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Kedves Olvasó!
Junior Prima díjas címlapszereplőnk fotózására 
készülve előbb a soha nem látott égi háborúk sorát, 
majd a késve érkezett, ám annál makacsabbul 
kitartó júniusi áradás pusztítását figyelhettük, végül 
azonban „csak” a kánikulával kellett megküzdenünk. 
A jubileumi István, a királyban Réka szerepét 
játszó színésznő mégis úgy hatott, mint aki épp 
csak látogatóba érkezett a szédítő hőségben, hogy 
mosolygósan, kedves bájjal időutazásra invitáljon 
minket – jó ezer évvel ezelőttre. 
Képzeletben barangolni azonban még ráérünk, a nyár 
a valós utazások, a jövés-menés időszaka négy vagy 
két keréken, tengerhez, gyönyörű városokba vagy 
akár a hegyek közé. Magazinunk lapjain ahhoz adunk 
ötleteket, hogy aktív pihenésre áhítozva mely nyüzsgő 
és rejtett, mesebeli tengerpartokat „kötelező” felkeresni 
szerte Európában, s hogy mi mindenre érdemes figyelni 
a nyaralás előtt és közben, ha gondtalanul szeretnénk 
élvezni a vakációt. 
A gondtalan és önfeledt kalandozás örömét adva 
segítenek sok gyermeknek a Vadaskert Alapítvány 
Borostyán Programjának szakemberei is. Ők részben 
a MOL Gyermekgyógyító Program támogatásának 
köszönhetően nap mint nap hatalmas csodákat 
tesznek kalandnak, kihívásnak álcázva a segítséget. 
Elismerésre méltó munkájukhoz további sok sikert, 
olvasóinknak pedig kellemes olvasgatást kívánunk!

Meg je le nik ha von ta  Ki ad ja a Hamu és Gyémánt Média Kft., 1016 Budapest, Lisznyai u. 38., te le fon: +36 1 398-8350, fax: +36 1 398-8361. A kiadó vezetői: Csetényi Csaba és Krskó Tibor. Lap ala pí tó: MOL Nyrt. 
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Átalakul a Renault Laguna  A francia 
cég vezetésének komoly csalódást okozott a 
Renault legnagyobb személyautójának rossz
szereplése a legfontosabb piacokon. A cég 
igazgatója szerint erről elsősorban a rossz for-
materv, valamint az elmaradt fejleszté-
sek tehetnek. Mindezeken változtatnak, és 
már 2014-ben jöhet az új Laguna – várható-
an más néven, mert félő, hogy a régivel nem 
lehetne eladni.

A leggyorsabb elektromos  A Mercedes-
Benz jószerivel vetélytárs nélkül maradt az elekt-
romos szupersportkocsik világában, így a leg-
nagyobb nyugalommal vihette el az SLS AMG 
Electric Drive modellt a hírhedt Nürburgring 
Nordschleiféra, hogy rekordot döntsön a 21,5 
kilométeres pályán. A terv sikerült: a kategória 
rekordját mostantól a 740 lóerős Mercedes tart-
ja 7 perc 56,234 másodperces idővel.

Olcsóbb lesz a Superbike-sorozat  
A Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség, a 
gyártók szövetsége és a jogtulajdonos Dorna 
megegyezése értelmében 2016-ig három lép-
csőben csökkentik a Superbike kategória költ-
ségeit. Egységesítik és lejjebb viszik a motorok, 
az alkatrészek árát és a bérleti költségeket, 
valamint korlátozzák az egy idényben felhasz-
nálható blokkok számát.

Elektromos SUV a Teslától  A világon 
talán egyedüliként nagyobb szériában csak 
elektromos autókat gyártó Tesla a jövőben is 
felveszi a versenyt a nagyokkal, mint a Nissan 
vagy az Opel/Chevrolet. A gyár főrészvénye-
se bejelentette: hamarosan piacra dobják az 
első elektromos SUV-ot, a Model X-et, 2016-
ban pedig már egy megfizethető árú belépőmo-
dell is érkezik.

Robogóval a sarkkörön
Ed March, brit túramotoros hihetetlen kalandra 
vállalkozott: egy Honda C90-es robogóval moto-
rozta körbe az északi sarkkört. A túrára egy kame-
rán, az alapvető kempingfelszerelésen és egy brit 
zászlón kívül semmit sem vitt – mégis sikerrel járt. 
Igaz, March tudta, mire számítson: néhány éve 
23 ezer kilométert motorozott egy ugyanilyen 
C90-essel, amikor hazagurult Malajziából. És már 
tervezi a következő utat, újra a Malajzia–Nagy-Bri-
tannia útvonalon, de most már profi tévés stábbal, 
valamint tíz, önként jelentkező (és a saját költsé-
geiket fedező) társsal egyetemben.

Guinness-rekordra készül a Volkswagen
Június 7-én indult útnak az a Volkswagen Passat TDI, amelynek az lesz a feladata, hogy 

megdöntse a hosszútávú autózás fogyasztási rekordját. A Guinness-rekord kísérlet során 
a kétliteres, 140 lóerős dízellel az egymást váltó két sofőr 

mintegy 13 ezer kilométert tesz majd meg, érintve az Egye-
sült Államok 48 tagállamát (csak Alaszka és Hawaii marad 

ki). Az út során egy okostelefonos alkalmazás küld folyama-
tosan adatokat a Guinness-rekord bizottságnak. A Passat-
nak egyébként nem lesz könnyű dolga: az érvényben lévő 

hasonló rekord ugyanis 3,46 liter/100 km.  

aUtÓs-mOtOrOs hírek
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Nem csak Supermannek lehet ilyen autója
Világszerte június 20-án mutatták be a Superman-filmek legújabbikát, Az Acélembert. A mozi autós partnere, 
a Dodge ennek örömére elkészítette a filmben is látható Ram Power Wagon „supermanesített” változatát: 
kékesszürke fényezés, vörösben izzó hűtőrács és persze a jól ismert S betűs logó, ami a kosfej helyére került 
az autó elején, hátulján és az ülések bőrkárpitján. Az egyedi modellt a New York-i bemutató idején kiállították, 
a közeljövőben pedig kalapács alá kerül, hogy a 
bevételből jótékony célokat támogas-
sanak – mert Superman is ezt tenné. 

Hazatért a veterán négykerekű
Egy olasz újságíró, Vittorio Argento úgy döntött, hogy gyártásának 70. évfordulójára visszajuttatja „szülőhelyére” 

különleges Jeepjét. Azt az autót, amely 1943. június 3-án készült az Ohio állambeli Toledóban, hogy egy hónappal 
később már Szicíliában szolgálja a II. világháborúban harcoló amerikai csapatokat. A háború végeztével a kis Willys 

MB itt maradt Európában, megannyi tulajdonost kiszolgált, míg végül Argento úr hajóra nem rakta, és haza nem 
küldte. A legendás típus kalandos sorsú modelljét ünnepélyes keretek között fogadták, és várhatóan 

megbecsült kiállítási darab lesz belőle.
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Micsoda replika!
Peter Williams 1973-ban egy John Player Norton 
nyergében ülve nyerte meg a félelmetes Man-szi-
geti Tourist Trophy viadalt. Williams az évforduló-
ra – saját gyára első projektjeként – 25 darabos 
szériában készíti el az egykori győztes motor pon-
tos másolatát. A 750 köbcentis, léghűtéses, két-
hengeres blokkot egy Norton-specialista szállítja, 
a kerekeket és a villákat csak ezekhez a gépek-
hez készítik – így igyekeznek az utolsó alkatré-
szig (a festést is beleértve) hűek maradni az ere-
deti géphez. A nagy munka mintájául két múzeumi 
példány szolgál, mivel az eredeti tervek már nin-
csenek meg.

15 hónap, 2000 eladott Aventador
A Lamborghini vezetői büszkén jelentették be, hogy a 2011-es Genfi Autószalonon 
bemutatott csúcsmodellből, az Aventadorból 15 hónap alatt kétezer dara-
bot értékesítettek, azaz elérték a tervezett mennyiség felét. Ami azért 
nagy siker mert az elődnek számító Murcielago esetében öt év kellett az 
első kétezerhez. A 6,5 literes, közel 700 lóerős motorral szerelt modell – 
ami alig 3 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t  – a végsebessége pedig 
349 km/h, az olasz gyár eddigi talán legsikeresebb darabja, amiben az 
is szerepet játszhat, hogy sok híresség, köztük a sztárfutballista, Cristiano 
Ronaldo is a garázsában tudhat egy Aventadort.

A Range Rover rekordja
a „kanyargós pokolban”
Kellett egy kis hírverés a Range Rover Sportnak, hát 
csináltak: a hatszoros kategóriagyőztes Paul Dal-
lenbachot megkérték, hogy vigyen már végig egy 
modellt a félelmetes Pikes Peak emelkedőjén – 
lehetőleg rekordidő alatt. Nos, az amerikai verseny-
ző megdolgozott az elismerésért: az 510 lóerős 
V8-assal felszerelt autót 12 perc 35 másodperc alatt 
„kergette” végig a 19,99 km hosszú, 156 kanyar-
ral és 1440 méteres szintkülönbséggel nehezített 
pályán. Ezzel pedig a Range Rover Sport lett a hobbi-
terepjáró (SUV) kategória új rekordere.



Arnold Schwarzenegger – Hazai erő
Meggyőződéses republikánusként Kalifornia állam korábbi kormányzója az amerikai 

ipar gyöngyszemeire esküszik. Általában egy Harley Davidson vagy Indian chopper nyer-
gében ülve látható Los Angelesben – igaz már nem fegyverrel a kezében, mint a Termi-
nator 2 híres üldözéses jelenetében. Schwarzeneggernek azonban korábban fejtörést 

is okozott a szenvedélye: 2006-ban 
kisebb balesetet szenvedett, amikor 

Patrick fiát oldalkocsiba ültetve moto-
rozott otthona közelében. Az ütközést 

mindketten apró sérülésekkel meg-
úszták, ám mint kiderült, Arnie nem 
rendelkezett motorosjogosítvánnyal. 
A színész-politikust akkor arra hivat-
kozva engedték el, hogy Kaliforniá-
ban a személyautós jogosítványt is 
elfogadják az oldalkocsis motorke-

rékpárhoz, majd az egykori testépítő 
gyorsan letette a kétkerekűek vezeté-

séhez szükséges vizsgát is. 

mesejárgány

Hollywood legmenőbb akcióHősei nemcsak a filmjeikben szeretnek 
két keréken száguldozni, de a Hétköznapokban is szívesen pattannak 

a motorjukra. sőt van köztük olyan színész is, aki kontinenseket 
átszelő motorostúráktól sem riad vissza.

