előttem, amely után megtalálom azt
a munkát, amit élvezettel és elhivatottan tudok végezni.”
És bár az egyetem és az élsport maximálisan kitöltik a napjait,
Anna mégiscsak egy fiatal lány, aki nem csak mint sportoló létezik
a világban. „Imádok a barátaimmal, Mihivel, Judittal és Nórival lenni,
dumálni, időt tölteni. Mivel a barátaim majdnem mind a vívóegyesületből kerülnek ki, mindent együtt csinálunk. És persze én sem csak
sportruhát hordok, szeretem a csini koktélruhákat, de inkább az egyszerűbb, ám szép darabok tetszenek. Nemrég voltam például a riói
olimpia formaruháit próbálni, és nagyon tetszett minden. Fiatalosak,
ötletesek és kényelmesek a kollekciók, jól éreztem magam bennük!”

ÉLMÉNYTERÁPIA.
RECEPT NÉLKÜL ADHATÓ.
MOL GYERMEKGYÓGYÍTÓ PROGRAM
A MOL Gyermekgyógyító Program 2016-ban is várja azoknak a nonprofit
szervezeteknek a pályázatait, akik krónikusan beteg vagy fogyatékkal élő
gyermekek és fiatalok számára szerveznek élmény- és művészetterápiás
programokat.
Az online pályázatok benyújtási határideje: 2016. június 30.
www.ujeuropaalapitvany.hu; www.mol.hu
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A siker bizalmat, a bizalom pedig csapatot és közösséget
épít, vallja egymástól függetlenül Németh Krisztián,
Kleinheisler László és Böde Dániel, a franciaországi
Európa-bajnokságra készülő labdarúgó-válogatott három
tagja. De mitől sikeresebb ez a csapat, mint a korábbiak?
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A Szurkoló benned vAn.
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A stadionban a meccseken sokat
számított a szurkolók támogatása,
de a buzdításukért, az odafigyelésért
megdolgoztunk.
Németh Krisztián

A

l

templom ablakai sötétek, a kapuja azonban
nyitva (este kilenckor is).
A barnára festett, rönkfából ácsolt apró alpesi
vendégház ajtajának zárjában ott billeg a kulcs
– betérésre csábít. Bad Kleinkirchheim a kitárt
ajtók mintafaluja lenne? Csak majdnem. A karintiai
fürdő- és sícentrumban edzőtáborozó, 44 év után
az Európa-bajnokságon szereplő labdarúgó-válogatott szállásán már szigorúbbak a látogatás szabályai
– érthető, elvégre felkészülési időszakban érkezünk
a csapathoz, ami ritka kiváltság. Bizonyos szabályok
azonban még a vendégek vonatkozásában is kötelező érvényűek, ezek betartására minket is megkérnek. Például, hogy üljünk le, amikor Bernd Storck
szövetségi kapitány és a játékosok, megérkezve a
délelőtti edzésről, áthaladnak az előtéren. Nem szigor van – csak rend.
Bad Kleinkirchheimnek egyébként hatodik ligás futballcsapata van, ezen a szinten Ausztriában teljesen
átlagos létesítménnyel: jó állapotú füves, valamint egy
műfüves pályával, cirka háromszáz férőhelyes, ízléses
falelátóval. Nem hivalkodó, nincs „túltolva”. A műfüves pálya létjogosultságát a nem is olyan távoli hóhatár, az 1100 méter tengerszint feletti magasság és
az időnként itt edzőtáborozó futballcsapatok igazolják. Azt nem tudjuk, milyen edzésen vannak túl a franciaországi tornára készülő, most még 30 fős társaság
tagjai közül azok, akik Bernd Storckkal és Andreas
Möller edzővel „terepen” dolgoztak, azt viszont a
kifüggesztett napirenden látjuk, hogy a délelőtti
edzéshez képest négy órával később újabb gyakorlás
szerepel a programban.

Valami új, valami más

Jó, de fárasztó itt lenni – mondja szűkszavúan az
Ausztriában töltött közel kéthetes időszakról Böde
Dániel, a Ferencváros támadója. 190 centi magas,
a súlya 90 kiló fölötti, eleve nem az a tipikus ugrabugra alkat, de most nem csak a mozgása utal rá,
hogy pihenne a mai második etap előtt. – Átlagban
napi kettő, néha három edzésünk van. Hajtunk, elfáradunk. Csináljuk a dolgunkat, készülünk az Európabajnokságra. Az Elefántcsontpart elleni felkészülési
meccs után kapunk két szabadnapot, aztán újra találkozik a keret, visszajövünk Ausztriába, edzőtáborba.
Más kérdés, hogy azok közül, akik most itt vannak,
nem mindenki utazhat majd Franciaországba: a szabályok szerint 23 játékos nevezhető az eseményre.
Böde az idén bajnoki aranyérmet és Magyar Kupát
nyert a Ferencvárossal, a magyar élvonal gólkirályi
címét is megszerezte, de mellette hat másik támadó
is tagja a bő keretnek.

Számít, hol állsz meg!

névjegy

BÖDE DÁNIEL (Ferencváros)
Született: 1986. október 24., Szekszárd
Posztja: támadó
Klubjai: Paksi FC (2006–2012), Ferencváros (2012– )
Válogatott mérkőzései/góljai száma: 11/4
NÉMETH KRISZTIÁN (al-Garafa)
Született: 1989. január 5., Győr
Posztja: támadó
Klubjai: MTK (2005–2007 és 2011–2012, kölcsönben), Liverpool (2007–2010), Blackpool (2009, kölcsönben), AEK Athén (2009–2010, kölcsönben),
Olympiakosz Pireusz (2010–2012), Olympiakosz
Volosz (2011, kölcsönben), RKC Waalwijk (2012, kölcsönben), Roda JC (2012–2014), Sporting KC (2014–
2016), al-Garafa (2016– )
Válogatott mérkőzései/góljai száma: 24/3
KLEINHEISLER LÁSZLÓ (Werder Bremen)
Született: 1994. április 8., Kazincbarcika
Posztja: középpályás
Klubjai: Puskás AFC (2011–2013 és 2015 – kölcsönben), Videoton (2013–2015), Werder Bremen (2016– )
Válogatott mérkőzései/góljai száma: 3/1
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A válogatott mérkőzései
a franciaországi Eb-n
• Június 14., Bordeaux, 18:00
Ausz tria–Mag yarország
• Június 18., Marseille, 18:00
Izland–Magyarország
• Június 22., Lyon, 18:00
Mag yarország–Portugália

Beleborzongtam, amikor a Feröer-szigetek
elleni hazai meccsünkön egygólos hátrányban
a nevemet kiabálták a drukkerek.
Böde Dániel

