
&
 LEN

D
Ü

LET

A  M O L - C S O P O R T  I N G Y E N E S  M A G A Z I N J A  –  2 0 1 3 .  M Á J U S

MICHELISZ NORBERT

Új Peugeot 208
AUTÓSTESZT

Házi finomságok a MOL-kutakon
NATÚRA

Földházi Zsófia öttusázó
PÉLDAKÉP

AZ EMBER A SISAK MÖGÖTT

2 NAP 
2 KERÉKEN

HÉTVÉGI CSALÁDI 
BRINGATÚRÁK

TOP10 
OUTDOOR 

FELSZERELÉS

EGÉSZSÉGES, 
GONDOLTAD?
BIZARR ÖSSZETEVŐK, 

FINOM FOGÁSOK





Autós-motoros hírek  4

KÍVÜL KICSIK, BELÜL NAGYOK
Autósvilág 6

TRENDI ÉS „ZÖLD” KISOROSZLÁN
Autósteszt – Peugeot 208 8

MOL-hírek  10

MICHELISZ NORBERT
Címlapsztori  12

CSALÁDI BRINGATÚRÁK
Lendületben  16

ÚTRAVALÓ
TOP10 outdoor kellék 18

MEGHÖKKENTŐ ÉS EGÉSZSÉGES 
Gasztronómia  20

Kishírek  24 

Natúra  26 

Kultúra, programok  28

Rejtvény, fejtörő  30

Horoszkóp  32

FÖLDHÁZI ZSÓFIA, ÖTTUSÁZÓ
Példakép  34

 

Kedves 
Olvasó!
A jégkorong-világbaj-
noksággal kapcsolat-
ban egy dologban biz-
tos voltam: a Kazahsz-
tán–Magyarország meccset élőben kell látnom, így az 
estéjén az Arénába siettem. A mérkőzésre – szokás sze-
rint - egy telt háznyi szurkoló volt kíváncsi; tízezer ember, 
akik folyamatos éneklés, dobolás, kántálás, hangos 
buzdítás mellett figyelték jégkorong-válogatottunk – a 
vb talán legizgalmasabb – küzdelmét. A hangulat egé-
szen elképesztő volt. Ritkán él át az ember ilyen sport-
élményt Magyarországon. Az első harmadban még csak 
kellemesen izgultunk, a másodikban, az első gól után 
bizakodtunk, a válaszként érkező kazah találat láttán 
kicsit elkomorodtunk, majd a záróharmadban, a máso-
dik magyar gól után pattanásig feszültünk, s ez az utol-
só másodpercig kitartott, míg végre hangorkánnal sza-
kadt föl a „Szép volt, fiúk!” Bár a világbajnoki bronz-
éremmel a világ legjobb tizenhat csapata közé nem 
jutottunk be, a válogatott akkor is fantasztikusan sze-
repelt. És fantasztikusan szerepeltek a „világ legjobb” 
szurkolói is. Igazi élményt nyújtva mindenkinek. 
Nagyrészt ezek azok a pillanatok – a libabőröztető fél-
idők és harmadok, a nézőként is izzasztó negyedek, 
menetek, tusok és futamok –, amelyekért büszkék 
vagyunk támogatottainkra. Többek közt mostani cím-
szereplőnkre, a néhány kérdés erejéig magánemberként 
is megmutatkozó Michelisz Norbertre, akiért május első 
hétvégéjén ugyanúgy szorítunk majd a Hungaroring lelá-
tóján, mint tettük azt az Aréna széksorai között, s ahogy 
fiatal reménységünkkel, Földházi Zsófiával is ott leszünk 
az öttusázók világkupa-sorozatának legnehezebb, s egy-
ben talán legszebb perceiben. 
Két sportizgalom között pedig szálljunk nyeregbe, 
hiszen mostani lapszámunk akár egy egész hétvégényi 
tekernivalót is ajánl, élvezzük a hirtelen jött nyarat, ami-
nek örömére utazzunk, amikor csak időnk engedi!  
A soron következő eseményekhez izgalmas szurkolást, 
magazinunkhoz pedig kellemes olvasást kívánok! 
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Keményen küzd a Lexus   A Toyota luxus-
márkája igyekszik megvetni lábát az elsősor-
ban német márkák uralta SUV-szegmensben, 
s ennek érdekében még az idén bemutatja leg-
újabb hobbiterepjáróját. Az RX, GX és LX alkot-
ta kínálatot kiegészítő modell a Toyota RAV4 
alapjaira épül, és nagyjából Audi Q3 méretű 
lesz, hagyományos és hibrid hajtáslánccal fel-
szerelve.

Mesés 7-es   A Porsche vezérigazgatója, 
Matthias Müller szerint nincs okuk a kapkodás-
ra: a 2015-ben bemutatni készült 961 tökéle-
tesen illeszkedik a márka új stratégiájába. Ezek 
szerint a jövőben hétféle modellt kínál majd a 
Porsche – hétévente megújuló autókkal. A 961 
mellett érkezik majd a Pajun és a kis SUV, a 
Macan, valamint egyre nagyobb szerephez jut 
az E-Hybrid rendszer.

A legfiatalabb Indian  A legendás ameri-
kai motorgyártó 70 év elteltével újra saját blok-
kal készül motorkerékpárt gyártani. A tőke-
erős Polaris támogatásával megújuló Indian a 
V2-es (1819 köbcentis, léghűtéses, 49 fokos 
hengerszöggel) Thunder Stroke-kal megidézi a 
Scoutot, de a finom utalást leszámítva minden 
porcikájában mai és modern lesz. Bemutató 
valamikor a nyáron várható.

Kicsiben játszik a Mercedes  A német 
autógyár új partnerével, a Renault-val együtt-
működve fejleszt városi kisautót. A City-G egy 
kis hobbiterepjáró lesz, amiből 100-150 ezer 
darabot szeretnének értékesíteni – öt év múl-
va. Ennyi időt kaptak ugyanis a tervezők az autó 
elkészítésére.

Eladó a világbajnok motorja
Nagyjából 200 ezer dollárért bárki bárki megve-
heti Kenny Robert Jr. Yamaháját, amivel a későb-
bi világbajnok 1996-ban bemutatkozott a Moto 
GP legmagasabb (akkor 500 köbcentis) géposztá-
lyában. Az ifjabb Roberts háromszoros világbajnok 
édesapja nyomdokaiba próbált lépni, ami 2000-
ben sikerült is neki, amikor a Suzuki versenyzője-
ként ő is megnyerte az összetett pontversenyt. 
A Yamaha YZR500 abban az állapotban kerül kala-
pács alá, ahogy a pályán is futott: 500 köbcen-
tis V4 blokkal, Brembo fékekkel és Michelin ver-
senygumival.
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A képzelet Ferrarija = a jövő Ferrarija?
A Ferrari ugyan a legkevésbé sincs rászorulva a kibicek segítségére, attól még biztosak 
vagyunk benne, hogy Maranellóban is megnézik, ha egy civil designer ágaskodó lovas emb-
lémával autót tervez. A francia Christophe Jourd’hui által rajzolt, és a hangza-
tos Ferrari Getto (ami nem a bűnözéssel sújtott városrészre, hanem 
a sugárhajtású repülőre utal) névre keresztelt modell persze 
csak a képzelet szülötte, és a 2025-ös Ferrarikhoz kínál 
inspirációt. Majd meglátjuk bő egy évtized múlva, mi való-
sult meg a merész tervekből.