Akcióhősök

Brad Pitt – Egyedi drágaságok
Az amerikai filmipar állócsillaga nemcsak a mozirajongók imádatát váltotta ki, de motorosberkekben is 
népszerű. Brad Pitt ugyanis nagy kedvelője az Amerikában kultikus státusznak örvendő épített motorok-
nak, és garázsában is áll néhány egyedi rendelésre készült járgány. A legféltettebb kincse pedig minden 
bizonnyal az Ecosse Titanium Series RR nevű verda: a 
különleges technikának és designnak köszönhetően a 
224 lóerős alumínium erőforrással szerelt motorkerék-
pár a világ egyik legdrágább kétkerekűje. A filmcsillag 
nem kevesebb, mint 300 ezer dollárt fizetett érte, ám 
ettől még nem dédelgeti a garázsában, hanem fel-fel-
tűnik vele Los Angelesben. Hollywood álomcsaládjában 
azonban nemcsak az apuka fertőződött meg a kétkere-
kű-vírussal: párja, Angelina Jolie szintén szeret motoroz-
ni, sőt tavaly legnagyobb fiuk, az akkor 11 éves Maddox 
is kapott egy Suzuki krosszmotort, amit azóta a család 
franciaországi birtokán nyúz.

két keréken



mesejárgány
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Tom Cruise – Gyerekkori szerelem
Az amerikai szupersztár első kasszasikere, az 1986-os Top Gun című film egyik legemlékezetesebb jelenete, amikor 
Tom egy Kawasaki sportmotor nyergében kel versenyre a felszálló vadászgépekkel. A filmcsillag azóta is nagy lelkese-
déssel pattan két kerékre a különböző akciójelenetek kedvéért, akár még olyan sci-fi alkotásokban is, mint legutóbbi 
filmje, a Feledés. Az amerikai Glendale műhely három utcai Hondát alakított át a film kedvéért, az egyik pedig Tom Crui-
se tulajdonába került: a tavalyi forgatások ideje alatt Joseph Kosinski rendező ezzel a járművel lepte meg a színészt 
ötvenedik születésnapja alkalmából. A futurisztikus gép népes garázsban lelt otthonra, hiszen az akciósztár „civilben” is 
nagy motorrajongó. Amikor a Ducati hat évvel ezelőtt limitált szériában piacra dobta a 307 km/órás sebességre képes 
Desmosedici RR típust, Tom Cruise elsőként rendelte meg a 72 ezer dolláros kétkerekűt. Legelső motorjához még jóval 
olcsóbban jutott hozzá – mint nemrég elárulta, tízévesen titokban vett meg egy lepukkant Yamahát, amit már az első 
útja során sikeresen összetört. 

Ewan McGregor 
– Világjáró kalandor
Bár a skót színész kevés igazi akciójelenetben sze-
repelt eddigi pályafutása során, a kalandvágy a 
vérében van. A motorozás iránt már fiatalkora óta 
rajong, és szenvedélye filmes karrierje beindulása 
után sem csillapodott. Olyannyira nem, hogy 2004-
ben világkörüli motorostúrára indult legjobb barát-
ja, Charley Boorman, illetve egy operatőr társasá-
gában: a kis csapat áprilistól júliusig Kelet-Európán, 
Közép-Ázsián, Szibérián, Kanadán, majd az Egye-
sült Államokon keresztül tett meg több mint 30 
ezer kilométert Londontól New Yorkkig – vonatra 
vagy repülőre csak ott szálltak, ahol ez elengedhe-
tetlen volt. A több jótékonysági programmal össze-
kötött kalandos utazást dokumentumfilm és könyv 
örökítette meg, ezek sikerein felbuzdulva pedig a 
két cimbora 2007-ben ismét útra kelt. A túrakate-
góriás BMW-k nyergében ezúttal Skóciából moto-
roztak el Fokvárosig. A májustól augusztusig tartó 
utazás elején a filmcsillag testvére, Colin, és édes-
apja, Jim is velük tartott egy darabon. A második 
kalandtúra során ezúttal Etiópiában, Ugandában  
és Malawiban látogattak meg egy-egy  
UNICEF-létesítményt. 



mOL-hírek

Átadták a MesterM díjakat
Idén negyedik alkalommal került sor a MesterM díjak átadására – ez évben tizen-
egy tanár került a díjazottak közé. A díj 2010-es alapítása óta a MOL minden 
évben felhívást intéz a főiskolai és egyetemi hallgatók felé, hogy jelöljék azokat a 
tanáraikat, akik megismertették őket a természettudományok szépségeivel, majd 
a mérnöki és természettudományos pálya felé segítették őket. Az április végén 
lezárult jelölésben közel 200 pedagógus kapott ajánlást, közülük a legjobb 11-et 
végül a szakmai zsűri döntése alapján díjazták június 7-én a Szépművészeti  
Múzeumban tartott ünnepélyes gálán.

Matematika:
Katz Sándor, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád
Lengyel Csaba, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, Vác
Surányi László, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

Fizika:
Lang Ágota, Széchenyi István Gimnázium, Sopron
Mező Tamás, Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged
Zsigó Zsolt, Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium, Nyíregyháza

Kémia:
Halmi László, Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
Sáróné Jéga-Szabó Irén, Katona József Gimnázium, Kecskemét
Somogyi Mihály, Szent Margit Gimnázium, Budapest

Különdíj:
Gulácsy Géza, Szent István Líceum, Kárpátalja, Ukrajna
Zentai Ildikó, Mátyás Király Gimnázium, Fonyód

A díjazottak

Ónodi Eszter Arany Nimfa díjat nyert
Ónodi Eszter, a MOL Új Európa Alapítvány jószolgálati nagykövete kapta a legjobb színésznőnek járó 
Arany Nimfa díjat az 53. monte-carlói Arany Nimfa televíziós fesztiválon az Aglaja című filmben nyúj-
tott alakításáért. A magyar–román–lengyel koprodukcióban készült Aglaja egy Romániából nyugatra 

menekült kelet-európai artistacsalád életét dolgozza fel. A főhősnőt Ónodi Eszter, lányát a MOL Tehet-
ségtámogató Programban részt vevő Jávor Babett alakítja. A színésznő díja mellett másik három elis-
merés is az Aglajához került: a rendező, Deák Krisztina lett a legjobb tévérendező, maga a film a leg-

jobb tévéfilm kategóriát és a monacói Vöröskereszt különdíját nyerte meg.  
Az Aglaja nemrég DVD-n is megjelent Magyarországon.
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11 érem 
a kajak-kenu Eb-ről!
Összesen 11 érmet gyűjtött a magyar kül-
döttség a június közepén, a portugáliai 
Montemor-o-Velhóban lezajlott kajak-kenu 
Európa-bajnokságon. A 3 arany-,  
3 ezüst- és 5 bronzéremes zárómérlegből a 
MOL támogatottjai két arany-, két ezüst- és 
két bronzérmet tudhatnak a magukénak: 
Kozák Danuta egy első és egy második, 
Kovács Katalin két első és egy harmadik, 
míg Dudás Miklós egy második helyezéssel 
büszkélkedhet. Ugyancsak remekül szere-
peltek az Új Európa Alapítvány ifjú támoga-
tottjai: Kárász Anna a női kajaknégyesben 
szerzett aranyat – ahol Kovács Katalinnal, 
Kozák Danutával, Douchev-Janics Natasá-
val lapátolt –, míg Takács Kincső egyéni-
ben a kenu 200 méter után a dobogó har-
madik fokára állhatott fel. 



mOL-hírek

Minden egyben a 15. TVK Triatlon Nagyhéten!
A sport- és kulturális programok színes kavalkádját kínálja Tiszaújvárosban a 15. TVK Triatlon Nagyhét. Az 
augusztus 3–11. között megrendezésre kerülő, már hagyományosnak számító tömegsportversenyek (futás, 
kerékpározás, duatlon váltó, extrém váltó, kenu hetes, streetball, Turista Triatlon) mellett ismét megrende-
zik a Jabil 1/3 Maraton pénzdíjas utcai futóversenyt. A közös sportolás után esténként aztán irány a Főtér, 
hiszen az ott felállított 
színpadokon többek 
között Szekeres Adri-
enn, a Children Of Dis-
tance, a Kiscsillag, Tóth 
Gabi és a Supernova, a 
Karthago, a Paddy And 
The Rats és Demjén 
Ferenc is fellép. 
www.tvkmalitriatlon.hu

Michelisz sikere 
az Orosz Nagydíjon

Michelisz Norbert tovább folytatta nyerő soro-
zatát, ugyanis a FIA WTCC Túraautó-világbaj-

nokság 2013-as idényének 11-12. fordulóján, 
az első futam után is dobogóra állt. A Zengő 

Motorsport versenyzője ezúttal is a harmadik 
helyen zárt, és a szlovák, a magyar és az oszt-

rák futam után sorozatban negyedszer végzett 
az első három között. Így összesen 27 pontot 

szerzett, amivel az összetettben is feljebb lépett. 
„Nagyon boldog vagyok, és élveztem a verseny 
minden egyes pillanatát” – értékelte a futamot 

Michelisz.

Matematika:
Katz Sándor, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád
Lengyel Csaba, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, Vác
Surányi László, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

Fizika:
Lang Ágota, Széchenyi István Gimnázium, Sopron
Mező Tamás, Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged
Zsigó Zsolt, Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium, Nyíregyháza

Kémia:
Halmi László, Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
Sáróné Jéga-Szabó Irén, Katona József Gimnázium, Kecskemét
Somogyi Mihály, Szent Margit Gimnázium, Budapest

Különdíj:
Gulácsy Géza, Szent István Líceum, Kárpátalja, Ukrajna
Zentai Ildikó, Mátyás Király Gimnázium, Fonyód

Sportoló tehetségeket
segít a MOL
A MOL Tehetségtámogató Program Sport pályázatá-
ban idén összesen 133 pályázó részesült támoga-
tásban, mintegy 30 millió forint értékben. Az ered-
ményhirdetésen a fiatal tehetségeket Szilágyi Áron 
olimpiai bajnok kardvívó köszöntötte, aki koráb-
ban éveken keresztül maga is a MOL által támoga-
tott program kedvezményezettje volt. „Sokat köszön-
hetek a támogatásnak, amely segített abban, hogy 
eljutottam és megerősödtem a felnőttmezőnyben, 
amelynek mára olimpiai és világbajnokként elit tag-
ja lehetek” – mondta Áron a Nagy Sportágválasz-
tó budapesti rendezvényén megtartott eredményhir-
detésen.

Ezüstérmes a Vidi! 
Június 1-jén befejeződött a magyar labdarúgó-
bajnokság 2012–2013-as idénye. A MOL által 

szponzorált Videoton FC a második helyen  
végzett, mely bajnoki ezüstérem indulási jogot 

jelent az Európa Ligában. A Videoton FC az idei 
fordulókat tekintve a legjobb csapat volt  

a bajnokságban: az utolsó forduló előtt leját-
szott tizennégy tavaszi mérkőzéséből kilencet 

megnyert, nyolc pontot vert a tavalyi első Debre-
cenre, kettőt az idei bajnok ETO-ra, ráadásul  

2013-ban a legtöbb gólt szerezte és a legkeve-
sebbet kapta az NB1 csapatai közül.  

Szép volt, fiúk!




