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A stílus lendülete
„A stílus lényege az, hogy bonyolult üzenetet közöljünk 
egyszerű módon.”  Giorgio Armani szavai nemcsak a 
divat világában állják meg helyüket, hanem az élet más 
területein is. A hétköznapokban mindannyian alkotni 
szeretnénk valamit: nyomot hagyni magunk után, 
megvalósítani álmainkat, kifejezni egyéniségünket. 
Vagyis, stílusosan élni.

Címlapunk szereplői, a Trokán-nővérek is így élnek. 
Sőt, a munkájukat is meghatározza ez, hiszen igazi 
színész csemeték: szüleik is ismert színművészek. 
Anna és Nóra életében már gyermekként megjelent 
a színház egészen különleges hangulata, Görögország 
szeretete, a mediterrán szépség és a testvéri lét 
szoros köteléke. A szépség, a divat és a zene stílusai 
határozzák meg Dukai Regina mindennapjait is, aki
 az autózás iránti vonzalmáról is mesélt nekünk.

A Tankcsapda imádja a száguldást. Egy speciális 
versenyautó vezetésére invitáltuk őket.

Októberben 20 éves a MOL, de nagyon sokan 
emlékeznek még arra az időre, amikor még csak 
ÁFOR-kutakon lehetett tankolni. Hogy mennyi minden 
történt azóta, arról is olvashat októberi számunkban.

Kellemes őszt kívánunk!
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Egy másodperc alatt 100-ra?  A német 
Rotary Supercars nevű cég 2012-ben tervezi 
bemutatni Raptor GT nevű modelljét. 
A gyengébb kivitelbe 1200 lóerős, négytár-
csás Wankel-motor kerül, az erősebbe viszont 
5,2 literes, 2800 lóerős, 3500 Nm nyomatékra 
képes erőművet építenek, ami 0,9 másodperc 
alatt gyorsítja 100 km/órára az autót.  Az erő-
átvitel és az aerodinamika egyelőre talány, de 
tavaszra működő prototípust ígérnek.

130-ig magától megy a BMW  A bajor 
autógyár kísérleti modelljébe minden eddig 
kifejlesztett vezetést segítő rendszert beletet-
tek, ennek köszönhetően a jármű autópályán a 
sofőr beavatkozása nélkül is képes manőverez-
ni – akár előzni is! A GPS, illetve ultrahangos és 
videoérzékelők még a pályáról le-, valamint oda 
felhajtó forgalmat is észlelik.

Infinitit tuningol a világbajnok  A Nis-
san luxusmárkája, az Infiniti FX50-es modell-
jét szabja át egy kicsit Sebastian Vettel. A Red 
Bull Renault német világbajnoka személye-
sen vett részt az anyagok, színek és alkatré-
szek kiválasztásában. A Frankfurtban bemuta-
tott SUV hófehér, hatalmas felnikkel és F1-es 
kormánnyal.

Nagyban gondolkodik a VW  A német 
autógyár amerikai üzemében hamarosan meg-
kezdődhet egy hétszemélyes hobbiterepjá-
ró (SUV) gyártása, kifejezetten az észak-ame-
rikai piacra: a modell nagyobb, egyszerűbb és 
olcsóbb lesz, mint a Touareg, hogy esélyes kihí-
vója lehessen a Ford és a Chevrolet hasonló 
autóinak.

Európában az amerikai elektromos motor
A Brammo napjainkban az egyik legnagyobb, 
elektromos motorkerékpárok gyártásával foglal-
kozó amerikai cég, melynek két kisebb modellje, 
az Enertia és az Enertia Plus várhatóan az euró-
pai forgalmazókhoz is eljut a közeljövőben. Köz-
ben pedig már készül a nagyobb, Empulse nevű 
motor, amelybe 6, 8 vagy 10 kWh-s akkumuláto-
rok kerülnek majd. Az egységesen 40 kW (54 LE) 
teljesítményű motorokkal a gyártó adatai szerint 
átlagos körülmények között 100–160 km távol-
ságot lehet megtenni két töltés között.
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Dacia-alapokon 
az új Lada

Largus néven érkezik a lényegében a Dacia 
Loganből átalakított legújabb Lada-modell. Az 
autó sorozatgyártását 2012 első hónapjaiban 
kezdik meg a Renault oroszországi gyárában, 

Togliattiban. A Largus nemcsak abban különbö-
zik az eddigi Ladáktól, hogy az ötszemélyes mel-

lett lesz belőle hétüléses modell is, hanem a 
felszereltsége is olyan lesz, amellyel célba vehe-

tő az európai piac. A Largusba csak 
a Loganből ismert 84 és 102 

lóerős benzines motor kerül, 
a drágább változatban 

pedig az ABS és a közpon-
ti zár mellett még fedélzeti 

számítógép is lesz.

Ilyen lesz a kecskeméti Mercedes
Mivel a kecskeméti Mercedes gyár csak 2012 elején kezdi meg működését, ezért az új B osztály első modell-
jei még Németországban készülnek, mégis joggal érezhetjük, hogy ez már a mi Mercedesünk. A stuttgarti gyár-
tó immár hivatalosan is bemutatta az új családi kompakt modellt. 4,76 méteres hosszával és 1,79 méteres szé-
lességével kicsit nagyobb lett, ugyanakkor a tetővonal 48, míg az ülések 86 milliméterrel lejjebb kerültek – így 
végeredményben jóval több hely van az autóban. A nagy utastérhez igen tágas, 666 literes csomagtér társul. Az 
autót egyelőre vagy 1,6-os benzines (122 vagy 156 LE), vagy 1,8-as dízel (109 vagy 136 LE) változatban lehet 
rendelni, és minden biztonsági extra a széria-
felszereltség része.

Triálos bravúr
Az észak-angliai Newcastle-ban található Millenni-

um hidat éppen tíz éve adták át. A csak gyalogosok 
és kerékpárosok által használható, 126 méter hosszú 
híd igazi különlegesség a maga nemében: a Tyne folyó 
feletti 8 méter széles ívelt pálya 40 fokban felnyitható, 

így közepes méretű hajók is át tudnak menni alatta. 
A születésnapon a híd egyik „vendége” Julien Dupont, 

francia triálos volt, aki a városi tereken gyakorolja 
mutatványait, és már a világ számos pontján megfor-

dult, hogy egészen másra használja az utcai műtárgya-
kat, mint amire valaha is gondolnánk. Ezúttal a felnyi-
tott Millennium hídon motorozott végig, elkápráztatva 

a folyóparton ácsorgó közönséget.

AUTÓS-MOTOROS HÍREK
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1. Engedjük sávot váltani járművezető társainkat 
a lezárt forgalmi sávból! 
Bizonyos forgalmi sávokban munkavégzés miatt útle-
zárásokkal találkozhatunk. Legyünk kellően visz-
szafogottak, és tegyük lehetővé, hogy egy gépkocsi 
a lezárt forgalmi sávból átsorolhasson elénk. Jó tud-
ni, hogy számos országban ez az „előzékenység” tör-
vényi előírás.

2. Vigyázzon a „szembejövő forgalom” forgalmi 
sávjaira!
Bizonyos városokban a főbb utcák középső forgalmi 
sávjait „a szembejövő forgalom forgalmi sávjaiként” 
jelzik. Ezeket a sávokat leginkább forgalmi csúcsok 
alkalmával használják, és többnyire egy irányban 
haladnak. Ezek a forgalmi sávok akkor gyorsítják 
a forgalmat, amikor a meglévő forgalmi sávok már 
nem elegendőek, és könnyen közlekedési dugók ala-
kulhatnak ki. Jó ügyet szolgálnak, de a használatuk 
során tudatosítanunk kell a fokozott veszélyhelyze-
tet. A szembejövő forgalom fogalmi sávjában történő  
haladással extrém közelségbe kerülhetünk a töb-
bi járműhöz. Ez a forgalmi sáv gyakran szűkebb, és a 
benne való haladással – legjobb esetben – könnye-
dén elveszíthetjük autónk külső visszapillantó tükrét.

arra, hogy a mellettünk megállt autótól a gyalogos-
átkelőhelyen áthaladó járókelőket ugyan jól láthatjuk, 
másokat viszont nem – például a gyerekeket vagy 
a kerekes székkel közlekedőket.

5. A biztonság érdekében a középső 
sávot használjuk! 
Ha az autópályán három sáv áll a rendelkezésre, 
használjuk a középső forgalmi sávot. A jobb oldali, 
külső sávot általában a lassúbb járművek, míg a bal 
oldali, belső sávot a gyorsabban haladó járművek 
használják. A középső sávban könnyebben biztosít-
hatjuk a „kifelé” hajtást, mivel két lehetőség is a ren-
delkezésünkre áll. Elkerülhetjük azokat a konfliktu-
sokat is, amelyek a jobb oldali sávban előfordulnak, 
és a közvetlenül mögöttünk haladó, gyorsabb jármű-
veket sem akadályozzuk (ez egy szokványos helyzet 
a belső sávban). A gyorsabb autók egyszerűen meg 
tudnak bennünket előzni balról.

3.  A kereszteződésbe érkezéskor tartsunk jobbra!
Ez a szabály a láthatósággal kapcsolatos, és sűrű 
forgalom esetén balesetet előzhetünk meg a helyes 
alkalmazása által. Amikor beérkezünk egy bedugult 
kereszteződésbe, a közeledő autók vezetői (főleg 
a balra kanyarodók) gyakran csak nehezen vesz-
nek észre bennünket – különösen sötétben. Az egyik 
megoldás a jobbra tartás, amíg nem leszünk jobban 
láthatóak a közeledő járművek számára. Ez a sza-
bály különösen a motorosoknak fontos, akiknek épp 
a jobbra tartás lehet az elegendő feltétel ahhoz, hogy 
az érkező vezető észrevegye őket.

4. Figyeljük azokat a járműveket, amelyek a gyalo-
gos-átkelőhely előtt megálltak! 
Ha egy gyalogos-átkelőhelyhez közeledünk és látjuk, 
hogy megállt előtte egy másik, velünk azonos irány-
ban haladó autó, álljunk meg mi is, és győződjünk 
meg arról, vajon szabad-e előttünk az út. Gondoljunk 

EBBEN A SZÁMBAN A BIZTONSÁGOS 
AUTÓZÁS TANÁCSAI SOROZAT KERETÉBEN 

ÖT ÚJ TANÁCCSAL JELENTKEZÜNK, AMELYEK 
SEGÍTENEK ELKERÜLNI A VESZÉLYES 

HELYZETEKET.
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Bárdosi Sándor – Jeep Grand Cherokee
Az olimpiai ezüstérmes (Sydney, 2000) birkózó igazi fenegyerek, 23 évesen üstökösként robbant be a sportágba, 

és csak hajszálon múlt, hogy most nem olimpiai bajnokként ismerjük a nevét. Európa- és világbajnoki bronzérmes-
ként hagyta abba a birkózást, hogy 2007-ben már szumósként legyen az Európa- és a világbajnokság legjobbja. Nap-
jainkban a vegyes harcművészetekben (MMA) teszi próbára erejét és bátorságát. Amikor pedig nem a sző-
nyegen vagy a ketrecben bunyózik, akkor legszívesebben Jeepjében ül, és vagy saját szórakoztatására, 

vagy egy túra keretein belül járja az ország és a nagyvilág valóban úttalan útjait. 2010-ben és 2011-
ben is ott volt 5,2-es V8 Jeepjével a 9000 kilométeres Ázsia-túrán.

MESEJÁRGÁNY

OFF-ROAD, TEREPJÁRÓ, DZSIP, 4*4. BÁRMELYIK 
ELNEVEZÉST IS HASZNÁLJUK A „NAGYTESTŰ” 

AUTÓKRA, MINDEGYIKBEN KÖZÖS, HOGY 
TEKINTÉLYT PARANCSOLÓ MÉRETÜKKEL, HATALMAS 

EREJÜKKEL, IMPOZÁNS MEGJELENÉSÜKKEL NAGY 
RAJONGÓTÁBORRA TETTEK, TESZNEK SZERT 
VILÁGSZERTE. NEMCSAK A FÉRFIAK, HANEM 

A NŐK KÖRÉBEN IS...

A A A A A 
 

Harrison Ford 

– Jeep Wrangler
A férfias sármját 69 évesen is gond nélkül őrző hollywoodi 
filmsztár a Csillagok háborúja Han Solójaként, a világot megmente-
ni igyekvő Indiana Jonesként és a Szárnyas fejvadász hőseként írta be magát 
a filmtörténelembe. A férfias játékokat azonban nem csak a filmvásznon vállalja be a szí-
nész: idén nyáron 42 amerikai államot és a fővárost, Washington DC-t érintő terepjárós túrára is benevezett, 
hogy egy Jeep Wrangler volánja mellett népszerűsítse az amerikai katonák helytállását. Az idei Wranglert minden idők legjobb Jeepjének 
tartják: a 202 lóerős motor 321 Nm nyomatékot ad le, az abroncsok defekt esetén 25 km/h sebességig saját magukat tudják felfújni, és 
akár 75 cm mély vízen is képes átgázolni.

