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A képen látható autó illusztráció. Átlagfogyasztás: 5,5-8,1 l/100 km, CO2-kibocsátás: 147-193 g/km.

Tapasztalja meg, milyen érzés egy örökifjú Mazdát vezetni, mely 90 év 
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A siker hullámain 

A Stílus & Lendület szeptemberi címlapján Gryllus Dorka, 
aki önmagát zavarba ejtő keveréknek tartja.  
Úgy éli életét, mint egy hullámlovas, kivár, majd rárepül 
egy neki tetsző hullámra, amit aztán meglovagolhat. 
A színész-énekesnő ügyesen szeli a habokat.
És ha már a hullámok legyőzésénél tartunk, a Pillanatkép 
rovatunkban szeretnénk bemutatni Önöknek a bátor és 
kitartó amerikai háziasszonyt, Jennifer Figge-t, aki immár 
harmadjára úszta át az Atlanti-óceánt; a kaland közben 
ezúttal hat cápatámadás és számtalan medúzacsípés 
érte. A 33 napig tartó úton egy magyarokból álló legény-
ség segítette.
A MOL az árvízkárosultak javára tizenötmillió forintot ado-
mányozott a Nemzeti Összefogás Alapítványnak, és ezen-
felül június végén elindította az Országlánc nevű segélyak-
cióját, amelyhez több ezren csatlakoztak adományaikkal 
a MOL- kutakon. Az összefogás eredményeképpen ötmil-
lió forintos adomány gyűlt össze, melynek egyharmadát 
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet segítségével az 
egyik leghátrányosabb borsodi falu, Ináncs óvodájának 
bebútorozására fordítottuk, hogy a gyerekek vidámságot, 
kényelmet és biztonságot érezzenek maguk körül. Az ado-
mány további kétharmadából pedig Abaújszántó újjáépí-
tését támogatjuk a segélyszervezeten keresztül. 
Köszönet az Országlánc minden láncszemének!

A szeptember nagyon szerethető hónap hiszen, ha sze-
rencsénk van, már nincs nagy forróság, de az igazán zord 
idő még nem jön el. A fények lágyabbak, a táj zöldjét új 
színek váltják fel, és a nyár végi naplementékhez sincs 
hasonlóan fogható.

Sikeres és szép indián nyarat kívánunk Önöknek!
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Tanky, a praktikus tanktáska
A Kappa legújabb tanktáskája minden motorra fel-
erősíthető, univerzális kiegészítő. A mágneses alá-
téttel járó kellemetlenségek (ha szennyeződés ragad 
rá, összekarcolja a tankot, ha pedig nem fém a tank, 
akkor nem tapad) itt nem fordulhatnak elő, a Tanky 
esetében ugyanis a motortípushoz illő alaplap egy 
puha anyag, ami mégsem csúszkál a tankon, hanem 
abszolút biztosan tapad. Két szíjjal rögzíthető a villa-
nyakhoz és a vázhoz. Az alaplapra illeszkedő táska 
néhány patenttal és cipzárral le-, illetve felcsatolha-
tó, és a tanksapka is könnyen elérhető. 

Új Mercedes S63 AMG  A Mercedes bemu-
tatta legújabb csúcslimuzinját, az S63 AMG-t. 
A gyárilag tuningolt limuzint egy 5,5 literes, 571 
lóerős, dupla turbós V8-as motor hajtja, amely 
csodák csodájára beéri 10,5 liter üzemanyag-
gal 100 kilométeren. Mindezért 4,4 másodper-
ces gyorsulást és 300 km/h feletti végsebes-
séget kapunk. 

Hibridként támadhat fel a Toyota Supra  
2002-ben indoklás nélkül szüntette meg a 

‚
90-

es évek egyik legsikeresebb olcsó sportautó-
jának, a Toyota Suprának a gyártását a japán 
cég. 2006-ban még a modellnév védettségét 
sem újította meg, most viszont úgy döntöttek, 
hogy ismét piacra lépnek az egyszer már sike-
res névvel. A hírek szerint az új Supra egy 400 
lóerős benzinmotorral és elektromotorokkal 
szerelt hibrid lesz.

Fiat 500 kombikivitelben  A kabrió és az 
Abarth által tuningolt változat után talán már 2011-
ben jön a következő Fiat 500-as modell: egy hosz-
szabb tengelytávú kombi. A gyárból származó infor-
mációk szerint az új 500-as legalább 25 centivel 
hosszabb lesz, mint az eredeti modell, és azoknak 
készül, akik eddig a helyhiányra panaszkodtak.

Óriás lenne a ralipályán a MINI  Négy 
évtizedes szünet után 2011-ben a MINI újra 
visszatér a ralipályákra. Az egykor szép sikere-
ket elérő angol autógyár a Countryman model-
lel száll be a világbajnoki WRC-sorozatba. Az 
autót a Prodrive nevű céggel közösen fejlesz-
tették, és egy, a nemzetközi szövetség előírá-
sainak megfelelő 1,6 literes, négyhengeres tur-
bómotor hajtja majd, amit a BMW Motorsport 
mérnökei raktak össze.

Újabb hibrid a Toyotától
A Toyota nemrégiben megújult népszerű kompaktja, az Auris a márka első olyan modellje Európában, amely a 
hagyományos belső égésű hajtásláncok mellett immár Hybrid Synergy Drive hajtással is megrendelhető. Az Auris 
HSD a Priusból már ismert full hybrid rendszernek köszönhetően teljesíti az Euro 6 emissziós szabványt; telje-
sítménye ugyanúgy 136 lóerő, mint a Priusé, átlagos fogyasztása pedig csupán 3,8 liter száz kilométeren. Az új 
Auris már szeptembertől kipróbálható a Toyota-márkakereskedésekben.

Mindenki szereti az Audi A7 Sportbacket
Az ingolstadti gyár hivatalosan is nyilvánosságra hozta legújabb kedvencük, az A7 Sportback adatait. Saját meg-
fogalmazásuk szerint a modell kedvére tesz a kupék, a szedánok és a kombik kedvelőinek is. Majd öt méter 
hosszú, 1,91 méter széles, de csak 1,42 méter magas. Az alapból is 535 literes csomagtér akár 1390 literes-
re is növelhető. A négyféle (két-két benzines és dízel) motor közül a leggyengébb is 204 lóerős (280 Nm-es nyo-
matékkal), de a kompresszoros V6-os turbódízel már 300 lóerőt ad le. Mindez nagyszerű fogyasztási és káros-
anyag-kibocsátási értékekkel megkoronázva.

Újításokat hoz a felfrissült Hyundai i30
Megújult külsővel és néhány, a kényelmet és a gazdaságosságot szolgáló változtatással érkezik hamarosan 
az új Hyundai i30. A dél-koreai gyártó három év után szabta át egy kicsit az autó formatervét. Az orr-részen 
meghagyták a jellegzetes, egyedi formájú lámpatesteket, viszont a hűtő alatt feltűnt egy trapéz alakú nyílás, 
ami sportosabb, kifejezetten határozottabb karaktert ad az autónak. A formaterv élei egyértelműen az euró-
pai piacon ma hódító divatot követik. Ennél fontosabb, hogy az új i30-at már öt év garanciával és start-stop 
automatikával lehet megvenni.

AUTÓS-MOTOROS HÍREK
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Bővíti kínálatát a Maserati
Az eddigi három modell (GranTurismo, GranCabrio, Quattroporte) mellé a közeljövőben újakat is készül 
bevezetni a Maserati. A modenai sportkocsigyártónál már elkészültek a tervei egy olcsó, de kellően erős 
szedánnak, ami a kedvezőbb ár elérése érdekében az új Quattroportéval épül majd azonos platformra, 
vélhetően 2013-tól. Előtte azonban még felfrissül a GranTurismo (2011-től) és a Quattroporte (2012-től) 
is. Készül egy hibrid hajtásos modell is, amihez a technikai alapokat a Ferrari biztosítja. A Maserati célja, 
hogy két-három éven belül 10 ezer darabra emelje az eladásait.

Bővíti kínálatát a Maserati
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Ducati Multistrada – egy sokoldalú motor
A Ducati legújabb gépe több mint egy motor: ha kell, akkor 
négy motor. Az új Multistrada 1200 S gombnyo-
másra alakul át sportmotorból túra-, enduro vagy 
városi motorrá. Ehhez arra volt szükség, hogy a 
mérnökök a kívánt menetdinamikának megfele-
lően négyféle üzemmódba rendezzék a motor, 
a futómű, illetve az ezeket koordináló, irányító 
segédprogramok működését. A motort a kulcs-
csal leadott rádiójellel lehet elindítani, ekkor 
számítógép oldja fel a kormányzárat is. A 150 
lóerős kétkerekű nagy, minden információt 
megjelenítő digitális kijelzőt kapott.

Nagyon bízik 
a Chevrolet a Voltban

41 ezer dolláros áron készül bevezetni a Chevrolet az amerikai piac-
ra Volt nevű hibridhajtású autóját. A Volt különlegessége, hogy 

nem egy elektromos motor egészíti ki a benzinest, hanem fordítva, 
ráadásul a robbanómotor nem is a kerekeket hajtja, hanem csak 

áramot termel a Li-ion akkumulátoroknak, miután azok 60 kilomé-
terrel az indulás után lemerülnek. Teli tankkal viszont további 450 
kilométert lehet megtenni. Az akkumulátort egy egyszerű kábellel, 

hálózati csatlakozóból lehet tölteni. A Chevrolet biztos benne, hogy 
az egyedülálló technika óriási siker lesz. A 2011-es tengerentú-
li bevezetés után Európában és Kínában is elkezdik az autó for-

galmazását.

AUTÓS-MOTOROS HÍREK

Ducati Multistrada – egy sokoldalú motor
A Ducati legújabb gépe több mint egy motor: ha kell, akkor 
négy motor. Az új Multistrada 1200 S gombnyo-
másra alakul át sportmotorból túra-, enduro vagy 
városi motorrá. Ehhez arra volt szükség, hogy a 
mérnökök a kívánt menetdinamikának megfele-
lően négyféle üzemmódba rendezzék a motor, 
a futómű, illetve az ezeket koordináló, irányító 
segédprogramok működését. A motort a kulcs-
csal leadott rádiójellel lehet elindítani, ekkor 
számítógép oldja fel a kormányzárat is. A 150 

Nagyon bízik 
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SZTÁRTESZT

Vulévu és 
a Franciadrazsé

VASS VIRÁG REGÉNYRŐL, SZERELEMRŐL

MINDIG ELFOGLALT ÉS MÁR-MÁR BOSSZANTÓAN SIKERES 
17 ÉVES KORA ÓTA: EGY SZÉP, ÍRÁSTUDÓ NŐ, AKI 

SZAKADATLANUL ÉS MESTERIEN JÁTSZIK A KLAVIATÚRÁN. 
SOKÁIG NEVES NŐI MAGAZINOK KEDVELT SZERZŐJE ÉS 
ELISMERT SZERKESZTŐJE VOLT, MANAPSÁG MERÉSZEBB 
ÉS NAGYOBB LÉLEGZETŰ KALANDOKBA BONYOLÓDIK: 

ROMANTIKUS REGÉNYEKET ÍR. 

A Vulévu és a Franciadrazsé sikere után sincs megállás, fejben már kerekedik a követke-
ző történet, a bőrönd is útra kész, hogy az írónő a következő regény helyszínének levegőjé-
ből szippanthasson. Őrült a tempó, nagy az izgalom, az utazás előtti sietségben alig tudtuk 
rávenni, hogy egy kicsit fékezzen. 
Vass Virág: Merő empátiából, talán hogy beszélhessünk róla, az én régi autóm úgy döntött, 
éppen a ti fotózásotokon robban le. Órákig állt a tűző napon a legnagyobb kánikulában, és 
amikor az olvadt sminkemben, reménykedve elindultam felé, már a távirányítóra sem 
reagált. 
Stílus&Lendület: Hogyan viselkedik ilyen helyzetekben? Felnyitja a motorháztetőt, vagy 
nőiesen pislog, amíg megjön a segítség? 
V. V.: Azt hiszem, minden klasszikus női tünetet produkáltam. Pánikba estem, odafutottam 
az első férfihoz, a motorháztető helyett a tanksapka karját húzogattam, kétségbeesetten 
kerengtem az autó körül, és vártam… 
S&L: Ezek szerint nincs ellenére, sőt megtestesíti a hagyományos női modellt? 
V. V.: Remélem, az egyensúly kedvéért  azért vannak bennem maszkulin tulajdonságok is. 