 

TOMPOS KÁTYA

címLapsztOri

FROM RUSSIA WITH LOVE. A NEMZETI SZÍNHÁZ TÁRSULATÁNAK TAGJA, S AZ ISTVÁN, 
A KIRÁLY ROCKOPERA IDEI, 30. JUBILEUMI ELŐADÁSÁNAK RÉKÁJA AZ 1963-AS JAMES 

BOND-FILM CÍMÉT IDÉZI RÖPKE FÉLREPILLANTÁSSAL, MERENGŐ TÁVOLBA NÉZÉSSEL, 
A SÚLYOSABB TÉMÁK TAGLALÁSAKOR ERŐSEBB TÓNUSBA FORDULÓ HANGGAL.

 TOMPOS KÁTYA – (FÉLIG) OROSZORSZÁGBÓL, SZERETETTEL. 
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Stílus&Lendület: Katalinként anyakönyvezték, 
hogyan lett belőle Kátya? Az orosz vér vagy egy 
művésznevekben járatos főiskolai tanár áll  
a háttérben? 
Tompos Kátya: Anyukám orosz, apukám magyar. 
Nemzetközi nevet akartak adni. Kórház, szülészeti 
osztály. Itt a gyerek! Neve? Kátya – mondja az anyu-
kám. Olyan név nem létezik! Nincs magyar megfelelő-
je? De, Katalin – feleli a mama. Valahogy így történt. 
Akad olyan rokonom, akinek a mai napig szokatlan  
a Kátya, és Katikának szólít.
S&L.: Hallgat rá?
T. K.: Apukámtól is ezt szoktam meg kicsi gyerek-
ként. Egy darabig Katinak hívtak az oviban is, hogy 
ne lógjak ki a sorból, otthon viszont Kátya marad-
tam. Szóval a körülöttem élők eldöntötték, mi áll job-
ban a szájukra. Nem volt benne szándékosság. Úgy 
értem, nem a színművészetin beszéltek rá a Kátya 
használatára. 
S&L.: A sydneyi olimpia döntőjében, a magyar–orosz 
aranymeccsen hová húzta a szíve? 
T. K.: Hú, nem emlékszem. Alighanem a magyarok-
hoz, mert itt, ebben a közegben élek.
S&L.: Anyanyelvi szinten beszél oroszul – így is 
álmodik?
T. K.: Nem is tudom, életre kel-e bármilyen nyelv 
az álmaimban. Tizenöt évesen egy diákcsereprog-
ram keretében Bordeaux környékén négy napot egy 
francia családnál töltöttem. Az első este álmomban 
franciául beszéltem – a barátnőm szerint tökéletes, 
hibátlan mondatokban. Amire egyébként ébren nem 
voltam képes. 
S&L.: Jól tudom, hogy elsős gimnazistaként utcaze-
nélt Franciaországban?
T. K.: Az picit később jött. A harmonikás Orosz Zol-
tánnal jártam Párizsban, Zoli pedig bedobott a mély-
vízbe: tessék énekelni! Szétizgultam magam, de ész-
revettem, hogy mások is űzik a műfajt. Vállalhatóan. 
Először egyébként Edith Piafot kezdtem hallgatni – 
kit, ha nem őt? Aztán átnyergeltem a kevésbé ismert 
sanzonénekesekre. Mélyebb hangúakra. Meggyőző-
déssel vallottam, hogy ez illik a hangszínemhez, egé-
szen addig, amíg a színművészetin a hangképző mes-
terem, Bagó Gizella kijelentette: felfelé is nyitható a 
hangom. Nagyon sokáig nem hittem el, hogy többre 
vagyok képes.

NÉVJEGY
Az István, a király című rockopera városlige-

ti ősbemutatójának idején Tompos Károly mér-
nök és Valentyina Szigyelnyikova kereskedel-

mi előadó Budapesten született lánya, Katalin 
(Kátya) féléves volt. A gyerekként (ecsettel  

a kezében) a képzőművészet felé tapogatózó 
hölgy tizenhét évesen Párizsban már Edith Piaf-

sanzonokat énekelt – utcazenészként.  
A 2001-es sikeres felvételi nem vetett véget 

az örömzenélésnek, igaz, a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemről nem a koncertek, hanem a fővárosi József 

Attila Színház színpadára vezetett az útja. 2007-ben 
Alföldi Róbert hívására a Bárka társulati tagja lett, egy 

évvel később pedig már a Nemzeti Színház jelentette 
számára a hazai pályát. Az országos hírnevet  

a „Valami Amerika 2” hozta meg a magyarul és  
oroszul anyanyelvi szinten, franciául és angolul jól 

beszélő, Junior Príma díjas színésznőnek. 
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„Számomra az egyetlen 
megoldáS egy változó 

korSzakban az, 
ha a Szakmámra figyelek. 

ez a kapaSzkodóm.”

S&L.: Önbizalomhiány?
T. K.: Csak tamáskodás. Nem tartom magam hivatá-
sos énekesnek, színész a szakmám. Pontosan tud-
nom kell, mit szeretnék közölni az éneklés segít-
ségével – ilyenkor a hangok sokkal könnyebben a 
helyükre kerülnek. 
S&L.: Francia sanzon, délszláv népzene, jazz, cigány-
dalok, Cseh Tamás-dalok – ki lehet emelni egyet ked-
vencként?   
T. K.: Mind fontos, mert különböző stílusokat ismer-
tem meg általuk, de az orosz románcban is szívesen 
elmerülök. Foglalkoztat az a fajta szenvedély és teat-
ralitás, ami a műfajból ered. 
S&L.: Rokon gondolat egy korábbi kijelentésével: 
„Magyarországon kevesen tudnak jól Csehovhoz 
nyúlni...” Nem érzékeljük Anton Pavlovics apró rez-
düléseit?
T. K.: Örkényt vagy Márait nyilván mi viszünk szín-
re a leghitelesebben, mert a mieink, ide tartoznak. 
Mit gondolok én jónak? Nekem az a mérvadó, amit 
Oroszországban láttam. Csehovot illetően itt hiányo-
lok valamit, ami ott levegővétel természetességű – 
és amire a magyar közönségnek nem is biztos, hogy 
szüksége van. 
S&L.: El tudja képzelni magát Moszkvában élő szí-
nésznőként?
T. K.: Most már igen. Létrejöttek hozzá a szükséges 
találkozások. Ha általánosítanom kellene, azt mon-
danám, Magyarországon szikárabb, prózaibb, föld-
hözragadtabb előadásokat látok. Az oroszok sokkal 
inkább gyerekek a színpadon. Az esendőség, a mély 
pszichológia jellemző rájuk. Sokszor olyan fokú érzel-
mi túltelítettséggel rendelkez-
nek, ami nálunk már talán gics-
csesnek hat.
S&L.: Alföldi Róberttel együtt 
dolgozott a Bárkában, együtt 
jöttek a Nemzeti Színházhoz is. 
Az igazgató megbízatása lejárt. 
Marad?
T. K.: Maradok. Szakmai ala-
pokra helyeztem a döntést. Vid-
nyánszky Attilát, az új direktort 
tehetséges rendezőnek tar-
tom, érdekel a munkamódsze-
re. Tiszta és korrekt válaszokat 

Fotós: Sárosi Zoltán, haj: Haller János, 
smink: Árpa Karolin, styling: Butor Kriszta, 

ruha: Reserved, Scotch&Soda, Six bizsu. 
Köszönet a helyszínért a Zsámbéki Romtemplomnak.
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val többször visszatekertem, Deák Bill Gyulát,  
a sámándalt szintén, vagy Nagy Feró jelenetét,  
ahogy lerohan a domboldalon…
S&L.: A fentiekéhez képest szelíd szerepe lesz: Kop-
pány lánya, Réka bőrébe bújik, aki a pogány tömeg 
egyetlen keresztény tagja. 
T. K.: Én pogány maradtam. Édesapám és édes-
anyám nem tudta eldönteni, hogy az ortodox vagy  
a katolikus egyházhoz tartozzak. Rám bízták  
a választást – és az még mindig előttem áll.
S&L.: Ha valamelyik darabot újraélhetné a saját 
múltjából, melyik lenne az?
T. K.: A „De jajj!” mesés cigányzene, zenés cigányme-
se – valahogy így határoztuk meg a műfaját. Annak 
idején megkérdezték, volt-e misszió jellege az elő-
adásnak. 
S&L.: Volt?
T. K.: Semmi. Merő önzésből hoztuk össze. Operett-
vizsgára készültünk az egyetemen. Négyen összeáll-
tunk. Csináljunk valamit, ami elnyomja a kötelezőt! 
Hoztunk romazenéket, szereztünk kannát, kanalat 
– Bari Károly cigánymese-gyűjtéséből válogattunk, 
összeollóztuk a szövegeket. A barátaink körében rög-
tön sikerünk volt, így továbbléptünk. A Spinoza Ház-
ban, iskolákban és nevelőintézetekben adtuk elő. 
Nagyon sokszor hallottuk a nevelőktől: nem tudjuk 
elképzelni, mekkora ajándékot adtunk. Odavittük a 
színházat, a hallgatóság nyelvén szólaltunk meg. Min-
den percet visszakaptunk – szeretetben. 
S&L.: Érezni, hogy törődnek velünk – van ennél 
nagyobb kincs?
T. K.: Nincs, de ezt akkor fogjuk fel, ha szembesülünk 
vele. Eszméletlen hangulatú előadások kerekedtek. 
S&L.: Az intézetisektől kapta a legnagyobb elisme-
rést? 
T. K.: Azt hiszem… Mondjuk a lányok javítóintéze- 
tében a fiúknak sokkal nagyobb sikerük volt, mint 
nekem – tökmindegy, mit csináltak. Viszont az elő-
adás után a lányok kárpótoltak, kézen fogtak, meg-
mutatták a szobájukat, azt, amivel éppen foglal-
koztak. „Én is tudok ám énekelni, de én táncolni is 
tudok, nézd!” Szeretem ezt a fajta szabadságot, ami-
kor az embernek megjön a kedve az élethez. Ott és 
akkor nyoma sem volt hazugságnak, tettetésnek.
S&L.: Nem voltak köntörfalak.
T. K.: Nem, ott nem voltak. 

Lipcsei Árpád

„Jókat szeretnék 
játszani és énekelni. 