Mindenki játszani akar az Európa-bajnokságon.
Verseny van, de feszültség nincs köztünk, támadók
között. Segítjük egymást. Az, hogy sokan pályázunk
néhány helyre, mindenkit motivál.
Előbb azért kell megdolgoznunk, hogy bekerüljünk a
keretbe, majd a csapatba, aztán a pályán ismét bizonyítanunk kell. Ezek egyéni elvárások, de közös célt
szolgálnak. Mindenki ugyanazt akarja: a válogatott
szerepeljen jól Franciaországban.
Hogy ennek mi az alapja, arról Böde mellett Németh
Krisztián és Kleinheisler László is ugyanazt gondolja:
a csapategység és a szilárd védekezés. Hármuk közül
a télen a Sporting Kansastől a katari al-Garafához
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szerződő Németh válogatottbeli tapasztalatai a legszerteágazóbbak. Az elmúlt bő fél évtizedben több
szövetségi kapitány keze alatt is dolgozott, így van
összehasonlítási alapja, mitől összeszedettebb, szerencsésebb, az eredményeit tekintve jobb ez a csapat, mint a korábbiak.
Jöttek a sikerek, amelyek mindig összekovácsolnak egy csapatot. A siker, ellentétben a vereséggel, pozitív tapasztalat, mi pedig az előző kapitán�nyal, Dárdai Pállal, majd Bernd Storckkal gyűjtöttük
a pozitív tapasztalatokat, ráadásul kiélezett helyzetekben, tétmérkőzéseken. Ez egyéni és csapat
szinten is növelte az önbizalmat. Ebből a szempontból

A Szurkoló benned vAn.
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a selejtezősorozatban több kiemelkedő meccsünk is
volt. Ezek közé sorolom a románok elleni bukaresti és
a budapesti találkozót. Stabilan játszottunk, aminek
meglett az eredménye. Erre a csapatra nem az volt
a jellemző, hogy az utolsó percekben gólt kap – bár
erre is volt azért példa, Belfastban –, éppen ellenkezőleg: mi szereztünk gólokat a hajrában. Jobban hittünk a csapatban – von mérleget Németh.
Az edző és a játékosok közti bizalom témakörében
Kleinheisler esete a leglátványosabb: a norvégok
elleni oslói Eb-pótselejtezőn Bernd Storck a kezdőcsapatba tette a hónapok óta magyar bajnokit sem játszó
középpályást. Ő szerezte a mérkőzés egyetlen gólját.
Ez olyan kirívó példa volt, amire mindenki felkapta
a fejét. Engem is meglepett, hogy a kapitány meghívott a nemzeti csapatba. Edzettem, ezzel nem volt
probléma, de nem voltam meccsritmusban. Nagyon
ritka, hogy valaki így kapjon lehetőséget a válogatottban – mondja az év elején a német elsőligás Werder
Bremenhez igazolt játékos.
Az oslói összecsapásról a kollektív memóriában
Kleinheisler gólja megmarad, a részletekre ellenben
idővel egyre kevesebben emlékeznek majd. Például
arra, hogy a mérkőzés végéhez közeledve az amúgy
csatár, de Bernd Storcknál rendszerint a középpálya szélén szóhoz jutó Németh tíz másodpercenként
harcolt ki bedobást, egyre távolabb a magyar kaputól, csökkentve a nyomást, a lehető legegyszerűbb
módon elejét véve a norvég akcióknak.
Mindenkinek megvolt a feladata, próbáltuk betartani
a kapitány utasításait, minden stimmelt, de nemcsak
az olsói, hanem a 2–1-re megnyert budapesti mérkőzésen is. Folyamatosan fejlődött a csapat. Tudjuk,
mit vár tőlünk a kapitány, és ő is tudja, mire számíthat
tőlünk, habár az edzőtáborok kezdetén minden futballistát más fizikai és mentális állapotban kap meg.
Van, akinek a klubjában csupán néhány perc jut, más
folyamatosan játszik. Ebből a vegyes alapból kell mindenkit egy szintre hoznia, ami nagyon nehéz feladat
– utal az edző munkájának egy különleges precizitást
igénylő részletére Németh.

Bizonyítani a szurkolók felé

A játékosok véleménye ebben a kérdésben és abban
is megegyezik, hogy a szurkolók és a válogatott viszonya szintén előnyére változott. Eddig a csapatról, a
csapaton belüli bizalomról beszéltek, de kifelé, a szurkolóknak is bizonyítaniuk kellett. Hosszú idő telt el
jelentős siker nélkül. Egy-egy jó mérkőzése korábban is volt az előző válogatottaknak, egy-egy kiemelkedő eredménye is, de ezek részsikerek voltak. Sem
az Európa-bajnokságra, sem a világbajnokságra nem
jutott ki a nemzeti csapat, és ez a szurkolók hangulatát is meghatározta.

Számít, hol állsz meg!

Úgy mégy fel a pályára, hogy meg
akarod nyerni, de a végeredményben
nem lehetsz biztos. Nem félhetsz
a nálad elvileg erősebbtől, de nem
becsülheted le a nálad elvileg
gyengébbet sem…
Kleinheisler László

A szurkoló véleményét, a hozzád való viszonyát csak
úgy befolyásolhatod jelentősen – és pozitív irányban –,
ha sikert tudsz felmutatni. Ezzel mindannyian tisztában voltunk. Ahogy közeledett a selejtezősorozat
vége, és versenyben voltunk, érzékeltük, hogy másként beszélnek rólunk a nézők, nagyobb az érdeklődés a mérkőzéseink iránt. A stadionban a meccseken
sokat számított a támogatásuk, de a buzdításukért, az odafigyelésért megdolgoztunk. Win-win helyzet született, mindenki nyert: mi és a drukkerek is –
mondja Németh.
A szurkolók támogatása mindig hatalmas pluszt jelent.
Beleborzongtam, amikor a Feröer-szigetek elleni hazai
meccsünkön egygólos hátrányban a nevemet kiabálták a drukkerek – eleveníti fel a góljaival végül 2–1re megnyert mérkőzést Böde, aki csereként lépett
pályára a találkozón.
Az 1972 után először Eb-szereplő csapat Ausztria,
Izland és Portugália elleni csoportmeccseire több tízezer magyar utazik a nyáron Franciaországba, többen,
mint ahányan jeggyel rendelkeznek.
Németországi és válogatottbeli tapasztalat, men�nyivel jobb zsúfolt lelátók előtt futballozni, együtt
ünnepelni a sikert a szurkolókkal. Nyilván az a legoptimálisabb, ha a játékos a pályán, és nem a tribünön tapsol. A nemzeti csapat persze a mi esetünkben is más megítélés alá esik. Egy profi futballista
ugyanakkor szerintem nem lehet klubszurkoló.
Elmondhatod magadról, hogy a futball a hobbid, a
szenvedélyed. Így is élheted meg azt az időt, amíg
profi játékos vagy. De közben ez a munkád is, és
erről nem feledkezhetsz meg. A munkában benne
van az alázat, például abban a formában, hogy lojális vagy a klubhoz, amelyik szerződést kínál, majd
fizetést ad neked – mondja Kleinheisler, mielőtt
viszonyítási pontot adna az Európa-bajnokságra. –
Ha továbbra is becsületesen és hittel dolgozunk,
lesz eredménye. Minden mérkőzésen úgy mész fel a
pályára, hogy meg akarod nyerni, de a végeredményben nem lehetsz biztos. Nem félhetsz a nálad erősebbtől, de nem becsülheted le a nálad gyengébbet
sem. Innen indulunk, ez az alap.
Lipcsei Árpád
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labdarúgó-Eb

Eb korokon át
Az ötlet és az első megrendezett labdarúgó-Európa-bajnokság
között 33 év telt el, és újabb évtizedek kellettek hozzá, hogy az
esemény bombabiztos üzlet legyen – legalábbis a jogtulajdonosnak.
Hogy a futball játék? Az is. A magyar válogatottnak 44 év után
osztottak ismét lapokat.