 

Honda CR-Z 
Motor:  1,5 literes benzines + elektromos erőforrás

Lökettérfogat: 1497 cm3

Max. teljesítmény: 

 belső égésű motor 114 LE, 6100 fordulat/perc

 elektromotor 14 LE, 1500 fordulat/perc

Max. forgatónyomaték: 

 belső égésű motor 145 Nm, 4800 fordulat/perc

 elektromotor 92 Nm, 500 fordulat/perc

Hosszúság, szélesség, magasság: 4080/1740/1395 mm 

Gyorsulás: 10 s

Fogyasztás: 6,1 /4,4 /5,0 l/100 km

Ár: 6 499 000 Ft

SZTÁRTESZT

S&L: A regényei szerelmes női szereplői hogyan őrzik 
meg a méltóságukat egy vad, sodró kapcsolatban, 
féltékenységben, vagy akár egy válásban?
 V. V.: Az egész világ, az egész túlélés az individualiz-
musról szól, csakhogy van egy területe az életünknek, 
ami viszont az önátadásról. Megpróbálunk mindent 
kontrollálni, de az emberi viszonyainkat nem tudjuk. 
Ezzel nem csupán a nők birkóznak, ez mindannyiunk 
közös problémája. Néhány évtizede még társadalmi 
elvárások szabályozták, hogyan kell mindezek dacára 
férfiaknak és nőknek együtt élni. Ezek az elvárások 
mára megszűntek, bár a fejünkben még működnek, 
csak éppen az élet nem igazolja az érvényességüket.
S&L: Mikor van vége a szerelemnek? Megalázó hely-
zetekben mi a stratégiája? 
 V. V.: A szerelem nem fair játszma, a megalázó hely-
zetekre pedig nincs tuti stratégiám. Sajnos inkább a 
feladósok közé tartozom, bár hiszem, hogy lehet egy 
vesztes helyzetet is méltósággal kezelni és a javunk-
ra fordítani. A szerelemnek szerintem akkor van vége, 
amikor már nem épít, hanem rombol. Úgy gondolom, 
ebben az esetben menekülni kell, akár egy házasság 
kötelékéből is.
S&L: Miért Párizsban játszódnak a regényei? A fran-
cia nők tudatosabbak, másként élik, érzik a férfi-női 
párviadalt?

V. V.: Anélkül, hogy sztereotípiákat gyártanék, úgy 
tapasztaltam, a magyar és a francia nők valóban elté-
rően élik meg a nőiességüket. Ez főleg akkor tudato-
sult bennem, amikor főszerkesztőként jártam ki szak-
mai tréningekre, hiszen a nők önmagukról alkotott 
képét sok mindenben  a női magazinok fogalmazzák 
meg és formálják. Mi jobban elválasztjuk a szerepein-
ket, és azt, hogy mivel azonosulunk? Mi választunk, 
hogy anya vagyok, értelmiségi vagy csajos cicaba-
ba? Arrafelé magától értetődően simul össze a sok-
féle szerep. Gondoljunk csak a régi szalondámákra, 

www.olajexpressz.mol.hu

Termékeinket kedvező áron 
megvásárolhatja webshopunkban. 

SZTÁRTESZTSZTÁRTESZT

Honda CR-Z 
a következő kenőanyagot ajánljuk: 
MOL Dynamic Star 5W–30

Forintalapú, casco-köteles
finanszírozási ajánlat

Honda CR-Z
Bruttó ár: 6 499 000 Ft

Két példa az autó megvásárlására:

Önrész: 1 624 750 Ft 

I. 72 havi részlet: 90 817 Ft

  (THM: 10,70%)

II. 84 havi részlet: 81 448 Ft

  (THM: 10,70%)

Merkantil Lízingvonal: (06 1) 2-68-68-68 
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A hirdetés nem minősül a Merkantil Bank részéről ajánlattételnek, 
célja a figyelem felkeltése.

Éveken át dolgoztam vezetőként. Azt is mond-
ják, minden alkotó, teremtő folyamat, alapvető-
en maszkulin, tehát az írás is. Az egyenlőség vagy 
inkább az egyensúly, szerintem, az élet legfontosabb 
elve. A gender témát, a társadalmi nemek egyenlősé-
gének problémáját az emberi méltóság kérdésének 
tekintem, és ilyen értelemben fontosnak tartom.

Szerelem első látásra
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akik egyszerre hódítottak a nőiességükkel és a szel-
lemes riposztjaikkal. 
S&L: Párizs – a szellemesség, a divat, az elegancia, 
a stílus. Önnek mit jelent a luxus?
V. V.: Újságíróként találkoztam a luxussal, laktam 
lakosztályokban, amelyekhez lakáj járt, eljutottam 
az európai felső tízezer partijaira, sok, valóban tehe-
tős embert ismertem meg. Mindig figyeltem őket, 
de semmi mást nem láttam, minthogy a legnagyobb 
luxus az, ha valaki a saját személyisége ritmusában 
és alkatához mérten élhet. Ők az igazán mázlisták, 
vannak közöttük művészek, milliomosok, de közéjük 
sorolom a fodrászomat is, aki egy önálló vendégkör-
rel maga irányítja az életét. Én is jó úton haladok 
efelé, remélem, el is érem.
S&L: Az írás pedig az Ön luxusa?

V. V.: Az írás fegyelmezett munka. Ahogy monda-
ni szokták, ihletből írok, de gondoskodom róla, hogy 
reggel kilenckor meg is érkezzen az ihlet. Egy tetőtéri 
dolgozószobában, könyvespolcok gyűrűjében írok. 
Az íróasztalom ablak előtt áll, ha felpillantok a moni-
torról, látom a felhőket.
S&L: Hogy érzi, a regényforma illik leginkább az alka-
tához, a ritmusához? Mi lesz a magazinos, oknyomo-
zós, újságírói vénájával?
V. V.: A legtöbb újságíró grafomán, a műfaji kereteket 
előbb-utóbb szűkre szabottnak érzi. Fikciót írni 
másfajta örömöt jelent, nem nyújt azonnali kielégü-
lést, hiszen hatalmas szövegtestet kell mozgatni. 
Kimondhatatlanul élvezem. A média világától pedig 
még a harmadik regényemmel sem szakadtam el 
teljesen, ami szerintem nagyon izgalmas terep. 
A médiának őrületes a hatalma, hisz még a politiká-
nál is jobban befolyásolja az életünket, éppen ezért 
nagyon érdekes emberi játszmák és viszonyrendsze-
rek alakulnak ki a berkeiben, sok izgalmas karakter-
rel. Kezdő írók amúgy is szívesen mozognak 
számukra ismerős terepen.
S&L: Kezdők igen, de Ön most éppen hódítani indul 
egy új világot…
V. V.: Igen, Indiába készülök. A következő regényem 
a változó világ egyre kuszább párkapcsolati viszonya-
it próbálja meg a maga eszközeivel ábrázolni. 
Az egyik karakter ötletét egy indiai újságíró isme-
rősöm adta, aki hiába tanult  Amerikában és 
nagyon autonóm alkat, el kellett fogadnia a tényt, 
hogy a szülei választották ki számára a férjét. 

 

Fontosabb felszereltség/extrák:

Három, választható üzemmód (Eco/Normal/Sport), 

állítható magasságú vezetőülés, alumíniumpedá-

lok, audiorendszer USB-csatlakozóval és mélynyomó-

val, automata légkondicionáló, bőrbevonatú kormány 

és váltógomb, 4 irányban állítható, elektronikus szervo-

kormány, esőszenzoros ablaktörlő, fűthető vezető- és 

utasoldali ülés, parkolást segítő szenzorok hátul, sebes-

ségtartó automatika (tempomat), Sötétített hátsó abla-

kok, VSA (Vehicle Stability Control, kikapcsolható), xenon 

fényszóró mosóberendezéssel.

Az ő története remekül igazolja: még a konzervatívnak 
számító, elrendezett házasságok intézménye sem 
tudja megkímélni a férfiakat és nőket attól, hogy 
szembesüljenek azzal, a régi játékszabályok már nem 
működnek. A magyar hősnő saját élethelyzetét ebben 
a távoli világban kezdi értelmezni és megfejteni. Talán 
elfogadni is. Persze, ahogy a Sokszor csókol India cím 
is utal rá, ez azért nem szociográfia lesz vagy gender 
tanulmány, hanem ízig-vérig szerelmes regény.

Pataki Katalin

Honda CR-Z
„Nekem főleg japán autóim voltak, nagyon szerettem őket. Régebben egy Yarisszal jártam, és imádtam. 
Olyan könnyű volt vezetni, mint egy játékautót. Most pár éve egy Mazda 3-ast vezetek, piros, belül feke-
te alapon piros tűpettyes üléssel, és ezzel körülbelül ki is merítettem minden szempontot, ami egy autóvá-
lasztásnál nálam szóba jöhet. Ez a gyönyörű, hófehér Honda CR-Z, amit kipróbálhattam, inkább sportos, de 
egyértelműen nőies. Őszintén tetszett. Elegáns autó. Bele tudnék szeretni.”
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MOL Green Kártya
Önnek, cégének, családjának!
Felejtse el a papíralapú szerződéskötést!
Igényeljen online módon Ön is Green Kártyát, hogy mihamarabb 
élvezhesse a kártya által nyújtott 5 Ft/liter üzemanyag-kedvezményt 
az Ön által kiválasztott MOL-töltőállomásokon!

Kerüljön előnybe!
További részletek a www.mol.hu weboldalon.
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Fenséges
járművek

Bentley State Limousine
Ez az első Bentley a királyi flottában, amit II. Erzsébet az 50. 
koronázási évfordulóra kapott a cégtől. Az autó teljesen egye-
di, egy, az összes modelltől különböző autót terveztek az 
uralkodónak. A limuzin kialakításában részt vett maga 
a királynő, és fiatalabb fia, András herceg is. A kocsi 
6,22 méter, majd egy méterrel hosszabb, mint egy 
Bentley Arnage. 
A tengelytávja 3,84 méter, ami 1,3 méterrel több, mint 
az Arnage esetében. A 480 lóerős motor nyilvánvalóan 
képes repíteni a páncélozott járművet, de ugyanilyen 
fontos az is, hogy 5-15 km/h sebességgel lehet vele 
cirkálni az ünnepségeken. A Bentley-t természetesen a 
királyi fősofőr vezeti.

„KORONÁD LEGSZEBB GYÉMÁNTJA WALES” - MONDTA A KÖLTŐ ARANY, ÉS 
BÁR VAN ABBAN NÉMI IGAZSÁG, HOGY A NEVEZETT TERÜLET A LEGSZEBB 
TARTOMÁNYOK EGYIKE, AZÉRT EGY ROLLS-ROYCE PHANTOMMAL ALIGHA 
VESZI FEL A VERSENYT. PLÁNE, HA AZT A PHANTOMOT A KIRÁLYI CSALÁD 

MEGRENDELÉSÉRE GYÁRTOTTÁK, ÉS A BUCKINGHAM-PALOTA GARÁZSÁBAN ÁLL. 
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Rolls-Royce Phantom VI
Ebből a modellből kettő is akad a királyi garázsban: az egyik 

1978-ból való, és a változatosság kedvéért a királynő ezüst 
jubileumára, azaz a 25. koronázási évfordulóra kapta, még-

hozzá a Brit Autógyártók és Kereskedők Társaságától. 
A másik Phantom VI egy jóval fiatalabb, 1987-es 

gyártmány. A modellt 1968–91 között gyártot-
ták, 6,2 vagy 6,8 literes V8-as motor hajtja, az 

áttételről pedig négysebességes automata 
váltó gondoskodik.

Rolls-Royce Phantom IV
A fenséges flotta legidősebb tagja jelenleg egy 1950-ben készült 
Rolls-Royce Phantom IV. A Mulliner kasztni alatt egy 5,72 literes 
soros nyolchengeres motor lapul. Az autót 1953-ig használta  
Erzsébet és férje, Fülöp herceg, még trónörökös korából. 
A hatvanéves autót a mai napig nagy becsben tartják, így termé-
szetesen kifogástalan az állapota. Az uralkodó alkalmanként 
azért még igénybe szokta venni, például a legendás Ascoti 
Derbyn. De aki ennél is idősebb királyi autót akar látni, az 
keresse fel a sandringhami múzeumot, ahol megcsodál-
hatja VII. Edward 1900-ban gyártott Daimlerét is.