Görcs nélkül.”
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kaptam arra a kérdésre, hogy számol-e velem.  
Azt a négy fajsúlyos szerepet, amivel megkínált, itt és 
most kell eljátszanom. Számomra az egyetlen meg-
oldás egy változó korszakban az, ha a szakmámra 
figyelek. Ez a kapaszkodóm. 
S&L.: Akad olyan külföldi filmrendező, akinél próbá-
ra tenné magát?
T. K.: Nyikita Mihalkov. Amit olvastam róla vagy lát-
tam tőle, a korábbi munkáit, csodálatosak. Kipróbál-
nám, bár itt ül a kétség: működnék-e az ő birodalmá-
ban? Azt mondják, jó pszichológus, könnyen ráviszi 
a színészt arra az útra, amelyen jól érzi magát. Orosz 

rendezővel sohasem dolgoztam, nem szerepeltem 
még olyan típusú filmben sem, amilyeneket ő készít. 
Kíváncsi vagyok, de nincs görcs. Jókat szeretnék ját-
szani és énekelni. Görcs nélkül. 
S&L.: Milyen a viszonya a rendszerváltó rockoperá-
val, az István, a királlyal?
T. K.: Be kell vallanom, nálam ez valahogy kimaradt.
S&L.: Az augusztusi szegedi bemutatóig összebarát-
koznak…
T. K.: Részleteket ismertem belőle, mert nem lehetett 
nem hallani, de csak a közelmúltban néztem meg ele-
jétől végéig a tévéfilmet. Koppány dalát Vikidál Gyulá-
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LenDÜLetBen

ORSZÁGSZERTE EGYRE NÖVEKSZIK A KERÉKPÁROSOK SZÁMA, ÍGY MIND 
GYAKRABBAN LÁTNI AZ UTAKON AUTÓRA RÖGZÍTETT KÉTKEREKŰEKET, 

AMELYEK SPECIÁLIS RÖGZÍTÉST IGÉNYELNEK, HOGY A KIS KARAVÁN 
VALAMENNYI TAGJA ÉS DARABJA ÉPSÉGBEN CÉLBA ÉRJEN.

K 

Rögzítsük hátra!
Bár egy ideig a tetőn való szállítás volt a legelterjed-
tebb, ma már inkább a jármű hátsó részére – cso-
magtérajtóra, lökhárítóra, vonóhorogra – szerelhető, 
lopásbiztos zárral ellátott konzolokban érdemes gon-
dolkodni. A kiszámíthatóbb menettulajdonságokon 
túl a kényelmesebb fel- és leszerelés is ezen rend-
szerek mellett szól. Mindazonáltal a lehetséges leg-
jobb választás érdekében vásárlás előtt erősen aján-
lott egy szaküzletben tájékozódni, ahol szinte biztos, 
hogy a kocsi és a kerékpár(ok) pontos típusával min-
denben kompatibilis terméket ajánl az eladó. Ezt 
követően már sokkal célirányosabban lehet akár új, 
akár használt konzolokra vadászni az interneten, arra 
azonban figyelni kell, hogy a másodkézből származó 
tartórendszer legapróbb rögzítőeleme és használa-
ti utasítása is meglegyen, mivel a biztonságos szállí-
tás csakis komplett készlettel és precíz felszerelés-
sel valósítható meg! 

Megváltozott dimenziók
Kerékpár szállítása esetén olyan apróságokra is 
fontos figyelni, mint a jármű tömegközéppontjá-
nak és légellenállásának megváltozása következté-

ben tapasztalható menettulajdonság-romlás, vala-
mint – leginkább a tetőkonzolos megoldás esetén 
– a magasság jelentős növekedése. Kanyargós úton 
nagyobb az oldaldőlés, és „nyúlósabb” az irányítható-
ság, míg autópálya-sebességnél a kamionok, erdősá-
vok szélárnyékából kilépve érhetnek bennünket kelle-
metlen pillanatok. 
Az ideiglenes magasság megszokása szintén egy kis 
időt vesz igénybe: egy átlagos, 1,5 méter magassá-
gú személyautó esetében a teljes függőleges kiterje-
dés a 3 métert, míg terepjáróknál akár a 3,5 métert 
is elérheti, s így egy-egy alacsonyabb felüljáróba vagy 
alagútba könnyen beakadhatunk. Olcsó és hatásos 
védekezési mód lehet ez ellen, ha lemérjük jármű-
vünk talajtól számított legmagasabb pontját, majd 
ezt az értéket felírjuk egy cetlire és a műszerfalra 
ragasztjuk. Erről rögtön beugrik, hogy vigyázni kell.

„KERÉKPÁRSZÁLLÍTÓ RÖGZÍTŐRENDSZER BESZERZÉSE ELŐTT ERŐSEN 
AJÁNLOTT SZAKÜZLETBEN SZEMÉLYESEN TANÁCSOT KÉRNI, HISZEN A GÉPKOCSI ÉS 

A KERÉKPÁR FAJTÁJA EGYARÁNT SZÁMTALAN BUKTATÓT HORDOZ MAGÁBAN.“

Gondoljunk rá!
•Egyes országokban – főleg Olaszországban és 
Németországban – kötelező alkalmazni egy piros-
fehér sávos fényvisszaverő táblát is a biciklik mögé 
szerelve, ami az autó-csomagtartókra szakosodott 
boltokban beszerezhető. 

•Az autók megengedett tetőterhelése 75-100 kiló, 
egy átlagos bicikli kb. 15 kg, plusz a tartórendszer: 
négynél több bringával tehát ne számoljunk!

•A legfontosabb, hogy a kerékpártartó jól fogja-e
 a vázcsövet. A ma divatos, lapított profilú csöveket a 
régi tartók sok esetben nem tudják rendesen befogni.

•Egy-két kilométer megtétele után érdemes megáll-
ni, és ellenőrizni a csavarokat, illetve azt, hogy stabi-
lan áll-e a tartó és rajta a kerékpárok. A szerkezetek 
a terhelés alatt kicsit deformálódhatnak, amit szük-
séges lehet korrigálni.





Családbarát tipp
Amalfitól mintegy hat kilométerre található a Furore-fjord, 
amely évszázadokkal ezelőtt kalózoknak nyújtott menedéket. 
A kis öböl bejárata felett egy kőhíd húzódik, az általa össze-
kötött magas partokon pedig a meredek sziklába vájva ősrégi 
házak bújnak meg. A keskeny, aprókavicsos tengerpartot akár 
kis csónakokkal, a tenger felől is megközelíthetjük, így minden 
oldalról megcsodálhatjuk a fjord környékét – igazi élmény a 
család apraja-nagyjának.  

Utazás

STRANDOK, AMELYEKET EGYSZER FEL KELL KERESNI
P 

CÉLOZZUK MEG VALAMELYIK 
KÖZKEDVELT TENGERPARTOT 

ÉS TERVEZZÜNK AKTÍV PIHENÉST! 
OLASZORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG 

ÉS SPANYOLORSZÁG 
IS SZÁMTALAN TERMÉSZETI CSODÁT, 
BEJÁRNI VALÓ ÖBLÖT ÉS ELBŰVÖLŐ 

KISVÁROST REJTEGET, NEM BESZÉLVE 
A VÍZI SPORTOK IZGALMAIRÓL. 

KALANDRA FEL!

Családbarát tipp
Amalfitól mintegy hat kilométerre található a Furore-fjord, 
amely évszázadokkal ezelőtt kalózoknak nyújtott menedéket. 
A kis öböl bejárata felett egy kőhíd húzódik, az általa össze-
kötött magas partokon pedig a meredek sziklába vájva ősrégi 
házak bújnak meg. A keskeny, aprókavicsos tengerpartot akár 
kis csónakokkal, a tenger felől is megközelíthetjük, így minden 
oldalról megcsodálhatjuk a fjord környékét – igazi élmény a 
család apraja-nagyjának.  

STRANDOK, AMELYEKET EGYSZER FEL KELL KERESNI
P 

Olaszország: a strandok strandjai
Az Olaszországba látogatók idén akár egy világ- és Európa-bajnok strandot is 
kipróbálhatnak: a Szicíliához tartozó Lampedusa szigetén található ugyanis a 
Piaggia del Coniglio, vagyis a Nyulak strandja, amely a TripAdvisor által 

készített felmérésben az első helyen végzett. Ami nem is csoda: kari-
bi színek, kristálytiszta tenger, hófehér strand. Kell ennél több? 

Észak-Olaszországban viszont a kisgyerekes családok is megta-
lálják a számításukat, hiszen a végtelen homokos partok mel-
lett a vidék megannyi ejtőzésre alkalmas helyet is kínál. És ha 
már ott vagyunk, szinte mindegy is, hogy melyik partszakasz-

nál szállunk ki az autóból: Lignano, Bibione, Veneto, Lido di 
Jesolo és Caorle csak néhány a rengeteg város közül, amelyek 
legfőbb jellemzői között a hihetetlenül hosszú és széles homo-

kos tengerpartot, a nyüzsgő sétányokat és a lüktető éjszakai életet 
mindenképpen meg kell említenünk. 



Utazás

Spanyolország: 
nyüzsgés és elvonulás
Akik egy klasszikus, nyüzsgő tengerparton akarják kipihenni az év fáradal-
mait, azoknak tökéletes választás Benidorm, ahol az óriási lakóházaknak 
és szállodáknak, a szikrázóan kék tengernek és a széles, homokos part-
nak a magas, kopár hegyek adnak feledhetetlen hátteret. Akik viszont a 
kiépítetlen, turisták által kevésbé látogatott helyeket szeretik, azok számá-
ra a Costa de la Luz (Fényes part), Andalúzia Atlanti-óceán felőli partrésze 
az ideális úti cél. Ez a partszakasz az elbűvölő Tarifa városától indul, ahon-
nan csodálatos kilátás nyílik Gibraltárra és a tengerszorosra Marokkó irá-
nyában. Az érintetlen természet (különösen a vízi élővilág) szerelmeseinek 
semmiképpen sem szabad kihagyniuk a Barcelona közelében elhelyezkedő 
Medes-szigeteket. A térség flórája és faunája ugyanis szigorú védelem alatt 
áll: az állatok és a növények zavartalanul szaporodhatnak, ennek köszön-
hetően a mediterrán térségben egyedülállóan színes élővilág tárulhat nem-
csak a profi, hanem az egyszeri búvárok szeme elé is.

Görögország: mindenre van egy szigetük
Görögországba utazva érdemes felkeresni a megannyi kisebb-nagyobb sziget valamelyikét. Például a varázslatos Krétát, ahonnan néhány órás 
hajóúttal elérhető Santorini félig elsüllyedt, mesés szigete, a legendák Atlantisza, amely ugyancsak garantáltan maradandó emlékként íródik 
majd be a családi emlékkönyvbe. Amíg Korfut a letűnt idők kutatóinak, addig Rodoszt, a Rózsák Szigetét – történelmi nevezetességei és éven-
te 300 napon át szakadatlan verőfényes napsütése mellett – a szörfözés szerelmeseinek érdemes felkeresniük. A sziget déli csücskében megbú-
jó Prasonisinál található a gyönyörű látványt nyújtó, a tengerbe mélyen benyúló földnyelv, mely szeles időjárása miatt folyamatosan dugig van a 
sportág elkötelezettjeivel. Zakynthos levendulaillatú szigete számtalan gyönyörű tengerparttal várja az utazót, melyek közül a leghíresebb a Nava-
gio strand. Ezt az öbölt minden oldalról hatalmas függőleges sziklafalak veszik körül, így kizárólag a tenger felől lehet megközelíteni. Az apró, 
fehér kavicsokkal borított strandon pedig egy izgalmas hajóroncs szolgáltat különleges hátteret a kiránduláshoz. 

Családbarát tipp
A Peloponnészoszi-félsziget és Lefkada homokos, széles 
strandjai, vagy a Krétáról gyalogszerrel, a tengeren keresz-
tül megközelíthető rózsaszín homokos, hatalmas lagúnák-
kal körülvett Elafonissi-sziget tökéletes hely a közös kikap-
csolódáshoz. 