H

enri Delaunay, a labdarúgó-Európa-bajnokság (Eb) ősatyja az „amerikai utas” megoldás
híve volt: ha valamit már kitaláltak, és működik, azt adaptálni kell. A labdarúgó-kontinenstorna
már létezett, amikor a francia sportvezető 1927-ben
előállt elképzelésével, miszerint dél-amerikai mintára
érdemes lenne az európai válogatottak „házi bajnokságát” is összehozni.
A Copa Américát 1916-ban rendezték meg először,
az első Európa-bajnokságot viszont végül csak 1960ban. Mára aztán az Eb-t illetően minden átalakult, a
lebonyolítástól és a csapatok létszámától kezdve a
díjazásig – az Eb a világ harmadik legnézettebb sporteseménye lett, jogtulajdonosának, az UEFA-nak pedig
brutális profitot hoz a rendezvény.

Pénz beszél
A torna fejlődésének ütemét a gazdasági és a szakmai
érdekek közösen diktálták. Meglepő, hogy a kezdeti,
négycsapatos forma egészen 1980-ig megmaradt, az
Olaszországban rendezett, immár nyolccsapatos esemény azonban vízválasztónak bizonyult. Az üzlet előtérbe kerülésének jeleként ez idő tájt jelentek meg a
szponzorok és a hivatalos partnerek az UEFA oldalán
(az Adidas például 1968 óta labdaszállítója az Eb-nek),
de az is beszédes, hogy 1980-tól van a tornáknak kabalafigurájuk. Pinocchio és „utódai” piacra dobása a
vásárlói réteg növelését szolgálta, de a fogyasztói platformot szélesítették a további létszámemelések is.
1996-ban 16, idén pedig már 24 válogatott szerepel
az eseményen (közülük Albánia, Észak-Írország, Izland,
Szlovákia és Wales újonc), amelyen 51 mérkőzést
rendeznek. Hogy ez mit jelent? 2012-höz képest
65 százalékkal több mérkőzést, 80 százalékkal
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több (eladott) mérkőzésjegyet – ezek következményeként bor
sosabb közvetítési díjakat, drágább reklámfelületeket a kizárólagos
hirdetőknek és így tovább.

Hazánk az Eb-n
Magyarország 1964 (bronzérem) és 1972 után harmadszor jutott
ki az Európa-bajnokságra. Az 1972-es negyedik helyet csalódásként élte meg a Kádár-rezsim, a sajtó, a szurkoló, ezzel szemben
ma a Portugáliával, Ausztriával és Izlanddal teljes csoportból a
továbbjutás, azaz a legjobb 16 közé kerülés is hatalmas teljesítmény lenne a Bernd Storck vezette válogatottól. A nagyok (a fogadóirodáknál a németek, a franciák, a spanyolok és a belgák a favoritok) játékába nincs beleszólásunk. Reálisabb cél, hogy a torna után
Magyarország mellett utolsó Európa-bajnoki gólszerzőként ne Kű
Lajos neve szerepeljen (1972).

A Szurkoló benned vAn.

labdarúgó-Eb

Tudta?

Biztonságos?
Manapság bármilyen nagyobb tömegrendezvény esetén joggal merül fel a kérdés… Az Eb-k története
egyetlen terroristatámadást jegyez: 1996. június
15-én, egy nappal a Németország–Oroszország mérkőzés előtt az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) kisbuszba rejtett bombát robbantott Manchesterben, a
találkozó helyszínén. A szervezet 90 perccel az akció
előtt értesítette a hatóságot. Az evakuálás ellenére
a detonáció következtében 212 ember megsérült, az
anyagi kár meghaladta a 700 millió fontot. A mérkőzést a történtek ellenére másnap fokozott biztonsági
intézkedések közepette megrendezték, amelyen a
németek 3–0-ra nyertek.
Franciaország minden korábbi rendezőnél többet költ
rá, hogy „csendes” esemény házigazdája lehessen: az
állami biztonsági büdzsé 24 millió euró. Az utcák és
a stadionok környékének biztonságáért az állam felel.
A szurkolói zónákban (fan zone) az állam, az adott rendező város és az UEFA közösen állja a rendfenntartás
költségeit, míg a stadionokon belül, a csapatok bázisain, a sajtóközpontokban és a hivatalos szállásokon
az UEFA biztosítja a rendet (ennek keretösszege nem
ismert). A rendőrség és a hadsereg mellett tízezer biztonsági szakembert is alkalmaznak a torna idején.

Jeggyel jár
Májusban lezárult az Európa-bajnokság csoportmérkőzéseire szóló
jegyek értékesítése, azaz hivatalos úton már nem lehet belépőhöz jutni.
A jeggyel rendelkezőknek érdemes tudniuk, hogy a jegy igénylőjének
minden esetben a mérkőzések helyszínén kell lenniük, a belépésnél
ugyanis a rendezők ellenőrizhetik a jegytulajdonosok személyazonosságát. Ergo: a megvett belépő nem értékesíthető tovább.

Számít, hol állsz meg!

18
24

hónapos fejlesztés eredménye
a hivatalos Eb-labda, az Adidas
Beau Jeu (jelentése: szép játék)

csapat
vesz
részt
az Eb-n

230

51

mérkőzést
rendeznek
a tornán

országban közvetítik
az Eb mérkőzéseit

895

euró

• Kű Lajos rúgta az Eb-történet utolsó
magyar gólját az 1972-es, Belgium
ellen 2–1-re elveszített bronzmérkőzésen, 11-esből.
• Az Eb-döntők abszolút gólkirálya a
francia Michel Platini 9 góllal (valamennyit az 1984-es tornán szerezte).
Platini csúcsát a legjobb eséllyel a 6-6
gólos svéd Zlatan Ibrahimovic és a portugál Cristiano Ronaldo állíthatja be
vagy döntheti meg a nyáron.
• Az Eb-történet legalacsonyabb nézőszáma az 1964-es magyar–dán bronzmeccshez kapcsolódik: a hivatalos
adatok szerint az akkor 93 ezer férőhelyes Estádio del CF Barcelonában (ma
Camp Nou) mindössze 3869 néző volt
kíváncsi az összecsapásra.

6500
önkéntes

a legdrágább
meccsbelépő
segíti majd
a szervezők és a rendezők munkáját
az Eb ideje alatt

2,5 millió
szurkoló nézi meg a mérkő
zéseket a stadionokban

7

millió

futballturistát várnak

Franciaországba

342

millió dollár
oszt szét (differenciáltan)
az UEFA a tornán részt vevő
válogatottak szövetségei között

150 000 000
szurkoló nézi majd átlagban
az Eb egy-egy mérkőzését

1,7

milliárd

euróból építették fel
vagy modernizálták
a meccseknek otthont
adó 10 stadiont

1,9 milliárd

euró az UEFA várható bevétele (tv-s jogdíjak,
szponzorok, jegyértékesítés, vendéglátás)
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Franciás kötelezők
Eb-helyszínek – a stadionokon túl
Tíz település ad otthont a labdarúgó-Európabajnokság mérkőzéseinek – Franciaországról lévén
szó, mindegyik város maga az élő történelem, sajátos
hangulattal és gasztronómiával, így nem csak a
futball szerelmeseinek kínálnak remek programot.
Bordeaux
A város gazdagsága és több mint kétezer éves története szorosan egybefonódik a környékbeli borkészítéssel. Bordeaux szívében, a Garonne folyó
partján lévő szurkolói zónában 50 ezren figyelhetik majd az ország legnagyobb kivetítőjét.
Osztriga: a franciaországi termelés jelentős
része származik a közeli Arcachon-öbölből
Bordói: több ezer birtok önti magából
a világ leghíresebb vörösborait

!

tipp

Bordeaux

Kötelező
megkóstolni

20

Toulouse

Saint-étienne

Lyon

Az égetett agyagtéglákból
készült jellegzetes házak miatt
Rózsaszín Városnak is nevezett
Toulouse-ban székel az Airbus,
ám Európa aeronautikai és űrkutatási központjában jelen van
a múlt is, elég csak egy sétát
tenni a középkori óvárosban.
A 25-30 ezres szurkolói zóna
a belváros egyik nagy parkjában
kapott helyet.