OFF-ROAD, TEREPJÁRÓ, DZSIP, 4*4. BÁRMELYIK 

TEKINTÉLYT PARANCSOLÓ MÉRETÜKKEL, HATALMAS 
EREJÜKKEL, IMPOZÁNS MEGJELENÉSÜKKEL NAGY 

  

A férfias sármját 69 évesen is gond nélkül őrző hollywoodi 
filmsztár a Csillagok háborúja Han Solójaként, a világot megmente-
ni igyekvő Indiana Jonesként és a Szárnyas fejvadász hőseként írta be magát 
a filmtörténelembe. A férfias játékokat azonban nem csak a filmvásznon vállalja be a szí-
nész: idén nyáron 42 amerikai államot és a fővárost, Washington DC-t érintő terepjárós túrára is benevezett, 
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Alan Ritchson – Toyota FJ Cruiser
A fiatal amerikai színész modellként kezdte karrierjét, míg egy ruházati katalógust lapozgatva fel nem fedezte egy hollywoodi sze-
replőválogató. 2003 óta kap kisebb-nagyobb szerepeket – előbbieket mozifilmekben, utóbbiakat pedig tévésorozatokban. Legis-

mertebb két sorozata az Amerikában és Európában is sikerrel futó 
Smallville és a Blue Mountain State, de szerepelt már a 

CSI: Miami egyik epizódjában is (testhez 
álló feladat: Alan Floridában nőtt föl). A min-
dennapokban egy Toyota terepjárót hasz-
nál, amelyet még vállalati autónak 
vett, amikor egy fitneszszalont üze-

meltetett. Ám miután hétköznap is 
rendszeresen jár erdőbe, hegyekbe, 

és van két nagy testű kutyája is, így a 
Toyota maradt a mindennapok autója. 

Alan Ritchson
A fiatal amerikai színész modellként kezdte karrierjét, míg egy ruházati katalógust lapozgatva fel nem fedezte egy hollywoodi sze-
replőválogató. 2003 óta kap kisebb-nagyobb szerepeket – előbbieket mozifilmekben, utóbbiakat pedig tévésorozatokban. Legis-

mertebb két sorozata az Amerikában és Európában is sikerrel futó 
Smallville és a Blue Mountain State, de szerepelt már a 

CSI: Miami egyik epizódjában is (testhez 
álló feladat: Alan Floridában nőtt föl). A min-
dennapokban egy Toyota terepjárót hasz-
nál, amelyet még vállalati autónak 
vett, amikor egy fitneszszalont üze-

meltetett. Ám miután hétköznap is 
rendszeresen jár erdőbe, hegyekbe, 

és van két nagy testű kutyája is, így a 
Toyota maradt a mindennapok autója. 

MESEAUTÓMESEJÁRGÁNY

Reese Whiterspoon – GMC Yukon Hybrid
Tizennégy évesen a Holdember című filmmel kezdte színészi pályafutását, hogy aztán egy, 
még Hollywoodban is ritkának számító ívet írjon le pályafutása a Dr. Szöszi filmektől 
kezdve a Nyughatatlan című filmben nyújtott alakításért kapott Oscar-díjig. Reese 
Witherspoon ma már nem a csodálkozva néző szőke kislány – igazi, elismert szí-
nésznő lett belőle. A producerkedés mellett számos karitatív programban is sze-
repet vállal, így a Kathrina hurrikán utáni újjáépítésekben vagy egészségmegőrző 
programokban. A hatalmas autó is környezetkímélő: a nagy teljesítményű benzinmotort 
két, 60 kW teljesítményt leadó elektromotor egészíti ki. Az autó használható tisztán elektro-
mos módban is, ami által a fékezéskor keletkező energia visszakerül a rendszerbe.
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TROKÁN ANNA ÉS NÓRA

Stílus és Lendület: Első látásra azt mondanám, visz-
szafogott kislányok – miközben a fotózást végigne-
vettük. Egyszer édesapjuk, Trokán Péter sejlik fel 
előttem, a hűvös nyugalmával, másszor édesanyjuk, 
Papadimitriu Athina, a mediterrán tűz. Érzik ezt a ket-
tősséget?
Trokán Nóra: Szerintem ez felesben van bennünk. 
Anna sokkal lobbanékonyabb, konfliktushelyzetben 
engem nehezebb kihozni a sodromból. Ilyen szempont-
ból én apura ütöttem, van bennem egy kis Buddha.

CÍMLAPSZTORI

EGYIK PERCBEN – HA A FOTÓS ÚGY KÍVÁNJA - HŰVÖS DÍVÁK, A MÁSIKBAN 
VADÓC KISLÁNYOK, AKIK PAJKOSAN LEKIABÁLNAK A STÁBNAK, AZTÁN 

FELSZABADULTAN NEVETNEK, AKÁR KÉT KISISKOLÁS A JÓL SIKERÜLT DIÁKCSÍNY 
UTÁN. AHOGY LEÜLNEK ELÉM, ÉDESAPJUK, ÉDESANYJUK VONÁSAIT KERESGÉLEM 

AZ ARCUKON, NÉHÁNY SZÓ UTÁN AZONBAN RÁJÖVÖK: EZ A KÉT LÁNY 
ÖNMAGÁBAN, ÖNMAGÁÉRT ÉRDEKES. 

„ÉN APURA ÜTÖTTEM, VAN 
BENNEM EGY KIS BUDDHA.”

 (TROKÁN NÓRA)



S&L: Anna, a honlapján is megjelenik a görög táj – 
mennyire kötődik az anyai gyökerekhez?
Trokán Anna: Nagyon erősen. Amikor nyáron kime-
gyek Görögországba, mindig van bennem egy „jaj, Iste-
nem” érzés, miközben tudom: ideköt majdnem min-
den. Lehet, hogy ha kint élnék, Magyarország ugyanígy 
hiányozna, úgyhogy próbálok minél több időt a görög 
rokonsággal tölteni, és sok görög filmet nézek.
S&L: Mindketten beszélik a nyelvet?
T. N.: Igen, bár Anna sokkal jobban. Mindent 

megértek, de nehezebben fejezem ki magam.
T. A.: Én viszont tulajdonképp nem is beszéltem 
magyarul, míg óvodába nem mentem. Ott pár hónap 
alatt felzárkóztam, de valamiért úgy alakult, hogy én 
görögül beszéltem, Nóra magyarul.
T. N.: Amikor végre kimondtam egy görög szót, anyu 
majd’ elszállt örömében, de ettől dacos lettem, és 
csak azért sem beszéltem görögül. A minap láttam az 
utcán egy családot, ahol az anya görögül  kérdezett 
valamit, a gyerek pedig magyarul válaszolt. Majdnem 

odaszóltam neki, hogy „figyelj, jobban jársz, ha most 
beszélsz, később bánni fogod”. (nevet)
S&L: Könnyebben tanulnak más nyelveket a kétnyel-
vűség folytán?
T. N.: Igen, de csak olyan nyelvet, amelyet szeretek. 
A németet képtelenség volt belém sulykolni a suliban.
T. A.: Szerintem ez egyébként zenei hallás kérdése is. 
Azt olvastam, hogy akinek jó a zenei hallása, annak 
jobb a kiejtése, és gyorsabban tanul idegen nyelveket.
S&L: Számos hangszeren játszanak, énekelnek, 

CÍMLAPSZTORI

„AZÉRT SZERETEM ANNYIRA 
A SZÍNÉSZI PÁLYÁT, MERT ENNYI 

MINDENT KIPRÓBÁLHATOK.”
 (TROKÁN ANNA)
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emellett több sportágban is kipróbálták már magukat. 
A sokoldalúság szabadságot ad?
T. A.: Ha egyik oldalról nézem: a színészethez elenged-
hetetlen, hogy sok mindenhez értsek. Fordítva pedig: 
azért szeretem annyira a színészi pályát, mert ennyi 
mindent kipróbálhatok.
S&L: Szülői hatásra alakult ez így?
T. N.: Szerencsére anyuék inkább csak engedtek fel-
fedezni, aztán amit élveztünk, amiben tehetségesek 
voltunk, abban megerősítettek. Az sosem vezet jóra, 
ha egy szülő erőltet. Apuék sem sejthették akkoriban, 
hogy ezzel a színészi pálya felé is terelgetnek. Sok-
szor profitáltunk már abból, hogy gyerekként sok min-
denben kipróbáltuk magunkat.
T. A.: A zenétől meg a sporttól egyébként nem csak 
közvetlenül lehet sokat kapni. A személyiségre, men-

tális fejlődésre gyakorolt hatásuk felbecsülhetetlen. 
Amerikában nem kérdés, hogy egy színésznek kis túl-
zással mindenhez kell értenie, és bármit megcsinál-
ni, amit kérnek tőle. Ilyen szempontból nekünk tényleg 
szerencsés neveltetésünk volt.
T. N.: Én például alig várom, hogy lovas filmben szere-
pelhessek! 
S&L: Nem is olyan rég mindketten játszották Helé-
nát a Szentivánéji álomban – máshol, máskor, más 
rendezésben. Ha egymás mellé illeszteném a két elő-
adás felvételét, találnék azonos mozzanatokat kettő-
jük játékában?
T. N.: Annyira különböző volt a két színrevitel, hogy itt 
elkerültük a hasonlítgatást. Emiatt nehéz is ezt meg-
mondani.
T. A.: Biztosan felfedezhetőek apró hasonlóságok, de 
inkább csak a hangsúlyok, kisebb gesztusok szintjén. 
S&L: Képzeljék el, hogy rendezők. Milyen szerepet 
osztanának a másikra?
T. A.: Juj, de nehezet kérdez… Megvan! Nala, az Orosz-
lánkirályból! 
T. N.: Az jó! (nevetnek) Én viszont nem tudom...
S&L: Mit gondolnak a médiaszerepléstől? Nóra, ami-
kor elvállalta a Nagy Duettet, nem félt, hogy darabok-
ra cincálja a bulvár?
T. N.: Úgy tűnik, megtanultam ezt jól kezelni. Fon-
tos, hogy az ember a saját dolgaival foglalkozzon, 
ne engedjen abból, ahol egyszer meghúzta a határt. 
Különben, ha mindig csak egy kicsivel többet vállal, 
könnyen elcsúszhat az értékrendje. Néha elolvastam 
egy-egy kommentet a műsorról, nem kaptam túlságo-
san negatív kritikákat, akikkel pedig az utcán vagy sze-
mélyesen találkoztam, azok kedvesek voltak velem.
S&L: Emlékeznek még, milyen volt, amikor nem tud-
tak úgy kilépni az utcára apjukkal, hogy ne ismerjék 
fel őt?
T. A.: Persze, emlékszem, azt játszottuk, hogy számol-
juk az „sz” betűket: Szomszédok, erdész... (nevetnek)
T. N.: Engem azzal húztak, hogy „hé, Nóri, szóljá’ má’ 
apádnak, ki kéne vágni egy fát nálunk!” De a legvic-
cesebb az volt, amikor bementünk valahová és sokan 
próbáltak úgy csinálni, mintha nem vettek volna észre 
őt. Azon nagyon sokat nevettünk.
S&L: Anna, a Casino című sorozattal lépett az orszá-
gos közönség elé, és annak ellenére, hogy a vissz-
hangja kifejezetten jó volt, az előre gyártott három 
rész után leállt. Mi lehetett a gond?
T. A.: Sajnos, itthon teljesen szokatlan volt a sorozat-
nak ez a formája – ami egyébként Amerikában vagy a 
görögöknél nagyon megy. Amikor meghallottam, hogy 
heti egy epizódot vetítenek, már sejtettem: ennek nem 
lesz jó vége. 
T. N.: Manapság annyira telített a piac,  hogy nagyon 
nehéz olyat alkotni, ami heti egyszer megállja a helyét 
egy kereskedelmi csatornán. A Szomszédok kéthe-
tente egyszer ment, és akkora nézettséget produkált, 
mint addig szinte semmi – de akkor nem is volt ennyi 
konkurencia. Más világ volt. 
S&L: Azt nyilatkozta, sosem szerepelne szappanope-
rában.
T. N.: Ezalatt a napi sorozatokat értem. Nem hiszem, 

Trokán Anna
1984. június 29-én született. 

A Szent Margit Gimnázium után Földessy Margit 
drámastúdiójába járt, majd a Pesti Magyar 

Színiakadémiára. 2009-ben végzett a Színház- 
és Filmművészeti Egyetem zenés színész szakán, 

azonnal szerződtette a Budapesti Kamaraszínház, 
jelenleg a Veszprémi Petőfi Színház társulatának 

tagja. Három nyelven beszél. Főbb szerepei: 
Júlia (Shakespeare: Szeget szeggel), Cyprienne 

(Borisz Vian: Mindenkit megnyúzunk), Heléna 
(Shakespeare: Szentivánéji álom), Jeanne 

D’Arc (Anouilh: Jeanne d’Arc). A Casino című 
tévésorozatban ő alakította Réti Almát.