X6 után jövőre X4
A BMW-nél talán maguk is meglepve tapasztalták, milyen sikeres lett az X6 hobbiterepjáró, amely szo-
katlan formavilágával új színt hozott a szegmens életébe. A Shanghai Autószalonon ezért a bajorok már-
is bemutatták az X4-et, az X6 kistestvérét. A 4648 mm hosszú autó hozza a BMW jól ismert stílusjegye-
it, valamint az X6 formavilágát, annyi újítással, hogy az övvonal 
alacsonyabb lett, az oldalsó ablakok pedig nagyob-
bak. Az X4-et a jól ismert négy- és hathenge-
res dízeles és benzines turbómotorok-
kal kínálják majd 2014-től.

427,4 km/h – rekord a Venom GT-től
A Hennessey Venom GT ma a leggyorsabb megvásárolható utcai autó. A Lotus Exige alapjaira épí-
tett, rendkívül könnyű, mindössze 1244 kilós autót 7,0 literes, 1261 lóerős (1155 Nm nyomatékú) 
Corvette V8 turbómotor hajtja. A 300 km/h-s sebességre 13,63 mp alatt gyorsuló sportkocsi (ez 
egy korábbi rekord) a hivatalos mérésen most 427,6 km/h-s sebességet ért el. Ez ugyan kicsivel 
elmarad a Bugatti Veyron Supersport 431 km/h-s csúcssebességétől, azt azonban 415-re maxi-
malizálva árulják, míg a Venom GT-nél nincs elektronikus korlátozás.
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Superb – apróbb változásokkal
Öt éve került gyártásba a Škoda legnagyobb modellje, a Superb második generációja. Ennyi idő után épp itt volt 
az ideje egy kis ráncfelvarrásnak. A tervezők túl sok energiát nem is fektettek a frissítésbe, ami persze érthető: 
az új Superbnek két éve van még a piacon, majd érkezik a valóban új, már a modern MQB platformra épülő vál-
tozat. Most mindenesetre átszabták az autó első és hátsó lökhárítóját, miképp új első és hátsó fényszórókat is 

kapott. Az utastérben változtattak a kormányon, kicsit átláthatóbbá tették a műszerfalat, és a fedélzeti elektro-
nikát is korszerűsítették. A motortérben maradtak a jól ismert és bevált TSI- és TDI-motorok: 1,4, 1,8 és 2,0 lite-

res négyhengeres benzines, a 3,6 literes V6-os, valamint az 1,6 és 2,0 literes dízel – 105 és 260 lóerő közötti 
teljesítménnyel, valamint az eddiginél alacsonyabb fogyasztással. 

Skót színész 
az olasz motoron
A Moto Guzzi California 1400 túramotorját Ewan 
McGregor fogja népszerűsíteni, aki köztudottan 
nagy rajongója a motoroknak és a motorozásnak: 
gyűjteményében két tucatnál is több gép talál-
ható, több ezer kilométeres (Londonból Peking-
be, illetve Fokvárosba) túráiról könyvek és filmek 
készültek. McGregor garázsában egyéb iránt 
a Moto Guzzi tíz modellje sorakozik, köztük 
olyan különlegesség is, mint az 1971-es 
V7 Ambassador.

Aranyérmes 
megbízhatóság
Az Audi a floridai Sebringben rendezett 12 órás megbízhatósági verse-
nyen aratott sikerével kezdte meg címvédő hadjáratát a szakág világ-
bajnoki sorozatában. A csapat idén is az R18 e-tronnal vág neki a ver-
senyeknek, miután javították az aerodinamikai 
mutatókat, s bár a 3,7 literes V6 TDI-
motor 20 lóerővel gyengébb (490 
LE), az első kerekeket hajtó vil-
lanymotorok már 220 lóerőt 
adnak le. A két háromfős csa-
pat legfontosabb fellépé-
se a június 22–23. 
között esedékes 
Le Mans-i 24 órás 
verseny lesz.
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Ford B-Max
A Ford egyterű-családjának legkisebb tagja a Fies-
ta platformjára épül, de a külső esetében már első 
látásra feltűnik a hasonlóság a nagyobb társakkal. 
Ám a 4 méternél alig hosszabb B-Max olyasmit is 
tud, amire a C-Max vagy az S-Max nem képes. Egy-
részt hátul tolóajtókat kapott, ami szokatlan, de felet-
tébb hasznos ebben a szegmensben, hiszen szűk 
parkolóhelyeken is könnyű a ki- és beszállás. Más-
részt nincs B-oszlopa, így az ötletes ajtórendszer 
1,5 méter széles nyílást tesz lehetővé. Az autóipar-
ban főleg biztonsági meggondolásokból nem szokták 
kihagyni a B-oszlopot, de a kis Ford esetében nincs 
ok aggodalomra: az Euro NCAP töréstesztjén 
ötcsillagos minősítést kapott – az 
utasvédelmet 92 százalékosra 
értékelték. Bár a B-Max hát-
só ülései nem tologathatók 
vagy kiszedhetők, a bel-
ső tér ettől még variálható, 
hiszen az első utasülés is 
lehajtható, amivel a hasznos 
tér hossza eléri a 2,35 métert. 
A Ford Magyarországon össze-
sen hat erőforrással kínálja a típust, köztük az Év 
motorja választáson a legjobb egységnek választott 
1,0 literes EcoBoost aggregáttal. A 100, illetve 120 
lóerős változatban gyártott benzines erőforrás turbó-
feltöltést, közvetlen befecskendezést és kettős vál-
tozó szelepvezérlést kapott. A pontos kormányzás-
nak és a kitűnő futóműnek köszönhetően a vezeté-
si élmény a legjobb ebben a kategóriában. A B-Max 
három felszereltségi csomagban kapható – Trend, 
Titanium és Titanium X –, míg a hosszú extralistán 
kulcs nélküli indítás, tolatókamera vagy a hangvezér-
léses SNYC rendszer is megtalálható.

Típus Ford B-Max Kia Venga Subaru Trezia
Hossz./szél./mag. (mm) 4077/1751/1604 4068/1765/1600 3995/1695/1595
Tengelytáv (mm) 2489 2615 2550
Csomagtér (liter) 304/1437 314/1486 363/1388 
Motorválaszték 4 benzines, 2 dízel 2 benzines, 4 dízel 1 benzines, 1 dízel
Teljesítményszint 75-120 LE 77-128 LE 99 LE
Átlagfogyasztás (l/100 km) 4,0-6,4 4,5-6,7 5,5

ford b-mAX, kiA venge vAgy subAru treziA? 
bármelyik kiskAtegóriás egyterűre essen is végül 

A válAsztásunk, biztos, hogy egyik modellel 
sem fogunk mellé. 

                Kívül kicsik, belül nagyok

Ford B-Max
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Kia Venga

Kia Venga
Ugyan a Kia dél-koreai gyártó, a Venga egyterűt még-
is teljes mértékben az európai vásárlók ízlésének meg-
felelően alakította ki: a fejlesztés Németországban 
folyt, a gyártás Szlovákiában zajlik. A Hyundai ix20 és 
Kia Soul típusokkal azonos alapokon nyugvó Venga már 
több mint három éve kapható, külseje pedig még min-
dig fiatalosnak és dinamikusnak hat. A felfelé futó övvo-
nal és a vaskos hátsó oszlop azonban a kilátás rovásá-
ra megy, emiatt fokozottan kell figyelni tolatásnál vagy 
sávváltásnál. A jól variálható belső térnek köszönhető-
en a Venga ideális családi autó. A hátsó ülések nem-
csak lehajthatóak, de egy 13 centiméteres sínen tolo-