Range Rover
Harry és William, a két ifjú herceg első autója egy méretarányosan felére kicsinyített Aston Martin volt (ami szintén ki van állít-
va Sandringhamben), amit azóta persze már kinőttek a fiúk. Az ifjabb herceg, Harry korábban egy Audi A3-assal járt, míg báty-
jának, Williamnek egy Volkswagen Golf volt az első saját autója. Jelenleg mindketten Range Rovert hajtanak, nem is akárhogy 
– rendszerint meglehetősen gyorsan, és nem ritkán két szórakozóhely között. Harryt kapták már el 160 km/h-s sebességgel 
ott, ahol 100 km/h  volt a megengedett tempó. Ennek azonban már két éve, azóta 
pedig nem érkezett panasz a fiatalúrra. 
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A FILM AZ IGAZI
NAGY VARÁZSLAT

Gryllus Dorka nem tervez, nem kombinál, nem spe-
kulál, hanem szépen hagyja az életet, hogy megtör-
ténjen vele. Nincs kétségbeesve, hogy nem tud vála-
szolni – akárhányszor is kérdezem meg –, hogy mit 
csinál ősszel, mik a tervei, hogyan tovább. Várakozik 
és jógázik, és mint egy jó hullámlovas, ha jön a len-
dület (eddig még mindig jött), ha adódik egy lehető-
ség, akkor röpül: betöri és megszelídíti a vizeket. Így 
lett színésznő, így került Berlinbe, így jönnek-men-
nek a szerepek az életében, így vásárol ajándékot, 
és így lett egy világzenét játszó berlini bulizenekar 
énekesnője is jó pár évvel ezelőtt.
A RotFront főleg ska-, raggae-, dancehall-, cumbia, 
és klezmer zenét játszó, de a kelet-európai turbó-
polkát és az urbánus hiphopot sem megvető nem-
zetközi (orosz, magyar, német, amerikai emigráns 
művészekből álló) zenészcsapat. Végigmondani is 
művészet…
Stílus&Lendület: Hogy csöppent ebbe mint éne-
kesnő?
Gryllus Dorka: Hat évvel ezelőtt Berlinbe men-
tem németül tanulni, és a zenekar magyar tagjá-
val, Wahorn Simonnal (a Simi, akivel már itthon is 
zenéltünk korábban) teljesen véletlenül futottam 
össze az utcán. Mondta, hogy van egy zenekara, 
lenne-e kedvem énekelni. Nekem meg volt, azóta 
velük vagyok.

S&L: Mennyire fejez ki Önt a RotFront ezernyi 
műfajt és kultúrát befogadó és egybeolvasztó 
zenéje?
G. D.: Én csak énekelek, nem folyok bele a zene- 
vagy szövegírásba. Élvezem a fellépéseket, élve-
zem a humorát, a lazaságát, a sokféleségét. Meg-
szoktam, hogy az emberek találgatják, kiféle, miféle 
vagyok egyáltalán. A külsőm, a kreolságom eléggé 
egzotikusan ötvözi a délibb kultúrákat, játszottam 
már cigány, román, kurd, orosz, török és természe-
tesen magyar lányt is.
S&L: És lengyelt?
G. D.: (kacag) Hát, igen, a Varsói melódiára gondol… 
Egy orosz barátom meg is kérdezte, hogy ti Magyar-
országon nem láttatok még lengyelt? Színpadon ez 
inkább lehetséges, mint filmen. Ennél a darabnál 
szerintem senkit nem zavar, hogy egy lengyel lányt 
alakítok.
S&L: Leonyid Zorin kétszemélyes, szerelmes darab-
jának bemutatója Budapesten volt idén február-
ban, a Pinceszínházban. Simon Kornéllal játszol, és 
az előadást anyukád, Kőváry Katalin rendezte. Szép 
kis családi esemény lett ebből a bemutatóból, hisz 
nem titok, hogy a próbák során a szerelem is meg-
találta!
G. D.: Igen, Kornéllal most nagyon boldogok 
vagyunk, de nem szeretnék a magánéletemről 

GRYLLUS DORKA

SEMMI PÓZ, SEMMI MŰ, SEMMI HISZTI, SEMMI MANÍR, CSAK A BÁJ, A KEDVESSÉG, 
A TERMÉSZETESSÉG, ÉS A SZINTE KISLÁNYOS SZEMÉREM.  BEUGRATÓS KÉRDÉSEKRE 

GYANAKSZIK, AZONNAL REZZEN ÉS BEZÁRUL, HA A MAGÁNÉLETÉRŐL FAGGATNÁM, DE 
RÖGTÖN NYÍLIK ÉS VIRUL, HA A CSALÁDJA, A SZEREPEI, A ZENEKARA A TÉMA.

Szakmai sikerek
Dorka már a főiskolás évek 
alatt elkezdett forgatni, 
legnagyobb szakmai sikerei is 
filmekhez kapcsolódnak. Eddigi 
legfontosabb elismeréseit Pejó 
Róbert Dallas Pashamendéjének 
főszerepéért kapta: 2005-
ben a FESTROIA Nemzetközi 
Filmfesztiválon átvehette a 
legjobb színésznőnek járó Ezüst 
Delfin-díjat, Szocsiban pedig 
elnyerte a legjobb színésznő 
Ezüst Nyílvessző-díját. A 
Magyar Filmszemlén övé lett a 
legjobb női alakítás díja. Azóta 
is folyamatosan megtalálják 
a filmszerepek, de játszik 
színpadon is.
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beszélni. Az anyukámmal meg ez idáig még nem 
dolgoztunk együtt. Ez az első közös munkánk.
S&L: Nehéz volt?
G. D.: Nem gondolom, hogy nehezebb volt, mintha 
nem az anyukám lett volna a rendező. Egy szép és 
bonyolult szerelem története a darab, megszenved-
tük mindannyian, ahogy kell, de sokat segített az a 
37 év, amióta anyukámmal ismerjük egymást. Van 
közös élményanyagunk, nagyon sokat tanultam tőle 
a színházról, a színészetről: van egy jó közös ala-
punk, amire lehet építeni.
S&L: Hogy kislányom most gyere be azzal az arcod-
dal, tudod, mint amikor az öcséd nem akarta vissza-
adni a babádat…
G. D.: Na, ilyen pont nem volt. (nevet) Véletlenül 
sem. Én inkább az ízlésről beszélek. Van persze köz-
tünk is generációs különbség, de az alapok meg-
egyeznek, sok mindent nem kellett egymásnak 
magyaráznunk.
S&L: Hogyan lehetséges, hogy a szülei megenged-
ték annak idején, hogy színésznő legyen?
G. D.: Nem engedték meg. Vagyis mondták, hogy 
ne legyek, mert az milyen rossz, és én egy jó ideig 
nagyon rendes voltam, meg igazából föl sem merült 
bennem. Csak éppen nem tudtam, mi legyek, ha 
nagy leszek. Rendesen „kiéheztettem” a szüleimet 
a tétovaságommal: jelentkeztem a Közgázra, tanul-
tam teológiát, de nem tudtam pontosan eldönte-
ni, mi legyek, semmi sem izgatott igazán, míg egy-
szer elvetődtem Tarr Béla – azóta kultuszfilmként 
számon tartott – Sátántangójának a forgatására. 
Rájöttem, hogy ez az én világom. A szüleim addig-
ra már annyira aggódtak, hogy nem kezdek semmit 
magammal, hogy szinte megörültek és megkönnyeb-
bültek, amikor felvettek a főiskolára. De ha ezzel 
a színészesdi ötlettel indítottam volna érettségi 
után..., bizonyára üldöztetésben lett volna részem.
S&L: A géneket nehéz átverni.
G. D.: Valóban. Egy zenész-rendező házaspár ne cso-
dálkozzon, ha ilyen utódokat hoz a világra. Az öcsém, 
Gryllus Samu zenész lett. Bécsben tanult zeneszer-
zést. Írt már kamaraoperát, filmzenéket, színházi elő-

hogy aztán a Sátántangó hatására 10 évvel később 
elemi erővel törjön rám, és örökre rabul ejtsen.
S&L: Inkább a film, mint a színház szerelmese?
G. D.: Ha választani muszáj, akkor egyértelműen 
a film. Az nekem a nagy varázslat! Én filmszínész-
nő szerettem volna lenni. Itthon nem tanítják külön 
a filmszínészetet, meg itthon nem is lehet vala-
ki „csak” filmszínész. Nincs annyi lehetőség, nem 
készül annyi film. Ezért mentem el Berlinbe: hogy 
megvalósítsam az álmomat. 

S&L: Jó filmszerepei, jó színházai voltak itthon is.
G. D.: Sokáig voltak, de miután eljöttem Kapos-
várról, nem voltak. Ez is benne volt abban, hogy 
elindultam Németország felé. Berlin nyitott és 
multikulturális nagyváros, nagyon szeretem, és több 
film forog ott, mint Magyarországon, de nagyon 
gyakran jövök haza, és boldog vagyok, ha itthon 
játszhatom, magyarul, a régi barátokkal és kollé-
gákkal. 

Pataki Katalin

adások zenéjét, Palya Bea legutóbbi lemezének is 
egyik alkotója. Nagyon büszke vagyok rá. Pár hónapja 
pedig kiderült rólam, anyukám mesélte, hogy egyszer 
egy bulgáriai nyaralásunkkor éppen filmforgatás volt 
a parton. Egy mesefilm készült, szép, színes jelme-
zekkel, és én állítólag (10 éves lehettem) folyton nyúz-
tam a mamát, hogy menjünk, nézzük a forgatást nap-
hosszat. Ő meg nem értette, miért érdekel ez engem 
annyira, gondolta, nyilván a királylányok izgatnak. De 
nem, már ott élt bennem a filmezés iránti rajongás, 
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Megszokta, hogy az emberek találgatják, 
kiféle, miféle egyáltalán.
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VÖLGYESI GABI NYARALNI IS SZENVEDÉLYESEN SZERET. SOKAK 
SZERINT A UNIQUE ÉNEKESNŐJEKÉNT NÉPSZERŰVÉ VÁLT SZŐKE 

TORNÁDÓ MEDITERRÁN TEMPERAMENTUMMAL SZÜLETET T.

VÖLGYESI GABI

nyárnyárnyár
Indián

MALLORCA
KINCSEI

„A spanyol ízek, hangulatok nagyon közel állnak hoz-
zám. Évekkel ezelőtt elkezdtem spanyolul tanulni, 
mert szeretem a szavakból is áradó erőt és szenve-
délyt. Imádom a tengert, főként kora ősszel, amikor 
Mallorcán sem kibírhatatlan a hőség.” 
A kis szikla – így nevezik lakosaik Mallorca szigetét, 
amely az öreg kontinens legnépszerűbb turistacél-
pontja. Hat hónapon át süt a nap, van homokos ten-
gerpartja, sziklás hegycsúcsa, régi romantikus város-
kái, és még sok-sok felfedeznivaló a spanyol kultúra 
és konyha kedvelőinek. A főszezonban több mint 15 
millió látogató keresi fel! 

 „Nekem az igazi kikapcsolódást az jelenti, ha olyan 
dolgokat láthatok, amikkel itthon nem találkozom. 
Nem tudok három napnál tovább egy helyben marad-
ni. A barátaim szerint Mallorcán szerencsére nagyon 
könnyű eljutni bárhová, akár egy motorral is.” 
A modern turizmus mintapéldájának is nevezhetjük 
Mallorcát, a Földközi-tenger spanyol ékszerdobozát. 
A közlekedés a szárazföldön is kitűnő, a 3684 km2-es 
Mallorca valamennyi pontjára el lehet jutni személy-
autóval, busszal, vagy vasúttal, míg a fővárosban – 
a 376 ezer fős Palma városában – például kilenc 
megállóhelyes metróvonal működik.

UTAZÁSUTAZÁS
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A fejlődés hullámai
Persze az ideális infrastruktúra mit sem érne a sziget 
lenyűgöző természeti adottságai nélkül. A mediterrán 
éghajlatnak köszönhetően nyáron szinte végig felhőt-
len az ég, a szezon pedig októberig tart. A tengervíz 
hőmérséklete még kora ősszel is 23 fokos. 
A partszakasz összesített hossza 554 km. Mallorca 
északi részén meredek sziklafalak, déli partján több 
kilométeres hosszúságban elnyúló, lassan mélyü-
lő, finom homokos partok találhatóak. A sziget első 
lakosai, akik a természetes barlangokban éltek, mint-
egy 7000 éve érkeztek Mallorcára. A Karthágó, majd 
Róma uralma alá került Baleár-szigetcsoport első 
fénykorát az utóbbiak fennhatósága alatt élte: több 
település mellett ekkor alapították a mai fővárost, 
Palmát is. 
A Római Birodalom bukása után Bizánc fennhatósá-
ga alá kerültek a Baleár-szigetek, majd az Ibériai-fél-
szigetet fokozatosan uralmuk alá hajtó mórok 903-
ban Mallorcát is elfoglalták, amivel újabb fejlődési 
hullámot indítottak el. A spanyolok 1229-ben foglal-
ták el a szigetet, s ebben az időszakban a mediterrán 
térség egyik legfontosabb kereskedelmi központja 
volt, ám az amerikai kontinens felfedezését követően 
elvesztette jelentőségét. 