A korábbi bányászati központ
az utóbbi időben designvárosként értelmezte újra magát.
Európában itt látható az avantgárd Le Corbusier legtöbb épülete, míg a Kortárs Művészeti
Múzeum az ország második legnagyobb gyűjteményével büszkélkedhet. A 20 ezres szurkolói
zóna a vasútállomáshoz közeli
parkban kap helyet.

A filmkészítő Lumi re fivérek és
A kis herceg írója, Antoine de
Saint-Exupéry szülővárosa nemcsak kulturális életéről híres,
hanem a francia cuisine-t meghatározó gasztronómiájáról is;
Európában itt található az egy
főre eső legtöbb étterem. Az óvárosban ma is megcsodálhatók
az egykori kereskedelmi központ
emlékei.

Casserole: sajátos agyagedényben készülő húsos,
szárazbabos egytálétel
Armagnac: a várostól
nyugatra lévő Gascogne
régió híres konyakja

Csokoládé: számos műhely
közül az 1882 óta működő
Weiss a leghíresebb
Chartreuse: a közeli hegyekben élő szerzetesek által
készített gyomorkeserű

Rosette: vékonyra szeletelve szolgálják fel a sajátos sertéskolbászt
Beaujolais-i borok: a közeli
történelmi borvidékről származó könnyű, friss vörösborok
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Lens

Lille

Az észak-francia település sikeresen
találta meg új identitását a szénbányászat
végével: legfontosabb látványossága a
Louvre-Lens Múzeum egy korábbi kitermelőhelyen épült fel. A szurkolók az elegáns
városháza által uralt főtéren gyülekezhetnek majd közös meccsnézésre.

Lens

Saint-Denis

PÁRIZS

Potjevleesch: hidegen tálalják a csirkéből, nyúlból, sertésből és marhából
készülő hússajtot
Calvados: a szomszédos
Normandiában készülő almakonyak
itt is népszerű

A házigazdák nagyon bíznak benne,
hogy az Eiffel-torony tövében, a
Mars-mezőn kialakított szurkolói
zónában a végső sikert ünnepelhetik majd – a fény és a szerelem
városánál talán nincs is jobb helyszín erre a világon. Az esti meccsek
előtt pedig ott a Louvre, a NotreDame, a Grand Palais, a ChampsÉlysées és a rengeteg további nevezetesség, amelyeket egyszer az
életben látni kell.

Lyon
Saint-Etienne

Marseille

Niz z a
Számít, hol állsz meg!

Meert gofri: a vaníliakrémmel töltött
ostya titkos recept alapján készül
Sör: a franciák sörfővárosában a
választék a közeli Belgiumot idézi

A Stade de France a párizsi kerület legfőbb
látványossága; a másik pedig a középkori
bazilika, amelynek közelében kap helyet a
szurkolói zóna is. Párizs északi része (például a bohém Montmartre a Sacré Coeur
bazilikával) a gyorsvasúttal (RER) és a metróval csak néhány megállónyira van innen.
Foie gras: a libamáj a franciák
egyik nemzeti eledele
Pezsgő: Champagne régió
másfél órás autóút
ide, vétek kihagyni

Macaron: Párizsban tökélyre
fejlesztették a mára világ
hódítóvá vált csemegét
Kávé: a metropolisz varázsához hozzájárulnak az egyedi
hangulatú kávézók is

Nizza

Marseille

Charles de Gaulle flamand gyökerű szülővárosát alaposan megtépázta a történelem; Lille Franciaország legtöbbet ostromlott városa. A gyönyörű főtér azonban túlélte
a viszontagságokat, az egykori Citadella
pedig mára közpark, ingyenes állatkerttel.
A 30 ezres szurkolói zónának otthont adó
parkot François Mitterand-ról nevezték el.

Saint-Denis

PÁRIZS

Páriz s

Lille

Marseille

Nizza

Az ország legrégebbi városa
2500 éves történelemre tekint
vissza a Földközi-tenger napsütötte partján – híres kikötőjének köszönhetően mindig is a
népek és kultúrák olvasztótégelyének számított. Marseille
felett a Notre-Dame de la
Garde őrködik, ahonnan ellátni
a Vasálarcost és Monte Cristo
grófját őrző If szigetéig is. A szurkolói zónát a híres Prado strandon alakítják ki.

A francia Riviéra gyöngyszeme
meseszép környezetben,
a tenger és a hegyek között fekszik. Nizzát a különböző korok
építészeti örökségének együttélése jellemzi: kacskaringós
utcák, színes homlokzatok,
neves múzeumok és az óváros
piacai várják a látogatókat;
az Európa-bajnokság alatt pedig
a promenádon kialakított szurkolói zóna is.

Bouillabaisse: fűszeres
halpörkölt, általában kétszemélyes adagokban tálalva
Pastis: a helyiek vízzel felöntve fogyasztják kedvenc
ánizslikőrjüket

Socca: a csicseriborsóból
készülő palacsinta Nizza
hagyományos utcai étele
Rozé: a tengerparton nincs
üdítőbb a friss, gyümölcsös
bornál
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A szurkolás

lélektana

Számos kutatás igazolja a drukkolás pozitív hatásait –
mind a szurkolók, mind a sportolók számára. De vajon
mitől függ egy csapat iránti kötődésünk? És mit okoz a
szervezetünkben, ha intenzíven drukkolunk?

A

z emberiség történetével szinte egyidős a szurkolás jelensége. Pontosabban azé a vágyé, hogy valaminek vagy valakinek drukkoljunk. Ez lehet egy
filmhős, egy politikai szimpatizáns vagy akár egy versenyló is, a klasszikus drukker figurája azonban mégiscsak a sport műfajához kapcsolódik. Elvégre a sportküzdelmek azok megszületése óta nézők előtt zajlanak,
és az ókorban épült hatalmas arénák is bizonyítják, hogy
a versengések figyelemmel követése az ember egyik
legősibb szórakozása. Vegyük például a rendszerváltás
előtti Magyarországot: egy-egy labdarúgó-mérkőzésen
zsúfolásig megteltek a stadionok, olykor a fákon is csüngtek az emberek. A hétvégi forduló népeseménynek számított, és ha például Tatabányán vagy Dorogon győzött a
bányászcsapat, hétfőn kimutathatóan jobban ment a termelés a bányákban.
A szurkolás mellett ugyanakkor alapvető igényünk az is,
hogy azonosítsuk magunkat bizonyos jellemzőkkel és
megtaláljuk identitásunkat – legyen szó ifjúkori zenei
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választásról, szubkultúrákkal, eszmékkel és világnézetekkel való azonosulásról. Mindemellett pedig „kell egy csapat” is – ahogy azt Minarik Ede hangoztatta Sándor Pál
legendás filmjében, mely követelés jogosságát a pszichológiai kutatások is maximálisan alátámasztják. A szurkolás ugyanis két másik fontos lelki igényünket, a kötődés
és a közösséghez tartozás iránti vágyunkat is kielégítheti.