Subaru Trezia
A japán gyártó típusainak van néhány különleges ismertetőjegye, mint a 
négykerék-meghajtás, a boxermotor, vagy az ablakkeret nélküli ajtók – de ezek 
csak a saját modellekre érvényesek. A Subaru ugyanis egyes kategóriákban 
előszeretettel forgalmaz saját logó alatt más japán márkáktól átvett típusokat. 
Így árulták korábban Subaru Justy név alatt a Daihatsu Siriont, majd a Suzu-
ki Ignist, míg jelenleg az aprócska egyterű, a Trezia a „kakukktojás”. A Toyo-

ta Verso S testvérmodellje gyakorlatilag 
csak a frontrész és a műszerfal egyes 
eleimben tér el az alaptípustól. Ez ter-
mészetesen nem hátrány, hiszen a Toyo-
ta nem véletlenül lett a világ legna-
gyobb autógyártója, ráadásul a Verso S 
amúgy sem kapható Magyarországon. 
Belül szinte ugyanazok a – kemény felü-
letük ellenére – minőségi műanyag borí-
tások találhatók, mint a Toyota új kisau-

tójában, a középkonzol azonban egyszerűbb kialakí-
tású. A kívülről kicsinek tűnő autó belül meglepően 
tágas és kényelmes, az üléspozíció magas. Emellett 
az utasteret rengeteg apró zsebbel, tárolórekesszel 
látták el, a csomagtartó pedig átlagon felülinek 
számít ebben a szegmensben. Magyarországon 
három felszereltségi csomaggal kapható a típus 
– a 7 légzsák, a menetstabilizátor, az MP3-
olvasós CD-rádió és a sebességfüggő elektronikus 
szervokormány már alapáron jár.

gathatóak is, így ha hátul csak gyerekek utaznak, akár 570 literes 
is lehet a csomagtér, de az üléseket felnőttekre beállítva is elégsé-
ges marad a poggyásztér. Biztonság terén még az alapverzió sem 
köt kompromisszumokat, a hat légzsák és az aktív fejtámlák mellett 
a menetstabilizátor, a vészfékasszisztens, a fékerőelosztó és a visz-
szagurulás-gátló is alapáron jár, akárcsak a klímaberendezés vagy a 
négy irányban állítható elektronikus szervokormány.  A motorválasz-
tékot négy erőforrás hat különböző verziója alkotja, hiszen az 1,4-es 
és az 1,6-os dízelmotor 77 és 90, illetve 115 és 128 lóerős változa-
tokban kapható. A benzines kínálat is 1,4, illetve 1,6 literes egység-
ből, az előbbi 90, az utóbbi 128 lóerőt ad le. 

Subaru Trezia
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A külső méretei AlApján igAzi városi nAgymenő, A belső tér 
AzonbAn olyAn tágAs, hogy Az egy kAtegóriávAl feljebb is 

megállná A helyét. A peugeot 208 nemcsAk A designjávAl, 
de több ötletes megoldássAl, vAlAmint tAkArékos

motorkínálAtávAl hívjA fel mAgárA figyelmet.

Trendi és „zöld”   
 kisoroszlán

peugeot 208
Az autóipar sok szempontból hasonlít a divat világá-
ra: az újdonság ereje és a forma szépsége meghatá-
rozó, az igazi sikerhez pedig mindig szükség van vala-
mi váratlan pluszra, amellyel az adott négykerekű 
kitűnik a többi közül. Ebből a szempontból a tavaly 
piacra dobott Peugeot 208 igazi francia gyártmány: 
párizsiasan lezser eleganciával megy szembe a tren-
dekkel, így teremtve meg a saját stílusát.
A Peugeot mindig is híres volt a kisautóiról, elég csak 
az idén 30. születésnapját ünneplő 205-ösre gondol-
ni, vagy utódjára, a 206-osra – ebből a két típusból 
összesen több mint 12 milliót gyártott az oroszlános 
márka. A mérnököknek tehát fel volt adva a lecke a 
208-as tervezésekor – ám több innovatív megoldás-
sal sikerült méltó utódot alkotniuk.

Városi huncutságok
A divat legfőbb terepe az utca, és a városi forgatag-
ban a kis Peugeot is elemében van: a 208-assal való 
furikázás ugyanazt az elégedettséget nyújtja, mint a 
tökéletes jólöltözöttség tudata. A design már a Peu-

Igazi francia gyártmány: párizsiasan lezser 
eleganciával megy szembe 

a trendekkel, így teremtve meg a saját stílusát.



re bővült, a hátsó ülések lehajtásával pedig 1076 liter-
re nő a hasznos tér. A méretcsökkentés egyben alapos 

„fogyókúrát” is magával hozott: a modellcsa-
lád önsúlya átlagban 110 kilogrammal csök-
kent, így az alapmodell már csak 975 kilót 
nyom.

Biztonságos és kis étvágyú
Az utastér ugyancsak szembemegy az aktuális 
trendekkel: a jó fogású, könnyen állítható kor-
mány szinte már sportautósan kicsi, ami nem-
csak a sofőr térérzetén javít, de képes játékos 
hangulatot csempészni még a munkából való 
fárasztó hazaaraszolgatásba is. A kormányzás 
közvetlen és pontos, a futómű pedig épp csak 
annyira kemény, hogy se az autó stabilitása, 
se a kényelem ne szenvedjen csorbát. A városi használatot az is megkönnyíti, hogy a beltérben kevés 
gomb található, amelyek mind kézre esnek és egyszerűen működnek, így nem okoz különösebb prob-
lémát, hogy megszokjuk az új Peugeot típust. 
A 208-as azonban nemcsak megnyerő külseje és dinamikus viselkedése miatt a trendi emberek autó-
ja, hanem azért is, mert lépést tart napjaink legfőbb követelményével, a környezetvédelemmel. Ez a 
modell az első jármű a világon, amelynek hátsó lökhárítója és hűtőventilátora teljes egészében újra-
hasznosított anyagból készül, a gyártás során pedig összességében 25 százalékos a „zöld”, illetve ter-
mészetes anyagok aránya.
Mindez azonban keveset érne, ha a modell másik erőssége nem a kategória átlaga alatti fogyasztás 
volna. A Peugeot ráadásul nem méregdrága hibrid technológia segítségével vált takarékossági baj-

nokká, hanem a belső égésű motorok továbbfejlesztésével. 
A dízelspecialistaként is számon tartott francia márka három 
különböző gázolajos motort kínál a kisautóhoz – az 1,4 lite-
res, 68 lóerős egység mellett az 1,6-os erőforrás 92 és 115 
lovas változatait –, és a gyári adatok szerint 100 kilométeren 
az átlagfogyasztás mindegyik esetében 4 liter alatt marad. 
A siker egyik kulcsa az e-HDi technológia, ami egy speciális 
önindító-generátorral ellátott, fejlett start-stop elektronika.  
A dízelmotorok mellett az új, háromhengeres, 1,0 (68 LE) és 
1,2 literes (82 LE) egységek, illetve a nagyobb benzines erő-
források – az 1,4-es, 95 lovas, valamint az 1,6-os 120 és  
156 lóerős verziója – sem a nagy étvágyukról híresek.  