Kastély és vízi park
„A sziget egy elképesztően gazdag kultúra nyoma-
it őrzi. Római, mór és középkori hangulatokkal talál-

kozhatunk szinte bárhol. Szerencse, hogy ezek az 
épületek megmaradtak, és a hétköznapok részévé 
váltak. Csodás kávézók, éttermek működnek a régi 
falak mögött.” A történelmi emlékek nagy része ma 
is megtalálható a szigeten: az egykori mór főmecset 
alapfalaira épült katedrális ma Palma és az egész 
sziget egyik fő látnivalója. A főváros másik látvá-
nyossága a mintegy 700 éve épült Bellver-kastély, 
innen gyönyörű kilátás nyílik a szigetre. Ezek a lát-
nivalók természetesen nem homályosíthatják el 
a természet nyújtotta örömöket. A Palma mellet-
ti Aqualand, Európa egyik legnagyobb vízi parkja, 
illetve a közelben, a sziget nyugati csücskén lévő 
Marineland, Spanyolország első számú delfináriuma 
szintén rengeteg látogatót vonz. „Nagyon pörgős 
az életem, talán ez az oka, hogy elég nehezen kap-
csolódom ki. Szükségem van arra, hogy a munka 
és teljes ellazulás között legyen egy átmeneti jövő-
menős pihenés sok-sok mozgással.”  Az aktív pihe-
nésre vágyókat nemcsak az élménycsúszdák, vagy 
a delfinek produkciója várja, hanem számos sporto-
lási lehetőség a vadregényes tájakra vezető gyalog-
túráktól a kerékpározásig, a sziklamászásig, vagy 
a golfig. 
„Ha külföldön vagyok, mindig kipróbálom a helyi-
ek kedvenc ételeit. A mediterrán országokra jellem-
zően itt is olívaolajjal főznek, rengeteg zöldséget, 
főként paradicsomot és káposztát esznek, és szinte 
mindenbe tesznek mazsolát és mandulát.”

A MALLORCAI 
CHEF AJÁNLATA
Előétel: sobrassada, a csípős, kenyérre 
kenhető paprikás kolbász
Főétel: arros brut, a többfajta húsból 
készülő rizses egytálétel 
Desszert: ensaimada, a csavart tésztából 
készült fenséges péksütemény

UTAZÁS



A biztonságunk gyakran a részletekben rejlik. Bármikor hasznos kellék lehet az esőkesztyű, vízlepergető spray, cipővédő, vesevédő. Kapható a Mol-shopokban.

18 | STÍLUS&LENDÜLET | 2010. szeptember

LENDÜLETBEN

Kétütemű fékezés 
A fékezés megkezdésekor először a hátsó féket aktiváljuk, majd ezt 
követően az elsőt. A fizika működik, a féktáv rövidül. Ez érvényes az 
ABS-szel szerelt motorokra is. Ezzel a fékezési technikával 100 km/h-
nál métereket rövidülhet a féktávolság. Hogy mi ennek az oka? A MOL 
által támogatott MotorShow1 Street képzésen megtudhatja!

Motorok 
ABS-szel, 
ABS nélkül

ÚJABB KILOMÉTERKŐHÖZ ÉRKEZET T A LASSÍTÓ 
BERENDEZÉSEK FEJLŐDÉSE, AMI AZ UTCAI MOTOROSOK 

BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA.

A motorok technikai fejlesztésének egyik fő irányvonala a lassíthatóság, amivel kap-
csolatban a gyártók számtalan újdonsággal lepték meg a benzinvérűeket az elmúlt 10 
évben. Az utcai motorokon található fékberendezések többsége a versenysportból szár-

mazik, vagyis ami ma az utcán újdonság, azt 5–10 éve már gyúrták a nagyágyúk a 
versenypályákon.  A közbeeső idő a felhasznált anyagok és a technológia 

olcsóbbá tételével, ezáltal tömegcikként való alkalmazhatóságá-
val telik el.

Az autókban régóta ismert fékújdonsággal, az ABS-szel még 
csak pár éve szerelik a motorkerékpárokat, melyeket igen 

egyszerű felismerni. Az első keréknél – néhányan a hátsó-
nál is – a féktárcsa keréktengelyhez közeli részén egy 
plusz apró tárcsát találunk, ami lehet fogazott vagy 
rácsos kinézetű. A tárcsa valójában a jeladó segítőtár-
sa. A jeladó észleli, ha a tárcsa – ami a kerékkel együtt 
forog – hirtelen lassul, azaz a kerék blokkol. Ilyenkor 
az ABS rendszer csökkenti a féktárcsára eső fékbetét 

nyomását, és a kereket hagyja meggurulni a csúszás-
határ előtt, így jön létre a blokkolásgátlás.
A MotorShow1 Street képzésen egy érdekes kísérlet zaj-
lott a nyár elején. A BMW S1000RR motorkerékpáron az 
ABS rendszer kikapcsolható, az instruktorok 50-100-
150 km/h-ról fékezték meg a motort ideálisnak mond-

ható útszakaszon, először ABS nélkül, majd úgy is, 
hogy aktiválták. A fékezési kísérletet azért végez- ték el, mert eddig az ABS rendszerek csak poros, ned-

ves úton jelentettek előnyt, ideális körülmények között 
viszont nem. Az eredmény meglepő! Az ABS úgy állí-
totta meg a motort – amellett, hogy sokkal stabilabb, 
kezelhetőbb érzés volt a pilótának –, hogy méterre 
pontosan ugyanazt a féktávolságot produkálta, mint 
kikapcsolt állapotban, amikor a fékezés annyira inten-
zív, hogy a motor könnyen megcsúszhat. Mi ebben a 
kiemelkedő? Az, hogy egy képzett pilóta ABS nélküli 
féktávját, amikor a motor már csúszkál, a nem annyira 
képzett, de bekapcsolt ABS-szel fékező motoros köny-
nyedén hozza. 

Fékezz, de hogyan? 
1. Legyünk tisztában motorunk fékezési, megállási 

képességével! Egy lezárt útszakaszon mérjük le több-
féle sebességtartomány fékútját. Így tudjuk felmérni, 
hogy látjuk-e pontosan, ha kihajt elénk egy autó, akkor 
van-e esélyünk a megállásra. 
2. Vegyük figyelembe, hogy eltérő minőségű útfelü-

leten, más időjárási körülmények között nem ugyan-
azok a féktáveredmények születnek! 
3. Akár ABS-es, akár ABS nélküli motorral fékezünk, 

azt mindig két ütemben tegyük, főleg, ha vészfékezés-
ről van szó. 
4. Ne kapaszkodjunk mindenáron a fékkarba! Ha 

baj van, az intenzív fékezés nem mindig célravezető. 
A balesetek nagy része elkerülhető lett volna, ha a 
fékezés helyett elkerülő manővert alkalmaz a motoros.
5. A legtöbb motoros a fékrendszer karbantartá-

sán csak a fékbetétek cseréjét érti, mert azt muszáj, 
ha elkopik. De nagyon fontos a féknyereg fékdugaty-
tyúk körüli portalanítása, valamint a fékfolyadék rend-
szeres cseréje is. 
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Magyar csapattal a cél felé 
Az 57 éves és a mai napig aktív háziasz-
szonyt ezen az útján egy magyarokból 

álló legénység segítette, köztük Vad-
Horváth Zoltán, aki naplót írt a nem 
mindennapi kalandról. 

„Afrika legnyugatibb pontjáról, Brava 
szigetéről indultunk és néztünk szembe 
a nagy kalanddal. Már az elindulásunk 
pillanatában tudtuk, hogy mostantól 
nem mi, hanem az óceán dönt a sor-
sunkról. A szeszélyes víz kénye-kedve 
szerint sodródtunk, ugyanis az átúszás 
alapszabálya, hogy a hajót az áram-
latok viszik a cél felé, a motort csak 
a legszükségesebb esetben kapcsol-
juk be. A cél, Trinidad, beláthatatlanul 

messze volt, sok ezer mérföldre előt-
tünk… Mivel nagyon sziklás volt a part, 
a hullámzás meg nagyon erős, ezért 

rábeszéltük Jent, hogy a hajóról indul-
jon, kicsit távolabb a parttól, nehogy már az 

elején odacsapja egy hullám a sziklákhoz. Az egyet-
len dolog, amire nem lehet felkészülni, az a távolság 
a családtól, minden vízen túli kapcsolat megszakadt, 
nem volt telefon, internet. Ez volt az út legnagyobb 
kihívása, legalábbis számomra.”  

Csíkos úszódressz a cápák ellen 
„Egy hajón kötelező felkészülni a váratlan helyzetek-
re, a veszélyekre. Az eredeti tervben szerepelt egy 
cápaketrec, amiben végig biztonságban úszhatott 
volna Jennifer, de végül nem tettük a hajóra, mert 
egy komolyabb szélben instabillá tette volna a hajót. 
Így a szemünkre kellett hagyatkoznunk az élővilággal 
szemben. Legalább hárman figyeltük folyamatosan 
a vizet és mihelyt felbukkant egy uszony, vagy akár 
csak egy sötét árny is a vízben, rögtön jelet adtunk és 
kihúztuk Jennifert a vízből. Ez első alkalommal igen-
csak pánikszerűre sikerült, majdnem sokkos állapot-
ban emeltük a hajóra szegényt az ijedtségtől. Később 
már igyekeztünk szolidabban kitessékelni őt, még 
akkor is, amikor komolyan ráúszott egy-egy nagyobb 
állat. Összesen hat cápatámadásban volt részünk, 

JENNIFER FIGGE COLORADO ÁLLAMBAN ÉL, NŐK KÖZÖTT ELSŐKÉNT IDÉN IMMÁR HARMADJÁRA 
ÁTÚSZTA AZ ATLANTI-ÓCEÁNT. S HOGY MIÉRT? AHOGY Ő FOGALMAZOTT: „FOGALMAM 

SINCS, HOGY MIÉRT CSINÁLOM. EGYSZER CSAK HÍV A NAGY KÉKSÉG ÉS TUDOM, PÁR HÉT MÚLVA 
ÁTÚSZOM AZ ÓCEÁNT.” 

 ÚSZNI 33 NAPIG
JENNIFER FIGGE COLORADO ÁLLAMBAN ÉL, NŐK KÖZÖTT ELSŐKÉNT IDÉN IMMÁR HARMADJÁRA 

ÁTÚSZTA AZ ATLANTI-ÓCEÁNT. S HOGY MIÉRT? AHOGY Ő FOGALMAZOTT: „FOGALMAM 
SINCS, HOGY MIÉRT CSINÁLOM. EGYSZER CSAK HÍV A NAGY KÉKSÉG ÉS TUDOM, PÁR HÉT MÚLVA 

 ÚSZNI 33 NAPIG ÚSZNI 33 NAPIG
 JENNIFER ÉS MAGYAR LEGÉNYSÉGE

Zoli interjút készít az első nap után Jenniferrel

Óceáni kaland számokban
6 órát töltött a vízben minden nap Jennifer Figge, amerikai háziasszony
12 méter hosszú katamaránon tette meg az utat Jen és 5 tagú legénysége
33 napig tartott az út
300 tengeri mérföldet (555 kilométer) úszott összesen a rekorder  
750 liter gázolajjal működött a hajó
6300 liter vizet vittek magukkal az induláskor
2200 tengeri mérföld (4074 kilométer) volt az egész út
8000 kalória – naponta ennyit éget el a szervezet ilyen terhelés mellett  



PILLANATKÉP

egyszer pedig egy kisebb fajta bálna, majd másnap 
az egész családja, nagyjából harmincan rémítettek 
meg bennünket. Egy darabig figyeltük őket, majd a 
búvár, Kevin beúszott melléjük és végül egyesével, 
de mindannyian úszhattunk egy kicsit a közelükben. 
Feledhetetlen élmény volt! Kevin egyébként nem-
csak a csapat búvára volt, hanem kiváló szakács is. 
Elmondása szerint annyi hallal és cápával úszott már 
életében, hogy tud úgy gondolkodni, mint a halak.  
A víz majdnem végig 30 fokos volt, ami ideális közeg 
a medúzák számára. Tőlük természetesen nem tudta 
Kevin megvédeni Jennifert, így azt tanácsolta, hogy 
fessük be fehér csíkosra a nyaktól bokáig érő feke-
te úszóruháját, mert az óceán nyelvén ez a mérgező 
halak jele. Valóban megszűntek utána a támadások, 
viszont egy kisebb, ugyanolyan mintázatú hal majd-
nem négy hétig követett minket. Családtagnak tekint-
hette az ismeretlen úszó élőlényt.” 