Trokán Nóra
1986. augusztus 13-án született. 

Édesapja Trokán Péter, a Szombathelyi Weöres 
Sándor Színház, édesanyja Papadimitriu Athina, 
a Budapesti Operettszínház tagja. 2009-ben 
végzett a  Színház- és Filmművészeti Egyetemen, 
Marton László, Forgács Péter és Hegedűs D. Géza 
osztályában, és azonnal szerződtette a Kecskeméti 
Katona József Színház. Szerepelt a Nagy Duett című 
műsorban Caramel oldalán. Főbb szerepei: Heléna 
(Szentivánéji álom), Tímea (Jókai: Az Arany ember), 
Éva (Márai: Eszter hagyatéka), Irina (Csehov: A három 
nővér), Lucia (Shakespeare: Anconai szerelmesek). 
Szabad idejében szívesen fotóz.

hogy egy idő után ez kihívást jelenthet egy színésznek. 
Lehetetlen nem belefásulni. Nem ítélkezem, de én 
nem szeretnék ilyen típusú sorozatban szerepelni. 
S&L: Vidéki színtársulatok tagjai szokták mondani, 
hogy náluk koncentráltan érezhető, mekkora igény 
van a jó előadásokra. Érzik ezt?
(Egyszerre): Igen!
T. A.: Az emberek lassan becsavarodnak a tévétől 
meg a számítógépektől, és a színház izgalmas közeget 
jelent számukra, kicsit kiszakadhatnak. 
S&L: Tegyük fel, hogy egy napot eltölthetnének bárki-
vel a világtörténelemből, legyen az élő vagy nem élő, 
valós vagy kitalált személy. Ki lenne az?
T. N.: (kis gondolkodás után) Dosztoljevszkij. Lenne 
mit kérdezni tőle! 
T. A.: (csukott szemmel gondolkodik) Zeusz!
S&L: Hogyan képzeli el ezt a találkozást?
T. A.: Az erejét, az energiáját képzelem el, és azt, 
ahogyan együtt suhanunk a felhők felett…

Csepelyi Adrienn





Ruha: Sugarbird

SZTÁRTESZT

„Néha ma is nehéz 
kimondanom magamnak, 

hogy szép vagy, pedig 
ez fontos. Minden 

embernek úgy kellene élnie, 
hogy a tükörbe nézve ezt 
mondhassa magának.”
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KÉTFÉLE SEBESSÉG LÉTEZIK: AZ A RITMUS, AMELYBEN AZ ÉLETÜNKET ÉLJÜK 
ÉS AZ, AMELLYEL A KEZÜNK ÜGYÉBE KERÜLŐ AUTÓT/MOTORT/HELIKOPTERT 
VEZETJÜK. NINCSENEK FELTÉTLENÜL SZINKRONBAN EGYMÁSSAL, DE TALÁN 

ÉPPEN EZ A KETTŐSSÉG TEREMTI MEG A BELSŐ HARMÓNIÁT.

DUKAI REGINA

Stílus és Lendület: Évekig zongorázott – leül még oly-
kor a hangszer elé? Miért hagyta abba a hangszeres 
zenélést?
Dukai Regina: Egyszerűen más irányba kanyarodott 
az életem, inkább énekórára jártam. Már nincs zongo-
rám, de ha valahol ráakadok egyre és leülhetek mellé, 
megpróbálom felidézni a darabokat, amelyeket akkor 
játszottam.
S&L: Pitti Katalint, Presser Gábort és Zoránt is terelge-
tő énekpedagógus, Sík Olga óráit látogathatta. Mi volt 
a legsúlyosabb útravaló, amit tőle kapott?
D. R.: Hihetetlenül erős egyéniség volt, néha féltem 
is tőle, pedig tudtam, mennyire szeret. Éveken át az 
„Oly szép vagyok” című dalt énekeltette velem, tükör-
rel szemben, önmagamnak. Néha ma is nehéz kimon-
danom magamnak, hogy szép vagy, pedig ez fontos. 
Minden embernek úgy kellene élnie, hogy a tükörbe 
nézve ezt mondhassa magának.  Szeressem és fogad-
jam el magam úgy, ahogy vagyok! – ezzel a tanítással 
bocsátott útra.
S&L: Egy korábbi interjújában maximalistaként jelle-
mezte magát. Öngerjesztő típus...
D. R.: Többet és többet szeretnék, sosem elég, amit 
elértem, ebből fakadóan úgy érzem, mindig mindent 
tovább tökéletesíthetek! Értékelem a kész, a jó dol-
gokat is, de az a tudat, hogy a következő munkám – 
legyen szó fotózásról, új dalról vagy felvételről – jobb 
lehet az előzőnél, inspirálóan hat rám. Egyébként 
úgy látom, a mai világban nem számít különcnek az 
enyémhez hasonló sebességen pörgő ember.
S&L: Előfordult már, hogy valaki visszarántotta, mond-

ván: veszett a tempó, túlvállalja magát? Énekes, 
modell, műsorvezető – mi fér bele huszonnégy órába?
D. R.: Édesanyám szerint néha pihennem is kellene. 
A feszültség többnyire a hátamon jön ki – szó szerint. 
Vannak napok, amikor az autóm kormányának fogása 
is fájdalmat okoz. Ez a stressz következménye. Nem 
ritka, hogy délután háromkor Gyöngyösön, hatkor Haj-
dúszoboszlón, éjfélkor pedig még Nagykanizsán vár 
egy színpad, reggel pedig a stúdió. Nem panaszko-
dom, mert imádom a munkám minden pillanatát – bár 
a hátfájásról szívesen lemondanék! 
S&L: Fontos, hogy több lábon álljon vagy „muszáj” 
élethelyzettel állunk szemben?
D. R.: Tizennyolc éves korom óta magam építem az 
egzisztenciám, és előnynek gondolom, hogy több terü-
leten is kipróbáltam magam. Ez egészen 
addig járható út, amíg egyik tevékenység 
nem megy a másik rovására, amíg minden-
hol elégedettek veled. Imádom, hogy a Music 
Channelben VJ-ként, azaz tévés zenei műsor-
vezetőként dolgozhatok. Hihetetlen erőt köl-
csönöznek a fellépések, ahol a közönség 
olyan szeretetet sugároz felém, hogy azt kép-
telenség szavakba önteni. A fotózás pedig 
mindig is a kedvencem volt. Rajongok a fény-
képekért, szeretem megörökíteni a napjai-
mat, a barátaimat, a helyeket, ahol járok. 
A párom, Feczesin Róbert, az olasz Brescia 
labdarúgója eleinte nem kedvelte a folytonos 
kattintgatást, de felismerte, hogy ezeket a 
rögzített pillanatokat később értékeljük 

Yaris 1.33 M/T Executive Navi
Hölgyválasz

„Sportos, lendületes, „nőcis”, könnyen kezelhető autó. Álom vele parkolni, a műszerfal átlátható, ami esetemben 
lényeges kritérium, akárcsak a biztonság, márpedig a Yaris, tudtommal, kiemelkedően jó eredményeket ért el 

a törésteszteken. A feszes életritmust kedvelő lányoknak ajánlanám – olyanoknak, amilyen én is vagyok…” 

igazán. Emlékszem, az első közös nyaralásunkon, 
Egyiptomban megkértem, hogy fényképezzen le, 
ahogy a tengerben állok. A végeredmény alapján akár 
a Lupa-szigeten is lehettem volna... Megjegyzem: 
azóta rengeteget fejlődött.
S&L: Hogy viseli a munkával járó kötöttségeket? Mi 
szakítja el a húrt? 
D. R.: Nehezen tolerálom a teszetosza embereket. 
Tessék felpörögni! És harcolok a „kötelező” ellen. 
A szüleim beírattak zongoraórára. Amíg jártam, otthon 
szinte hozzá sem nyúltam a hangszerhez. Aztán kivet-
tek a suliból és folyton zongoráztam. Oroszlán vagyok, 
a makacs, lázadó fajtából.
S&L: A lázadók a maguk feje után mennek. 
D. R.: A visszajelzések fontosak. Nagyon jól működnek 
a megérzéseim, ettől függetlenül kikérem a családom, 
a szerelmem és a barátaim véleményét. Aztán szépen 
egyedül döntök.
S&L: Döntés: az ismertség velejárója a kívülállók 
kíváncsiságának kielégítése. A „kék” közösségi olda-
lon bepillantást enged a magánéletébe. Nem tartja 
veszélyesnek az ilyen szintű kitárulkozást? 
D. R.: Régen a weboldalamon blogot vezettem, 
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 Toyota Yaris 
   M/T Executive Navi
     a következő kenőanyagot ajánljuk: 

    MOL Dynamic 
 Gold 5W–30

Városi settenkedő

Toyota Yaris M/T Executive Navi
Motor:  1.33 VVT
Lökettérfogat:  998 cm3

Max. teljesítmény:  99 LE, 6000 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték:  
 125 Nm, 4000 fordulat/perc
Hosszúság, szélesség, magasság: 
 3885 mm/1695 mm/1510 mm
Max. sebesség:  155 km/h
Gyorsulás (0–100 km/h):  11,7 s
Fogyasztás (vegyes):  5,1 liter
Listaár:   4 424 000 Ft

Fontosabb felszereltség/extrák:
Multidrive S váltó, Start & Stop rendszer, ECO-
kijelző, fokozat-visszajelző, hét légzsák (közte új, 
ikerkamrás első légzsák az utasoldalon), ABS, 
EBD, BA, TRC és VSC aktív védelmi rendszerek 
(alapfelszereltségként!), WIL-ülések, 15 colos 
könnyűfém sport keréktárcsák, Toyota Touch 
rendszer, Smart kulcs és nyomógombos indí-
tás, eső- és szürkületérzékelő, bőrborítású váltó-
gomb és bőr kormánykerék az audiorendszer és 
a Bluetooth kezelőszerveivel, első ködfényszórók 
sötét krómszegéllyel. 

D. R.: Azzal a tudattal, hogy mindent korrektül csinál-
tam végig és nyugodt szívvel a családom szemébe 
nézhetek, elmondhatom: nem csalódtam. Azt hiszem, 
nagyon szerencsés ember vagyok, az igazán rossz dol-
gok és emberek elkerültek. Úgy érzem, vigyáznak rám 
odafent.
S&L: Minek nevezné? 
D. R.: Nem is tudom... Az egyik nagypapámat nem 
ismertem, a másikat igen. Nagyon szerettem, és bár 
kicsi voltam, amikor elment, a halálát sokáig nem tud-
tam hová tenni. Amikor gondban vagyok, Isten segít-
sége mellett Papáét is kérem. Nem járok templomba, 
de sokszor imádkozom, és tudom, hogy van őrangya-
lom. Talán több is.
S&L: Mi lazítja el igazán: a családtagok társasága, az 
utazás, a harmonikus párkapcsolat? 
D. R.: Pontosan ezek, csak sorrend nélkül. Szeretem a 
kapuvári légkört, minden olyan nyugis. Szeretek olvas-
ni, moziba járni, jókat enni, egyedül otthon lenni és 
beülni egy forró vízzel teli kádba – vagy elutazni Olasz-
országba a páromhoz. 
S&L: Ha azt mondom, Gregor Samsa...
D. R.: Azt felelem: Franz Kafka, Az átváltozás. Vonzot-
tak a „furcsa” regények és versek. Írtam is, mármint 
verset. Anyu aggódott, mert meglehetősen negatív 
hangvételűek voltak, kivétel nélkül az elmúlásról 
szóltak. Kafka helyét azóta átvette Paulo Coelho – 
és a verselést is befejeztem.
S&L: Idézne egy „elfeledettet”?
D. R.:       „Nézz körül a világban! Mit látsz?

Sok hajléktalan, nyomorult, 
egy tökéletes embert nem találsz

Az utcán a gyerekek..., 
ha rájuk gondolok, csak szenvedek

Bevezettetek minket e szédült világba
S ez a szédült világ a tiltott fa fekete virága...” 

– és így tovább. Én szóltam...
S&L: Ám kiderült, mi járt egy önmagát állatidomár-
nak vagy állatorvosnak álmodó érzékeny tinédzser 
lány fejében. 
D. R.: Ha ezekről a foglalkozásokról ábrándoztam, 
kutyán kívül más állat szóba sem jöhetett „páciens-
ként”. Aztán amikor anyu figyelmeztetett, hogy az állat-
orvos munkájának a műtét is része, egy másodperc 
alatt elment tőle a kedvem.

szerintem az sokkal rázósabb volt. Túlzásba vittem 
az őszinteséget, minden lelki problémám kiérződött a 
soraimból... A „kék” oldalon nem lehet túlírni a témá-
kat. A karakterszám is határt szab, és én is tanultam 
a történtekből. Azzal, hogy „tanácsot” adok például 
a divattal kapcsolatban és fotókat töltök fel magam-
ról vagy a szerelmemről, szerintem semmi rosszat 
nem teszek. Én örültem volna, ha anno Whitney Hous-
ton ennyit megmutatott volna magából. Minden apró 
újságcikket kivágtam és eltettem, ami róla szólt. Nem 
titok, üzleti szempontból is előnyös, ha jelen vagy a 
világhálón.
S&L: Gyerekként milyennek képzelte a kifutók világát? 
Azt kapta, amit várt?