Szimpátia vagy empátia?
Kinek szurkolunk?
„Egy csapathoz vagy klubhoz való kötődés kialakulásában meghatározó a korai szocializáció, vagyis aki
a gyerekkorát a „Zöld Sasok” bűvöletében töltötte,
kis valószínűséggel lesz felnőttként „a lilák” rajongója.
A szakirodalom gyakorlatilag nem ismeri a kollaboráns
fogalmát. Vagyis a csapathűség a legritkább esetben változik az idők folyamán, az elkötelezett szurkolók kizárólag egy magasabb rendű cél érdekében vállalnak közösséget az ellenfél táborával, ennek pedig leggyakoribb
esete, amikor a nemzeti válogatott játszik” – magyarázza
Baranya István sportpszichológus.

A Szurkoló benned vAn.
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ugyanakkora, vagyis a két tábor támogatói hasonló
pszichobiológiai folyamatokon mennek keresztül, csak
éppen ellentétes előjellel: míg az egyik csoport eufóriát, a másik letargiát él át.

Tömegpszichózis

Létezik érzelmi kötődés nélküli szurkolói szimpátia is,
ezt gyakran az empátia működteti: ezért szoktunk a
kisebbnek vagy a gyengébbnek szorítani. Ha például
egy – számunkra semleges – bokszmérkőzésen nagy
hátrányba kerül az egyik fél, sokszor megsajnáljuk

A szurkolás két fontos lelki
igényünket, a kötődés és
a közösséghez tartozás iránti
vágyunkat is kielégítheti.

A nézőtér leghangosabb tagjai az ultrák, akik látványos produkciókkal készülnek a mérkőzésekre,
klubokba szerveződnek, élükre vezért választanak.
A szélsőséges, agresszív viselkedésre hajlamos huligánok gyakran sajnos csak a balhé miatt látogatnak
ki egy-egy mérkőzésre, és sokszor a mindennapok
során felhalmozott frusztrációt vezetik le a lelátókon.
„A zsigeri agresszió előretörése nem csupán a felelőtlen fiatalok sajátja. A tömegpszichózis hatására az
egyén beleolvad a közösségbe, és mint individuum
lényegében megszűnik létezni. Így eshet meg, hogy
a hétköznapok békés polgárai is önkontrolljukat vesztik, és agresszíven lépnek fel egy feszültséggel teli
közegben. Krízishelyzetben, tömegpszichózis esetén
a szurkolók 75-80%-a kiszámíthatatlan és hajlamos a
tömeggel együtt mozogni, 20% józan és cselekvőképes marad, képes magát és másokat menteni, 2-3%
pedig teljesen leblokkol” – fogalmaz Baranya István.

Pozitív hatások
és melléállunk. A sportpszichológus szerint hasonló
érzelmeket élhettünk át a Rocky-filmeknél is: egy
semmiből jött, esélytelen amatőr, aki soha nem adja
fel – ez szimpátiát váltott ki a nézőből.

Magas stresszfaktor
– fizikai reakciók
Az említett példa ellenére egy film sohasem lesz
képes annyira személyes és közvetlen élménnyé válni,
mint egy élő sportesemény. Egy feszült, jelentős téttel járó verseny pedig nemcsak lelkileg,
de fiziológiailag is intenzíven hat a szurkolóra.
A nagy izgalom pulzusszám-növekedést és vérnyomás-emelkedést okoz, nő a szervezet adrenalinszintje, és magasabb fokozatra kapcsol a
stresszhormonként is ismert kortizol termelődése, mely drasztikusan megemeli a vércukorszintet. A szélsőséges mértékű stressz következtében akár pánikreakciók is előfordulhatnak, sőt
egyes esetekben még szívinfarktus is bekövetkezhet. Érdekes azonban, hogy a kutatások szerint egy mérkőzésen nyerésre vagy éppen vesztésre álló csapat stresszfaktora azonos tét mellett
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A drukkolásnak szerencsére mégis inkább a pozitív
hatásai vannak túlsúlyban, melyeket számos kutatás igazol – mind a szurkolók, mind a sportolók, sőt
akár egy egész nemzet tekintetében. A szakemberek
szerint bizonyos sportolók teljesítményét megkétszerezheti a buzdítás, az pedig talán nem szorul külön
magyarázatra, hogy egy világ- vagy kontinentális torna
bajnoki címének megszerzése milyen mértékben
növeli egy társadalom jó hangulatát.

A legszenvedélyesebb szurkolók

zországi jégkoA május 6–22. között lezajlott oros
ebb csapatárong-világbajnokság „legszenvedélyes
gatottat a
válo
nak” választotta meg a mag yar hoki
a fantaszti):
Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF
team” felal
tion
kus szurkolásért „For the most emo
élvező
ását
ogat
iratú emlékplakett járt. A MOL tám
vere hat
és
mel
mag yar csapat végül egy győzelem
it
ánya
yom
hag
séggel zárt, amely a spor tág hazai
eönh
kösz
–
y
tekintve koránt sem rossz eredmén
knek is.
tően vélhetően a mag yar drukkere
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ÉRMEKRE HAJTUNK!
Tisztelegjen Ön is a Magyar Pénzverő által gyártott értékes MLSZ Emlékéremmel és a hozzá tartozó érmesorral, a hosszú idő után egy világeseményre kijutó
magyar csapat előtt!
Köszönjük fiúk, hogy ott lehetünk!

A forgalmi sor különlegessége, hogy
extra minőségű, kizárólag kézi adagolással vert érméket tartalmaz.

A díszcsomagolás a Magyar Labdarúgó Szövetség közreműködésével
készült.

Limitált példányszám: 3000 db

É r meb olt : 10 5 4 Bud ap e st , Hold u . 17. ✆ +3 6 -1- 8 0 0 - 8110

w w w.penzvero.hu

gasztronómia

Ínyencképzés,

francia módra

A francia konyha megkerülhetetlen, ha gasztronómia
a téma. Tekintik etalonnak, ínyencek esküsznek rá,
és turisták ezrei zarándokolnak, hogy személyesen
bizonyosodjanak meg róla, megérdemli-e a világhírt.
Kóstoljunk bele, és döntsük el magunk!
26
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gasztronómia
Hozzávalók: 4 vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 szál póréhagyma,
1 l csirkealaplé, 1 ek. vaj, 2 ek. olívaolaj, 1 dl fehérbor, frissen őrölt bors,
fehér bors, frissen reszelt szerecsendió, 15 dkg félkemény sajt, 2 ek. liszt,
4 vékony szelet kenyér.

Francia hagymaleves
Így készül:

1) A hagymákat vágjuk vékony szeletekre, majd a vaj és az olívaolaj keverékén
lassan dinszteljük. 2) Mikor már jó az illata, hintsük meg liszttel, és rövid kevergetés után öntsük fel a fehérborral. Pár percig főzzük. 3) Ezután adjuk hozzá az

alaplevet és a fűszereket. A leves felét, vagy az egész levest is, ízlés szerint turmixolhatjuk, hogy sűrűbb és krémesebb legyen. Nem árt azonban, ha maradnak
egész hagymadarabok a lében. 4) Forrón tálaljuk, és forró, pirított kenyérszelettel fedjük a szervírozott levest, majd szórjunk rá azonnal reszelt sajtot.
S&L-tipp: Ha a soupe l'oignon felszolgálásának módját igazán
meg akarjuk adni, tegyük tűzálló tálalóedénybe, és a rétegezett
sajtos finomságot grill fokozaton melegítsük még 10–15 percig.
Ellenállhatatlan lesz!