Görögországba utazva érdemes felkeresni a megannyi kisebb-nagyobb sziget valamelyikét. Például a varázslatos Krétát, ahonnan néhány órás 

majd be a családi emlékkönyvbe. Amíg Korfut a letűnt idők kutatóinak, addig Rodoszt, a Rózsák Szigetét – történelmi nevezetességei és éven-
te 300 napon át szakadatlan verőfényes napsütése mellett – a szörfözés szerelmeseinek érdemes felkeresniük. A sziget déli csücskében megbú-
jó Prasonisinál található a gyönyörű látványt nyújtó, a tengerbe mélyen benyúló földnyelv, mely szeles időjárása miatt folyamatosan dugig van a 
sportág elkötelezettjeivel. Zakynthos levendulaillatú szigete számtalan gyönyörű tengerparttal várja az utazót, melyek közül a leghíresebb a Nava-

Családbarát tipp
Igazán festői élményben lehet része annak, aki ellátogat az Észak-
Spanyolországban található Playa de San Antonio strandra: a 
finom, kávészínű homokkal borított, széles tengerpart, a homok-
ból kiemelkedő különleges formájú sziklaalakzatok és a háttérben 
húzódó Picos de Europa hegység – melynek csúcsain nyáron sem 
olvad el a hó – egyedülállóvá teszik ezt a partszakaszt.

Görögországba utazva érdemes felkeresni a megannyi kisebb-nagyobb sziget valamelyikét. Például a varázslatos Krétát, ahonnan néhány órás 
hajóúttal elérhető Santorini félig elsüllyedt, mesés szigete, a legendák Atlantisza, amely ugyancsak garantáltan maradandó emlékként íródik 
majd be a családi emlékkönyvbe. Amíg Korfut a letűnt idők kutatóinak, addig Rodoszt, a Rózsák Szigetét – történelmi nevezetességei és éven-
te 300 napon át szakadatlan verőfényes napsütése mellett – a szörfözés szerelmeseinek érdemes felkeresniük. A sziget déli csücskében megbú-
jó Prasonisinál található a gyönyörű látványt nyújtó, a tengerbe mélyen benyúló földnyelv, mely szeles időjárása miatt folyamatosan dugig van a 
sportág elkötelezettjeivel. Zakynthos levendulaillatú szigete számtalan gyönyörű tengerparttal várja az utazót, melyek közül a leghíresebb a Nava-
gio strand. Ezt az öbölt minden oldalról hatalmas függőleges sziklafalak veszik körül, így kizárólag a tenger felől lehet megközelíteni. Az apró, 
fehér kavicsokkal borított strandon pedig egy izgalmas hajóroncs szolgáltat különleges hátteret a kiránduláshoz. 



NYÁR, KÁNIKULA, UTAZÁS, NYARALÁS, SOK ÉS NAGY EVÉS-IVÁS, MÉG 
TÖBB FAGYI ÉS NAPSÜTÉS – AZTÁN JÖN A ROSSZULLÉT. DE MITŐL? 
HŐSÉG, GYOMORRONTÁS, VÍRUSOS FERTŐZÉS? HA ODAFIGYELÜNK, 

A BAJ ELKERÜLHETŐ. 

natÚra

TIPPEK AZ ELŐVIGYÁZATOS NYARALÁSHOZÚ 
Bármely tengerparti régió felé vegyük is az irányt, 
a nyári időszak egyik leggyakoribb és legkellemet-
lenebb betegségével, a szalmonellával minden-
hol találkozhatunk. A tünetek – hányás, hasmenés, 
hasi görcs, magas láz – a legtöbb esetben 3-5 nap 
alatt elmúlnak, de az idősebbeknél és a gyerekeknél 
figyelni kell a kiszáradás veszélyére. A baktérium fő 

Utazáskor legyen nálunk!
Hogy baj esetén ne egy számunkra ismeretlen helyen 
kelljen gyógyszerek után szaladgálni, mozgópatikánk-
ból ne hiányozzon: 
• láz- és fájdalomcsillapító 
    (lehetőleg többféle hatóanyaggal)
• hasmenést gátló szer
• enyhe hashajtó
• hányinger elleni gyógyszer
• sebfertőtlenítő oldat
• steril géz
• sebkötöző
• vízhatlan sebtapasz
• napozó- és napozás utáni szer
Ha otthon felejtett valamilyen gyógyszert, a MOL 
hálózatának 135 töltőállomásán beszerezheti a pati-
kán kívül is értékesíthető készítményeket. A töltőállo-

mások listáját a www.mol.hu oldalon találja.

előfordulási helye a tojás és a nyers hús, éppen ezért 
a nagy melegben vigyázzunk azokkal az ételekkel, 
amelyekbe olyan összetevők kerülnek, mint a majo-
néz, a hollandi alapú mártások vagy a különböző 
habkrémek nyersen vagy gőzölve (és nem sütve vagy 
főzve), nem is beszélve a nyers ételekről, mint példá-
ul a szusi és a tatárbifsztek. 

Hepatitis A – védekezzünk oltással!
Bár a különböző védőoltások általában csak a távo-
li, egzotikus úti célok esetében kötelezőek, autóval 
is megközelíthető több olyan ország – Olaszország, 
Horvátország, Görögország, Bulgária, Törökország 
–, amelyek hepatitis A és B vírussal közepesen vagy 
erősen fertőzöttek, és ahol helyenként előfordul a 
hastífusz is. Ha ezekbe az országokba tartunk, min-
denképp ajánlatos beoltatnunk magunkat hepatitis 
A ellen, hiszen a fertőződéshez az is elég, ha szeny-
nyezett csapvízből készült italokat, koktélokat, jég-
kockát vagy szennyezett vízzel mosott zöldséget, gyü-
mölcsöt fogyasztunk.  

Ivott eleget?
A nyári hőségben fontos, hogy fokozottabban figyel-
jünk a megfelelő folyadékpótlásra, főleg vezetés köz-
ben. Víz nélkül megemelkedik a szívfrekvencia és a 
testhőmérséklet, miközben a szervezet fontos táp-
anyagokat veszít. Már egy enyhe kiszáradás esetén 

Defi brillátor: 
keresse 
a MOL-kutakon!

A kánikulában, főleg az idősek körében előfordul-
hatnak szívproblémák. Hirtelen szívmegállás esetén 
egy automata külső defibrillátor az esetek többsé-
gében megoldást jelenthet, míg a segítség megérke-
zik. Ilyen készülék egyre több nyilvános helyen talál-
ható, így Magyarországon a MOL valamennyi autó-
pálya menti benzinkútján is, ahol a töltőállomás 
dolgozóit kiképezték a defibrillátor használatára. 

is – amikor testsúlyunknak hozzávetőlegesen 2 szá-
zalékát veszítjük el – csökken mind a fizikai, mind a 
szellemi teljesítőképesség, és megjelennek az első 
tünetek: fejfájás, a koncentrálóképesség csökkené-
se, fáradtság, szomjúság. 
Egy egészséges felnőtt folyadékszükséglete átlagos 
igénybevétel mellett napi 2-2,5 liter, de nyáron, káni-
kula idején ez a mennyiség elérheti a 3,5-4 litert is. 
Ennek biztosítására a jó minőségű víz és ásványvíz a 
legalkalmasabb, illetve a különböző teák, valamint a 
(lehetőleg minél magasabb gyümölcs- és minél ala-
csonyabb cukortartalmú) gyümölcs- és zöldségle-
vek. Nagy melegben ajánlatos kerülni a koffeintartal-
mú italokat, ám azok, akik rendszeresen kávéznak, 
a számukra szükséges mennyiséget vezetés köz-
ben is fogyasszák el, mivel a koffein segít az éberség 
fenntartásában.A gyerekek esetében a napi 1-1,5 
liter folyadék mellett kánikulában fontos, hogy sok 
gyümölcs- és zöldségfélét, valamint savanykás tejter-
méket (joghurt, kefir, aludttej) is fogyasszanak.

• napozó- és napozás utáni szer
Ha otthon felejtett valamilyen gyógyszert, a MOL 
hálózatának 135 töltőállomásán beszerezheti a pati-
kán kívül is értékesíthető készítményeket. A töltőállo-

mások listáját a www.mol.hu oldalon találja.





HOGY A 2013-AS SZEZONBAN MELYIK IRÁNYZAT 
LESZ A KIEMELKEDŐ? AZ ITT LÁTHATÓ DARABOKAT 

ELNÉZVE NEM KÉRDÉS...
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AZ ELMÚLT ÉVEK KEDVEZŐ 
GYAKORLATA IDÉN IS 

FOLYTATÓDIK: 
A DIVATIRÁNYZATOK 

KÖZÖTT GYAKORLATILAG 
MINDENKI MEGTALÁLHATJA 
AZ ÍZLÉSÉNEK MEGFELELŐ 

RUHÁKAT, STÍLUSOKAT. 

Ahogy pár éve elsöprő győzelmet aratott a lila, úgy 
idén a királykék a sláger, mellyel a kiegészítők terén 
már tavaly is sűrűn találkozhattunk. Idén azonban 
már nem lesz nehéz beszerezni egy-egy intenzív kék 
árnyalatú ruhát sem – szinte minden fazonból készült 
ebben a színben felső, nadrág, cipő és töméntelen 
mennyiségű kiegészítő is. 
Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül a divatba 
ismét visszatérő élénkpiros szín mellett sem, miként 
az is jól látható: a tavaszi időszakban egyre többször 
felbukkanó, s igen jól kombinálható rózsaszín árnya-
latok az év második felében élik majd „virágkorukat”. 

A maxi a módi
A bátor színválasztáson túl lenyűgöző hatást érhe-
tünk el, ha valamilyen maxiruhát vagy overallt válasz-
tunk, hiszen egyértelműen ezek a darabok a nyár 
must-have kreációi. Ha pedig megtaláltuk a tökéle-
tes színt és darabot, már csak a stílusos kiegészítőket 
kell kiválasztanunk, legyen szó egy hangsúlyos nyak-
ékről vagy egy oversize gyűrűről. Ami a textúrákat illeti, 
nagyon divatos lesz idén nyáron a selyem és a külön-
féle fényes anyagok, de a csipke is töretlenül hódít, 
ezért akik nem riadnak vissza a szexisebb daraboktól, 
bátran válasszanak egy-egy csipkés különlegességet 
nyári ruhatárukba.

Férfiklasszikusok, klasszikus férfiak
A férfiak számára a klasszikus irányzatok lesznek a 
meghatározóak, melyek közül az úgynevezett „mari-
ne”, azaz tengerészstílus a legdominánsabb. A fehér, 
a piros és a sötétkék minden létező árnyalata és kom-
binációja trendi ebben a szezonban, az urak a meg-
jelenésüket egy zakóval pillanatok alatt elegánssá 
varázsolhatják, de egy sötétkék rövidnadrág is jó alap 
lehet a hétköznapok eleganciájához. Ami a kiegészítő-
ket illeti: elég, ha az öv és a cipő harmonizál egymás-
sal, de a maximalisták a laptoptáskát, de akár az uta-
zótáskájukat is az összképhez igazíthatják.