S&L: A vezetéstől sohasem ódzkodott?
D. R.: Nekem az autóban a biztonság az elsődleges 
szempont – aztán a forma. Gyerekkoromban utasként 
többször voltam karambol részese, ami óvatossá, sőt 
félénkké tett. Úgy gondolom, Dukai Regina megfontolt 
és udvarias sofőr – kivéve, ha késésben van. Nem sze-
retek várni valakire és azt is gyűlölöm, ha rám kell vár-
ni. Fő a pontosság! Néha meghajtom az autómat, egy 
Minit, de ez általánosságban nem jellemző rám. 
A „Mini-szerelem” tíz éve tart: szerintem a világ legcsa-
josabb kocsija, de ha egyszer nagy leszek és gazdag, 
a Minim mellé egy hatalmas, biztonságos járgányt is 
beszerzek!

Kocsor István





A 20 év alatt több 
milliárd forintot 
fordított a MOL különböző 
mecenatúrára.

FÓKUSZBAN

1937. NOVEMBER 21. A BUDAFA 2-ES FÚRÁS MEGKEZDI TERMELÉSÉT, NAPI 62-65 M3 OLAJAT ÉS 
10 300 M3 GÁZT AD – EZZEL ELINDUL A MAGYAR OLAJTERMELÉS, S VALÓRA VÁLIK PAPP SIMON ÉVTIZEDES 
ÁLMA. A MAGYAR OLAJIPAR ÉS GEOLÓGIA GÉNIUSZA FIATAL KORA ÓTA KUTATTA A VILÁG ÉS MAGYARORSZÁG 
KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZKÉSZLETEIT, SZENVEDÉLYE, TUDÁSA, KAPCSOLATAI NÉLKÜL TALÁN MA IS CSAK 
ÁLOM LENNE A MAGYAR KŐOLAJTERMELÉS. 
A BUDAFA 2-ES FÚRÁS TÖRTÉNELMI TETT VOLT, DE EGYBEN ELINDÍTOTT EGY ÚJ TÖRTÉNETET IS. A MAORT, 
MANÁT, MASZOVOL, MASZOLAJ ÉS OKGT RÖVIDÍTÉSEKET KEVESEK TUDJÁK ÉRTELMEZNI, DE 
MINDEN CSALÁDBAN BIZTOSAN VAN VALAKI, AKI TUD MESÉLNI A LEGENDÁS IDŐKRŐL, AMIKOR MÉG CSAK AZ 
ÁFOR-KUTAKON LEHETETT TANKOLNI. 1991. OKTÓBER ELSEJÉN AZTÁN ÚJ CÉG ÉS ÚJ NÉV SZÜLETETT: MOL. 
A BUDAFAI SZTORI FOLYTATÓDOTT, 20 ÉV ALATT EMLÉKEZETES FEJEZETEKKEL BŐVÜLT, HOGY MA OTT 
TARTSON: A MOL EGY MODERN, FOLYAMATOSAN FEJLŐDŐ, FELELŐSSÉGTELJES, SIKERES NAGYVÁLLALAT. 
TÖBB MINT 40 ORSZÁGBAN VAN JELEN, MINTEGY 34 000 EMBERNEK AD MUNKÁT, ÉVENTE 50 MILLIÓ 
HORDÓNYI OLAJAT ÉS FÖLDGÁZT TERMEL, 5 OLAJFINOMÍTÓVAL RENDELKEZIK (SZÁZHALOMBATTA, RIJEKA, 
POZSONY, SISAK, MANTOVA), 11 ORSZÁGBAN, 7 MÁRKANÉV ALATT, TÖBB MINT 1600 TÖLTÖÁLLOMÁSON 
NAPONTA 1 MILLIÓ ÜGYFÉL TANKOL ÜZEMANYAGAIBÓL. A CÉGCSOPORT ÉRTÉKE, ALAPTŐKÉJE KÖZBEN 
EGYRE NŐ, A BEFEKTETŐK ÜZLETILEG RENDKÍVÜL SIKERES PARTNERKÉNT TEKINTHETNEK A MOL-RA. 
A VÁLLALAT MŰKÖDÉSÉT OLYAN ELISMERÉSEK KÍSÉRIK, MINT A LEGSZÍNVONALASABB SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ 
PARTNER CÍM, EGÉSZSÉGBARÁT VÁLLALAT DÍJ, BEFEKTETŐI, HR- ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KITÜNTETÉSEK, VALAMINT 
2010-BEN ÉS 2011-BEN A RÉGIÓBAN EGYEDÜLI VÁLLALATKÉNT CSAK A MOL TUDOTT BEKERÜLNI 
A DOW JONES FENNTARTHATÓSÁGI INDEXÉBE. 
A SZÜLETÉSNAP MINDIG AZ ÜNNEPLÉSÉ ÉS AZ EMLÉKEZÉSÉ. DE AZTÁN AZ ÉLET MEGY TOVÁBB, 
A MOL-SZTORI IS FOLYTATÓDIK. STÍLUSOSAN, LENDÜLETESEN.

1991
Megalakul a MOL.

1993
Négymilliárd forintos 
kőolaj- és földgázbe-
ruházás Szankon.

1995
A MOL-részvények 
hazai és nemzetközi 
nyilvános forgalomba 
hozatala.

1997
Közel-keleti 
koncesszióit 
bővíti a MOL.

1999
MOL–JUKOSZ 
megállapodás 
Zapadno-Malobalik 
olajmező közös 
hasznosításáról.

2001
A MOL közvetlen 
befolyást szerzett 
a TVK-ban.

1992
ÁFOR-kutak egy részé-
nek privatizálása.

1994
Bővül a MOL 2000-es 
kúthálózat.

1996
HAG-vezeték 
átadása.

1998
A MOL-privatizáció 
harmadik szakasza.

2000
Egyezség a 
gáz áráról a 
kormány és a 
MOL között.

2002
A MOL bejelen-
tette: többségi 

tulajdont szerzett 
a Slovnaftban.
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FÓKUSZBAN

2003
A MOL megvásárolta 
az INA 25%+1 
szavazatnyi 
részvénycsomagját.

2005
Elkészült a TVK 
új olefingyára.

2007
A MOL megvásárolta 
az olasz IES-t, 
és stratégiai 
szövetségeket kötött.

2009
A MOL átvette 
az INA irányítását.

2011
Második alkalommal került be 
a MOL a Dow Jones Fenntarthatósági 
Indexébe, a régió egyetlen vállalataként.

2004
A MOL eladta a gázüz-
let cégeit az E.ON-nak.

2006
Átadták Százhalombat-
tán a gázolaj- és motor-
benzin-kéntelenítőt.

2008
A MOL megnyerte 
az OMV-vel szembeni 
csatát.

2010
Átadták az 
Arad–Szeged 
földgázvezetéket.
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 20 ÉVESEK VAGYUNK.
DE VAN, AMI NEM ÉVEKBEN MÉRHETŐ.

FÓKUSZBAN

A LEGHOSSZABB UTAZÁS IS EGYETLEN LÉPÉSSEL KEZDŐDIK. AZ ELINDULÁS MINDIG 
TELE VAN SZÉP REMÉNYEKKEL, MÍG A CÉLBAÉRKEZÉS ÉLMÉNYÉT OLYKOR ELNYOMJA 
A FÁRADSÁG. DE AZ SZÁMÍT IGAZÁN, AMI A KETTŐ KÖZÖTT TÖRTÉNIK. EGY JÓ TÁRSSAL 
PEDIG MINDIG KÖNNYEBB AZ ÚT, MERT VAN KIVEL ÉS VAN MIRE EMLÉKEZNI. KI FELEJTENÉ 
PÉLDÁUL EL AZT, HOGY 2003-BAN, A HUNGARORINGEN BAUMGARTNER ZSOLT ELSŐ ÉS 
MÁIG EGYETLEN MAGYARKÉNT FORMA 1-ES VERSENYEN INDULT? VAGY AZT A PILLANATOT, 
AMIKOR, EGY ORSZÁG ÜLT IZGATOTTAN A TÉVÉK ELŐTT VASÁRNAP DÉLELŐTTKÉNT 
(VAGY ÉBREDT HAJNALONKÉNT) ÉS SZURKOLT MINDENKI TALMÁJÁNAK A MOTORVERSENYEKEN, 
MAJD EZREK KÖSZÖNTÖTTÉK ŐT VILÁGBAJNOKKÉNT. AMIKOR KALANDOS ÚTRA ENGEDTÜK 
A MOL DAKAR TEAM CSAPATAIT, A BUDAPEST RALLYE MEZŐNYÉT, VERES ZOLTÁN 
MŰREPÜLŐT, VITORLÁSHAJÓK, HŐLÉGBALLONOK LEGÉNYSÉGEIT, HEGYMÁSZÓK KÜLDÖTTSÉGEIT. 
HÁNYSZOR CSAPTUNK A LEVEGŐBE, S ÜVÖLTÖTTÜK HANGOSAN A FOCIMECCSEN, HOGY 
„GÓL!”,  VAGY KIABÁLTUK, HOGY  „MEGVAN!”, AMIKOR KOVÁCS KATALIN, JANICS 
NATASA, VAJDA ATTILA ÉS TÁRSAI, VAGYIS A SZÁLLÍTÓK SOKADIK ARANYÉRMÜKKEL

 KEDVESKEDTEK NEKÜNK.
ÖRÖM MELLETT SOKSZOR KIJUTOTT A BÁNATBÓL, DE A BAJBAN SEM MARADTUNK 
EGYEDÜL. ÁRVÍZ, VÖRÖSISZAP, FÖLDRENGÉS, TŰZ- ÉS SZÉLVIHAR SEM JELENTHET 
LEGYŐZHETETLEN AKADÁLY, HA VAN, AKI MELLETTÜNK ÁLL, ADOMÁNYOKKAL, 
ÉLELEMMEL, PÉNZZEL VAGY A KÉT KEZÉVEL SEGÍT. ILYENKOR TÖRTÉNIK MEG AZ 
A CSODA, HOGY FÉLMILLIÓAN MONDJÁK AZT: „ÉN IS ÜLTETTEM EGY FENYŐT”.
MINDENKINEK JÁR AZ ESÉLY AZ ÉLETHEZ, AZ EGÉSZSÉGHEZ, A TUDÁSHOZ, A SIKERHEZ, 
ÉS JÓ, HA VAN VALAKI, AKI TUDJA: KINEK, MIKOR, HOL, MIRE VAN SZÜKSÉGE. A MOL ÚJ 
EURÓPA ALAPÍTVÁNY IMMÁR ÖT ÉVE NYÚJT SOKRÉTŰ SEGÍTSÉGET A RÁSZORULÓKNAK LEGYEN 
SZÓ TEHETSÉGES GYEREKEKRŐL –SPORTOLÓKRÓL VAGY MŰVÉSZEKRŐL, HOGY ELJUSSANAK 
ÉLETÜK VERSENYÉRE VAGY MEG TUDJÁK VENNI A NAGYON VÁGYOTT ÚJ HANGSZERT. 
DE BIZALOMMAL FORDULHATNAK AZ ALAPÍTVÁNYHOZ AZOK A SZAKEMBEREK, SZÜLŐK IS, 
AKIK A BETEG GYEREKEKNEK SZERETNÉNEK SEGÍTENI: VIDÁMSÁGOT, MOSOLYT, ÉLMÉNYT 
NYÚJTANI ÉS EZÁLTAL A GYÓGYULÁSUKBAN KÖZREMŰKÖDNI. 
AZ UTAZÁS TOVÁBB TART. BICIKLIRE PATTANUNK, AUTÓKBA ÜLÜNK, KONCERTEKRE, 
FESZTIVÁLOKRA, KIÁLLÍTÁSOKRA MEGYÜNK, EGYÜTT SÜTJÜK KI, HOGYAN VÉDJÜK MEG 
KÖZÖSEN KÖRNYEZETÜNKET. KÖZBEN EGYMÁSRA NÉZÜNK, ÉS CSAK ANNYIT KÉRDEZÜNK: 
ÉS TÉGED MI HAJT?



FÓKUSZBAN
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NATÚRA

A divatosan csengő ökoéletmód területén módszer-
tanok, fogalmak kavalkádjába ütközünk. Nem kell 
ezeket kívülről fújni, ahhoz hogy energiát és pénzt 
spóroljunk meg, elég néhány egyszerű trükk. Ezek 
kezdetekben olyan apró változtatások lehetnek, hogy 
nem hagyjuk bekapcsolva feleslegesen az elektro-
nikus háztartási berendezéseket, a televíziók példá-
ul készenléti állapotban fogyasztják el az általuk fel-
vett energia 40%-át.  Vagy ügyeljünk arra, hogy a 
hűtő ajtaja mindig zárva legyen, ne szökjön ki a hideg 
levegő. Gyakori hiba, hogy a laptopot, mobiltelefont 

és egyéb elektromos készülékeket a feltöltés 
után is rajta hagyjuk a töltőn. Ezzel nem-

csak áramot pazarolunk, hanem a 
készülékek élettartalmát is 

megrövidítjük. 