Quiche pite
Így készül:

1) A lisztben morzsoljuk szét a vajat és a zsírt, majd adjunk hozzá
két felvert tojást, és gyúrjuk össze. 2) Fél órára tegyük hűtőbe,

majd lisztes deszkán nyújtsuk ki vékonyra és nyomkodjuk pitetálba.
Ebbe öntsük a tölteléket. 3) A töltelékhez a szalonnán pirítsuk meg
kissé a hagymát, majd a tűzről levéve keverjük el a két tojással,
a tejszínnel, a tejjel, a sajttal és a fűszerekkel. 4) A tetejére szórjuk
a feldarabolt paradicsomot és a kapribogyókat is. 5) Tegyük
forró 150-160 fokos sütőbe és süssük 30–35 percen keresztül.
6) Tálalás előtt friss bazsalikommal vagy snidlinggel is megszórhatjuk. Ropogós, friss salátalevelekkel fogyasszuk.
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 4 tojás, 7 dkg vaj, 5 dkg zsír, 25 dkg
szalonna, 7 dkg gyöngyhagyma, 1 dl tejföl, 1 dl tejszín, 1 dl tej,
2 ek. reszelt keménysajt, 5 dkg paradicsom, 1 ek. kapribogyó,
csipet fehér bors, szerecsendió, bazsalikom, snidling, só.

S&L-infó: a quichenek végtelen sok
változata van,
s magunk is bátran
használjuk fel, ami
épp jól esik: gombával, fűszerekkel,
zöldségekkel, szezo
nális finomságokkal is felturbózhatjuk
a „franciák pizzájának” is becézett
pitét.

Hozzávalók: 3 tojás, 20 dkg porcukor, 6 dkg kristálycukor, 10 dkg mandula
finomra darálva, pár csepp piros ételszínezék. A töltelékhez: 8 dkg fehér
csokoládé, 2 dl tejszín, 4 dkg vaj, 8 dkg kristálycukor, 1 csipet só.

Macaron karamelltöltelékkel
Így készül:

1) A tojásokat válasszuk szét, majd a fehérjét a kristálycukorral és az ételszínezékkel verjük habbá. A hab ne legyen kemény, inkább maradjon kissé folyékony. 2) A finomra darált
mandulát és a porcukrot szitáljuk össze, és adjuk a fehérjés masszához. 3) A sütés-

hez használjunk macaronhoz való szilikonlapot. A masszát tegyük habzsákba, nyomjunk
belőle kis korongokat a szilikonlapra, és hagyjuk állni egy órán át. 140 °C-os sütőben
tíz perc alatt süssük őket készre. 4) A töltelékhez folyamatos keverés mellett olvasszuk
fel a kristálycukrot, s apránként öntsük hozzá a tejszínt. 5) Ha a cukor felolvadt, a tűzről
levéve adjuk hozzá a fehér csokit és a vajat. Jól hűtsük ki, majd habverővel habosítsuk.
Ezzel ragasszuk össze a fél-fél macaronokat.
S&L-infó: Tökéletes macaront csak az arányok betartásával lehet
készíteni. Az egyik legbonyolultabb édességként elhíresült, ma igen
felkapott mandulasüti viszont eszméletlen finom: ha harmadszorra
sikerül csak, akkor is megérte a fáradság.
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a nyár slágeritala

gasztroplusz

Míg a férfiak a televízió előtt, sörrel
a kezükben drukkolnak kedvenc
csapatuknak, a hölgyekre is üdítő
elfoglaltság vár: egy pohár rozéval
a kezükben bárhol rózsaszínbe
borulhat a világ!
Palackba rejtett sokszínűség

A tévhittel ellentétben a rozéborok nem a fehér- és vörösborok összekeverésével, és nem is éretlen kékszőlőből
készülnek, hanem hagyományosan a kékszőlő rövidebb
héjon áztatásával. A szőlőt tehát a leszüretelést követően
pár órán belül lepréselik, így a héjban lévő színanyagokból
csak kevés kerül a lébe. A rozé ennek az eljárásnak köszönheti a vörösnél világosabb, rózsaszínes színét. Ugyanakkor
nem is gondolnánk, mennyi árnyalata van a rózsaszínnek:
a narancssárgás hagymahéjtól a barackvirág- és a lazacszínen át egészen a merész pinkig. A külső pedig mindig a tartalomra utal. Kerüljön a poharunkba friss gyümölcsös, édes
tutti-fruttis vagy hordós érlelést is kapott testesebb rozé,
biztosan üdítő élményre számíthatunk!

Buborékos csodák

A rozé hihetetlen népszerűségnek örvend manapság,
hiszen a nyári melegben kifejezetten jólesik egy savban
és gyümölcsökben gazdag rozé – akár egy laza fröccs
formájában. Kevesen tudják azonban, hogy sajátos ízük
miatt az ásványvizek nem igazán alkalmasak fröccskészítésre, mert befolyásolják a borélményt – nem így a szóda,
amelynek ráadásul tartósabbak a buborékai.
Borunkból egy kis kísérővel gyorsan és egyszerűen frissítő koktélt varázsolhatunk. Rozéfröccsünket ízesíthetjük szörpökkel is, minden gyümölcs, amelynek az illata
vagy az íze megjelenik a borban, jól párosítható hozzá.
Ha pikánsabb italra vágyunk, akár levendula- vagy

Rozéakció
a MOL-kutakon!
Bármely 2 db rozé vásárlása
esetén 10% kedvezményt
és bármely 3 db rozé vásárlása
esetén 15% kedvezményt
adunk.
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rózsaszörpöt is kipróbálhatunk! A nyár
előrehaladtával, az éppen érő, friss gyümölcsöknek megfelelően változhat, mivel
ízesítjük, díszítjük a rozét. Halmozva a gyümölcsöket, epret, málnát, cseresznyét, meg�gyet vagy épp ribizlit, sajátos sangríaélményben lesz részünk. Végül egy kis mentalevelet
és narancskarikát a poharunk szélére illesztve
teljes lesz a látvány is.

A rozéfogyasztás alapszabályai
• A rozé behűtve nyújtja a legnagyobb
élményt. Még az sem szentségtörés, ha
jeget teszünk bele.
• Ne ijedjünk meg, ha kicsit pezseg a bor:
a szén-dioxid jelenléte gyakori, sőt sokszor
kívánatos is, hiszen a bor frissességét erősíti.
• A nagy melegben, iszogatás közben is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre.
A legnépszerűbb fröccsvariációk: kisfröccs
(1 dl bor: 1 dl szóda), nagyfröccs (2:1),
hosszúlépés (1:2), házmester (3:2).
• Kísérőként piros gyümölcsöket ajánlott
fogyasztani, amelyek nemcsak ízükben, de
színükben is passzolnak italunkhoz. Tálaljunk
epret, málnát, meggyet vagy cseresznyét
a rozé mellé!
• Keressük a legújabbat! A rozé friss fogyasztásra
szánt bor, két évnél idősebb tételt ne vásároljunk és otthon se tároljunk!

Keresse a kiemelt
MOL töltőállomásokon!