Királyi vacsorák
„Egy hajón élni folyamatos munkát jelent. Állan-
dó takarítás és karbantartás. A radar már az út ele-
jén feladta, de azt könnyen megoldottuk az éjszakai 
ügyelettel. Akkor kezdett izgalmassá válni a dolog, 
amikor sorra mentek tönkre a hűtők. A gondosan 
beosztott alapanyagokat gyorsan fel kellett használ-
ni, így királyi vacsorák kerültek az asztalra. Az már 
kevésbé volt királyi, amikor a négy vécéből kettő föl-
mondta a szolgálatot. Az úszás ideje alatt amúgy is 
tilos volt használni őket, mert a tartalmuk vonzza a 
cápákat… Az élelmiszerraktárban egyébként 25 kg 
kenyér, kb. 250 db tojás beviaszozva, 6300 l víz, 
25 kg krumpli, kb. 20 kg száraztészta, ugyanennyi 
müzli és popcorn, sportitalok, 20 karton sör, 9 l vod-
ka, 84 l bor, fagyasztott húsfélék, friss zöldség és 
1,5 kg csokis drazsé volt.” 
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Sós mámor és Monopoly
„Jennifer bioritmusa elképesztő! Mindig ő ébredt fel 
a legkorábban, és ő ment utolsónak aludni. Az utolsó 
napokban sem tűnt fáradtnak vagy elcsigázottnak, 
pedig nálunk már megvolt a holtpont az összezártság 
miatt. Úszás közben óránként dobtunk be neki ivó-
vizet, de egy idő után már nemhogy inni nem jött ki, 
a medúzacsípéseket is csak szóban jelezte és már 
úszott is tovább. Négy–hat óra úszás után először 

mindig sós snacket evett, aztán sós vízben zuha-
nyozott, a vacsorához majd mindennap megivott 
egy fél üveg bort. Vacsora után mindig társasoz-
tunk. Ugye, van valami vicces abban, amikor leül 

veled Monopolyt játszani Jennifer Figge, az amerikai 
Figge Bank tulajdonosának a felesége!?” 
„A cél? Valószínűleg az, hogy átússza az óceánt. 
Jennifer világ életében ezt csinálta. Átfutotta, körbe-
futotta, később az egészségügyi szempontokat mér-
legelve úszva jött-ment tavak, tengerek, országok, 
kontinensek között. S hogy 57 évesen merre tovább?  
Nem kisebb cél lebeg előtte, mint körbeúszni az 
egész Földet. Szakaszosan, parttól partig. Egyetlen 
feltétele volt: ugyanezzel a stábbal akar menni. Nem 
akar kapkodni, három évet adott magának. Mi pedig 
ott leszünk vele!”

részletek Vad-Horváth Zoltán naplójából

 A csíkos dressz Kevin 
ötlete volt

Tamás, Kevin, Sára, Xavier és Zoli
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Einstein zseniális baklövése
Einstein annak idején a világegyetem téridőszerkezetét leíró egyenleteibe bevezetett egy úgyneve-
zett kozmológiai állandót is, mivel azt feltételezte, hogy az univerzum időben változatlan. Ebből az 
következik, hogy kell lennie egy olyan erőnek, melynek hatására a nagy távolságokra lévő objektu-
mok taszítják egymást. Pár évre rá Edwin Hubble felfedezte az univerzum tágulását, erre Einstein 
baklövésnek minősítette a kozmológiai állandót, és törölte a képletekből. Az elmúlt években Saul 
Perlmutter, amerikai asztrofizikus arra a következtetésre jutott, hogy a világegyetem egyre gyorsuló 
ütemben tágul. Lehet, hogy Einstein melléfogása valójában az volt, hogy túl gyorsan elvetette a koz-
mológiai állandó bevezetését?  

Bármilyen tevékenység 
boldoggá tehet 

A Chicagói Egyetem viselkedéstudománnyal foglalkozó kutatói egy kísér-
let során arra a következtetésre jutottak, hogy ha agyunkat folyamato-

san lekötjük, hatásosabban tudunk úrrá lenni negatív érzelmeinken. 
A kísérlet során diákokat kértek meg, hogy töltsenek ki különböző 

teszteket, amiket a szünetben el kellett juttatniuk a gyűjtőhelyek-
re. Ők választhattak, hogy  egy közelebbi, vagy egy nehezeb-

ben megközelíthető helyre. A csoport 68%-a a kényelme-
sebb megoldást választotta, ám akik sétáltak, később 

mégis boldogabbnak érezték magukat. A kutatást 
vezető Christopher Hsee szerint már egy kis 

elfoglaltság is hozzásegíthet minket a jobb 
közérzethez. 

Jönnek a fénnyel 
működő számítógépek!
Az Intel kifejlesztette az első olyan számítógépet, melynek az 
alkatrészei közötti kapcsolatot nem rézhuzal, hanem optikai szál 
biztosítja. A világ első, teljesen szilíciumalapú optikai adatkap-
csolatának chipek közti átviteli sebessége több mint 6 gigabájt 
másodpercenként, mindez egyetlen vékony üvegszálon. A mai 
számítógépek rézkábeleinél jóval gyorsabb, nagy távolságokat is 
képes áthidalni, mivel az optikai kapcsolat esetében nincs számot-
tevő adatveszteség. Mindez radikálisan megváltoztatja majd a jövő 
számítógépeinek tervezését, és az adatközpontok felépítését is. 

Robot-
kémrepülő
A Boeing új fejlesztése a Phantom Ray nevű robotrepülő, a jövő 
kémrepülőgépe. A St. Louis-i ünnepélyes avatáson a méltatók 
ezt a csúcstechnológiás fém fegyvercsodát a legmodernebb 
ember nélküli légi rendszernek nevezték. A gépnek 50 láb /kb. 
15 méter/ a szárnyfesztávja, hossza mindössze 36 láb /alig 
10 méter/, és a bruttó tömege 36 500 font /kb. 18 tonna/. 
Repülési magassága 40 000 láb /13 000 méter/, ami 10 000 
lábbal /3000 méterrel/ felülmúlja az átlagos távolsági kereske-
delmi repülőgépek repülési magasságát. A gigászi magasságban 
viszont „csak” a  hangsebesség 0,8 szorosával, 614 mérföld/
órával/kb. 1000 km/óra / kényelmesen cirkál, hogy  tökéletesen 
észrevétlen maradjon.

TUDOMÁNY

Einstein zseniális baklövése
Einstein annak idején a világegyetem téridőszerkezetét leíró egyenleteibe bevezetett egy úgyneve-
zett kozmológiai állandót is, mivel azt feltételezte, hogy az univerzum időben változatlan. Ebből az 
következik, hogy kell lennie egy olyan erőnek, melynek hatására a nagy távolságokra lévő objektu-
mok taszítják egymást. Pár évre rá Edwin Hubble felfedezte az univerzum tágulását, erre Einstein 
baklövésnek minősítette a kozmológiai állandót, és törölte a képletekből. Az elmúlt években Saul 
Perlmutter, amerikai asztrofizikus arra a következtetésre jutott, hogy a világegyetem egyre gyorsuló 
ütemben tágul. Lehet, hogy Einstein melléfogása valójában az volt, hogy túl gyorsan elvetette a koz-
mológiai állandó bevezetését?  

Bármilyen tevékenység 
boldoggá tehet 
Bármilyen tevékenység 
boldoggá tehet 
Bármilyen tevékenység 

A Chicagói Egyetem viselkedéstudománnyal foglalkozó kutatói egy kísér-
let során arra a következtetésre jutottak, hogy ha agyunkat folyamato-
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Sivatag lesz Magyarországból? 
„Az éghajlatváltozás következtében akár 40 százalékkal is kevesebb víz folyhat le nyaranta 
a hazai folyókon a következő évtizedekben” – állítja Nováky Béla, hidrológus mérnök, 
a műszaki tudományok kandidátusa. Ezzel párhuzamosan, várhatóan gyakoribbak és inten-
zívebbek lesznek Magyarországon a „nagycsapadékok” és a heves árvizek. Egyes forgató-
könyvek szerint a Dunántúl csapadékviszonyai a Dél-Alföldéhez válhatnak hasonlóvá. 
A tudós azonban úgy véli, hogy azonnali, nagy léptékű óvintézkedések nem szükségesek, de 
a hosszú távú beruházásoknál már figyelembe kell venni ezeket a lehetőségeket. 

Az emberré válás 
fontos momentuma 
A Harvard Egyetem kutatói egy meglehetősen érde-
kes elmélettel álltak elő egy Oregonban tartott evo-
lúciós konferencián. Állításuk szerint az emberré 
válás kulcsmotívuma az étel sütés-főzés általi feldol-
gozásában rejlik. Elméletük szerint az emberős kb. 
2 millió évvel ezelőtt tért át a nyers étrendről a főtt-
re. Egyrészt tizedére csökkent az evéssel töltött idő, 
másrészt lecsökkent az álkapocs mérete az azt tar-
tó izomzattal együtt, teret engedve ezzel az agytérfo-
gat gyors növekedésének. Az elmélet apró szépség-
hibája: nincs bizonyíték arra, hogy az emberiség ilyen 
korán már uralni tudta a tüzet, hiszen a legrégebbi, 
bizonyítottan sütésre használt tűzrakóhely becsült 
kora 790 000 év.

Galaxisok közti űrutazás napenergiával
A Japán Űrkutatási Ügynökség, a JAXA bejelentette: sikerült demonstrálniuk a napvitor-

la alapelvét. A hőálló, ultravékony, poliamid gyantából készült Ikaros napvitorlát május 
közepén állították pályára. Az űreszközt a Napból érkező fotonok bombázzák, 
és a beérkező adatok szerint fokozatosan gyorsul vitorlájának júni-

us 9-i kibontása óta. A 310 kilogrammos, hajszálnál 
tizenháromszor vékonyabb vitorla széle-hossza 
14 méter, és napelemekkel kombinálva másfél 
hónap alatt a Földtől 17,5 millió kilométerre távo-

lodott el. Először a Vénusz felé tartott, de végcélja a 
Belső-Naprendszer. A projekt vezetői remélik, a napvi-
torla beválik, és a közeli jövőben a hosszú távú küldeté-

sekben méltó alternatívája lesz a vegyi üzemanyagoknak.

Megjósolható, mennyi ideig 
tart egy párkapcsolat

A University of Rochester pszichológusai önkénteseken vizsgálták a 
párkapcsolatok tartósságát egy új módszer bevezetésével. A párkapcsolat-

ban élő 222 kísérleti személy mindegyikét megkérték, hogy mondja el párja 
keresztnevét és becenevét, illetve egy rá jellemző kifejezést. Ezután képer-
nyő elé ültették őket, és először a társuk pozitív, majd a negatív tulajdonsá-
gait kellett kiszűrniük egy-egy listáról úgy, hogy nem volt idejük mérlegelni. 
A kísérlet azt mutatta ki, hogy akik harmonikusan éltek párjukkal, azok az 

elsőt, míg akik diszharmóniában, azok a második tesztet töltötték ki sikere-
sebben. Sőt azok, akik a legkönnyebben asszociáltak negatív szavakat pár-

jukkal kapcsolatban, már a kísérletet követő 
évben szakítottak! 

TUDOMÁNY



Fogyasszunk hozzá 
Bujdosó Chardonnay-t!

Kapható a MOL-kutakon.
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GASZTRONÓMIA

A HÚS TÁPLÁLKOZÁSUNK EGYIK ALAPVETŐ 
ELEME ÉVEZREDEK ÓTA. DE MI VAN AZOKKAL, 

AKIK A ZÖLDSÉGEKBŐL KÉSZÜLT FINOMSÁGOKAT 
RÉSZESÍTIK ELŐNYBEN? A VÁLTOZATOS ÉTREND 

KEDVELŐINEK AJÁNLJUK VEGETÁRIÁNUS 
ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEINKET.

ÉTELEK

Tabulé
Hozzávalók: 1 citrom leve, 1 dl olívaolaj, 4 dl víz, 2 dkg közepesre őrölt 
kuszkusz, só, bors, petrezselyem, mentalevél, bazsalikom, metélőhagyma, 
kakukkfű, 4 db paradicsom, 2 db kígyóuborka, 2 db pritaminpaprika, 1 fej 
lilahagyma, 1 gerezd fokhagyma. 