Az Acces, Active és Allure felszereltségi fokozatokban kapható 208-hoz a Peugeot alapáron kínálja a 
menetstabilizátort, a hat légzsákot, a sebességfüggő szervokormányt, vagy éppen a sebességhatá-
rolós tempomatot. A francia márka tehát a biztonság terén sem köt kompromisszumokat – ennek is 
köszönhető, hogy a 208-as maximális, ötcsillagos minősítést ért el az Euro NCAP töréstesztjén. 
Mindent összevetve: a Peugeot-nak sikerült megtalálnia a szükséges pluszt!
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autósteszt

geot új formanyelvezetének jegyében született, és 
vonzza a tekintetet – az eredeti vonalakkal megraj-
zolt frontrészhez elöl és hátul is markáns lámpa-
testek, valamint lágy sziluett társul. A sikkes kül-
sőt a karosszéria több pontján is kifinomult részle-
tek teszik teljessé. A Peugeot 208 egyik nagy érde-
me, hogy sikerült visszacsempésznie a kisautós 
bájt és huncutságot egy olyan szegmensbe, amely-
ben újabb és újabb generációk igyekeztek a minél 
nagyobb méretekkel és egyre robusztusabb megjele-
néssel kitűnni. 
Ezzel szemben a francia típus 7 centiméterrel rövi-
debb az elődjénél. A tengelytáv ugyanakkor változat-
lan maradt, az utasteret pedig átalakították, így az 
autó a méretcsökkenés ellenére is érezhetően tága-
sabbá vált. A Peugeot kisautói mindig is a hölgyek 
nagy kedvencei voltak, a 208-as azonban olyan eré-
nyeket is megcsillogtat, amelyekkel a férfiakat is 
leveszi a lábukról. A menetteljesítmények mellett ők 
általában a praktikumot értékelik az autókban, és 
nem is kell csalatkozniuk: a csomagtartó 285 literes-

PEUGEOT 208
Hosszúság/szélesség/magasság:
  3962/1739/1460 mm
Tengelytáv: 2538 mm
Csomagtér: 285/1076 liter
Motorválaszték:  5 benzines, 3 dízel
Teljesítményszint:  68-156 LE
Átlagfogyasztás:  3,4-5,8 l/100 km
Alapár:  3 127 000 forint

PEUGEOT 208-hoz a következő 
kenőanyagot ajánljuk: 

MOL Dynamic Star 
PC 5W–30
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Timi Monterrey bajnoka
A monterrey-i tenisztorna után negyedik WTA-Tour győ-

zelmét ünnepelheti Babos Tímea, a MOL támogatott-
ja. A 19 éves teniszező tavaly egyéniben lett a legjobb 
a Monterrey Openen, Birminghamban párosban Hszie 

Szu-vejjel, idén év elején pedig a luxemburgi Mandy 
Minellával nyertek Bogotában, és Hobartban is a dön-

tőig jutottak. Áprilisban Monterrey-ben ismét páros-
ban, Kimiko Date Krumm-mal az oldalán nem talált 

legyőzőre. „Nem először játszottam együtt Kimikóval, 
igazán jó csapatot alkotunk” – nyilatkozta a verseny 

után 42 éves japán partneréről.

Bronzérmet 
szerzett 

Magyarország
Az IIHF Divízió I/A Világbajnok-
ság az április 20-i magyar–
japán meccsel zárult. A vég-
eredmény a papírforma sze-
rint – a magyar válogatottal a 
harmadik helyen – alakult, így 

Magyarország ezúttal sem került fel az A-cso-
portba, ahova a tavaly a felsőbb ligából kiesett 
Kazahsztán és Olaszország ismét bejutott. 
Meglepő fordulat, hogy a divízió I utolsó helye-
zettje, egyszersmind a kieső, Nagy-Britannia 

lett, míg a világranglistán leghátrább 
álló, tehát leggyengébbnek fel-

tételezett Dél-Korea nem várt 
módon még a magyar válo-
gatottal szemben is győzni 
tudott. A vébé másik történel-

mi győzelmével hazánk büsz-
kélkedhet: hihetetlen hangulatú 

meccsen 2–1-re vertük az erősebb-
nek vélt kazah együttest, a feljebb jutás-

hoz ez azonban kevésnek bizonyult.
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Segítsen, 
hogy segíthessünk!
Támogassa adója 1%-ával a MOL Új Európa Alapítványát!
Pályázati programjainkon keresztül 2006 óta támogatjuk a 
fiatal tehetségeket a sport, a művészet és a tudomány terüle-
tén, valamint a beteg gyermekekkel foglalkozó nonprofit szer-
vezeteket. Eddig közel 3000 fiatal tehetséghez és több mint 
60 000 beteg gyermekhez jutott el a segítségünk.

Adószámunk: 19330381-1-43 • Köszönjük támogatását!

Innovációs elismerés 
A XXI. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsá-
ga kiemelt elismerésben részesítette azt a föld-
gáz-, kén-hidrogén- és vízgőztartalmat mérő, lézeres 
fotoakusztikus műszerről szóló pályázatot, melyet a 
MOL a Szegedi Tudományegyetem, a Videoton  
Holding Zrt. és a Hilase Kft. közreműködésével készí-
tett el. Mind a kén-hidrogén-, mind a vízgőztartalom 
fontos mutatója a földgáz minőségének, ám egészen 
eddig ezt kevésbé megbízható műszerekkel tudták 
csak mérni, ezért a MOL és az egyetem szakemberei 
forradalmi ötlettel álltak elő 1996-ban. A közel húsz 
éven át tartó fejlesztés során megalkotott egyedülál-
ló műszer rideg körülmények közt is nagy biztonság-
gal alkalmazható, és a nemzetközi piacon is komoly 
sikerre tett szert.

Albrecht Donát 
sikersorozata
Albrecht Donát 2012-ben a MOL Tehetségtámo-
gató Program segítségével egy ezüst fuvolát vásá-
rolhatott. Az új hangszer jó döntésnek bizonyult, a 
18 éves zenész komoly sikereket ért el vele: leg-
utóbb március végén az „Elek Tihamér” Orszá-
gos Középiskolai Fuvolaversenyen szerzett első 
helyezést és különdíjat, melynek eredményeként 
a Debreceni Filharmonikus Zenekar egy fellépést 
is felajánlott neki. Donát időközben felvételt nyert 
a bécsi Konservatorium Privatuniversität zenemű-
vészeti egyetemre is, ahova Dél-Koreától Spanyol-
országig a világ számos országából jelentkeztek, 
és csupán a négy legjobbat vették fel, köztük leg-
fiatalabbként őt.



Az ember 
a sisak mögött

Az ember Az ember michelisz nOrbert

cíMlapsztOri

A TÚRAAUTÓ-VILÁGBAJNOKSÁG (WTCC) MAGYAR PILÓTÁJA, AZ ELŐZŐ IDÉNYBEN PRIVÁT VILÁGBAJNOKI CÍMET 
SZERZŐ MICHELISZ NORBERT FEJÉRŐL LEKERÜLT A BUKÓSISAK. RÉGEBBEN A DÜHÉT MORMOLTA BELE, MA MÁR 

EGYSZERŰ KELLÉK. A PUNNANY MASSIF KORTÁRS ÖRÖMFORRÁS, AYRTON SENNA PEDIG MÁIG ETALON HŐS MARADT. 
A HUNGARORINGEN MÁJUS 5-ÉN VERSENYEZ A VÁLTOZÁS KORÁT ÉLŐ WTCC-PILÓTA. 
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„Olyan világnak 
vagyOk a részese, 

amelyben a megjelenés 
a siker visszajelzése, 
ám közben a szikrája 

sincs meg bennem 
annak, hOgy keressem

 a felhajtást.”