      H  
 


MURPHY TÖRVÉNYEI GYAKRAN A KÖRNYEZET TUDATOS ÉLET 
KIALAKÍTÁSÁNÁL IS ÉRVÉNYESÜLNEK: „AMI ELROMOLHAT, AZ EL IS 

ROMLIK”, ÉS HA ÉLETMÓDVÁLTÁSRA ADOD A FEJED, AKKOR BIZTOS, 
HOGY AKADÁLYOKBA ÜTKÖZÖL. A HÉTKÖZNAPI SZKEPTICIZMUS 

NAGYKÖNYVÉT NEM KELL SZENTÍRÁSNAK VENNI, 
AZ ENERGIÁVAL TAKARÉKOSKODNI KORÁNTSEM OLYAN NEHÉZ, 

MINT AHOGY AZ ELSŐ RÁNÉZÉSRE TŰNIK!

„KI GONDOLTA VOLNA, HOGY ÚJRA 
DIVATBA JÖN A VÁLYOG- ÉS 

A NÁDTETŐS HÁZAK ÉPÍTÉSE?”
20 | STÍLUS&LENDÜLET | 2011. október

hűtő ajtaja mindig zárva legyen, ne szökjön ki a hideg 
levegő. Gyakori hiba, hogy a laptopot, mobiltelefont 

és egyéb elektromos készülékeket a feltöltés 
után is rajta hagyjuk a töltőn. Ezzel nem-

csak áramot pazarolunk, hanem a 
készülékek élettartalmát is 

megrövidítjük. 

„KI GONDOLTA VOLNA, HOGY ÚJRA 
DIVATBA JÖN A VÁLYOG- ÉS 

A NÁDTETŐS HÁZAK ÉPÍTÉSE?”

a hagyományos égők áramfogyasztásának csupán 
egy tizedét jelenti. Figyeljünk arra is, hogy elkerüljük 
a hőveszteséget. Tudta-e, hogy a családi házakban 
használják fel fűtésre és vízmelegítésre a lakossági 
energia túlnyomó részét? A gyengén szigetelt lakások 
és a rosszul záródó ablakok-ajtók eredményeképp a 
hő csaknem 50 százaléka elszökik! Tervezzünk be 
szabadtéri programokat, ahelyett, hogy a lakásban 
gubbasztanánk. Ha modernebb megoldásra vágyunk 
– a kellemeset összekötve a hasznossal –, pár alkat-
résszel átalakíthatjuk biciklinket energiatermelő szo-
babiciklivé, így tekerés közben magunk termelhetjük 
azt az energiát, amellyel utána bevilágítjuk a lakást, 
vagy elkészítjük a vacsorát. 
Ma már több ökofalu létesült Magyarországon, 
melyeknek teljes fenntartása a természet energiá-
inak felhasználására épül. Ki gondolta volna, hogy 
újra divatba jön a vályog- és a nádtetős házak építé-
se, melyek olcsóbbak, és jobbak a hang- és a hőszi-
getelési tulajdonságaik? Ahogy az alternatív mód-
szerek és technikai újítások is mutatják, nem kell 
aszkéta életmódot folytatni ahhoz, hogy megóvjuk 
természeti kincseinket az utókor számára, a titok az 
odafigyelésben és a tenni akarásban rejlik.

Számos felhasználóbarát konnektor könnyítheti 
meg a takarékoskodást, hiszen egy gombnyomás-
sal üzemen kívül helyezhetjük a háztartási esz-
közöket. Ilyen például az energiatakarékos elosz-
tó, az áramfogyasztás-mérő, vagy a távirányítós 
konnektor. Vannak, amelyek már olyan infravö-
rös érzékelőkkel működnek, hogy a tévé működé-
sét észlelve automatikusan kikapcsolják azt. Ezek 
használatával évente átlagosan 46 kWh áramot 
takaríthatunk meg! A technikai újítások kényelmes 
és egyszerű használatával megkönnyíthetjük az 
életünket, hiszen egy hosszú nap után nehéz fej-
ben tartani a lakásban bekapcsolt háztartási cik-
kek számát. 

Érdemes napelemmel működő berendezésekre, 
energiatakarékos, LED-es izzókra váltani, ahogy 
azt például a MOL-kutaknál is teszik. Energiaigényük 



Tankoljon energiát Sopronban! A hűség városában szeptember elejétől december közepéig 
nemcsak puttonyok, prések, édes must és aranyló napsütés várja a vendégeket, hanem szá-
mos meglepetés is! A „Must kell pihenni!” akció keretében több három- és négycsillagos szállo-
da a harmadik éjszakai tartózkodást ajándékba adja és további 
meglepetésekkel is kedveskedik! A csomagajánlat igazi kurió-
zummal szolgál: megelevenedik a Kékfrankos legendája, hiszen 
a vendégek valódi Kékfrankot kapnak, mellyel borkóstolón vehet-
nek részt. A különleges ajánlattal a BEST WESTERN Pannonia 
Med Hotel, a Civitas Boutique Hotel, a Hotel Lövér, a Hotel 
Palatinus, a Hotel Sopron, a City Partner Hotel Szieszta Sopron 
és a Hotel Wollner kedveskedik a Sopronba érkező turistáknak. 

A Kékfrank 2010 óta valódi fizetőeszköz Sopronban és környékén, már csak-
nem 500 elfogadóhelyen beváltható. Nevében egy Napóleon korabeli legen-

dát, a Kékfrankos legendáját őrzi. A napóleoni háborúk idején a sopro-
ni borosgazdák a házaikba kvártélyozott francia katonáktól állítólag csak 
az értékesebb kék frankot fogadták el fizetőeszközként, vélhetően innen 
ered a bor neve…
Nyugat-Dunántúlon ősszel számos gasztronómiai rendezvény is várja a 

vendégeket, többek között az Őrségi Tökfesztivál, a velemi Gesztenyeünnep 
és a kőszegi Natúrpark Ízei – Orsolya-napi vásár. 

S 
– „M  ”

SZEREZZEN LENDÜLETET 
A SOPRONI KÉKFRANKOSSAL 

ÉS NYUGAT-DUNÁNTÚL ÍZEIVEL!
PROMÓCIÓ WWW.SOPRONISZURET.HU

A MOL által támogatott fesztivál (korábbi nevén 
Budapesti Őszi Fesztivál) az idei 20 éves jubileumá-
ra minden tekintetben megújul. 
Az új vezetés szemléletváltással, új névvel és új 
arculattal jelentkezik. A név- és arculatváltás tükrözi 
azt a törekvést, hogy a fesztivál szervezői bevonják 

és megnyissák Budapest egyik erősségének szá-
mító, az egyre színvonalasabbá váló kávéházi és 
romkocsmai teret a művészeti programok számá-
ra, megmutatva ezzel a főváros közösségi életé-
nek különleges és egyedi hangulatát a hazai és 
külföldi vendégeknek. 
2011-ben a fesztivál igen sokszínű és változa-
tos programmal jelentkezik. A fesztivál vendége 

lesz a Franciaországban élő és alkotó táncművész, 
koreográfus Nagy József két előadásával (Megne-
vezhetetlen, Cherry-Brandy). Budapestre érkezik 
a Münchner Kammerspiele társulata a nagy sike-
rű Jack London-regény (A vadon szava) adaptációjá-
val, a dél-afrikai Handspring Puppet Company pedig 
a Trafóval közös meghívásunkra érkezik különleges, 
felnőtteknek szóló bábszínházzal. 
A fesztivál zenei kínálatának részeként a Liszt-
reflexiók program keretén belül mutatkozik be a 
MOL által támogatott két fiatal muzsikus tehetség, 
Nemes Réka fuvolista és Renczés Balázs csellista.

Részletes információ és jegyvásárlás a Fesztiválközpont Közönségszolgálatán: 
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 11. (Tourinform iroda) Tel.: (+36 1) 486-3311, (+36 30) 845-2263 www.cafebudapestfest.hu



22 | STÍLUS&LENDÜLET | 2011. október

GASZTRONÓMIA

I¤
GASZTRONÓMIA


AZ OLYAN SZÁRAZ HÜVELYESEK, MINT A BAB, A LENCSE

 ÉS A BORSÓ ÉVEZREDEK ÓTA ALAPVETŐ TÁPLÁLÉKNAK 
SZÁMÍTANAK SZERTE A VILÁGON. FEHÉRJÉBEN ÉS 

SZÉNHIDRÁTBAN IS GAZDAGOK, LAKTATÓK, ÉRTÉKES 
TÁPANYAGOKAT TARTALMAZNAK, FINOMAK, RÁADÁSUL 
OLCSÓK. ÖSSZEÁLLÍTÁSUNKBAN AZ ELKÉSZÍTÉSÜKHÖZ 

NYÚJTUNK INSPIRÁCIÓT – EGY KIS CSILIVEL KIEGÉSZÍTVE!

22 | STÍLUS&LENDÜLET | 2011. október

Bableves 
Hozzávalók: 20 dkg tarkabab, 3 babérlevél, 3-4 teáskanál ételízesítő, fél mokkáska-

nál bors,  15 dkg füstölt kolbász, liszt, pirospaprika, olaj, 1 kis pohár tejföl, 
mustár, petrezselyem.

Elkészítés: Az átválogatott babot még előző este beáztatjuk hideg vízbe. Másnap 
2 liter vízben babérlevéllel és borssal hagyjuk főni. A karikákra vágott kolbászt csak 

akkor adjuk a babhoz, ha az már félig megpuhult. Közben elkészíthetjük a rántást: 
2 evőkanál lisztet adunk az olajhoz, majd ráteszünk 1 teáskanál pirospaprikát, s kis 

vizet adunk hozzá. A habarás egy kis pohár tejfölből és egy evőkanál lisztből áll, amit 
a rántáshoz adunk, majd a keverékkel besűrítjük a levest. A petrezselymet apróra vág-

juk, és a levessel összeforraljuk. Fél evőkanál mustárral ízesítjük, s tálaljuk.
 

Chili Con Carne
Hozzávalók: fél fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, fél-fél zöld és 

piros húsú paprika, 1 konzerv vörös bab, 1 evőkanál olívaolaj, 
25 dkg darált marhahús, fél  konzerv darabolt paradicsom (20 dkg), 
2 dl zöldségleves (kockából), 1 teáskanál szárított oregánó, 
1 teáskanál csilipor. 

Elkészítés: A hagymákat meghámozzuk és összevágjuk, a megmosott 
paprikát pedig apróra kockázzuk. A babot lecsepegtetjük. A felforrósított olaj-

ban megkapatjuk a hagymát, hozzákeverjük a paprikát, és megpirítjuk. Belekeverjük 
a darált húst, a paradicsomot és megpirítjuk. Hozzáadjuk a babot, felöntjük a levessel, 
és kb. 60 percig kis lángon főzzük. Néha megkeverjük. Végül hozzáadjuk az oregánót, 
a sót, a borsot és a chilit. Fehér kenyérrel tálaljuk.



GASZTRONÓMIAGASZTRONÓMIA

Lencsefőzelék 
Hozzávalók: 25 dkg lencse, 1 kis fej vöröshagyma, 1 evőkanál só, 1 babérlevél, 

fél dl étolaj, 2 púpos evőkanál liszt, 1 csapott evőkanál paprika, 2-3 dl tej, 1 púpos evő-
kanál tejföl, 1–2 csepp ecet, csipet só, bors. 

Elkészítés: A lencsét a főzés előtt áztassuk be 4–6 órára. A hagymát vágjuk 
fel kockákra és tegyük a lencséhez. Öntsük fel annyi vízzel, hogy kb. 

8 centire ellepje. Adjuk hozzá az 1 evőkanál sót és a babérlevelet, és főz-
zük közepes lángon. Főzés közben a barnás habot szedjük le kanállal.  

Ha megpuhult, a levét csaknem teljesen öntsük le, és pótoljuk 
a tejjel, így nem puffaszt. A rántásnál a liszthez adjunk olajat 

és paprikát, közepes lángon kevergessük, amíg elkezd rotyog-
ni és besűrűsödik. Ha hígabban szeretjük, adjunk hozzá még 

tejet. Ha elégedettek vagyunk a sűrűségével, adjuk hozzá 
a tejfölt és az ecetet. Sóval és borssal ízesítsük. 

Falafel csicseriborsóból
Hozzávalók: 25 dkg csicseriborsó, 1 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál petrezselyem, fél friss 
csilipaprika, 1 evőkanál liszt, 3/4 teáskanál szódabikarbóna, 1 teáskanál őrölt kömény, 
1 teáskanál zúzott koriandermag, kb. 1,5 evőkanál só, bors, olaj. 