Elkészítés: A citromot az olajjal és a vízzel elkeverjük, majd ezt követő-
en hozzáadjuk a kuszkuszt, amely mintegy egy óra alatt megszívja magát 
a folyadéktól és megdagad. Ez idő alatt a fűszernövényeket és a zöldsé-
geket apróra vágjuk, majd a kész kuszkuszhoz keverjük. Sóval, borssal 
ízesütjük, és az egészet 3–4 órán át a hűtőben állni hagyjuk. Tálaláskor, 
ha a kuszkusz túlságosan is felszívta volna a levét, némi olívaolajjal és cit-
romlével újra meglocsoljuk. 

VEGA
Spenótos quiche 
Hozzávalók: Quiche tésztához: 19 dkg liszt, csipet só, 12 dkg vaj lehűtve, 
kis darabokban, 5-6 evőkanál hideg víz.
Töltelék: 8,5 dkg krémsajt, 0,8 dl tejszín, 40 dkg friss spenót, 3 gerezd fok-
hagyma, 1 szál póréhagyma, 15 dkg reszelt sajt, 5 dkg + egy szórásnyi 
reszelt parmezán, 3 nagy tojás, egy nagy marék pirított fenyőmag, 1 evőkanál vaj, 
só, bors, szerecsendió. 

Elkészítés: A lisztet a vajjal és a sóval összekeverjük, majd ezt követően a hideg 
vizet kanalanként hozzáadjuk, egészen addig, amíg a tészta össze nem áll, és egy 
kissé ragacsos masszát nem kapunk. Az így kapott tésztát gyorsan labdává gyúr-
juk, fóliába tekerjük és hűtőszekrénybe tesszük. Fél óra elteltével kinyújtjuk a tész-
tát, kerek quiche formába tesszük, megszurkáljuk és újabb fél órára a mélyhűtőbe 
tesszük. Ettől az eljárástól lesz a tésztánk omlós, ropogós. A mélyhűtőt követően a 
sütőbe vándorol a tészta, ahol először 10 percig mintegy 200 fokon elősütjük. 
A töltelékhez a póréhagymát, a fokhagymát, a spenótot apró darabokra vágjuk és 
a fenyőmagokkal együtt némi olívaolajon megpirítjuk. Ezt követően egy kanál vajat 
teszünk a párolt zöldségekhez, majd hozzáadjuk az előzetesen már összekevert 
krémsajt, reszelt sajt, tejszín, tojás kombinációt. Lassú tűzön óvatosan elkeverjük 
a masszát, sóval, borssal, szerecsendióval ízesítjük. Addig főzzük, míg a massza 
sűrűsödni nem kezd, ekkor az előresütött tésztára öntjük, és a sütőben mintegy 
20 percig arany barnára sütjük. 



Fogyasszunk hozzá Egervin Leánykát!
Kapható a MOL-kutakon.

Fogyasszunk hozzá Szeremley Rizlinget!
Kapható a MOL-kutakon.
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GASZTRONÓMIA

Hideg uborkaleves  
Hozzávalók: 8 dl joghurt, 3-4 kovászos uborka és annak 2-3 dl leve, 2-3 zöld-
hagyma, 4-5 gerezd fokhagyma, 1 kávéskanál cukor, 1 kávéskanál só, bors.

Elkészítés: A zöldhagymát és a fokhagymagerezdeket apróra vágjuk, majd egy 
fokhagymanyomó segítségével pépesre törjük. Összekeverjük a hagymás masz-
szát sóval, borssal és cukorral, majd ezt követően hozzáadjuk az uborkalevet 
és a joghurtot. A levest alaposan összekeverjük, majd egy-két órára a hűtőszek-
rénybe tesszük. Tálaláskor apróra vágott zöldhagymával szórjuk meg.

Cukkinis-spárgás rizottó 
Hozzávalók: 50 dkg zöld spárga, 1/2 póréhagyma, olívaolaj, 30 dkg rizottórizs, 
2 dl friss rozé vagy száraz fehérbor, 1 l csirkealaplé, 1 csokor petrezselyem, par-
mezán, só, bors és egy pár szeletelt cukkini.

Elkészítés: A megtisztított spárgát 3 cm-es darabokra vágjuk és sós 
vízben 10 percig főzzük. A vízhez 1 csapott teáskanál cukrot teszünk, 
majd főzés után leszűrjük. Serpenyőbe kevés olívaolajat teszünk, majd 
a póréhagymát, a cukkinit és a lecsepegtetett spárgát néhány perc 
erejéig megfuttatjuk benne. Ezután hozzáadjuk a megmosott rizst, 
és további 3-4 percig a zöldségekkel együtt tovább pároljuk. Hozzá-
adjuk a bort, és a csirkealaplevet, majd ezt követően sűrű kevergetés 
mellett lefedve főzzük, amíg 
a rizs puhára nem fő. Sóz-
zuk, borsozzuk, hozzáadjuk a 
reszelt parmezánt és az apró-
ra vágott petrezselymet. 

Zöldséges falafel
Hozzávalók: 1 doboz konzerv csicseriborsó, 1 kis fej vöröshagyma, 1 tojás, 
2 evőkanál aprított petrezselyem, 2 gerezd fokhagyma,  2 kávéskanál őrölt 
koriander, 2 kávéskanál őrölt kömény, 1 teáskanál sütőpor, olaj, só, bors.          
            

Elkészítés: A konzerv vagy üveges csicseriborsót egy nagy edény-
be öntjük a levével együtt, majd hozzáadjuk az apróra vágott hagy-
mát, fokhagymát, petrezselymet és a tojást. Ezt követően megfű-
szerezzük, és a masszából apró golyókat formálunk. Forró olajban 
aranybarnára sütjük. 

Répakrém
Hozzávalók: 4 db sárgarépa, 10 dkg reszelhető sajt, 2 gerezd fokhagyma, 
1 pohár tejföl, só, bors, kömény, fél citrom leve. 

Elkészítés: A sárgarépát megtisztítjuk, majd a fokhagymá-
val együtt pépesre törjük egy botmixer vagy egy turmixgép 
segítségével. Hozzáadjuk a tejfölt, a sót, a borsot és az őrölt 
köményt, és a citrom levét majd alaposan összekeverjük. A 
masszát egy-két órára a hűtőszekrénybe tesszük, hogy az ízek 
összeérjenek. 

Fogyasszunk hozzá Frittmann 
Cserszegi Fűszerest!
Kapható a MOL-kutakon.



FOKOZOTT ÉBERSÉGI ÁLLAPOTFOKOZOTT ÉBERSÉGI ÁLLAPOTFOKOZOTT ÉBERSÉGI ÁLLAPOTFOKOZOTT ÉBERSÉGI ÁLLAPOTFOKOZOTT ÉBERSÉGI ÁLLAPOTFOKOZOTT ÉBERSÉGI ÁLLAPOT
BIATOVSZKI MÍRA, SPORTLÖVŐ

PÉLDAKÉP

Míra eredményei siketversenyeken:
2007: Siket-Eb: 1. hely, világ- és Európa-rekord
2009: 21. Nyári Siketlimpia: felnőtt légfegyver egyéni 1. hely világcsúcs-beállítással, 
            tűzfegyver összetett egyéni 6. hely

Jelentős eredmények az épek versenyein:
2009: az év női sportlövője 
2009: az év Héraklész sportlövője 
2009: Olimpiai Reménységek Versenye: légfegyver egyéni 2. hely, csapat 1. hely
2010: Hungarian Open nemzetközi versenyen felnőtt női 1. hely
2010: Légfegyveres Eb: juniorcsapat 4. hely
2010: Légfegyveres ob: junior ezüstérem, felnőtt bronzérem
2010: Ifjúsági olimpiai kvalifikációs versenyen egyéni 5. hely, kvótás helyezés
2010: Európai Ifjúsági Liga: középdöntőben csapat 2. hely, továbbjutás az októberi döntőbe

Míra születésétől fogva súlyosan nagyothalló. A nehéz-
ségek ellenére integráltan tanul a csongrádi Batsányi 
János Gimnáziumban, ahol, mint azt szülei mondták, 
„rengeteg segítséget kap tanáraitól és diáktársaitól”. 
Már ötévesen indult duatlonversenyen, alsó tagozatos 
korában tornázott és atletizált, később karatézott, lova-
golt, de próbálkozott társastánccal, asztalitenisszel, 
evezéssel és korcsolyázni is szeret. „A lövészetet, mint 
a legtöbben, a légpuskás nemzeti versenyszámmal 
kezdtem 10–11 évesen, az olimpiai versenyszámával 
pedig 2006 óta foglalkozom. Az olimpiai szám tanulá-
sa egy új dimenziót, az élsportot, a nemzetközi szerep-
lés lehetőségét nyitotta meg számomra. Már kezdetben 
sok élményt és komoly sikereket hozott, amikor 15 éve-
sen aranyérmes lettem Genfben a siketek Európa-baj-
nokságán.”
Aki nem jártas a fogyatékkal élők, jelen esetben a sike-
tek és nagyothallók világában, az nehezen tudja elhe-

lyezni eredményeik jelentőségét, 
egyáltalán a sporttevékenysé-

get magát. 

„A siket-sportlövőversenyek értékelésének szabályai tel-
jesen megegyeznek az épek sportlövőversenyeinek sza-
bályaival, csak a bírói vezényszavak helyett fényjelzése-
ket alkalmaznak.” 
Míra a siketsportban elért hatalmas sikereit nem kis 
részben annak köszönheti, hogy az épek között verse-
nyez a magyar bajnokságban, valamint, hogy a nemzet-
közi versenyeken juniorválogatottként a Héraklész Prog-
ram (a Magyar Olimpiai Bizottság utánpótlásprogramja) 
kerettagja. „2010 márciusában harmadszor voltam tag-
ja a junior-Eb-csapatnak, amellyel most már kétszeres 
Európa-bajnoki 4. helyezett vagyok.” 
A kiemelkedő eredmények eléréséhez kemény munkán 
keresztül vezet az út, s a felkészüléskor, mint minden 
sportnál, óriási jelentősége van a kommunikációnak. 
Márpedig ezzel sikeresen megküzd. 
„A verseny közben, az épekkel ellentétben, én nem 
használok füldugót a környezeti hangok kizárására, 
mert csak úgy érzem magam kellő biztonságban, ha a 
hallókészülékem be van kapcsolva, az pedig felerősí-
ti a külső hangokat és zajokat. A sportorvosok gyakran 

csodálkoznak az átlagosnál magasabb nyugalmi pulzu-
somon. Ez fokozott éberségi állapotot jelent, ami a hal-
ló környezet megértéséhez alakult ki. Márpedig a maga-
sabb pulzus egy sportlövő számára nem éppen kedvező 
adottság a versenyeken.”
Ilyen eredmények után természetes, ha egy fiatal spor-
toló előretekint, és még merészebb, még komolyabb 
terveket szövöget. Míra célja, hogy az épek között is a 
magyar és a nemzetközi élmezőnybe tartozzon, illetve, 
hogy „a siketsportban megvédjem az Európa-bajnoki és 
siketlimpiai bajnoki címeimet”. Amennyiben kvalifikál-
ja magát, úgy minden további nélkül indulhat az épek 
olimpiáján, akár már 2012-ben Londonban is. 
Míra 2009-ben nyert először a MOL Tehetségtámogató 
Program pályázatán és 2010-ben is a kiemelt támoga-
tottak közé került. „Az elnyert eszközbeszerzési támo-
gatás segítségével nyílt lehetőségem a sportpuskák 
legfejlettebb verziójának beszerzésére, ezáltal eredmé-
nyes sportpályafutásom hosszú távú megalapozására.” 
Az ifjú tehetség az új puskával már a felnőttmezőnyben 
is bámulatos teljesítményekre volt képes, egyre maga-
biztosabban versenyez, ami nagy boldogsággal és önbi-
zalommal tölti el, így még sok dicsőséget és szép ered-
ményt hozhat hazájának.

Hegyi Áron

MÍRA KIEMELKEDŐ SPORTTELJESÍTMÉNYE HATALMAS 
LELKIERŐRŐL TESZ TANÚBIZONYSÁGOT, HISZEN 
BETEGSÉGE – SÚLYOSAN NAGYOTHALLÓ – ELLENÉRE IS 
SORRA ÉRI EL A DOBOGÓS EREDMÉNYEKET 
A SPORT, SŐT, AZ ÉLSPORT TERÜLETÉN IS.