4X4 SPECIALISTA KOREABOL

Megérkezett a Ssangyong Tivoli!
Sokszáz millió eurós beruházás, 4 évnyi fejlesztés, vadonatúj moduláris padlólemez,
sportos és fiatalos dizájn, igényes és kiemelkedôen tágas belsô kialakítás
és csomagtér, vadonatúj 1.6 literes motorok és 7 légzsák Dél-Korea legrégebbi
autógyártójától és 4x4 specialistájától!

5év

garancia

CO2 kibocsátás: 109–167 g/km
Vegyes fogyasztás: 4,2–7,2 l/100 km
A képen látható autó illusztráció.

Próbálja ki Ön is a legközelebbi
hivatalos Ssangyong márkakereskedésben!

kultúra

Színes nappalok,
romantikus esték
Kultúra a szabad ég alatt

koncert

Kiscsillag

Budapest, Városmajor
2016. június 12.

A Nyári Fesztivált a Kiscsillag koncertje nyitja meg
a Városmajorban, ahol a lelkes közönséget a Menetszél
dallamai varázsolják majd el. Az akusztikus előadáson
a zenekar és vendégei többnyire elhagyják a klasszikus
rockos hangzást, és több vokállal hangolják újra
a jól ismert dalokat. Előkerül a Szeles album és a
készülő Semmi konferencia, de a korábbi slágerek is
közös dúdolásra csábítják majd a közönséget.

Anastaciakoncert

Budapest, Papp László Sportaréna
2016. június 22.

11 év után végre újra
Budapesten énekel az apró,
ám rendkívül intenzív hangú
énekesnő! Anastacia, aki
Európában nagyobb sztár, mint
hazájában, az USA-ban, most
minket kápráztat el félelmetesen erős és jellegzetesen afro
amerikai hangjával. Az Ultimate
Collection Turné során eddigi
legjobb dalait adja elő, ráadásul
két új dallammal is készül.

Ï

könyv

Mi MICSODA: Autók – Erő, sebesség, biztonság
Babilon Könyvkiadó

¿

Ha belelapozunk a Mi MICSODA sorozat izgalmas
könyvébe, kiderül, hogy az elektromos autó ötlete
nem is újdonság! Villanyautók már 100 évvel ezelőtt
is futottak az utakon, de vajon megjelennek a közeljövőben a repülő autók is? A sorozat azokhoz a gyerekekhez szól, akik szívesen indulnak kalandos,
képzeletbeli túrákra a tudomány, a technika és a természet világába. Műszaki részletek, autótörténet és
versenyzés – ez mind kiderül a Mi MICSODA meg
újított kötetéből.

Az állatok nyelvén tudó juhász

Eger, Eszterházy tér
2016. június 25.

Idén egybeesik Egerben a számos koncerttel, népi vásárral és
előadással csábító Kaláka Fesztivál és a mindig varázslatos
Múzeumok Éjszakája. Ennek köszönhetően jobbnál jobb gyerekés családi programok is várják az érdeklődőket. Ezek egyike a
Babszem Jankó Gyermekszínház előadása, amely a tanulságos,
vidám népmesét dolgozza fel a juhászról, aki értett az állatok nyelvén. Csakhogy minden csodás képességnek van hátulütője is, ha
valakit kíváncsi feleséggel áldott meg az ég…
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Ï

gyerek

Sárkány, zene, Nyírbátor

A

keleti határon fekszik a Nyírség, az Alföld
után üdítően ható dombokkal, zölddel, lankákkal. Itt található Nyírbátor, ami mindenkinek ismerősen hangzik, de mit is kell tudni
róla? Bátori programok és nevezetességek közül
szemezgettünk.
Hogy pontosan ki is ölte meg a sárkányt, mára
a homályba vész. Ami biztos, hogy a Báthory család címerében a legendás szörnyeteg örökre helyet
kapott. És hogyan kapcsolódik ez Nyírbátorhoz?
A település a család kihalásáig a Báthoryak birtokában volt, kiknek várkastélya felújított állapotban és izgalmas panoptikummal bővítve újra látogatható. Csakúgy, mint Magyarország legrégebbi fa
harangtornya, egyik legszebb XV. századi református temploma és ötszáz éves minorita rendháza.

Kényeztetés a testnek…
Persze a középkori emlékeken túl a sárkány tovább
él a mai Nyírbátorban is. Mivel a település értékes gyógyvízzel gazdálkodhat, érdemes ellátogatni a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőbe, ami
jótékony hatásán kívül még szórakoztató és rendkívül hangulatos is. Akárcsak a Kőtár étterem,
a maga reneszánsz étkezőtermével és csábító
ételkülönlegességeivel.

…és a szellemnek
Ha interaktív kulturális programra vágynánk, érdemes látogatásunkat úgy időzíteni, hogy részt
vehessünk a város két kiemelkedő rendezvényén,
a Szárnyas Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi
Fesztiválon és az 50. Nyírbátori Zenei Napokon.
A Szárnyas Sárkány hetén (2016. július 8–10.) színes vásári forgatag fogadja a látogatókat. A gólyalábasok, csepűrágók, bűvészek, Paprika Jancsi csúzlizdája és más, izgalmas programok mellett több
szabadtéri helyszínen zajlanak a színházi programok kicsik és nagyok szórakoztatására. A fesz
tivál vendégei lesznek többek közt a Bab Társulat,
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színészei, a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia,

a Bohemian Betyars, Méhes Csaba, a Brass in
the Five, a Minestrone Band, a Selfish Murphy,
a Tűzfészek Társulat és az Élőkép Egyesület.
A közönség felhőtlen szórakozásáról gondoskodik
továbbá a Csavar Színház, Sarkadi Bence és Pavel
Vangeli marionettművészek, a Rutkai Bori Banda,
a CimbaliBand
a Fricska Táncegyüttessel, a Strokes,
az Ágens Társulat, a Lobbanáspont
50. Nyírbátori Zenei Napok
Zsonglőr Kulturális és Művészeti
Egyesület, a Vojtina Bábszínház,
2016. július 30., 15:00
a Cosa Polska és még számos
BrassEleven – Torony- és térze
ne
remek előadó.
VIII. Nyírbátori Fúvószenei Találkoz
ó
De ha jobban szeretjük a sorból
Four tissimo, Group’n’Swing
szemlélni az eseményeket, akkor is
itt a helyünk, hiszen gyönyörű kör2016. július 31., 19:00
nyezetben, immáron 50. alkalomGolddies Zenekar (Szlovákia) –
Borest
mal rendezik meg a Nyírbátori
Zenei Napokat. A klasszikus
2016. augusztus 6., 19:00
komolyzenén kívül a rendezvény
Experidance Produkció
a fiatalokat is megpróbálja elcsá„Gyöngyhajú lány balladája
bítani, így ne csodálkozzunk, ha a
– A musicalek alfája és ómegája
”
több száz éves darabokba beszivárog a XXI. század korszelleme.
2016. augusztus 7., 19:00
Liszt
Ferenc Kamarazenekar
Élő történelem
– Vivaldi-est
Itt mulattak már a Báthoryak,
a Bethlenek, II. Rákóczi György
és más, befolyásos személyek. Nyírbátor nemcsak végignézte, de szervesen formálta is
a magyar történelem alakulását. Félévrezedes falaival le sem
tagadhatja, hogy a középkor egy
szelete örökre itt maradt a kövek
között. A harmóniát sugárzó kisváros tökéletes hely a pihenésre,
és arra is, hogy kicsit átélhessük
az elmúlt századok eseményeit.
Mindezt egy kellemes, ellazító
fürdőzés közben…

2016. augusztus 13., 19:00
Caramel koncert a debreceni
Kodály Filharmonikusokkal
2016. augusztus 14., 19:00
Budapest Jazz Orchestra – vacs
oraest
Szólisták: Fehér Adrienn, Urbán
Orsolya, Farkas Gábor Gábriel
és Mujahid Zoltán
2016. augusztus 19., 17:00
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Közreműködik: Pitti Katalin, Liszt
Ferenc-díjas operaénekes
Vezényel: Gál Tamás, Liszt-díjas
karmester, érdemes művész

horoszkóp

Nyári

örömök

a szabadban

Johnny
Depp
1963. június 9.