Elkészítés: A csicseriborsót annyi vízbe áztassuk be előző éjjel, amennyi pont ellepi. Másnap 
reggel turmixgéppel pürésítsük, és tegyük egy tálba. A csilit, a petrezselymet, a koriandert, a 

fokhagymát és 2 evőkanálnyi borsópürét tegyünk bele a turmixba és keverjük össze. A két-
féle pürét, a lisztet, az őrölt köményt, a koriandermagot, a szódabikarbónát, a sót és a bor-
sot egy kanállal összekeverjük. Ha túl száraznak érezzük, egy kevés vizet adhatunk hozzá, 
majd csináljunk belőle diónyi gombócokat. Ebből a mennyiségből kb. 8-10 gombóc lesz. 
A nyers falafeleket egy napra a hűtőbe tehetjük a sütés előtt. Az olajat felforrósítjuk, majd 

kb. 2 perc alatt megsütjük benne a falafel gombócokat. Pitával, humusszal, tahinivel 
vagy salátával tálaljuk.



az 

Programok – Fesztiválok

CD
Vágja ki, és küldje vissza címűnkre (Stílus és Lendület, 

1012 Budapest, Pálya utca 9.) október 15-ig ezt 
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 

a 2CELLOS: 2CELLOS című CD-jét.
Előző számunk nyertese: 
Vida Tiborné, Budapest. 

Nyereménye: 
Pitbull: Planet Pit című CD-je.

JÁTÉK!

Kottaörökség 
2011. OKTÓBER 28., 19.30, BARTÓK BÉLA 
NEMZETI HANGVERSENYTEREM

Orosz János, a közelmúltban elhunyt legendás 
bárzongorista kézzel írott kottafüzete egy sze-
rencsés véletlen folytán közkedvelt zenészcsalá-
dok kezeibe került. A família fiatalabb és idősebb 
tagjai nemcsak boldogan lapozták át, játszot-
ták végig újra és újra az egyedi gyűjteményt, de 
hamar ki is válaszották a szívükhöz legközelebb 
álló műveket. Az esten a zeneszerető és együtt 
muzsikáló rokonok idézik fel az elmúlt századok 
zeneszerzőinek mesterműveit: köztük Bíró Eszter, 
testvére, Bíró Nóra és unokaöccse, Suki András, 
valamint Szentpéteri Csilla és fia, Fülöp Kristóf.

Édentől keletre–Fotórealizmus: Valóságváltozatok
MEGTEKINTHETŐ: 2012. JANUÁR 15-IG, LUDWIG MÚZEUM

A hatvanas–hetvenes évek fotórealista festészete Kelet-Európában 
egészen más hagyományokkal, hatalmi elvárásokkal találkozott és 
másfajta hétköznapokat élt, mint például Amerikában. A Ludwig 
Múzeum kiállítása kísérletet tesz a párhuzamos jelenségek együt-
tes bemutatására, a fogyasztói társadalom és a hiánygazdaság pil-
lanatképeinek szimultán megfestésére. A kiállítás nemzetközileg is 
jól ismert és csaknem elfeledett alkotók műveiből egyaránt válogat, 
lehetőséget adva a közelmúlt egy sok alakban létező művészeti ten-
denciájának – elsősorban történeti alapú – újraértelmezésére.

Budapest Fridge
2011. NOVEMBER 10–13., VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA, BUDAPEST

2011 novemberében második alkalommal kerül sor az ország legnagyobb téli fesz-
tiváljára, a Budapest Fridge-re. A rendezvény idén beköltözik a frissen felújított 
Városligeti Műjégpálya területére. A négynapos havas rendezvényen a világ leg-
jobb snowboard és free ski 
bajnokai versenyeznek majd 
(35 méter magas rámpán 
is), a jégpályán pedig min-
denki kipróbálhatja tudását. 
A sportolás mellett koncer-
tek, kiállítók, gyerekprogra-
mok, vásárok és igazi 
téli hangulat várja 
a vendégeket.

KULTÚRA
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Barbra Streisand: 
What Matters Most 
SONY 
A világ egyik legszebb hangú éne-
kesnőjének régi álma vált való-
ra: olyan albumut jelentetett  
meg, melynek dalszövegeit kizá-
rólag Alan és Marilyn Bergman, 
régi barátai és munkatársai írták. 
A  kiadványon olyan dalok kaptak 
helyet, melyek már korábban is 
megjelentek Barbra valamely albu-
mán, köztük a The Way We Were, a 
You Don’t Bring Me Flowers, vagy 
a Papa Can You Hear Me?.

 

Jessi J: Who are you
UNIVERSAL
Az angol énekesnő, dalszöveg-
író kezdetben olyan neves elő-
adóművészeknek írt dalokat, 
mint Justin Timberlake, Alicia 
Keys vagy Christina Aguilera. 
Debütáló single-je, a Do It Like a 
Dude második lett az UK Single 
Chartson, és Price Tag neveze-
tű single-je is igen hamar népsze-
rű lett. Ez utóbbi hallható Who 
You Are című albumán is, melyet 
Jessie a hiphop egyik nagyágyújá-
val, B.O.B.-vel közösen készített el.

 

Red Hot Chilli 
Peppers: I’m with you
MAGNEOTON
A funk és a punkrock keverésé-
vel jellegzetes stílust kialakító kali-
forniai csapat 2006 után jelent-
kezett új anyaggal. Az I’m With You 
című  lemezen három világsláger 
kapott helyet: a Dani California, a 
Tell Me Baby és a Snow (Hey Oh). 
Az új lemez producere Rick Rubin 
volt, aki korábban olyan előadók-
kal dolgozott már együtt, mint az 
AC/DC, a Metallica vagy a System 
Of A Down.

2CELLOS: 
2CELLOS
SONY CLASSICAL
Két szupertehetséges srác 
három hónap alatt ötmil-
lió nézőt vonzott a YouTube-on Michael Jackson 
Smooth Criminaljának csellóátiratával. Igen, ez 
komoly: a duó Nirvanát, Nine Inch Nailst, Stinget 
és filmdalokat játszik gordonkán – ezt mindenki-
nek hallania kell. Autózáshoz tökéletes lemez.



az 

Mozi Könyv

DVD

DELFINES KALAND 3D
INTERCOM

A film egy különös barátság igaz történetét idézi fel. 
Winter, a delfinborjú belegabalyodik egy mélytenge-
ri csapdába, amit a halászok rákoknak szántak. Az 
életét megmentik ugyan – bár farokúszóját elveszí-
ti –, és egy delfinshow óriásakváriumába szállítják 
gyógyulni. Itt látja meg őt egy kisfiú, Sawyer. Kettejük 
között furcsa, őszinte barátság alakul ki, és a fiú min-
dent elkövet, hogy valóra válhasson őrült terve: meg-
győz egy új technikákkal kísérletező orvost, készít-
sen műuszonyt a delfinnek, hogy barátja újra szabad 
lehessen, és visszajusson igazi otthonába: a tenger-
be. Főszerepben Morgan Freeman, Ashley Judd és 
Kris Kristofferson.
Mozibemutató: 2011. október 20.

Jo Nesbo: Hóember
ANIMUS
Harry Hole, az oslói rendőrség külön 
főtisztje az ősz elején névtelen leve-
let kap, Hóember aláírással. Amint lehull az első 
hó, titokzatos eltűnések, bestiális gyilkosságok 
sora kezdődik a norvég fővárosban. Az áldozatok 
egytől egyig családos nők, s az esetek riasztó 
hasonlóságot mutatnak évekkel ezelőtti eltűnési 
ügyekkel. A rendőrség sorozatgyilkosra gyanak-
szik, ugyanis az elkövető különös nyomot hagy 
maga után: egy-egy hóember őrzi a tetthelyeket.

JÁTÉK!

  KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

KULTÚRA
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Vágja ki, és küldje vissza címűnkre 
(Stílus és Lendület, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) 

október 15-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse a Jo Nesbo: Hóember című könyvét.

Előző számunk nyertese: 
Kovács Brigitta, Balatonújlak. 

Nyereménye: S. J. Watson: Mielőtt elalszom című könyve.

LOPOTT IDŐ
INTERCOM

Az idő nem pénz: sokkal többet ér annál. A nem túl 
távoli jövőben viszont pénzbe kerül. Aki ki tudja fizet-
ni, az örökre 25 éves maradhat: szép, egészséges, 
életteli – akinek pedig nem telik rá, az időért könyö-
rög, vagy időt lop, különben a nap végére meghal. 
A szögesdrót egyik oldalán, Etherosban a huszon-
ötnek kinéző, mindenre ráérő gazdagok múlat-
ják végtelen fiatalságuk napjait, a másik oldalon, 
a gettóban pedig kétségbeesett harc folyik a meg-
vásárolható percekért. Meghökkentő és látványos 
képi világ, fantasztikus fiatal szereplőgárda (Justin 
Timberlake, Amanda Seyfried), és kivételesen ötle-
tes forgatókönyv teszi kivételessé a Gattaca rende-
zőjének futurisztikus akcióthrillerét.
Mozibemutató: 2011. október 27.

Étteremkalauz 2011
ALEXANDRA 
Budapest gasztronómiai útikalau-
za negyedjére teszteli le és rangsorol-
ja a magyar éttermeket. A könyv célja, hogy meg-
könnyítse a vendégek számára a tájékozódást, s 
mindenki megtalálja az alkalomhoz és az étvágyá-
hoz megfelelő helyet. A több mint 330 tesztből álló 
kötet nemcsak a kulinaritást értékeli, hanem töb-
bek közt a fel- és a kiszolgálást, az italkínálatot, és 
azt is, hogy milyen az éttermek ár-érték aránya.

David Kirkpatrick: 
A Facebook jelenség
GABO
A Facebook megkerülhetetlen a mar-
ketingben, átformálja a politikát, az üzleti életet, 
saját identitásunkat. Hogyan hozott létre egy 19 
éves harvardi hallgató egy céget, amely megváltoz-
tatta az internetet, és hogyan duzzasztotta fel azt 
óriási méretre? A veterán riporter, David Kirkpatrick 
a Facebook vezetőinek közreműködésével avat be 
a történetébe, s életünkre kifejtett hatásaiba. 
  
Marco Polo: Olaszország/Észak
CORVINA KIADÓ
A Marco Polo útikönyvsorozat Észak-
Olaszország kötete a látnivalók és 
hasznos tudnivalók mellett mintegy 
60 színes képet és 16 oldalnyi útitérképet tartal-
maz. Világos, áttekinthető tagolásban közli az adott 
országra vagy városra vonatkozó legfontosabb tud-
nivalókat, majd történelmi áttekintést olvashatunk. 
A mini szótár, a fontos helyi információk és a prak-
tikus tanácsok után kétnyelvű étlap és profi térké-
pek zárják a könyvet. 

Forráskód
Colter Stevens százados (Jake 
Gyllenhaal) egy száguldó vonaton 
ébred fel egy számára ismeretlen 
nő (Michelle Monaghan) társasá-
gában. 8 percel később a vonatot 
robbanás rázza meg.  A „Forrás-
kód” program egy párhuzamos 
valóságot teremtve lehetővé teszi, 
hogy visszatérjenek a robbanás 
előtti pillanatokba. A százados fel-
adata, hogy kiderítse, ki a merény-
lő – csak közben egyre jobban 
beleszeret az ismeretlen nőbe...

Ismeretlen Férfi 
Dr. Martin Harrist (Liam Neeson) 
autóbaleset éri Berlinben. Mire 
magához tér a kórházban, egy 
másik férfi oldalán találja felesé-
gét (January Jones), akik állítják, 
hogy ők a Harris házaspár. A ható-
ságok nem hisznek neki, nincs 
bizonyítéka, s közben bérgyilkos-
ok veszik üldözőbe s egyedül az a 
taxis segít, aki talán éppen a bal-
esetét okozta.

Bogyó és Babóca 2.
Az elsőként könyvekben megje-
lent Bogyó és Babóca mesesoro-
zat 13 új kalanddal várja a gyerek-
mesék kedvelőit. Bogyó, a csigafiú 
és Babóca, a katicalány együtt 
fedezik fel az erdőket, mezőket, 
vizeket és az eget is meghódítják 
egy léghajóval. Kalandjaik során 
minden útjukba akadó erdei álla-
ton segítenek. 



AZ ELMÚLT ÉVEK MÁR BEBIZONYÍTOTTÁK, HOGY ÉLETKÉPES ÉS 
SIKERES KEZDEMÉNYEZÉS A LEGJOBB MAGYAR ÉS ROMÁNIAI CSAPATOK 
RÉSZVÉTELÉVEL MEGRENDEZETT MOL LIGA VERSENYSOROZAT. AZ ÚJ 

SZEZONBAN EZÚTTAL NYOLC CSAPAT FESZÜL EGYMÁSNAK.