Stílus&Lendület: Hivatásos blogger lett?
Michelisz Norbert: Régebben is írtam... Éppen 
ezért három pontot raknék a mondat végére, mert 
nem biztos, hogy évek múlva is így lesz majd. Min-
denesetre egyelőre élvezem a „szövegelést”.
S&L.: A honlapján a bejegyzések gyakorisága is 
erről árulkodik. Semmi muszáj?
M. N.: Ha az lenne, elengedném. Nem írnék. Az 
élményalapúság a lényeg. Akkor ülök a klaviatú-
ra mögé, ha van mit mondanom, de megfelelni, 
izzadságszagúan, mesterkélten mesélni nem aka-
rok. Nem állítom, hogy könnyen indult, de belelen-
dültem.
S&L.: Önmaga a szövegíró és szerkesztő, vagy 
igénybe vesz segítséget?
M. N.: Az esetek döntő többségében én írom a 
bejegyzéseket. Persze előfordul, hogy nem jut rá 
időm. Ebben az esetben sem adom át az irányítást, 
inkább diktálok. Mindenképpen az én szavaimat és 
gondolataimat olvassák a honlapon.
S&L.: Fontos ez?
M. N.: Nekem igen, mert ez lenne a blog lényege. 
Rengeteg médiafelkérést kaptam, és be kellett lát-
nom, hogy racionalizálnom kell a szerepléseket. 
Vissza kellett vennem a „mindenhol ott vagyok” 
tempóból, mert azt vettem észre, hogy a verseny-
zés, a teljesítmény rovására ment. Olyan világnak 
vagyok a részese, amelyben a megjelenés a siker 
visszajelzése, másfelől munkaköri kötelesség is, 
hiszen ki kell szolgálnom a szponzorokat. Ám köz-
ben a szikrája sincs meg bennem annak, hogy 
keressem a felhajtást. A magánember nem akar 
kifolyni sem az újságokból, sem a rádióból, sem a 
tévéből. 
S&L.: Ezzel együtt csak a Facebookon hetvenezer 
regisztrált szurkolója van – ugyanennyien ülnek 
majd fel a Hungaroring tribünjére ön miatt a világ-
bajnokság májusi, magyarországi futamán. Több tíz-
ezer hír- és sikeréhes követő…  
M. N.: A rajongói elvárás hatalmas, a blogot nekik 
írom. Elfogadtam, hogy a bukósisak mögötti 
Michelisz Norbertre is kíváncsiak, bár ezt a kanyart 
nehezen vettem be. 
S&L.: Olvasmányélmény: ha a bukósisakot nem 
veszi le a fejéről, vihar tombol. 
M. N.: Ha ideges vagy valami miatt dühös vagyok, 
fent marad a bukó. Elvonulok, morgok, káromko-
dom, kiadom a dühömet. A külvilág kizárásával 
magamban megbeszélem és elrendezem a problé-
mák zömét. 
S&L.: A privát földrengésnek is van látható jele? 
Teszem azt, három percig nincs mosolygás?
M. N.: Magánvonalon nem húzom fel magam semmin. 
S&L.: Most is „fent van a sisak” – pedig nem is mor-
cos. Csak takar. Mi jár a fejében, amikor egyedül 
van? Egyáltalán, mikor élvezi a magányt?
M. N.: Például a Budapest–Pécs vonalon ingázva az 
autóban. Ilyenkor lemezt hallgatok, újabban rákap-
tam a filmzenékre. És a Punnany Massifra – alterna-
tív pécsi banda.

S&L.: Járt már a koncertjükön?
M. N.: Még nem. Sosem voltam kérlelhetetlen kon-
certre járó.
S&L.: Szóval a hangszórókból a Punnany Massif 
szól, békésen duruzsol az autó motorja, halad haza-
felé – idilli állapot. Kikapcsol. Milyen kép jön a sze-
me elé?
M. N.: A versenyzés. Az utóbbi hónapokban ez töl-
tötte ki a teret, ami…
S&L.: Miért hallgatott el?
M. N.: Mert eszembe jutott egy mondat, amit otthon 
címeztek nekem: „Nem vagy itt.” 

S&L.: Mikor nyaralt utoljára „tisztességesen”?
M. N.: Tavaly nyáron egy hetet Horvátországban töl-
töttünk, szeptember végén az amerikai futam után 
pedig néhány napra Kaliforniában maradtunk a 
barátnőmmel. Los Angelesben, San Franciscóban 
nézelődtünk. Visszaköszönt néhány olyan amerikai 
vonás, amiről addig nem volt személyes benyomá-
som, ellenben hallottam vagy olvastam róluk. Példá-
ul a szüntelen mosolygásról, a kiegyensúlyozottság-
ról és a határozottságról, a „ne kerítsünk nagy fene-
ket minden apróságnak” szemléletről. 
S&L.: Beszippantotta Amerika?
M. N.: Feltöltődésnek tökéletes volt, de alapvetően 
nem az én világom. Évente egy hónapig mindeneset-
re el tudnám viselni. Olyan impulzusok érhetik az 
embert, amelyekkel máshol nem találkozik. Elgon-
dolkodtatják.
S&L.: Például?
M. N.: Hogy a diploma vagy a pénz nem minden. 
A sikert, a jókedvet, az örömre való hajlamot nem 
papírokban mérik.
S&L.: A pénzen, a szándékon vagy az időn múlik az 
amerikai kurzus folytatása?
M. N.: Az anyagiakon.
S&L.: Egy éve az átlagnál valamivel jobban boldo-
guló budapesti taxis alakját megidézve érzékeltet-
te bevételei nagyságát. Közben privát világbajnok 
lett, a nem gyári autóval versenyzők külön háború-
ját megnyerte. A szakmai létrán feljebb lépett, az 
idén már gyári gépet hajt. Ezek tükrében nem lenne 