Helena
Bonham Carter
1966. május 26.

Talmácsi
Gábor
1981. május 28.

Emily
Ratajkowski
1991. június 7.

Még csak távolra sem kell utaznia ahhoz, hogy egy csodálatos
vízparton vagy tomboló koncerten pihenhesse ki a nagy tavaszi
hajtás fáradalmait. Sőt, akár munka után, délután is kikapcsolódhat
a számtalan hangulatos kávézó vagy bár teraszán.

Kos

Mérleg

Bika

Skorpió

Március 21. – április 21.

Felhőtlen nyárban lesz része, a szó szoros és átvitt
értelmében is. Nyaralása jól sikerül, és még anyagi
lag sem terheli meg túlságosan. Nem csak a déltengeri szigeteken lehet csodás a kikapcsolódás,
ha azzal van, akivel jól érzi magát!

Április 22. – május 21.

A természet nyáron csodás, de ha épp a városban maradt, akkor is élvezheti a hangulatos, kiülős
helyek előnyeit. Imád vízparton lenni, és erre most
bőven lesz lehetősége, a napon azonban csak módjával tartózkodjon!

Ikrek

Május 22. – június 21.

Ne júniusra időzítse a lakásfelújítási munkálatokat,
inkább pihenjen sokat! Kölcsönautóval ne induljon
útnak, csak olyannal, amit jól ismer! Ha elővigyázatos lesz, remek családi nyaralásban lehet része.

Rák

Június 22. – július 21.

Olyan sok szabadtéri program lesz ön körül a nyár
első felében, hogy csak győzze kapkodni a fejét!
Könnyűzene, komolyzene, színházi est vagy kézműves kirakodóvásár –mindegy, csak kint legyen!

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Egzotikus utazás várja, amit csak titkon mert
remélni. Akár egyedül is belevág élete kalandjába,
de egy remek útitárs sem kizárt. Csak néhány pólót
és egy fürdőruhát dobjon be a bőröndbe.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

A nyári hónapokban is nehezen szabadul a munkahelyéről, de ha ügyesen osztja be az idejét, nem marad
hiányérzete. A jó munka mindenképp meghozza a
gyümölcsét, a megérdemelt kikapcsolódás pedig igazán relaxáló lesz.
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Szeptember 23. – október 22.

Ön nem nyáron, a főszezonban utazik a szelfibotos turistákkal, sokkal inkább a csendes visszavonulás híve. Munkahelye sokat elvesz az idejéből, de egy
jó könyvre, néhány pohár borra egy árnyas lugasban
mindenképpen lesz ideje.

Október 23. – november 22.

Egészségére nyáron is vigyázzon, töltődjön fel jó levegőjű, szép helyen! Régóta tervezett diétájára, szervezete tisztítására most minden lehetősége meglesz,
használja ki ezt az időszakot!

Nyilas

November 23. – december 22.

A házigazda szerepe várja ebben a hónapban, örömmel látja vendégül régen látott barátait, hiszen tudja,
hamarosan ön is utazhat hozzájuk. Gasztronómiai
tudását csillogtassa meg előttük, sikere lesz.

Bak

December 23. – január 19.

Tömérdek ideje jut a hobbijára júniusban, most létrehozhatja azt, amit régóta csak óvatosan tervezget.
Ezáltal olyan társaságba is kerül, ahol nagyon értékes
új barátokra tehet szert, becsülje meg őket!

Vízöntő

Január 20. – február 18.

Igazán pozitív fordulat áll be a karrierjében, mostantól már tényleg csak azzal foglalkozhat, amit szeret.
Nehéz, hosszú munka volt, de megérte! Nagy szerelem és egy romantikus, egzotikus utazás is kijár
önnek!

Halak

Február 19. – március 20.

Nem nagyon szereti a túlzott meleget, éppen ezért
északra veheti az irányt. Alkalma lesz lehűtenie magát akár a norvég fjordoknál, akár a kopár
Izlandon. Ön sem gondolta volna korábban, hogy ilyen
helyekre vágyik.

PÁROS
ÁRZUHANÁS
VÁSÁROLJON KÉT FLAKON
MOTOROLAJAT
ÉS MINDEN MÁSODIK
FÉL ÁRON AZ ÖNÉ LEHET!
Az akció 2016. május 1-től a készlet erejéig
vagy visszavonásig tart.
Az akcióban résztvevő termékek:
MOL Essence 5W-30 1 l és 4 l,
MOL Essence 5W-40 1 l és 4 l,
MOL Essence Diesel 5W-40 1 l és 4 l,
MOL Essence 10W-40 1 l és 4 l,
MOL Essence Diesel 10W-40 1 l és 4 l,
MOL Essence 15W-40 1 l és 4 l
MOL MSE 15W-40 1 l és 4 l,
MOL Botond 20W-50 1 l és 4 l, MOL Arol 2T 0.5 l,
MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 1 l és 4 l,
MOL Turbo Diesel 15W-40 1 l és 4 l,
MOL Standard Diesel 20W-40 1 l és 4 l,
MOL Dynamic Transit 10W-40 1 l és 4 l,
MOL Dynamic Transit 15W-40 1 l és 4 l.
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Kérjük, hogy megfejtését 2016. 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: „Vendég vagy a természetben, viselkedj!”. Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Botta Krisztián
– Szigetszentmiklós; Bodorkós Attila – Gyöngyösfalu; Bence Klára – Pomáz; Sipos Sándorné – Mezőhegyes; Tarr Mária – Budapest. Gratulálunk!
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Yaris Selection

Stílusa válogatja

Yaris modellek Értékőr konstrukcióban 3+2 év garanciával már

*Kiemelt kedvezményes Toyota ÉrtékŐr finanszírozásunk keretében 2016. május 1-től minden új Yaris (kivéve Yaris Van) esetében 250 000 Ft vételárkedvezményt biztosítunk.
A képen látható gépkocsik illusztrációk. A 2 600 000 Ft-os kedvezményes vételár a Yaris 1.0 3 ajtós Start modellre vonatkozik, a futamidő: 5 év, kezdő részlet (50%): 1 300 000 Ft,
havi részlet: 25 450 Ft, THM: 6,9%. A kiemelt kedvezmény más központi vételárkedvezménnyel nem vonható össze. A Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású,
zárt végű pénzügyi lízing kalkulációja, mely teljes körű casco megkötése esetén érvényes. Ennek díja előre nem ismert, így a THM értéke ezt a költséget nem tartalmazza. 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 Toyota Pénzügyi Zrt. magára nézve kötelezőnek elfogadta az ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló Magatartási Kódexet.
További részletek a Toyota Márkakereskedésekben. A Yaris kombinált üzemanyag-fogyasztása 3,3-5,1 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátása 75-119 g/km.
**Datahouse B szegmens, 2016 január-március adatok alapján