Ruhák: Calzedonia, Helly Hansen, Lacoste, Mango, New Yorker, 

Swarovski, Tissot, Tommy Hilfiger, Zara



gasztrOnÓmia

MÉZESMADZAG HELYETT

A FAGYLALTOT A NYELVÚJÍTÓK ELŐSZÖR JEGES NYALATNAK NEVEZTÉK, 
EBBŐL LETT A FAGYOTT NYALAT, AMI FAGYLALTTÁ RÖVIDÜLT. RENGETEG 

FAGYLALTRECEPT LÉTEZIK, KÍSÉRLETEZZÜNK BÁTRAN, MERT ELRONTANI 
NEM LEHET! MEGMUTATJUK A FAGYIGÉPPEL ELKÉSZÍTHETŐ LEGFINOMABB 

ÍNYENCSÉGEK RECEPTJEIT, DE AKI GÉP NÉLKÜL KÉSZÍTENÉ, AZ IS 
SZEMEZGETHET AZ ALÁBBI FAGYOTT NYALATOK KÖZÜL.

H  



Mézesfüge-jégkrém
5 dl tejszín, 3 dl görög joghurt, 10 friss füge, 3 evőkanál méz, 3 banán, 1 evőka-
nál sótlan pisztácia, 1 csomag vaníliás cukor, 1 kávéskanál fahéj, fapálcikák.

Ezt a gép nélkül készíthető fügefagyit azok is fogyaszthatják, akik fogyókúráz-
ni szeretnének. Ha így van, a vaníliás cukrot helyettesítsük igazi vaníliarúd-
dal: ennek a belsejét kaparjuk a masszába. A pisztáciát pár órára áztassuk 
langyos vízbe, hogy megpuhuljon. A feldarabolt fügét szórjuk meg a vaníli-
ás cukorral. Turmixoljuk össze a banánt, a mézet, a fahéjat, tegyük bele a 
fügét és a pisztáciát is. Fagyasszuk le 3-4 órára egy tálkában, de pálcikák-
kal együtt szilikon jégkrémformába is tehetjük. Ha a pisztáciát a fahéjjal, a 
fügét a mézzel és a vaníliát a banánnal külön masszákba turmixoljuk, min-

det egy deci görög joghurttal vagy sűrű tejszínnel toldva, izgalmas színkombi-
nációt kapunk. Ettől különleges lesz a jégkrémünk, ám ha tejszínnel készítjük, 

kevésbé fogyókúrás.

Barackos-szilvás 
fagyi fánkocskákkal
25 dkg görög joghurt, 2 dl tejszín, 4 szem őszibarack, 4 szem vörös szilva, 
3 evőkanál méz, 1 kiskanál őrölt fahéj, egy adag forró minifánk.

Tisztítsuk meg a barackokat – ha elég érettek, a héjukat csak húzzuk le 
–, a szilvát vágjuk kétfelé, a magokat pedig vegyük ki. Villával törjük össze 
a gyümölcsök húsát, vagy botmixerrel pépesítsük, és a pépből tegyünk 
félre egy keveset. A joghurtba keverjünk mézet és fahéjat. Verjük fel a tej-
színt, míg meg nem keményedik, adjuk hozzá a joghurtot, és keverjük 
el a pépes gyümölccsel. Legalább negyed órát kevertessük fagyigéppel 
(vagy keverjük mi magunk), majd tegyük a fagyasztóba. Fogyasztás előtt 
negyed órával vegyük ki, és ha kissé megpuhul, fagylaltoskanál-
lal keverjünk bele a félretett pépből. Őszibarackszeletekkel és 
friss, meleg minifánkkal kínáljuk!

Amarena, meggy 
és a vanília szerelme

5 dl sűrű tejszín, 1 vaníliarúd és kikapart belseje, csipet só, 5 tojássárgája, 
7 dkg cukor, rum vagy rumaroma, 2 evőkanál porcukor, 20 dkg friss meggy, 

meggyes és vaníliás macaron.

A tejszínt a vaníliával és egy csipet sóval melegítsük fel forrásig. A tojások sár-
gáját a cukorral keverjük fehéredésig. Keverjük hozzá lassan a meleg tejszínt, 

és tegyük az egészet újra a lábasba, majd vízgőz felett kevergessük, míg sűrű 
nem lesz, de vigyázzunk, ne forrjon, különben szétesik! Ha elég sűrű, szűr-

jük át, így selymes masszát kapunk majd. Ezt hűtsük szobahőmérséklet-
re. Amíg a fagylalt készül, a kimagozott, rummal meglo-
csolt meggybe forgassunk porcukrot, és hagyjuk 

állni. A kihűlt fagylaltot tegyük fagyigép-
be, és ha átkeverte, forgassuk bele úgy 

a meggyet, hogy ne törjenek szét a 
szemek. Ha nincs gépünk, 

fagyasszuk le és kever-
jük át óránként, összesen 
kétszer. Az utolsó keverés-

nél adjuk hozzá a megy-
gyet. 4 óra fagyasztás után 

fogyasztható. Nagyon feldob-
ja néhány meggyes és vaníli-

ás macaron társasága.

gasztrOnÓmia



Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!

Borajánló
Takler 
Kékfrankos 
Rosé 2012

BorBor

Jeges-karamellás csokoládészeánsz 
A csokifagyihoz: 2 tojás, 4 evőkanál porcukor, 3 evőkanál kakaópor, egy tábla 
étcsokoládé, 2,5 dl tejszín, étcsokoládé-darabkák.
A tejkaramellához: 30 dkg cukor, 5 dkg vaj, 5 dl tej.

A tojások sárgáját és fehérjét válasszuk ketté. A sárgákat keverjük habosra a 
cukor felével és a kakaóporral. A csokit darabokra törve olvasszuk meg gőz felett, 
majd keverjük bele a fenti masszába. Habverővel készítsünk tejszínhabot, s ezt is 
adjuk hozzá a krémhez. A tojásfehérjéket a maradék cukorral szintén keménye-
désig verjük, és óvatosan forgassuk a fagyiba. Tegyük fagylaltostálba, és 6 óra 
alatt fagyasszuk készre a mélyhűtőben. A tejkaramellához olvasszuk fel a cukrot 
egy serpenyőben, s mikor folyni kezd, óvatosan kevergetve adjuk hozzá a tejet, 
majd a vajat is. Töltsünk egy pohár hideg vizet, és cseppentsünk bele a masszá-
ból. Ha kerek golyócskaként ér le az aljára, akkor kész a tejkaramella. Ne melegít-
sük tovább, különben megkeményedik. Simítsuk sütőpapírra, és pár óra szikka-
dás után felkockázhatjuk. Halmozzuk a kockákat a fagyi tetejére pár szem málna 
és néhány mentalevél társaságában.

gasztrOnÓmia

Minden a helyén ebben 
a szekszárdi rozéban: 

harmonikusan gyümöl-
csös, vibrálóan savas, 

finoman tanninos. 
Nagyon-nagyon jó inni.

Eperbolond 
bazsalikomfagyi

50 dkg földieper, 5 dl tejszín, 5 dl tej, 17 dkg cukor, 
10 tojássárgája, fél citrom leve, 1 csokor bazsalikom.

A tejet és a tejszínt tegyük tűzálló tálba, melegítsük össze 
a bazsalikom kézzel tépkedett leveleivel. A földiepret jól 
mossuk le, majd turmixoljuk össze. A tojások sárgáját és 

a cukrot egy fakanállal fehéredésig habosra keverjük. 
A fűszeres tejet leszűrjük, majd lassan hozzáadjuk a tojássár-

gás masszát, és vízgőz felett pudingsűrűségűre főzzük. 
Ha kissé lehűl, hozzáadhatjuk az eperturmixot. Tálkába 

téve tegyük a mélyhűtőbe, majd óránként kivéve még 
kétszer keverjük át egy robotgép segítségével. 
Ha van fagyigépünk, először abba tegyük, hagy-
juk keveredni fél óráig, s ezután tegyük 3-4 órá-

ra a fagyasztóba. Izgalmasabb, ha fagyasztás előtt 
vékony metéltre vágott bazsalikomlevelet keverünk a 
fagylaltalapba. 



Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!



kishírek
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Újra éles bevetésen
A kuvasz a honfoglaló magyarokkal érkezett a Kárpát-medencébe, majd Mátyás 
korában már inkább nagyragadozókra vadásztak velük, ezért tenyésztették ki a fajta 
jellegzetes fehér színét – a sötétben ugyanis a vadász csak így tudta megkülönböz-
tetni ebét a farkastól. Egy 2007-ben indult program által – melynek keretében a Fel-
vidékre és Erdélybe marha-, juh- és kecskenyájak őrzésére helyeznek ki fajkutyákat 
– a kuvaszok ősi képességeit ébresztik fel. Így a bátor állatok, ha szükséges, újra ősi 
ellenségeikkel, a medvékkel és a farkasokkal mérkőznek. Szerepük óriási, mivel az 
egyetlen lehetséges védelmet jelentik a havasokban, a tapasztalatok pedig azt iga-
zolják, hogy keményen helytállnak.

A köszönet mágiája
Egy brit és egy amerikai kutatásban arra kérték a résztve-

vőket, hogy napi rendszerességgel fejezzék ki a hálájukat. Mind-
egy, hogy miért, csak őszintén. Az angol kísérletben folyamato-
san mérték a résztvevők elégedettségi indexét, ami folyamatosan 
emelkedett.  Az amerikai projektben gyógyulásra szoruló betegeket 
kértek ugyanerre, akik markánsan gyorsabban gyógyultak, mint a 
kontrollcsoport tagjai. Korábbi kísérletek azt is kimutatták, hogy az 
egymás irányába napi szinten hálát kifejező házastársak kiegyen-
súlyozottabb kapcsolatban élnek, mint a környezetük. A hála érzé-
se tehát egy olyan mentális gyógyszer, ami kölcsönösen javítja 
mindkét fél közérzetét, ráadásul nem is kerül semmibe. 

Gondolatolvasó robotvégtag
A Rhode Island-i egyetem nemzetközi csapata – köztük Perge János magyar agykutató-

val – évek óta dolgozik a gondolat irányította robotvégtag megteremtésén, és munkáju-
kat most siker koronázta. Már két mozgássérült embert is képessé tettek arra, hogy az 
agyukba ültetett érzékelő segítségével irányítsák a számítógép vezérelte robotkarjukat. 

Fejlesztésük óriási segítség a fogyatékkal élőknek, ezzel együtt a kutatók nem állnak 
meg ennél a sikernél. „Jövőbeni célunk a gondolat irányította, korábban bénult végtag 

újraaktiválása” – foglalta össze a csapat terveit a neurológiai kutatás vezetője.