automatikus jutalom a busásabb jövedelem?
M. N.: A taxis példa ma is megállja a helyét. De ez 
nem zavar. Előreléptem, ezt vallom, az autót illető-
en is. A Hondában rejlő lehetőségek hatalmasak, 
ám egyelőre a megismerés, tanulás, fejlődés fejeze-
teket vesszük át újra és újra. Az eredmény egyelő-
re hiányzik, márpedig a bevétel részben a teljesít-
mény függvénye. 
S&L.: A pénzügyi stagnálás nem zavarja. Akad bár-
mi, ami civilként megviseli?
M. N.: Ha a barátnőmmel, Johannával nem értjük 
meg egymást. Nem szeretek veszekedni.
S&L.: És a versenyző mire érzékeny?
M. N.: Magára, a saját határaira. Néha úgy érzem, 
nem vagyok elég kitartó, nem tettem meg min-
dent a sikerért. Önmarcangolás zajlik, de ez sem 
véletlen, mert már most, a kijelentés pillanatában 
tudom, hogy nem állja meg a helyét, amit az előbb 
mondtam. Viszont az ilyen gondolatok mozgatórugó-
ként löknek tovább, motiválnak, átlendítenek a holt-
pontokon. 
S&L.: Célzatosan használta a Pécs–Budapest relá-
cióban az ingázás szót?
M. N.: Abszolút. Hazajárok, de az ésszerűség hatá-
rain belül. Ha este tízkor végzek, és reggel hatkor 
már ismét a fővárosban kell lennem, inkább Buda-
pesten maradok. 
S&L.: A macskaköves, kávéházakkal zsúfolt sétá-
nyokon is otthonosan mozog?
M. N.: A nagyvárosból éppen elég annyi, ameny-
nyit Budapest révén kapok. Nincs Párizs-fóbiám, 
a vidéket szeretem, az otthon nyugalmát. Pécset, 
Himesházát, ahol születtem, Orfűt. Budapestet 
élhető helynek gondolom, de az elhatározás még 
nem született meg bennem, hogy ide is költözzek. 
S&L.: Kávéházban kávé vagy tea?
M. N.: Bármelyik, egyik ellen sincs kifogásom. 
Ha kávé, akkor presszó. Mindamellett, ha négyen 
teát rendelnek, valószínű, hogy elém is az kerül. 
Idomulok. 
S&L.: Nem sorsszerű...
M. N.: Pedig annyi képtelennek tűnő fordulat történt 
velem a versenyzői pályám során, hogy egyébként 
sokszor kézenfekvő sorsszerűséget említeni. Vissza-
pörgetem az időt nyolc évvel. Látom magam, ahogy 
arról beszélek, mennyire szeretnék „hús-vér” autó-
val versenyezni, nem pedig szimulátorral – az egész 
annyira abszurdnak tűnik! A csodaszámba menő 
elemek nélkül valószínűleg nem ülhetnék itt, nem 
versenyeznék, senki sem tudná, kicsoda Michelisz 
Norbert. Hiszek a sorsszerűségben. Szerencsésen 
választottam például barátokat is, mert a jelek sze-
rint nem csupán én ragaszkodom hozzájuk – köl-
csönös a kitartás. Azt azért kikötöttem, hogy a ver-
senyzés tabutéma... Abból a szempontból is szeren-
csésnek vallom magam, hogy az egyetemista társa-
ságunkból én vagyok az egyetlen, aki valóban azzal 
foglalkozik, amiről a húszas évei elején ábrándozott.
S&L.: Annak idején megértették?
M. N.: Furcsán néztek rám, amikor akár egy buli 
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közepén vagy helyett azzal álltam elő, hogy bocs, 
nekem este még versenyem lesz. Szimulátoros 
futam. 
S&L.: Az autóversenyző közgazdász-informatikus 
fejében, akinek a tőzsde az egyik passziója, az  
indexek és kamatlábak árnyékában mekkora élettér 
jut az intuícióknak és az emócióknak? 
M. N.: Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy egy-
re több. De az említett kettősség létezik, magamban 
birkózom vele. A racionális énem tiltakozik, hadako-
zik. Változó korszakomat élem.  
S&L.: Két éven belül szöveget ír a Punnany 
Massifnak?
M. N.: Ennek azért kicsi az esélye. 
S&L.: Van egy ötfős asztalunk. Egy szék az öné. 
Kiket ültetne a másik négyre?
M. N.: Ayrton Sennáé az első. Ő volt az első hősöm. 
Néhány hete tesztelhettem egy Honda NSX-et. Sze-
retem, ha a városi modell hasonlít a versenydarab-
hoz. Engem nem zavar, ha hangos a kipufogó, ha 
kemény a rugózás és pattog az autó, sőt. A vezetés 
élménye, nem a kényelmi szempontok az elsődlege-
sek. Ennek a típusnak a fejlesztésében Sennának 
főszerep jutott, magán viseli a brazil keze nyomát. 
Az én szememben Senna volt a tökéletes versenyző. 
A titkáról kérdezném. 
S&L.: Következő?
M. N.: A dédnagyapám. Elmesélném neki, mi min-
den történt velem azóta, hogy elment. Ő vigyázott 
rám gyerekkoromban. Az amerikai írónak, Stephen 
Kingnek szintén fenntartanék egy helyet, akárcsak 
Gandhinak. Hogy tőle mit kérdeznék? Miként lehet 
megmaradni igaz embernek…

Lipcsei Árpád

A ruhákat biztosította: Gant, Marks and Spencer. 

Köszönjük a helyszín biztosítását a NAD’OR Boutique Bistrónak.

www.nadorboutiquebistro.hu

NÉVJEGY
A huszonnyolc éves, nőtlen, diplomás fiatalember a 
legenda szerint gazdálkodó édesapjának segített, s 
egy traktor volánja mögül pattant ki, amikor jelenlegi 
csapatától, a Zengő Motorsporttól új pilótát keresve 
felhívták. Az autós szimulátorok virtuális ellipszisein 
edződött fiatalember az aszfaltcsíkon sem lassított: 
2006-ban megnyerte a Suzuki Swift-kupát, egy évre 
rá a Renault Clio-kupa bajnoka lett. 2008-ban nem-
zetközi terepre sorolt, a SEAT Leon Európa-kupa soro-
zatban egy futamgyőzelmet aratva a 14. helyen zárt. 
Egy évvel később ebben a kategóriában már ő volt 
az „alfa”. 2010-ben ismét feljebb lépett, a túraautó-
világbajnokságot (WTCC) kilencedikként fejezte be, 
amivel a szezon legjobb újonca címet is elnyerte.  
A WTCC 2012-es idényében hatodik lett, elhódítva  
a nem gyári csapatok pilótáinak külön versenyében  
a privát világbajnoki címet, ami újabb váltást hozott. 
A BMW 320 TC-ből  a Honda gyári versenygépébe, 
egy Civic WTCC-be ült át. 
Michelisz Norbertet a MOL 2012 óta támogatja.
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Családi
bringatúrák

mindegy, hogy kelet, nyugAt, észAk vAgy dél, 
Az ország minden pontján tAlálhAtunk olyAn 

kirándulóhelyeket, Ahol csAláddAl, hátizsákkAl 
és biciklikkel felszerelve eltölthetünk egy-egy 

nApsütéses hétvégét.

Laza tempó, hűvös pincék – Villányi borút
A gyakorlott bringások egy nap alatt is könnyedén letudják a távot, de gyerekekkel és szemlélődve 
jobb, ha mindenre bőven hagyunk időt – egy egész hétvégét. A két nap ugyanis tökéletesen elég 
arra, hogy Siklós belvárosán végigballagva elsétáljunk a várig, körbejárjunk a falakon, megnézzük 
a kiállítást. És arra is, hogy a Villány–Siklósi borúton haladva egy vagy akár több pincébe is beko-
pogjunk. Nagytótfaluban bekukkanthatunk az Iskolamúzeumba, Nagyharsány közelében pedig a 
Szoborparkra hívja fel a figyelmet az útikönyv. Majd 
jön Villány, a Bormúzeum és az éjszakai pihenés. 
Másnap visszafelé indulva a villánykövesdi pince-
sor következik és az Európa Kulturális Falujának 
választott Palkonya, ahol ismét nem lehet kihagy-
ni egy-egy párától harmatos pohár bort – a kiseb-
beknek mustot. 

Teljes táv: 56 km
Jelleg: Körtúra
Éjszakai szállás: Villány
Útvonal: Harkány – Siklós – Nagytótfalu – 
Kisharsány – Nagyharsány – Szoborpark – Vil-
lány – Villánykövesd – Palkonya – Újpetre – 
Vókány – Siklós – Harkány
Bringapontok útközben: Harkány , Pécsi út;
Villány , Virágosi út. 

Részletek

Fotó: pixelmagic.hu



lendületben

Ezer néznivaló – Őrség
Őriszentpéteren látható az erődtemplom és a régi téglaégető, a Harmatfű 

Természetvédelmi Oktatóközpont mellett – a bringát kicsit letéve – pedig a 
Rezgőnyár tanösvényen lehet végigsétálni. Nagyrákoson a faluházat és az 
1400 méter hosszú völgyhidat, míg Pankaszon a népi kovácsműhelyt és a 

XVIII. századi haranglábat érdemes megnézni. Hegyhátszentjakabon XIII. 
századi templom magasodik, nem sokkal távolabb a Vadása-tó vize frissí-

ti a kerekezőket. Szőce 
mellett lápréthez érünk, 

Őrimagyarósdon pedig 
a vár emlékhelye hív. És 
közben mindenhol ott a 
csend, a mindent körül-
ölelő béke – igazi „sza-

natóriumi” túra a nyüzs-
gésből elvágyóknak.

Hegymenetben 
– Eger környéke
Az első nap észak-északkeleti, a másodikon délnyugati irányba 
vezet az út. Mivel a terep nem nehéz, ezért bármelyik kis túra előtt 
vagy után is beiktatható egy egri városnézés. Felsőtárkányba jól 
kiépített út vezet. A kis hegyi falu egy völgyben bújik meg, közelé-
ben tó, tanösvények, a kis túrázóknak erdei kisvasút, amire a brin-
gákat is felpakolhatjuk a 25 perces robogás idejére. Egerszalók 
gyógyvizéről híres, így akár meg is fürödhetünk a hatalmas sódomb 
tövében, ami nem más, mint a lefolyó vízből keletkezett mészkőle-
rakódás. A faluban egy barlanglakásokból álló skanzen, illetve az 
ún. kaptárkövek láthatóak, amelyekbe kis fülkéket vájtak, talán már ezer éve. A 
közelben lévő tó felé kerülve Eger irányába kanyarodik vissza a túra. 
Egy kis csavarral a Szépasszony-völgyön keresztül is megközelíthetjük a várost, 
hogy a pincesoron pihenjük ki a napot.