Apple iPad – Továbbgondolva
Az Apple óriási lépésre szánta el magát, amikor belépett új táblagépével az egyre bővülő e-book (elekt-
ronikus könyv) olvasó piacra. Az elektronikus könyv- és napilapolvasáson túl azonban az iPad egy új 
életformát is kínál. Megjelenésével, gyorsaságával és a rajta elérhető óriási mennyiségű megvásárol-
ható program segítségével minden korosztály könnyen megtalálhatja számításait az iPad-ban. Kétfé-
le kivitelben kapható majd a designbútor: vagy csak WIFI-eléréssel, vagy WIFI és 3G-eléréssel, 16-64 
GB-os flash háttértárral. A 3G és a HSDPA segítségével teljesen korlátlanul használható, így nem 
vagyunk helyhez kötve vele.
Info: www.apple.com

Nokia N8 – Felfejlődve
A Nokia továbblépett mind designban, mind tudás-
ban okostelefonjait illetőleg és megalkotta új csúcs-
készülékét, az N8-at. A stílusos, lendületes for-
mavilágú, teljes érintőképernyős mobiltelefon már 
majdnem olyan tudással rendelkezik, mint egy 
netbook, azaz egy kisebb hordozható számítógép. 
12 megapixeles Carl Zeiss optikával szerelt kame-
rájával HD-minőségű videókat rögzíthetünk vele 
és oszthatunk meg az interneten, illetve akár WEB 
TV tartalmakat is nézhetünk, akár a CNN, akár a 
National Geographic adásáról legyen szó. 
A 16 GB-os belső memória akár további 32 GB-tal 
is bővíthető microSD kártyával.
Info: www.nokia.com

GoPro HD Hero
Vedd könnyedén!
A GoPro márkanév és ezzel együtt a HD Hero név nem ismeret-
len azok számára, akik otthon vannak az extrém vagy az autó-
sportokban. A kis mini kameráknak már a megjelenésük is 
elkápráztató. 5 megapixeles HD-minőségű felvételeket és házi 
jellegű videókat lehet készíteni vele. A sokféle rögzítőadapter 
segítségével biztonságosan rögzíthetjük az autó tetejére, orrára 
vagy egy motoros-bukósisakra is, de akár könnyedén felvehet-
jük a gyerekek első falmászását is. 
Info: www.goprocamera.com
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HIGH-TECH

NEM KELL A TECHNIKA ÖRDÖGÉNEK LENNÜNK AHHOZ, HOGY 
PONTOSAN AZT A KÉPET, ZENÉT ÉS OLVASMÁNYÉLMÉNY T 
KAPJUK, AMIRE VÁGYUNK, VAGY AMIRE SZÜKSÉGÜNK VAN. 

A SZEMÉLYRE SZABOT T INFORMÁCIÓ MA MÁR MINDEN 
PILLANATBAN MEGSZEREZHETŐ.

Okos készülékek



Programok – Fesztiválok

CD

SzeptEmber Feszt 2010
2010. SZEPTEMBER 3–5., NÉPLIGET

Budapesten az ősz első és egyben legnagyobb gasztronómiai és kul-
turális rendezvénye a SzeptEmber Feszt. A háromnapos fesztivál 
elmaradhatatlan része a pörköltfőző verseny, melyben nívós étter-
mek készítenek közel harmincféle pörköltet. A Népligetben tartott rendezvényen a látogatók egy helyen 
ismerkedhetnek meg az ország híres boraival, söreivel és pálinkáival, valamint világhírű szalámi- és kol-
bászfajtáival. A kulináris kalandokat ingyenes koncertek egész sora egészíti ki.

Dalai Láma
2010. SZEPTEMBER 18–19.
PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA 
Tíz év után Őszentsége, a XIV. Dalai Láma újra 
ellátogat hazánkba. Előadása várhatóan két 
részből áll majd: a buddhista elméletben kevés-
bé jártas, laikus közönségnek szóló, úgyneve-
zett „nyilvános tanításból” és a buddhizmusban 
járatosabbak számára, a „buddhista tanításból”. 
Végül ezeket egy, a tibeti buddhista hagyomány 
és gyakorlás szerves részét képező speciális ese-
mény, az „áldás” egészíti ki.

Enrique Iglesias
Euphoria
UNIVERSAL

Enrique Iglesias többek között 
Akon, Nicole Scherzinger és Usher 
közreműködésével készítette el 
az electro és a latin popot egyesí-
tő legújabb albumát. Az Euphoria 
tempósabb, tánchoz szánt első 
harmada után teret enged a szív 
dallamainak, és  olyan balladák-
kal találkozhatunk, mint a Why Not 
Me?, vagy az erotikusan hangzó, 
spanyol nyelvű Ayer. 

Sting: Symphonicities
DEUTSCHE GRAMMOPHON

Sting most megjelent albumán az 
életmű 12 legemlékezetesebb slá-
gerének szimfonikusokkal újraál-
modott változatát hallhatjuk. A lon-
doni Royal Philharmonic Concert 
Orchestra közreműködésével 
készült lemezen megszólalnak 
egyrészt a Police-korszak megha-
tározó számai, másrészt szólókar-
rierjének nevezetes „állomásai”, 
az Englishman in New York vagy 
a She’s too Good for Me. 

George Michael: Faith
SONY MUSIC

George Michael Faith című albuma 
igazi mérföldkővé vált az énekes 
karrierjében. A Faith olyan meg-
határozó dalokat sorakoztat fel, 
mint a Father Figure, a One More 
Try, a Kissing A Fool és az I Want 
Your Sex. A legendás album most 
újramaszterelt verzióban, s  több-
féle formátumban született újjá, 
többek között egy limitált széri-
ás, számozott Collectors box set 
alakjában.

Party Megamix 
2010 Nyár 
CLS
A Music Party sorozat legújabb nyári mix leme-
ze is megérkezett, melyen 29 dal található. Íze-
lítőül néhány előadó a lemezről: Tom Boxer 
Feat. Antonia, Inna, Compact Disco, Tom & Jerry 
feat. Abigail Baley, Sivana, Antoine Clamaran, 
Funkerman Feat. Shermanology, Stereo Palma, 
Milk and Sugar, Yolanda Be Cool Vs Dcup. Aki sze-
rette a sorozat darabjait, ezzel az összeállítással 
is elégedett lesz!

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 
(Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.) 
szeptember 16-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy 

megnyerhesse Party Megamix CD-t. 
Előző számunk nyertese: Karsainé Nemcsok Erika, 

Veszprém. Nyereménye: Kylie Minogue: 
Aphrodite című CD-je.

Sose halunk meg
2010. SZEPTEMBER 4., 20.30, KINCSEM PARK 
Gyuszi bácsi és Imike történetének zenés változata a színházi sikerek után most 
szenzációs szereplőgárdával indul országjárásra: tizenhat város sportcsarno-
kában csendülnek fel majd Dés László dalai. A Sose halunk meg című musical-
ben Koltai Róbert mellett Hernádi Judit, Lukáts Andor, Esztergályos Cecilia, Ván-
dor Éva, Pikali Gerda, Egri Márta és még sokan mások lépnek színpadra.  A turné 
2010. szeptember 4-én stílszerűen a budapesti Kincsem Parkból rajtol, és október 10-én ér célba.

Vágja ki, és küldje vissza címünkre 

JÁTÉK!

KULTÚRA
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PLACEBO
2010. SZEPTEMBER 15., BUDAPEST SPORTARÉNA

 A világhírű csapat nem először teszi tiszteletét hazánkban, és eddig 
mindig sikerült a maximális érdeklődést generálniuk. A zenekar 
sokat változtatott korábbi szemléletén és ehhez igazította zenéjét is. 
Brian Molko, a zenekar frontembere így jellemezte legújabb, Battle 
for the Sun című albumukat: „olyan lemezt készítettünk, amelyből 
kiderül, az életet választjuk... Természetesen nem tagadjuk meg a 
sötét múltat, hiszen az is egy részünk, de a napfényt választjuk.”



Mozi Könyv

DVD   KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

Adéle és a múmiák rejtélye
FÓRUM HUNGARY

Luc Besson új filmjének főhőse egy vakmerő ifjú 
riporternő, Adėle Blanc-Sec, aki bármeddig hajlandó 
elmenni, hogy utánajárjon egy sztorinak. Akár Egyip-
tomig is elhajózik, hogy különféle méretű és formájú 
múmiákkal mérje össze erejét. Mindeközben a pári-
zsi Természettudományi Múzeumban egy 136 mil-
lió éves Pterodaktilusz-tojás rejtélyes körülmények 
között kikel, és az óriási ősmadár folyamatos rette-
gésben tartja a francia főváros lakosait. Ám e ször-
nyeteg is kevés ahhoz, hogy Adėle Blanc-Sec kisasz-
szony zavarba jöjjön…
Mozibemutató: 2010. szeptember 9.

Titánok harca 
PROVIDEO

Perszeusz (Sam Worthington), 
akit isten nemzett, de ember 
nevelt fel, képtelen megvéde-
ni családját az alvilág bosszú-
álló istenétől, Hádésztől (Ralph 
Fiennes). Veszteni valója már 
nincs, így vállalja, hogy egy csa-
pat mindenre elszánt harcost 
a pokol ura ellen vezet, mielőtt 
az megszerezné Zeusztól (Liam 
Neeson) a hatalmat. Az istenek 
közötti küzdelem azonban elpusz-
títhatja az egész világot.

Exférj újratöltve
INTERCOM

Milo Boyd (Gerard Butler), a lecsú-
szott rendőrségi fejvadásznak be 
kell cserkésznie és át kell adnia a 
nyomozóknak az óvadékkal sza-
badlábra helyezett Nicole Hurley 
(Jennifer Aniston) újságírónőt – aki 
történetesen a volt felesége. Az 
exnej azonban rábeszéli volt férjét, 
hogy adjon neki egérutat. A férfi-
nak ismét rá kell döbbennie, hogy 
Nicole-lal semmi sem olyan egy-
szerű …

Védtelen gyermek
INTERCOM 
A fiatal és agilis Emily Jenkins 
(Renée Zellweger) a gyermek-
védelmi hatóságnál végzi lelki-
ismeretes munkáját. Odaadá-
sának köszönhetően felfedezi a 
39-es aktát, melyben egy külö-
nös és titokzatos múltú kislány, 
Lillith Sullivan ügyére bukkan. 
Emily magához veszi a lányt, ám 
ahogy telnek a napok, egyre nyil-
vánvalóbbá válik, hogy az ártatlan 
gyermek nem teljesen az, akinek 
mutatja magát.

Spanyol kulinária
VINCE KIADÓ

Ha azt mondjuk, spa-
nyol konyha, máris min-
denki sorolja: tapasok, 
paella, tintahal, vörösbor, 
sangría. Azt már azonban 
jóval kevesebben tudják, hogy az Ibériai-félsziget 
gasztrokultúrája ennél jóval színesebb. A könyv 
célja éppen az, hogy „étvágyat” csináljon az olva-
sónak Spanyolország tájainak, kultúrájának és 
konyhájának sokféleségéhez, számtalan apró 
összetevőjéhez – egy végtelen kulináris utazásra 
csábítva az olvasót. 

Garaczi László
Arc és hátraarc
MAGVETŐ 
A Mintha élnél és a Pompá-
san buszozunk! című regényei 
után Garaczi felnőtté válásá-
nak újabb történeteivel ismer-
kedhetünk meg. Az író múltjában ezúttal egészen 
a sorkatonaságig menetel vissza, abba az időbe, 
amikor ,,férfi lesz az emberből”; egy magányos és 
társas lény. Az élmények egyszerre keservesek 
és üdítőek, az emlékezés nyelve pedig érzékeny 
és leleményes.

Steve Berry
A templomosok 
öröksége
ULPIUS-HÁZ

Cotton Malone volt amerikai 
ügynök egy brutális öngyilkosság szemtanú-
ja lesz, aki ezután magánnyomozása közben 
a Templomos rend nyomára bukkan. Lassan 
rájön, hogy sokan kutatják az elveszettnek hitt 
ősi templomos irattárat, melyből szakértők 
szerint kiderülhet, hogy a Feltámadás csupán 
egy mendemonda. A több országon átívelő, 
sodró lendületű, fordulatos okkult thrillerben 
Malone legnagyobb ellenfele egy gazdag 
muszlim asszony, akinek harcosai állandó 
fenyegetést jelentenek a ravasz kódok és szim-
bólumok között kutató nyomozóra. 

JÁTÉK!