Ismét hódít a mángold
Igen nagy mennyiségű vitamin forrása a nyár közepétől szüretelhető 
mángold, amely két-háromszáz éve közönséges, hétköznapi növény-
nek számított a főúri konyhakertekben – mára azonban kuriózum-
számba megy. Az univerzálisan hasznosítható zöldséget érdemtele-
nül felejtettük el, és csak nagyon lassan hódít újra teret magának. 
 A növény zsengébb leveleit salátába keverve, a keményebbeket 
főzeléknek, míg a szárát a spárgához hasonlóan, párolva fogyaszt-
ják. Az ínyencek szerint a fokhagymával és szerecsendióval ízesített 
darált bárányhús pedig keresve sem tudna jobb helyre töltekezni, 
mint egy mángold szép, fodros levelébe.
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ZENE
Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 

1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) július 31-ig ezt 
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 
az Anna and the Barbies: Ánem! című CD-t.

Előző számunk nyertese: 
Lénárt Andrea, Debrecen

Nyereménye: 
Compact Disco Two Point Five című CD-je.

Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 

JÁTÉK!

Pozsony/Bratislava 
a művészetben
2013. JÚLIUS KÖZEPE – 2013. SZEPTEMBER 
KÖZEPE, BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM VÁRMÚZEUMA

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában 
2013 júliusában időszaki kiállítás nyílik a Pozsonyi 
Városi Múzeum (Múzeum mesta Bratislavy) 
XIX–XX. századot felölelő, sokéves gyűjteménygya-
rapító tevékenységének eredményeit bemutatva. 
A tárlaton szereplő képzőművészeti és iparművé-
szeti tárgyak Pozsony egyes részeit, történelmi 
műemlékeit, esetleg már nem is létező épületeit, 
zugait mutatják be, a XIX. század első felétől kezd-
ve egészen a XX. század 60-as évekig.

Borszerdák a Magyar Nemzeti Galériában
2013. JÚLIUS 10., 17., 24., 31., 18:00–22:00; BUDAPEST

Négy szerda, négy borvidék, négy különféle tematikájú program vár-
ja az érdeklődőket a Nemzeti Galéria panorámateraszán. A látoga-

tók megtekinthetik az állandó gyűjteményeket, a különleges idő-
szaki kiállításon pedig eddig soha nem látott remekművekkel is 
találkozhatnak. A nagy magyar borvidékek közül ezen a nyáron 

Badacsonnyal, Villánnyal, Sopronnal és Pannonhalmával ismerked-
hetnek meg az érdeklődők. Az esték hangulatáról a Nemzeti Tánc-
színház és a hazai jazz élet meghatározó szereplői gondoskodnak.

kULtÚra

Grammy nominies 
2013 
EMI
Az 55. és 56. Grammy-díjátadók 
legjobb felvételeit tartalmazó 
Grammy-válogatáslemez 22 – a 
kritikusok által elismert – sláger-
listás dalt sorakoztat fel. Hallhat-
juk „Az Év Felvételét”, „Az Év Albu-
mát”, „Az Év Dalát” és a „Legjobb 
Pop Szóló Előadását” is, köztük 
olyan világsztárokkal, mint Adele, 
P!nk, a  Maroon5, Katy Perry vagy 
a Coldplay.

Laár András: 
Tündértantra 2
CLS
A Tündértantra sorozat folytatása-
ként megjelent album a spirituális 
zene találkozását jelenti a profesz-
szionális hangzással. Laár András 
nyugalmat sugárzó lemezén saját 
dalai és tradicionális zenék egya-
ránt szerepelnek. A kiadvány 
10 dala között található 5 tradicio-
nális mantra, amelyből az Egyete-
mes Jóakarat Imája, az Om Mani 
Peme Hung hossza miatt három 
részre bontva szerepel.

Hurts: 
Exile
Sony
A manchesteri duó első albuma, 
a Happiness, 2010 őszén jelent 
meg, és azóta elképesztő sikereket 
ért el. Az album felvezető dala, a 
Miracle tökéletesen megalapozza a 
lemez hangulatát – azt a melankóli-
át, amely a modern szintipopot ját-
szó Hurtsre, illetve legfrissebb albu-
mukra is jellemző.

Anna and the 
Barbies: Ánem!
CLS
A zenekar harmadik, tizen-
négy dalt tartalmazó albuma 
a banda eddigi talán legérettebb anyaga. A leme-
zen ezúttal három közreműködő is szerepel, Már-
ti dalát Kiss Tibivel adja elő Pásztor Anna, míg Kar-
dos-Horváth János az Ünnepélyesen fogadomnak, 
Frenk pedig a Polaroid című dalnak kölcsönöz-
te hangját.

Programok – Fesztiválok
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Hippolyt
JÚLIUSBAN FOLYAMATOSAN, ORSZÁGOSAN

Ha valaki a Rózsadombon kényszerül villát venni, annak 
az élete csőstül megváltozik: a Rolls-Royce szerviz egy rab-
lás, a vörös kaviár méregdrága, a Dom Perignon pezsgő bor-
sos... És ha ráadásul az ember lánya valaki olyasvalakibe 
szeret bele, akinek az isten is teremtette, akkor végleg elkél 
némi segítség. Az ismerős, s méltán híres darabot 2013. 
július 4-én mutatják be a Belvárosi Színházban. A Zágon Ist-
ván-féle színmű a Mohácsi testvérek átiratában kerül szín-
padra, a főbb szerepekben Kulka János, Csákányi Eszter 
és Elek Ferenc látható. A darabot Mohácsi János rendezi, s 
a Belvárosi Színházban tartott bemutató után a nyár folya-
mán eljut Balatonföldvárra, Tihanyba, Pécsre, Kőszegre és 
Siófokra is.



 

Mozi Könyv

DVD

Az irgalmatlan
BUDAPEST FILM 
Az amerikai igazságszolgáltatás elől bujkáló Julian 
(Ryan Gosling) egy bokszklubot üzemeltet Bangkok-
ban, amivel drogügyleteit leplezi. Anyja (Kristin Scott 
Thomas) egy kiterjedt bűnszervezet feje, aki azért 
érkezik az országba, hogy hazavigye legkedvesebb fia, 
Billy holttestét. Julian testvérét azután gyilkolták meg, 
hogy brutálisan megölt egy fiatal prostituáltat. 
A haragtól tomboló, bosszúszomjas anya fia gyilkosá-
nak fejét követeli Juliantól.
Bemutató: 2013. július 18.

A magányos lovas 
FÓRUM HUNGARY

A Karib-tenger kalózai filmek alkotói ezúttal egy, a 
30-as évekből származó rádióműsor megfilmesítésé-
be vágtak bele, és alkottak meg egy akcióval és sok 
humorral fűszerezett kalandfilmet. Tonto, az ameri-
kai bennszülött indián (Johnny Depp) számba veszi a 
korábban elmondatlan történeteket, amelyek a tör-
vény emberét, John Reidet (Armie Hammer) az igazság 
jelképévé tették, miközben a nézők szemtanúi lehet-
nek annak, ahogy a két valószínűtlen hős megtanul 
együtt dolgozni a kapzsiság és a korrupció elleni küz-
delmük során.
Bemutató: 2013. július 4.

JÁTÉK!

HaMaROSaN a MOZIKbaN

  KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

kULtÚra
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Vágja ki és küldje vissza címünkre 
(Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) 

július 31-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse 

Mitch Albom Az idő ura című könyvét.
Előző számunk nyertese:  Izsó Lajosné, Nagykáta

Nyereménye: Eoin Colfer Meglőve című könyve

Tóth Krisztina: 
Akvárium
MAGVETŐ

E könyv minden főszereplője árva. A 
negyvenes évek végén örökbefogadott kislány, a 
nevelőszülei, a saját gyereke, a férje, az összes roko-
na és ismerőse: kivétel nélkül mindenki a szeretet-
hiányt tekinti az elfogadott, az egyetlen megélhető 
állapotnak. Mégis, az elfojtott érzelmek és indulatok 
olykor-olykor feltörnek, és sorsfordító pillanatokat 
eredményeznek. 

Elliot Rose:
Nagy vegetáriánus 
szakácskönyv
ALEXANDRA
E receptgyűjteményt nemcsak a húsmentes élet 
híveinek ajánljuk, hanem azoknak is, akik szeretnék 
a zöldségekből készült ételeket kicsit másképp kipró-
bálni, és kíváncsiak az orosz, görög, indiai, francia, 
olasz és török konyha remekeire is. A vegetáriánus 
szakácsművészet királynője, Rose Elliot receptgyűjte-
ményében az egyszerű tésztáktól kezdve az egészsé-
ges leveseken, salátákon és köreteken át egészen az 
ínycsiklandó desszertekig minden megtalálható.

Marco Polo: Ciprus
CORVINA
A Marco Polo-sorozat útikönyve rengeteg 
színes fotó kíséretében ismerteti meg 
az olvasót Ciprus földrajzi adottságaival, 
történelmével, kultúrájával – és természetesen leg-
fontosabb látnivalóival. A kötet praktikus tanácsok-
kal, fontos információkkal is ellátja a turistákat, aki-
ket egy kisszótár és egy 18 oldalas térképmelléklet 
is segít a tájékozódásban.

Lego Ninjago 5
Réges-rég, az idők kezdete előtt, az 
első Spinjitzu mester megteremtet-
te a Ninjagot a Spinjitzu négy fegy-
verével. De mikor meghalt, egy 
sötét lény össze akarta gyűjteni 
őket: ő volt a félelmetes Lord Gar-
madon. A testvére, a titokzatos Sen-
sei Wu azonban megakadályozta a 
gonosz tervet: keresett négy tehet-
séges nindzsát, és az ő segítsé-
gükkel elkezdte felkutatni Spinjitzu 
mester fegyvereit.

Hitchcock
Hitchcock (Anthony Hopkins), 
a híres rendező élete egyik legna-
gyobb dobására készül: éppen 
a Psychót készül leforgatni. Azon-
ban ő is ember volt: vonzzák a nők, 
vágyik a szerelemre, hajlik az önzés-
re, rajong a filmkészítésért, és 
három nő között őrlődik: felesége, 
(Helen Mirren), a korszak egyik leg-
szebb színésznője (Jessica Biel) és 
egy feltörekvő sztár, Janet Leight 
(Scarlett Johansson) bolondítják 
a mestert.

Die Hard – Drágább, 
mint az életed
John McClane hadnagy (Bruce Wil-
lis) megtudja, hogy fia, Jack (Jai 
Courtney) – akivel már évek óta 
nem beszélt – bajba került Moszk-
vában, ezért a segítségére siet. Bár 
együttműködésük nem zökkenő-
mentes, mégis működik: a két gene-
ráció együtt száll szembe a lehetet-
lennel, New Yorktól Moszkváig és 
tovább, egészen Csernobilig vezet 
az útjuk a terroristákkal való küzde-
lem során. 

Mitch Albom
Az idő ura
ANIMUS
Dor, az Idő Atyja visszatér a 
Földre, és megkezdi utazá-
sát két lélek – egy reményte-
lenül szerelmes tizenéves lány és egy örök életre 
vágyó rákbeteg milliomos – oldalán. Ahhoz, hogy 
Dor sorsa is beteljesedjék, meg kell változtat-
nia az életüket. A szívhez szóló regény arra kész-
teti az olvasót, hogy maga is eltöprengjen, mit is 
jelent számára az idő...