Egy ugrásra 
a fővárostól – Pilis
Könnyed hétvégi körtúra a főváros közelében. 
Indulhatunk Budapestről is kerékpárral, de HÉV-
vel ugyancsak eldöcöghetünk Szentendréig. 
Hegyes-völgyes, erdős utakon kanyarog a túra, a 
Lajos-forrásig aszfaltozott út vezet. A táj gyönyö-
rű és változatos, ezért minél több helyen álljunk 
meg bámészkodni: akár valamelyik kilátónál, akár 
a Dömör-kapui vízesésnél. Szentendre önmagá-
ban is kitöltene egy egész hétvégét, hiszen a bel-
város macskaköves szűk utcái és hangulatos terei 
telis-tele vannak apró boltokkal, kávézókkal és 
műtermekkel, tarka házakkal, felfedezésre váró 
helyekkel. A település határában található a Skan-
zen, ahol a bejáratnál lerakhatjuk a bringát, s ha 
jókor érkezünk, még valamelyik vidáman hangos, 
hagyományőrző programot is elcsíphetjük.

Teljes táv: 43 km + 26 km
Jelleg: Csillagtúra
Éjszakai szállás: Őriszentpéter
Útvonal: 
1. nap: Őriszentpéter – Nagyrákos – Pankasz 
– Felsőjánosfa – Hegyhátszentjakab – 
Vadása-tó – Szőce – Őrimagyarósd – 
Viszák – Kisrákos – Pankasz – Nagyrákos – 
Őriszentpéter
2. nap: Őriszentpéter – Szalafő – Őserdő – 
Farkasfai elágazó – Szalafő – Őriszentpéter

Részletek

Teljes táv: 26 km + 25 km
Jelleg: Csillagtúra
Éjszakai szállás: Eger
Útvonal:
1. nap: Eger – Felnémet – Felsőtárkány – Fel-
német – Eger
2. nap: Eger – Egerszalók – (Szépasszony-
völgy) – Eger
Bringapont útközben: Eger, Kővágó tér

Részletek

Teljes táv: 72 km
Jelleg: Körtúra
Éjszakai szállás: Szentendre
Útvonal: Budapest – Szentendre – 
Pilisszentlászló – Dömörkapu – (Lajos-forrás) 
– Szentendre – Budapest
Bringapontok útközben: Budapesten 27 
helyen; Szentendre, Vasúti villasor 6.

Részletek

Tudj meg többet 
a MOL-bringapontokról!
www.molbringaprogram.hu

bringa
programbringa
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Útra-
 való

lAssAn végleg elvonul A tél, így 
A természetkedvelők végre nyAkukbA 
vehetik A világot. összegyűjtöttünk 

egy csokorrA vAlót Azokból 
A tárgyAkból, Amelyek hAsznosAk 
lehetnek távol A város zAjától.
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Praktikus útitárs

A Heavy Tools kisméretű hátizsákja minden 
terepen hasznos útitárs lehet. 

Ára: 9990 Ft

Városi túrázóknak 
Könnyű anyagú divatos kabát a New Yorkertől 

– városba, terepre egyaránt.
Ára: 14 500 Ft 

Vagány 
világjáróknak
A New Yorker keskeny öve egy-
szerre praktikus és trendi, s utcai 
viseletünkhöz éppúgy passzol, 
mint egy túraszetthez.
Ára: 1490 Ft

Minden időben
A Helly Hansen Marstrand Packable 
Jacket terméke klasszikus szél- és víz-
álló kabát. Tökéletes választás szeszé-
lyes időjárási körülményekre és változa-
tos terepekre. 
Ára: 35 990 Ft

Samsung 
HMX-W300 

– A rögzítő
Full HD videó készítéshez a legmegfe-
lelőbb a víz-, por- és ütésvédelemmel 
rendelkező Samsung HMW-W300, 
amely 5 MP-es BSI CMOS érzékelővel 
rendelkezik és akár víz alatti felvéte-
lekre is használható.
Ára: 35 900 Ft (memóriakártya nélkül)
Infó: www.samsung.hu

Sony Xperia Z – Ellenálló
A Sony Xperia mobiltelefon-sorozat legújabb darabja, 

Androidos Xperia Z-vel mind a folya-
déknak, mind a pornak ellenáll. 

5 colos kijelzővel és 13 MP-es 
Exmor RS kamerával. 

Ára: kb. 180 000 Ft
Infó: www.sonymobile.com 

Polar RC3 GPS
– Két keréken

A Polar kerékpárosoknak-futóknak gyártott karórája 
GPS-alapú magasságméréssel, komplett tréningprog-
ramokkal segíti az edzéseket vagy az örömsportolást. 

Ára: 68 900 Ft 
Infó: hu.polar.fi 

Sony TF1– Helytálló
A Sony Cyber-Shot szériájának víz-, por- és ütésálló, 

16 megapixeles TF1 modellje igazi túrafényképezőgép. Nem árt 
neki sem víz, sem kosz, sem a másfél méteres zuhanás.

Ára: kb. 60 000 Ft 
Infó: www.sony.hu 

Merrell Refuge 
Pro Vent GTX 
– két lábra, két kerékre
Könnyű túrákhoz, mountain bike-ozáshoz. Felsőrésze 
strapabíró nubuk, sertésbőr és jól lélegző hálós gyöngy-
vászonból készül. A sarokba épített légpárna csillapítja 
az ízületeket érő ütéseket, fokozza a láb stabilitását. 
Ára: 39 990 Ft
Infó: www.tranzitshop.hu

4 1010
Vagány 

 39 990 Ft
www.tranzitshop.hu 2
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Polar RC3 GPS
– Két keréken

A Polar kerékpárosoknak-futóknak gyártott karórája 
GPS-alapú magasságméréssel, komplett tréningprog-
ramokkal segíti az edzéseket vagy az örömsportolást. 

68 900 Ft 

világjáróknak
A New Yorker keskeny öve egy-
szerre praktikus és trendi, s utcai 
viseletünkhöz éppúgy passzol, 
mint egy túraszetthez.
Ára: 1490 Ft

Infó: hu.polar.fi 

– két lábra, két kerékre
Könnyű túrákhoz, mountain bike-ozáshoz. Felsőrésze 
strapabíró nubuk, sertésbőr és jól lélegző hálós gyöngy-
vászonból készül. A sarokba épített légpárna csillapítja 
az ízületeket érő ütéseket, fokozza a láb stabilitását. 

68 900 Ft 
 hu.polar.fi 

1Surly Moonlander – Földjáró
Az extrém helyeken kerékpározók álombringája lehet a Surly – 
extrémen széles és magas abroncsaival kimondottan nehéz, 
saras terepre ajánlott.
Ára: kb. 500 000 Ft
Infó: www.surlybikes.com

3
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gasztrOnóMia

BIZARR KOMBINÁCIÓK, MENNYEI ÍZEK

Meghökkentő 
és egészséges

nem is gondolnánk, milyen ínyencségeket készíthetünk 
olyAn hozzávAlókból is, Amelyek első hAngzásrA 

igencsAk szokAtlAnnAk tűnnek egy-egy étel kApcsán. 
ehető virágok? chips zöldségekből? levendulAlekvár? 

megmutAtjuk, hogyAn!



gasztrOnóMia

Zöldségchips
Hozzávalók: 3 db cékla, 1 db zeller, 2 db sárgarépa, 1 db fehérrépa, 1 csipet só, félmaroknyi friss koriander vagy petrezse-

lyem, 1 késhegynyi őrölt kömény.