KULTÚRA
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Vágja ki, és küldje vissza címünkre 
(Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.) 
szeptember 16-ig ezt a nyereményszelvényt, hogy 

megnyerhesse Steve Berry: A templomosok 
öröksége című könyvét. 

Előző számunk nyertese: Lajos Katalin, Kecskemét. 
Nyereménye: Francia kulinária című könyve.

Szelíd teremtés; 
A Frankenstein-terv
SZUEZ FILM

Mundruczó Kornél legújabb filmje Mary Shelley híres 
regénye nyomán a teremtő ember és teremtménye 
története. Egy talán jobb napokat látott bérházban 
egy rendező – akit Mundruczó Kornél maga alakít – 
készül filmje megvalósítására. Az intézetből szökött 
kamasz fiú anyját keresve szinte véletlenül kerül a 
filmforgatás castingjába. A drámai események sora 
ott veszi kezdetét.
Mozibemutató: 2010. szeptember 9.
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A rejt vény meg fej té sét szeptember 16-ig kér jük nyílt le ve le ző la pon szer kesz tő sé günk cí mé re be kül de ni (Stí lus és Len dü let, 1012 Bu da pest, Pá lya ut ca 9.). Szeptemberi helyes beküldők között könyv- és CD 
nyereménycsomagokat sorsolunk ki. Az augusztusi TiGi szépségápolási nyereménycsomagok nyertesei: Szabó Tamásné, Sopron; Hrekaj Erzsébet, Erdőkertes; Kiss Gábor, Budapest; Tóth Ádám, Törökbálint; 
Szabó Péter, Budapest. Gratulálunk a nyerteseknek!

FEJTÖRŐ

Megfejtés: SZÁMOLD KI: 8+2x3–5=25, 9:3x8+1=25,7–3+1x5=25,6x6:2+7=25; ÉLESÍTSD A SZEMED: 7, 10; KIK ŐK: 1. Marsupilami, 2. SpongyaBob Kockanadrág 
(SpongeBob Squarepants), 3. Miki egér (Mickey Mouse)

ÉLESÍTSD A SZEMED!
Az iskolatáskák mind eltérnek egymástól valamilyen 
kisebb vagy nagyobb részletükben, kivéve kettőt. Ez a 
kettő azonban teljesen egyforma. Keresd meg őket!

KIK ŐK?
Három rajzfilmhős képét kis-
sé megváltoztattuk. Ha figyel-
mesen megnézed, gyerekjá-
ték lesz megállapítanod, melyik 
kicsoda. Ha nem jössz rá, ne 
felejtsd el megnézni a megfej-
téseknél!

SZÁMOLD KI!
Minden ábrában négy számjegy látható. Az a feladatod, hogy tegyél műve-
leti jeleket a számok közé úgy, hogy azokat elvégezve minden esetben 25 

legyen a végeredmény a körön belül. A műveleti jelek sorrendjét nem kell 
figyelembe venned.

legyen a végeredmény a körön belül. A műveleti jelek sorrendjét nem kell 
figyelembe venned.



...ismét nagyon meleg hétvégénk lesz, 
aki teheti, keressen vízparton felüdülést.

eljött az én időm! 
gyerünk ki a be-
tondzsungelből!

veszek egy kis naftát, 
meg valami nasit!

tankolhatnék bele kétszer annyit is, 
mert lapos kerékkel duplán fogyaszt!

akkor inkább fújja fel 
a kereket, drága uram!

 micsoda nasi, akarom mondani pasi!

igazán hozhattam volna két bukósisakot. 
remélem, még látom valahol…

Kata és a súrlódási együttható…



HOROSZKÓP
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BIKA 04. 21. – 05. 20.
Önbizalma csúcsformában lesz, szinte alig ismer lehetetlent. 
Ha régebb óta szeretett volna valami újat kipróbálni, amivel 
családja, környezete nem értett egyet, akkor most jött el az 
idő, hogy a terveit meg is valósítsa. Szeptember utolsó heté-
ben még egy, a munkáját érintő változás lehetősége is felbuk-
kan, ami nagyszerű kihívást jelent.

IKREK 05. 21. – 06. 21.
A szeptember sok meglepetést tartogat e könnyed, vidám jegy 
szülötteinek, talán egy kicsit túl mozgalmasnak is érzi az életét. 
A hétköznapok hoznak jót is, rosszat is, új lehetőségeket, örö-
möket, de sajnos némi bosszúságot is. Optimista alaptermésze-
ténél fogva azonban könnyen veszi az akadályokat, és képes 
lesz arra, hogy a jó dolgokra koncentráljon.

RÁK 06. 22. – 07. 22.
Ez a hónap éppen olyan csendes és békés időszak lesz, aho-
gyan ön szereti az életet. Joggal érzi úgy, hogy szeretetet, meg-
becsülést kap, ami örömmel tölti el. Anyagi helyzete is viszony-
lag rendben lesz, még annak ellenére is, hogy kicsit többet költ 
családtagjaira, mint amennyit megengedhetne. Szeptember 
utolsó hetében egy rokon ugyan okozhat némi bosszúságot.

OROSZLÁN 07. 23. – 08. 23.
Szerencsésen köszönt be az ősz a nyár szülöttei számára. Ám szó 
sincs arról, hogy a körülmények okoznának kellemes meglepetést, 
sokkal inkább az ön belső hozzáállása, derűje és energiája az, ami 
a lehető legjobbat hozza ki önből életének ezen szakaszában. Bár-
milyen munkaterületen dolgozik, most lelkesen végzi a feladatát. 

MÉRLEG 09. 24. – 10. 23.
Élénk, vidám, kellemes napokat ígér a szeptember máso-
dik fele, ami még kisebb, főként emberi kapcsolatokkal 
összefüggő kellemes meglepetéseket is tartogat. Ez kicsit 
bohémabbá is teheti a szokottnál. Ha emberek közé megy, 
nem kizárt, hogy ön lesz a társaság központja.  Könnyen 
szót ért mindenkivel. Párkapcsolatában kedvező változá-
sokra számíthat.

SKORPIÓ 10. 24. – 11. 22.
Ha az elmúlt hónapokban túl sok időt szentelt a munkájá-
nak, akkor most jött el annak a lehetősége, hogy partne-
re, szerettei, barátai felé forduljon, és több időt szenteljen 
az élet apró örömeinek. Alig tud majd választani a hétvé-
géken a sok kínálkozó program közül. A Mars és a Vénusz 
találkozása az ön jegyében jó lehetőségeket nyújt a szere-
lemre és hódításra.

NYILAS 11. 23. – 12. 21.
 Ez a hónap azzal kezdődik, hogy sikerül megoldania egy 

korábbi vitát. Bárkivel is volt meg nem oldott problémája, 
most ezt mindketten egészen másképp fogják látni. Talán 
még nevetnek is azon, hogy milyen apró dolgon vesztek 
össze. Szeptember második fele különösen a magánéletére 
lesz kedvező. Azok a Nyilas szülöttek, akik jelenleg társtala-
nok, hódító kedvükben lesznek, és Ámor megfelelően fogja 
jutalmazni bátorságukat.

BAK 12. 22. – 01. 20.
Ez a hónap nagyszerű lehetőséget teremt ahhoz, hogy 
korábban elkezdett, de még be nem fejezett dolgokat újra 
lendületbe hozzon. Ha nem olyan régen kezdett valami új 
munkába, vállalkozásba, vagy egyszerűn csak egy új hobbi-
ba, akkor most kezdi ennek igazán érzékelni az örömeit. Ha 
környezete korábban óvatos embernek ismerte, akkor most 
jött el az idő, hogy bebizonyítsa a bátorságát is. 

VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.
Szeptember közepén valaki rá akarja venni egy olyan dolog-
ra, amit nem szívesen csinálna.  Mondjon nyugodtan ne-
met, és higgye el, sokkal jobban fogja érezni magát. A Mars 
és a Vénusz közös átvonulása a Skorpió jegyéből nem iga-
zán vetít kedvező fényszöget a Vízöntőhöz, ami okozhat 
kisebb magánéleti vitát, de könnyedén túl fog lépni rajta.

HALAK 02. 20. – 03. 20.
Egyes dolgokban kicsit bizonytalannak érzi magát ebben az 
időszakban. Ez abból fakad, hogy önbizalma egy kicsit meg-
csappant mostanában. Azt semmiképp se engedje, hogy 
a túl kritikus emberek letörjék magabiztosságát. A gondja-
it inkább olyan barátokkal ossza meg, akik megértik önt és 
megbecsülik barátságát.

KOS 03. 21. – 04. 20.
Az előző lendületes hónaphoz képest úgy érzi, hogy nem 
használta ki a nyár adta lehetőségeket. Ez ugyan nincs így, 
de semmit nem változtat azon, hogy nem örül a nyár búcsú-
jának. Egy energikus, újra nyitott Kosnak nehéz azt java-
solni, hogy ne fogjon új dolgokba, a kezdeményezés helyett 
inkább a kivárást válassza. 

SZŰZ 08. 24. – 09. 23.
Többnyire nyugodt, szinte egyforma, ennek ellenére békés 
napok várnak önre szeptember első két hetében. Ha túl han-
gos és eleven emberek közé kerül, szinte elszívják az energiá-
ját. Vonuljon hát félre, amennyire csak lehetséges, és örüljön 
a hétköznapok apró örömeinek, mint például a reggeli kávé 
illatának, az őszi napsütésnek, egy csendes sétának.

Salma Hayek
1964.09.02.

Paul Walker
1973.09.12.

Guy Richie
1968.09.10.

Amy Winehouse
1983.09.14.





Az ináncsi óvoda és Abaújszántó kapta a MOL Országlánc Programjában 
összegyűlt adományokat

A MOL az árvízkárosultak javára a Nemzeti Összefogás Alapítványnak adományozott 
15 millió forintot, és ezenfelül június végén elindította az Országlánc nevű kezdeményezését. 
Az akcióban a MOL benzinkútjain 7672 darab 500 Ft-os matrica fogyott. A lánc minden 
ötödik helyén a MOL 500 forinttal járult hozzá az adományhoz, 959 000 forint értékben. 
Az összegyűlt pénzt a MOL 5 millió forintra kerekítve juttatta el az árvízkárosultaknak.

Az árvíz Borsod-Abaúj-Zemplén megye 208 települését érintette. A hírek elsősorban 
azokról a településekről szóltak, ahol a legnagyobb volt a baj, az árvíz azonban olyan 
kis falvakban is rombolt, amelyekre ritkán irányul a  gyelem. Az 1300 lakosú Ináncs 
a leghátrányosabb helyzetűek egyike – idén háromszor sújtotta árvíz a települést.

Kiderült, hogy a régi óvodát már nem lehet megmenteni: falai feláztak, életveszélyessé 
vált. Szerencsére az új iskolai épületben a falu meg tudta oldani az óvoda kialakítását, ám 
berendezésére már nem maradt pénz. A MOL Országlánc összegyűjtött adományának 
egyharmadából (1,5 millió forint) az ináncsi óvoda két szobája új berendezést kaphat, 
hogy a gyerekek biztonságos, szép bútorok között játszhassanak. Az egyik szobát 
a MOL, a másikat leányvállalata, a TVK adta át kis használóinak augusztus 20-án.

Az 5 millió forint további kétharmadából pedig Abaújszántó település újjáépítését fogja a MOL 
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül támogatni.

A MOL-csoport felelősen gondolkodó nemzetközi vállalatként katasztrófa esetén igyekszik azonnali 
segítséget nyújtani.  A MOL-csoport vállalatai az árvíz sújtotta Pakisztánban, Szlovákiában és 
Romániában is támogatták a bajba jutott embereket. Emellett a vállalatok dolgozói 
is önkéntes adománygyűjtésbe kezdtek, ezzel is növelve a rászorulóknak nyújtott támogatást.

www.orszaglanc.mol.hu
www.facebook.com/orszaglanc
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F E D E Z Z E  F E L  S Z E P T E M B E R  1 1 – 1 2 - É N !

Az Alfa DNA technológiájának és a Q2 elektronikus differenciálzárnak köszönhető maximális 
biztonság és irányítás. Kategóriájának egyik legkényelmesebb és legtágasabb belső terét az 
innovatív alumíniumváz garantálja. Csökkentett CO2-kibocsátású és kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó új generációs turbómotorok. 

SZÍV NÉLKÜL CSAK GÉPEK LENNÉNK.
Vegyes átlagfogyasztás: 7,6 l/100 km; CO2: 177 g/km www.alfagiulietta.hu

GIULIETTA VAGYOK
OLYAN ANYAGBÓL SZÜLETTEM,

MINT AZ ÁLMOK.
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