ÚJRA MOL LIGA
SPORT
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A MOL Liga a Magyar és a Román Jégkorongszövetség 
közös kezdeményezéséből született meg 2008-ban, s tíz 
magyar és romániai csapattal el is rajtolt az első idény. 
A magyar gárdák komoly riválisokat kaptak az erdélyi és 
a bukaresti ellenfelek személyében. Ennek következmé-
nye a kiélezett, végig izgalmas bajnokság, ahol akár az 
utolsó fordulóban is változhat az alapszakasz győztese, 
vagy éppen az utolsó, még rájátszásba jutó csapat kilé-
te. Az alapszakaszra és rájátszásra osztott bajnokság 
ugyancsak jót tesz a sportágnak: a több kiélezett mérkő-
zés – a rájátszásban minden meccs ilyen – még jobbá, 
még edzettebbé teszi a játékosokat, amely akár a válo-
gatott sikereiben is visszaköszönhet. Így aztán nem volt 
meglepő, hogy az első, a HC Csíkszereda győzelmével 
záruló bajnokságot újabb MOL Liga idé-
nyek követték.

A következő szezonban, rendkívül kiélezett rájátszás 
végén a Vasas hokisai emelhették magasba a győztes-
nek járó kupát. A 2010–2011-es bajnokság túlzás nél-
kül állítható, hogy az eddigi legjobb volt: az alapsza-
kasz első helye csak az utolsó körben dőlt el a HSC 
Csíkszereda javára a Dab.Doclerrel szemben. Végül 
ez a két gárda vívta a négy győzelemig tartó döntőt is, 
amelyet 4–1-re nyert meg a székely csapat.
Az új idényben itt a visszavágás lehetősége a magyar 
kluboknak. Ezúttal öt magyar és három romániai csa-
pat alkotja a mezőnyt. Átírhatja az erőviszonyokat a 
Dab.Docler és a Sapa Fehérvár AV19 külföldi szerep-
lése. Előző csapat az osztrák másodosztályban, míg 
a fehérváriak az EBEL-ben indítják első csapatukat – 
ugyanakkor idén már egyik klub sem egy zárt kerettel 
bíró farmcsapatot indít a MOL Ligában, hanem 

klasszikus értelemben vett második csapatot, amelybe 
bekapcsolódhatnak az egyébként az első keretben szá-
mításba vett játékosok is. Az alapszakaszban minden 
csapat 35 mérkőzést játszik, azaz öt alkalommal talál-
kozik riválisaival. A bajnokság szeptember 6-án rajtolt 
el a Sapa Fehérvár AV19 – HSC Csíkszereda mérkő-
zéssel (meglepetésre kikapott a bajnok Csíkszereda), 
azóta nagyüzemben zajlanak a meccsek. Az alapsza-
kasz 2012. január 20-án ér véget, ekkor alakul ki az 
alapszakasz végeredménye, illetve a rájátszás párosí-
tása is. És még egy jó hír: a Digi Sport hetente egy mér-
kőzést közvetít az alapszakasz során, és a rájátszás 
több rangadója is képernyőre kerül majd.

A MOL Liga idei mezőnye:
HSC Csíkszereda, Dab.Docler, Miskolci JJSE, FTC, 
Corona Fenestela Brasov, Sapa Fehérvár AV19, 
Steaua Rangers, UTE

Az alapszakaszban minden csapat 35 mérkőzést 
játszik. A rendes játékidőben (3 x 20 perc) ara-
tott győzelemért 3, a hosszabbításban elért sike-
rért 2, míg a túlórás vereség után 1 pont jár. A ren-
des játékidőben elszenvedett vereség után nem jár 
pont. Az alapszakasz végeztével a rájátszásban az 
I. helyezett a VIII.-kal (1), a II. a VII.-kel (2), III. a VI.-
kal (3), míg a IV. az V.-kel (4) találkozik a három nyert 
mérkőzésig tartó negyeddöntőkben. Az elődöntők-
ben az 1. párharc győztese a 4. meccs továbbjutó-
jával, míg a 2. győztese a 3. páros győztesével vívja 
meg a szintén három sikerig tartó elődöntőt. A nagy-
döntő négy nyert meccsig tart.
Bővebb információ: 
www.icehockey.hu; www.molcsapat.hu

ÚJRA MOL LIGAÚJRA MOL LIGAÚJRA MOL LIGA





MOL-HÍREK

Misszió 
Szíriában

A MOL támogatásával létrejött Szíriai–
Magyar Régészeti Misszió ásatásának 

első hónapja sikerrel zárult Margat várá-
ban. Major Balázs vezetésével a kutatók-

ból, építészekből álló, több mint 40 fős 
csapat a vár és környékének teljes felméré-

sén dolgozik. A modern számítógépes épí-
tészeti felmérésekkel, grafikák segítségé-

vel leletekben gazdag időszakot zárhatnak, 
melynek a legfőbb eredménye, hogy az 

utóbbi hetekben, egy, feltehetőleg XII. szá-
zad végi Johannita lovag sírjára bukkantak.

80 literrel a föld körül
Blaskovich Ákos és Csák Attila szeptember 11-én, 3 évnyi felkészülés után, Tempest névre keresztelt környezetba-

rát vitorlásukkal elhagyták a kikötőt. Nem akármilyen céllal indultak útnak: csupán megújuló energiaforrások segítsé-
gével körbehajózzák a földet. A 45 000 km hosszú, másfél évig tartó utat a tervek szerint a MOL használt sütőolajból 
készült biodízeljével, újrahasznosított anyagokból gyártott akkumulátorokkal, napelemekkel, és szélkerék segítségé-

nek meghajtásával teljesítenék. A föld körüli útjukról készülő hajónaplót követni lehet a MOL YouTube csatornáján.

MesterM
Villányi Attila egyike azoknak a tanároknak, akik 
MOL MesterM-díjban részesültek 2010-ben. Az 
elismerést középiskolai kémia-, fizika- és mate-
matikaoktatók kaphatják szakmai munkájukért 
és a tehetséggondozásban betöltött kiemelke-
dő szerepükért volt diákjaik jelölései alapján. Vil-
lányi Tanár Úr egyik patronáltja, Sályi Gergő, az 
ELTE Apáczai Csere János Gimnázium 16 éves 
tanulója az Ankarában megrendezett 43. Nem-
zetközi Kémiai Diákolimpiáról győztesként tért 
haza, ezzel megszerezve kémiából idei ötödik 
aranyérmét.





HOROSZKÓP
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IKREK V. 21. - VI. 21.
Már az elmúlt hónap utolsó napjaiban több munka szakadt önre, 
mint ahogyan azt szerette volna, ráadásul nem olyan feladatok, 
amelyekben örömét leli. Higgye el, nincs olyan munka vagy rész-
feladat, amelyet ne lehetne kedvvel elvégezni. Baráti köréből 
néhányan visszaélnek a jóindulatával, több energiát igényelnek, 
mint amennyit jelenleg adni tud. 

RÁK VI. 22. - VII. 22.
Békés, csendes időszakkal köszönt be az október, s ezt egyet-
len percig sem bánja. Igaz, hogy a családon és a háztartáson 
belül megszaporodtak a teendői, de mivel az otthon és a család 
a legfontosabb életterülete, ez inkább örömmel tölti el. Szeret-
tei méltányolják az ön igyekezetét, s megbecsülést kap érte.

OROSZLÁN VII. 23. - VIII. 23.
Vegyes hatásokat ígér az október, az eleven és a mozgalmas 
időszakok váltogatják egymást. A hétköznapjai ugyan nem 
pezsegnek annyira, mint az elmúlt időszakban, azonban sok-
kal nagyobb örömmel és kedvvel végzi el teendőit. Több lesz 
a szabadideje, végre elegendő időt szentelhet a hétköznapok 
apró szépségeire is, amelyek mellett olykor észrevétlenül szá-
guldott el.

SZŰZ VIII. 24. - IX. 23.
A közelmúltban sikerült legyőznie egy belső korlátját, amely-
nek hatására közelebb került embertársaihoz. Napról napra azt 
érzékeli, hogy könnyedebb és energikusabb. Október első heté-
ben olyan választási helyzet elé kerül, amelyről korábban nem 
tudta, melyik irányba induljon el. Most azonban belülről érez rá 
a legjobb megoldásra.

SKORPIÓ X. 23. - XI. 22.
A sors egy nagyon kedvezőnek látszó ajánlattal lepi meg, 
amely felvillanyozza. Legyen azonban olyan óvatos, mint 
amennyire az életét érintő minden döntésében általában 
lenni szokott. Pénzügyeivel kicsit könnyedén bánik, töb-
bet költ, mint amennyit valójában megengedhet magának. 
Október első napjaiban egy baráti vitában kell megvédenie 
az álláspontját és kiállnia az elvei mellett.

NYILAS XI. 23. - XII. 22.
Ha az elmúlt néhány hónapban igyekezett megvalósíta-
ni korábbi terveit, akkor azt tapasztalja, hogy szélsebesen 
halad a cél felé.  Ha ez kisebb terv volt, még október első 
napjaiban megvalósíthatja, ha nagyobb, akkor se csügged-
jen, mert ami késik, nem múlik. Környezetével könnyen 
megtalálja a közös hangot, kapcsolataiban jól érzi magát. 
Partnerében akár olyan új tulajdonságokat is felfedezhet, 
amely közelebb viszi önöket egymáshoz.

BAK XII. 23. - I. 20.
Munkája során egy régi baráttal veti össze a sors, amely 
kezdetben meglepetést okoz, de egyúttal tisztázhatják is 
egy korábbi félreértésüket. Különösen október első hete 
lesz alkalmas időszak a „mentális lomtalanításra”. Ez jó 
lehetőség arra, hogy mélyebb önismeretre tegyen szert. 
Gondolatait csak azokkal beszélje meg, akik igazán közel 
állnak önhöz.

VÍZÖNTŐ I. 21. - II. 19.
Ha hétfő reggel vidáman ébred, biztos lehet benne, hogy 
nemcsak az a nap, hanem az egész hét is kedvezően ala-
kul. Ezekben a napokban úgy érezheti, hogy életének van 
néhány területe, amely változtatásra szorul. Talán új mun-
kába foghatna, vagy pár dolgot másképp kellene csinálnia, 
mint korábban. Október első napjai különösen alkalmasak 
egy új vállalkozás beindítására. 

HALAK II. 20. – III. 20.
Ez a hónap éppen olyan nyugodt, csendes, szinte esemény-
telen időszakot ígér, mint ahogyan ön az életet elképzeli. 
A napok viszonylagos egyformasága most sokkal inkább a 
biztonság, mintsem az „állóvíz” hangulatát keltik. Szabad-
idejét jól osztja be, s főként olyan dolgokkal foglalkozik, 
amelyekben örömét leli. Talán családtagjai kicsit több akti-
vitást várnának el, de megértik, hogy most más a tempója.

KOS III. 21. - IV. 20.
Lelkesedő, energikus hangulatban lesz, egyes napokon úgy 
érzi, hogy minden korábbi tervét képes megvalósítani. Mun-
katársaira is átragad ez a lendület, bár lesznek páran, akik 
titokban akár irigykedni is fognak önre. Különösen október 
első hetében ügyeljen arra, hogy többet segítsen azoknak, 
akik jelenleg nem olyan energikusak, mint ön.

BIKA IV. 21. - V. 20.
Ha korábban kisebb bosszúságai voltak gyermekével vagy 
családjával, akkor ezt szinte el is felejtheti.  Iskolásko-
rú gyermekei most több figyelmet igényelnek, de a csalá-
di béke rendben lesz. Különösen vidám napokat ígérnek a 
hétvégék, amikor több időt tölthet a családjával.

MÉRLEG IX. 23. - X. 22.
Kisebb vitába keveredhet barátaival vagy közvetlen munka-
társaival, akik talán túlságosan beleszólnak az életébe. Anya-
gi helyzete hullámzó lesz, mivel hamarosan nagyobb kiadás vár 
önre, nem ártana, ha kicsit átgondolná kiadásait és bevétele-
it. El sem tudja képzelni, hogy egy kisebb ötlettel mennyit spó-
rolhat.

Görög Zita 
1979. 09. 27.

Kate Elizabeth Winslet  
1975. 10. 05. 

Sting 
1951. 10. 02.

Hugh Jackman  
1968. 10. 12. 





MI KELL EGY IGAZÁN KÜLÖNLEGES TESZTVEZETÉSHEZ? A VILÁG 
LEGGYORSABB UTCAI AUTÓJA, A TANKCSAPDA ZENEKAR, EGY MINIMUM 
2 KM-ES KIFUTÓPÁLYA EGY EXSZOVJET REPÜLŐTÉREN, LENIN ATYÁNK 

FEJSZOBRA ÉS ROZSDÁS FÉMAJTÓS BUNKEREK – EZ UTÓBBIAK CSUPÁN 
A HANGULAT KEDVÉÉRT. 