A rejtvény megfejtését július 31-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk helyes megfejtése: Gyorsabban, 
magasabbra, erősebben! A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. Elöző számunk nyertesei: Leidl Istvánné, Budapest; Piros Szilárd, Gyöngyös; Róth Ferenc, Nagykanizsa; Tátrai 
Zsuzsanna, Pécs; Baranyai György, Budapest. Gratulálunk!

FejtÖrŐ

Megfejtés: MÉRLEGELJÜNK: körte = 20, masni = 24, gomba = 28; KÉPKIEMELÉS: A felesleges részlet a H. (1-G, 2-B, 3-I, 4-A, 5-F, 6-C, 7-D, 8-E)
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MÉRLEGELJÜNK!
A mérleg mindhárom esetben 
egyensúlyban áll. Ennek alapján 
könnyen kiszámítható, mennyit 
nyom egy masni, egy körte, vagy egy 
gomba. Mennyit is?

KÉPKIEMELÉS
Az ábrából kiemelt négyzetek 

mindegyikét megtalálod 
körülötte, sőt még egy felesleg 

is akad. Melyik a felesleges 
részlet?

SATÍROZD BE!
Fogj egy grafitceruzát és azokat a részeket, 

amelyekben fekete pettyet látsz, satírozd 
feketére. Milyen sziluettet kaptál?

Megfejtés: SATÍROZD BE





HALAK 02.  20. – 03. 20.
Úgy tűnik, az idei nyár minden életterületen tálcán kínálja önnek 
azt, amire vágyakozik. Ez a hónap a párkapcsolatoknak és a 
régebbi barátságoknak kedvez. Azokhoz az emberekhez fog 
közelebb kerülni, akikkel hasonlóképpen gondolkodik, és akik-
kel a legtöbb mondanivalójuk van egymásnak.

KOS 03. 21. – 04. 21.
Az előző, mozgalmasabb időszak után úgy fogja érezni, hogy egy 
kis pihenésre van szüksége. Lehet, hogy kezdetben ezt saját 
magának sem meri bevallani, de ha hallgat szervezete jelzése-
ire és többet pihen, észre fogja venni, hogy sokkal jobban érzi 
magát.

BIKA  04. 22. – 05. 21.
Ha eddig bátortalan volt, és nem volt ereje társával kibeszélni a 
problémákat, vagy nem volt hódító kedvében, akkor még saját 
magát is meg fogja lepni a magatartásával. Anyagi helyzete is 
fellendülőben van, ami nem is csoda, hiszen az elmúlt időszak-
ban megküzdött érte.

IKREK 05. 22. – 06. 21.
Jó ötletek, friss kezdeményezések fémjelzik az ön életében ezt 
a napfényes hónapot. Ha a munkáján belül szeretne valamit vál-
toztatni, hogy az gyorsabban, gördülékenyebben menjen, keres-
sen magának szövetségeseket, akik hasonlóan gondolkodnak, 
mint ön.

OROSZLÁN 07. 22. – 08. 23.
Ha az előző hónapban volt szabadságon, akkor friss erővel áll 
a munkájához, ha azonban eddig mégsem sikerült útra kelnie, 
július második felében remek lehetőség kínálkozik a lazításra. 
Ha teheti, töltsön minél több időt olyan emberek között, akik 
friss energiával töltik fel.

SZŰZ 08. 24. – 09. 22.
Ez az időszak alkalmas házfelújításra, sőt mindenféle ingatlan-
üggyel kapcsolatos tevékenységre is, legyen az lakásvásárlás, 
eladás, költözés vagy csere. Bármit is tesz vagy változtat az ott-
honával kapcsolatban, a megújult környezetében sokkal job-
ban fogja érezni magát.

MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.
Júliusban többet fog törődni az egészségével és a külsejével, 
ráadásul sikerrel leadhat néhány felesleges kilót is. Kicsit töb-
bet költ öltözködésre, kozmetikumokra, de egyetlen percig sem 
fogja megbánni ezt a kiadást. Önbizalmával együtt hódító ked-
ve is megnő, a hétvégi összejöveteleken pedig határozottan 
élvezni fogja, hogy ön a társaság középpontja.

SKORPIÓ 10. 23. – 11. 22.
Ami korábban akadályt jelentett, megoldódik, sőt nevetni fog 
rajta, hogy milyen apróságokat élt meg gondként. Július utol-
só napjaiban egy jó hírt kap, amire már régóta várt. Egy ismerő-
se ajánlatát gyanakodva fogadja, és bár nem árt az óvatosság, 
azért túlzásba sem kell vinnie. Ne mutassa ki a bizalmatlansá-
gát, mert ezzel csak megbánthatja őt.

NYILAS 11. 23. – 12. 22.
Ha az előző hónapban vitás helyzetekbe keveredett, azokat 
már július első napjaiban sikerül megoldania. A családi életé-
ben a humor és a derű jut majd főszerephez, még annak elle-
nére is, hogy a különböző pénzügyi elképzelések okozhatnak 
kisebb súrlódásokat. Végre úgy élheti ki a szabadságvágyát, 
ahogyan szeretné.

BAK 12. 23. –01. 20.
Az előző, kicsit élénkebb időszak után ön ismét inkább csend-
re és nyugalomra vágyik. Ezt nem is lesz nehéz megteremte-
nie, barátai ugyanis mostanában meglehetősen elfoglaltak. 
Ha utazni készül, akkor válasszon egy csendes, vízparti helyet, 
ahol feltöltődhet, és azzal töltheti az idejét, amiben igazán örö-
mét leli.

VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.
Üzleti és vállalkozási ügyei továbbra is remekül haladnak. Vég-
re környezete tagjai is hinni kezdenek az ön sikerében, ami jó 
hatással lesz az önbizalmára. Július utolsó hetét azonban szen-
telje a pihenésnek. Az ön számára most különösen az aktív 
elfoglaltságok jelentenek örömöt és felüdülést.

hOrOszkÓp

RÁK 06. 22. – 07. 21.
Az előző időszakban a munka túlságosan előtérbe került az 
életében. Ez nem feltétlenül baj, de előfordulhat, hogy az az 
érzése támad, hogy a családját egy kicsit elhanyagolta. Mivel 
a Rák az állatöv leginkább családcentrikus jegye, jobban fogja 
magát érezni, ha egyensúlyt teremt a hivatás és a család között.

Tom Hanks 
1956. július 19.

Abebe Dániel (Bebe) 
1976. július 24.

Liv Tyler 
1977. július 1.

Harrison Ford 
1942. július 13.
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pÉLDakÉp

Vadaskert Alapítvány, Borostyán részleg
Az alapítvány outdoor tréningen alapuló élményterápiás programját dr. Kenézlői Eszter gyermekpszichiáter, pszichoterape-
uta, Skaliczky Dávid tréner, élménypedagógus és Labancz Dániel pszichológus 2009-ben dolgozta ki. Idén már közel 
150 fő vett részt az általuk szervezett gyógyító hétvégéken, 2011 óta pedig már oktatják is módszerüket.

K 
FALMÁSZÁS, KALANDPÁLYA ÉS EGY SEREG IZGATOTT GYEREK, AKIKEN NEM LÁTSZIK, 

HOGY BELÜL SÚLYOS PROBLÉMÁKKAL KÜZDENEK: DEPRESSZIÓ, VISELKEDÉSZAVAR, 
KOMMUNIKÁCIÓS NEHÉZSÉGEK ÁLLNAK A FELHŐTLEN GYEREKKOR ÚTJÁBA. EZEKET 

A SZIKLÁKAT IGYEKEZNEK ELGÖRGETNI A MOL GYERMEKGYÓGYÍTÓ PROGRAM ÁLTAL 
TÁMOGATOTT VADASKERT GYERMEKPSZICHIÁTRIAI KÓRHÁZ SZAKEMBEREI.

A kórházi kezelést szerencsére hazánkban is egyre 
gyakrabban egészítik ki olyan alternatív kezelésmó-
dok, mint a Vadaskert által indított kalandterápia. 
A program egyik alapja: magas kihívást jelentő gya-
korlatokba, feladatokba helyezve kiléptetni a gye-
rekeket a komfortzónájukból, hogy ezáltal – a tanu-
lási zónába kerülve – új megoldási stratégiákat 
legyenek kénytelenek alkalmazni, mivel a régiek 
(mint az agresszió vagy az elkerülő viselkedés) ezek-
ben a helyzetekben hosszú távon nem vezetnek cél-
hoz. „Ha a tinédzser rendszeresen konfrontálódik 

mondjuk egy iskolatársával, és a verbális agressziót 
választotta mint megoldási stratégiát, akkor itt rájö-
het, hogy ez nem mindig működik. Sőt, az általunk 
kialakított gyakorlatokban egyáltalán nem műkö-
dik, így kénytelen más megoldást találni”– mond-
ja Labancz Dániel, a program pszichológusa és out-
door trénere. A kalandterápiát a különféle pszichés 
zavarokkal (szorongás, evészavar, kényszerbeteg-
ség, hangulatzavar) hozzájuk forduló gyerekek, fiata-
lok körében alkalmazzák, s e módszer számos egyé-
ni kompetencia (önbizalom, önkifejezés, önállóság, 
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„A Borostyán Program közreműködésével a féléves 
utánkövetés adatai szerint is érezhetően javul 

a család tagjai közti kommunikáció, könnyebbé 
és tudatosabbá válik az együttélés.”

indulatkezelés, kreativitás), valamint a szociális 
készségek (konfliktuskezelési, kommunikációs, 
empátiás készség) fejlődését segíti elő. 

Segítenek feldolgozni az élményt
Nem puszta „élményhajszolásról” van itt szó: a 
szakemberek nagy hangsúlyt fektetnek az erős 
élmények önismereti feldolgozására is. „Az, 
hogy hogyan élünk meg egy élményt, nagyon 
függ attól, hogy milyen hiedelmeink, sémá-
ink, megküzdési stratégiáink vannak” – mond-
ja a szakember. „Itt a kollégáimmal olyan hely-
zeteket teremtünk az élmények segítségével, 
amelyek bátoríthatják a résztvevőket a hosszú 

távon is működőképes viselkedésminták kiala-
kítására és arra, hogy ezeket a mintákat az 

életben is alkalmazzák.”

Idén – az Új Európa Alapítvány támogatásával – 
jelentősen megnőtt a terápián résztvevők száma, 
ami annak köszönhető, hogy a családokat is bevon-
ták az „ottalvós” hétvégékbe: csak idén közel 150 
felnőtt tette meg a gyerekekkel a gyógyuláshoz veze-
tő első lépéseket. Az élményterápiás családi hétvé-
géken sokkal nagyobb biztonságban érezhetik magu-
kat a tinédzserek, hiszen látják és érzik, hogy a 
problémákért közösen vállalnak felelősséget, s nem 
egyedül kell küzdeniük. 
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