PILLANATKÉP

A 30 fokos hőségben állunk a betonon. A látóhatá-
ron vibrál a felhevült aszfalt felülete; füstfelhő, fékcsi-
korgás, hallani a motor távoli morajlását. Visszafelé 
tart a pályán Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa, aki 
a világ egyik leggyorsabb utcai autóját, az Ariel Ato-
mot teszteli. Itt senkit sem zavar a zaj, és persze a 
sebesség sem.

Vigyázz, kész, rajt!
Egy puszta közepén vagyunk. Rendezett szénabálák 
között rendezetlen hatású domboldalba vájt bunke-
rek, keresztül-kasul futó kifutópályák és szerviz utak. 
Csend van és béke. Csak a motor hangja van. Hall-

juk, sőt, a szagát is érezzük. Nem csalódunk: tényleg 
nagyon megy az autó. Nem hiába van előkészítve a 
bukósisak, a kesztyűk és a szemüveg. Tamás egy-két 
kör után már szinte profin veszi be a haladó program-
ban használt szlalompálya kanyarjait. Végül egy mar-
káns jobbossal és az utolsó szakasz egyenesében a 
gázt jól megtolva „csusszan” be a sebtében felállított 
sátrunk mellé. „Hallod, ez mennyire kemény! Brutál. 
Adrenalin, sebesség, iszonyat nagy élmény!” – mond-
ja izgatottan, miközben kiszáll a sportkocsiból. Nem 
könnyű csak úgy kiugrani a mélyen ülő, Forma–1-es 
járgányokra hasonlító, ajtók nélküli sportautóból. Míg 
a motor kissé lehűl, és mindenki egy cseppet szusz-

szan, addig azt is megtudjuk, milyen érzés közvetle-
nül 300 lóerőn (vagy mellett) ülni.  

A boxban
Egy szóban: fantasztikus. Nemcsak 
azért, mert brutálisan gyors, és itt 
nemcsak a 250 km/h végsebesség-
re vagy a három másodperc alatti 
100 km/h gyorsulásra gondolunk, 

LOBOGÓ HAJ, 
KRÓM ÉS LÓERŐ

ARIEL ATOM-TESZTELÉS A TANKCSAPDÁVAL
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PILLANATKÉP

hanem a féktelen erőre és az ezzel járó élmény inten-
zitására is. Az elegáns forma és a letisztult design 
mögött hihetetlen gépészeti precizitás és motortudo-
mány van. Ez valóban egy mérnöki mestermunka, ami 
a motort illeti, ugyanakkor a formája – főleg a szépen 
ívelt szárnyai – rendkívül elegáns külsőt varázsolnak 
a „kisszörnynek”. Csúcstechnológia a köbön. 
Tamás után Molnár Levente, azaz Cseresznye is 
behuppan az autóba. Ő is haladó köröket fut, és igen 
jól! Noha néhol fel-felborul egy-két útjelző bója, az így 
némiképp átrendezett szlalompályán a vége felé szin-
te hibátlan köröket fut. Hiába, gyakorlat teszi a mes-
tert, szokták mondani. „Hát ez nagyon durva! A dob-
hártyám is beszakadt” – mondja, persze mosolyogva. 
Amíg a felhevült motort pihentetjük, a Tankcsapda 
mesél aktuális és jövőbeli terveiről. A nyári fesztivál-
turné után egy kisebb, két hónapos pihenő követke-
zik. Ám a rövid szusszanás után, ősszel a banda már 
új dalokon kezd el dolgozni, az év végén pedig egy 
exkluzív, 400 oldalas könyv jelenik meg a zenekar 
elmúlt 10 évéről, sohasem látott képekkel, sztorikkal, 
a turnékról, vagyis tömény, cenzúrázatlan Rock and 
Roll minden mennyiségben! Decemberben azért még 
felbukkannak a fiúk, az immár hagyománnyá vált utol-

só, évet záró koncertjüket hazai pályán, a debreceni 
Főnix Csarnokban rendezik. Decemberben az alábbi 

helyszíneken lépnek fel: 
12. 03. Kiskunfélegyhá-
za, 12. 10. Szeged, 12. 
27. Kecskemét, 12. 29. 
Debrecen- Főnix Csarnok.

TANKCSAPDA
Alapítás: 1989. október 14.
Első album (magánkiadásban): Punk and Roll (1990 
októberében)
Első koncertturné: 1991 (14 állomás)
Első új tag: 1992-ben Molnár Levente (Cseresznye) is 
az együttes tagja lesz
Első aranylemez: 1996-ban az „Ember Tervez” című 
albumuk
Új lemezszerződés: 1998-ban a Sonyval szerződnek
Második új tag: 2000-ben Fejes Tamás csatlakozik 
az együtteshez
Díjnyertes albumok: 
„Agyarország”(2001) 
„Élni vagy égni”(2003) 
Legújabb album: 
„Minden jót” 
(2009)

ARIEL ATOM
Az Ariel Atom 3 másodperces 100 km/órás gyorsulásával tartja 
az utcai autók között a világrekordot. Végsebessége 250 km/h! 
Teljesítménye (súly/LE aránya) jelentősen meghaladja a hétköz-
napi autókét. 
Segédelektronikával és más berendezésekkel nem rendelkezik. 
Nincs ABS, se szervó, se kipörgés- vagy csúszásgátló.

Motorblokk: 300 LE (Honda Civic Type-R – 2000 cm3)
Súly: 470 kg
Futómű: Bilstein
Fék: Alcon versenyfék
Váltó: 6 sebességes, manuális

„A VILÁG VÉGE MÉG VÁRHAT,
HADD HALLJAM A HANGOD,

ÜVÖLTS ÚGY, MINT AZ ÁLLAT, 
ITT VANNAK A TANKOK…” 

(TANKCSAPDA: ITT VANNAK A TANKOK)

Még egy kört? 
Végül a zenekar frontembere, Lukács László ül a 
volán mögé. A többiekhez képest Laci sokkal meg-
fontoltabban futja köreit. Ugyan nem egy Niki Lauda, 
de látszik, hogy ő is élvezi a vezetést. Lobog a haja, 
és még csak ventilátor sem kell hozzá! Mikor befut, a 
többiek tréfálkozva kérdezik tőle, hogy a „kuplunggyil-
kosnak” remeg-e a lába? „Nekem már a 200 lóerő is 
durva volt, de a 300…” – vallja be. Mentségére legyen 
mondva, nem egyszerű feladat ezt az erőt kordában, 
kormány alatt tartani. A haladó körök alatt fokozato-
san állítják a sebességet, így a kezdő 100 lóerőről pár 
körönként 200, majd végül 300 lóerőre tornázzák fel 
a motort. Bár borulásmentesített az autó, azért még-
is agresszíven, hatalmas erővel robban ki a kanyarok-
ból. Tényleg nem dísz, valóban jól jön a kormányzás-
hoz a kesztyű. 
Az utolsó gyorsulásos körre már csak Tamás és Cse-
resznye jelentkezik. Ez már a profi program része, vég-
re szabadon szárnyalhat az Atom; az egyenes kifutó-
pályán 240-250 km/ó-ra gyorsulnak fel. A horizonton 
most már csak egy gyorsan mozgó sötét sáv látszik. 
Tamás kiszállva meg is jegyzi: „Azt hittem, csak egy 
csík vagyok...!” Torzultak is a fejek rendesen, mi pedig 
élvezhettük a szélvédő helyére szerelt kis kamera fel-
vételeit arról, ki hogyan élte meg a bukósisak és szél-
védő nélküli szélsebességet. 
Se ajtók, se szőnyeg, se szélvédő, se sztereó vagy 
fűtés. Csak az elképesztő sebesség és a száguldás 
élménye. Igazi atomzene.

Tóth Patrícia



PÉLDAKÉP

Marcell egész életében sportos alkat volt, kisgyermek- 
kora óta számos sportágat kipróbált már. Eleinte szó 
szerint más vizeken járt, az úszást gyakorolta komo-
lyabban, ám egy iskolai bemutató örökre megváltoztat-
ta jövőjét: beleszeretett a tájfutásba. A fiatal tehetsé-
get először Hites Viktor, valamint a Veszprémi Bridzs és 
Tájékozódási SE vette szárnyai alá, majd miután egy-
re meggyőzőbb eredményeket hozott, a Kőbányai Sirá-
lyok „lecsaptak rá”, így 2008 óta a Kőbányai Sirályok Táj-
futó Egyesület kötelékében versenyez, Kovács Zoltán 
edző irányítása alatt.  „Hálás vagyok a veszprémieknek, 
nagyon jól megtanítottak az alapokra, de Kőbányán jóval 
több versenyzési lehetőség adódik” – meséli Marcell.
Aki mellesleg kiemelkedő tehetségnek bizonyul a tájke-
rékpározásban is: 2006 óta a magyar ifjúsági tájkerék-
pár-válogatottat erősíti. Még ebben az évben megnyerte 
a magyar váltóval az Európa-bajnokságot, és kerékpá-
ros karrierje azóta is szárnyal, már egyéni versenyző-
ként is felállhatott a rangos megmérettetés dobogó-
jának legfelső fokára. A tájkerékpár miatt kezdődött 
kapcsolata a MOL Tehetségtámogató Programjával is: 
„Egy új biciklit szerettem volna, így édesanyám segítsé-
gével pályáztam. Szerencsére el is nyertem a támoga-
tást, és azzal a biciklivel versenyzek jelenleg is.”
Bár nagyon büszke a kerékpárral elért eredményeire is, 
saját bevallása szerint nagyobb teljesítmény tájfutással 

A TÁJ SZERELMESE

kivívni egy-egy sikert. Köszönhető ez annak, hogy erő-
sebb a mezőny, több a kiemelkedő sportoló, és annak 
is, hogy a futás nagyobb koncentrációt igényel. A futás-
sal elért eredményei közül az idei cseh verseny helyezé-
sére, a diákolimpiai győzelmekre, a 2009-es Hungária 
Kupa elnyerésére és az országos bajnokságok dobo-
gós helyezéseire a legbüszkébb, de említhetnénk még 
a Velencei Nemzetközi Tájfutó Fesztivált is, ahol ara-
nyat is szerzett már.
Versenyzői pályájának megkezdése óta Marcell már 
elnyerte a Magyar Köztársaság jó tanulója – jó spor-
tolója kitüntetést is. Az elismerést igencsak megér-
demelte, hiszen amellett, hogy jó diákként végzi min-
dennapos teendőit az iskolában – készül a tavaszi 
érettségire, majd a Budapesti Műszaki Egyetem épí-
tészmérnöki szakára –, onnan hazatérve megkez-
di „második életét”, és indul edzeni. „Napi szinten 
körülbelül 3–4 órát szoktam edzeni, ezt egészítik ki 
a havonta megrendezett edzőtáborok.” A napi edzést 
igyekszik a közelben letudni, így Veszprém és Bala-
tonfüred a leggyakoribb helyszín, míg az edzőtáborok 
alkalmával a jóval nagyobb kihívást rejtő Bükkben, 
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HORVÁTH MARCELL NINCS KÖNNYŰ HELYZETBEN: EGYSZERRE KÉT 
SPORTÁGBAN SZERETNE HELYTÁLLNI, ÉS MÉG A KÖZÉPISKOLÁBAN IS 

A MAXIMUMRA TÖREKSZIK. ENNEK ELLENÉRE A 19 ÉVES VESZPRÉMI FIÚ 
MÁR MOST HATALMAS SIKEREKET TUDHAT MAGA MÖGÖTT: 

A CSEHORSZÁGBAN MEGRENDEZETT IFJÚSÁGI TÁJFUTÓ 
EURÓPA-BAJNOKSÁGRÓL IS BRONZÉREMMEL TÉRT HAZA. 

a Mátrában gyakorol, ám idén nyáron megfordult 
például Svédországban is. 
„A MOL nélkülözhetetlen támogatást nyújt, amelynek 
segítségével ki tudok utazni a külföldi versenyekre és 
edzésekre.” Bár Marcell lassan kinő a junior kategóriá-
ból, úgy tervezi, hogy felnőttéletének is szerves része 
lesz mindkét sport. Az egyetem mellett is mindenkép-
pen igyekszik majd időt szakítani mind a tájkerékpár-
ra, mind a tájfutásra. Bár rengeteg cél lebeg a szeme 
előtt, jelenlegi legnagyobb álma mégis egy Junior Euró-
pa-kupa megszerzése lenne. „A sportnak mindig lesz 
helye az életemben, nem tudnám nélküle elképzelni 
a jövőmet.” 

Tomanicz Éva

HORVÁTH MARCELL

Legfontosabb eredményei
2008:  Velencei XXIX. Nemzetközi Tájfutó Fesztivál 1. hely, 
 Tájkerékpáros Európa-kupa, Litvánia, 1. hely,
 Junior világbajnokság, Lengyelország, 7. hely.
2009:  Tájkerékpáros Európa-kupa, Dánia, 1. hely.
2010:  A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója
2011:  Ifjúsági Tájfutó Európa-bajnokság, Csehország, 3. hely.
Mindkét sportágban többszörös országos bajnok, tájfutó 
diákolimpián 8-szoros aranyérmes.