Meghámozzuk és megmossuk a céklát, a répákat és a zellert, majd nagyon vékony szeletekre vágjuk. A koriandert és/
vagy a petrezselymet felvágjuk, meghintjük vele a zöldségeket, majd kevés sót, borsot és őrölt köményt is szórunk rájuk. 

Forró olajban hirtelen kisütjük a zöldségszeleteket, és frissen tálaljuk. Szükség esetén ismét megsózzuk.

Ehető virágos tavaszi saláta
Hozzávalók: 2 dkg snidling, 5 dkg póréhagyma, 10 dkg fejes saláta, 1 kisebb retek, 

2 ek. friss citromlé, 3 dkg trappista sajt, egymaréknyi ibolya, só, fekete bors.

A fejes salátát leveleire szedjük, megmossuk, lecsepegtetjük, apróra tépkedjük, majd hozzáadjuk 
a felkarikázott retket és a felkockázott sajtot. A póréhagymát megmossuk, vékony karikára vág-

juk a zöld szárával és a snidlinggel együtt. Az egészet meglocsoljuk citromlével, sóval, borssal íze-
sítjük, jól összekeverjük, végül a tetejére hintjük az ibolyát. Más ehető virágokkal is díszíthetjük, 

például százszorszéppel, kisvirágú árvácskával, gyermekláncfűvel. Tálalás után lehetőleg frissen 
fogyasszuk, mert a fejes saláta könnyen összeesik.

Levendulalekvár
Hozzávalók: 1 kg alma megtisztítva, 
30 dkg fekete szeder, 5 ek. szárított 

levendula, 1 l víz, 25 dkg cukor, 
1 zacskó Haas 3in1 zselírozó, 1 vanília-

rúd kikaparva, pár szem kardamom, egy 
csipet: fahéj, frissen reszelt szerecsen-

dió, frissen reszelt gyömbér.

Az almát megmossuk, meghámozzuk és felkockázzuk, majd a szederrel, a levendulával, a vízzel 
és a fűszerekkel egy lábosba tesszük. Mikor kicsit már forrni kezd, botmixerrel összeturmixoljuk. 
Belerakjuk a cukrot és a zselírozót, majd ezzel is összeforraljuk. Üvegekbe töltjük, kevés szalicilt 

teszünk a tetejére, majd celofánnal bekötjük, és száraz dunsztba tesszük.

Rózsavizes rizspuding
Hozzávalók: 1 l + 1 ek. tej, 11 dkg rizs, 1 ek. méz vagy 
juharszirup, fél ek. vaníliakivonat, 1 ek. rózsavíz, 1 ek. 
kukoricaliszt.

Közepes hőmérsékleten felmelegítjük a tejet, ben-
ne a rizzsel. Folyamatosan kevergetve egy kicsivel for-
ráspont alatt főzzük 30–40 percig, míg a rizs meg-
puhul. Ekkor hozzáadjuk a mézet, a vaníliakivonatot 
és a rózsavizet. A kukoricalisztet egy kanál tejjel cso-
mómentesen összekeverjük, majd hozzáöntjük a rizs-

hez, és 1-2 percig továbbra is alacsony hőmérsék-
leten kevergetjük, amíg a puding egy kicsit besű-

rűsödik.



Keresse a kiemelt 
MOL-töltőállomásokon!

Borajánló
Figula 
Olaszrizling 
2012 
Balatonfüred
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A klasszikus észak-balatoni olasz-
rizling. Illatában, ízében köves 

ásványosság, zöldalma, sárgaba-
rack, ananász, zöld fűszernövények 
és mogyoró fedezhető fel. Vibráló 
savak jellemzik. Tartályban erjedt, 

majd vegyesen, hordóban 
és tartályban érett.

Töltött-rántott cukkinivirág
Hozzávalók: 10 db cukkinivirág, 2 ek. ricotta, 1 ek. reszelt parmezán sajt, só, bors, 

2 nagy tojás, 2,5 púpos ek. liszt, kb. 0,5 dl világos sör (annyi, hogy a tészta olyan állagú 
legyen, mint a sűrű palacsintatészta), olaj a sütéshez.

Összekeverjük a ricottát, a parmezánt és ízlés szerint a sót és a 
borsot. A virágoknak óvatosan kiszedjük a bibéjét, majd megtöl-

tünk kb. 4 virágot a töltelékkel addig a szintig, ahol a szirmok szét-
nyílnak. Az egyik tojást szétválasztjuk és a tojássárgájával kívül meg-
kenjük a szirmok csúcsait, majd összenyomkodjuk őket. Ezzel a mód-
szerrel egyben össze is ragasztjuk őket, hogy a töltött virágfejek szét ne 
nyíljanak. Ezután elkészítjük a „panírt”: a másik tojást felverjük, megsóz-

zuk, majd óvatosan hozzákeverjük a lisztet. Ha nagyon sűrű, kis sört adunk 
hozzá, s addig adagoljuk tovább a lisztet és a sört, amíg sűrű palacsinta-

tésztát kapunk. Óvatosan beleforgatjuk előbb a töltött virágokat, majd a nem töltötte-
ket. Olajat hevítünk, s a virágokat aranybarnára sütjük.

Levendulás tiramisu
Hozzávalók: 30 dkg babapiskóta, 2,5 dl presszókávé, 25 dkg mascarpone, 4 db friss tojás, 4 cs. vaníli-

ás cukor, 2 dl habtejszín, jó minőségű kakaópor, levendulalekvár.

Lefőzzük a kávét, és kihűtjük. A tojásokat kettéválasztjuk. A fehérjét és a habtejszínt is kemény hab-
bá verjük. A tojássárgákkal  fehéredésig keverjük a vaníliás cukrot, hozzáadjuk a mascarponét, majd 

mindkét habot beletesszük, és óvatosan, de alaposan elvegyítjük benne. A piskótákat egyenként a 
kávéba mártogatjuk úgy, 

hogy éppen csak bele-
mártjuk, és hagyjuk 
lecsöpögni. Egy sort 

lerakunk ebből a  tálba, 
és kb. 1/3 rész krémet 
rásimítunk. 90°-ban elforgat-

juk a tálat, és újabb sort készí-
tünk. Újból elfordítjuk, majd a 

tetejére simítjuk a a maradék 
krémet, és bőven megszór-
juk a tetejét kakaóval. Ha 

elkészült, kb. 8 órára hűtő-
be tesszük. Tálaláskor az 

üvegedények aljára leven-
dulalekvárt teszünk, erre 
helyezzük a tiramisut, és 

levendulával díszítjük.





Gyógyító 
mérgek

kishírek

Hisztérikus áhítat 
Egy jeruzsálemi pszichiátriai klinika orvosai 13 év alatt 1200 esetben 

regisztráltak nyugat-európai turistáknál úgynevezett Jeruzsálem-szind-
rómát. Ez a rendkívül érdekes tünetegyüttes a szent városokba láto-

gatók, főleg zarándokok közül „szedi áldozatait”. A jelenség lénye-
ge, hogy az elragadtatásra hajlamos, ám hitetlen közegben élő láto-

gató a szent hely hatására bibliai szereplőnek képzeli magát. A keresz-
tény férfiak általában Jézusnak, Keresztelő Szent Jánosnak, a nők Szűz 

Máriának, míg a zsidóknál Sámson és Dávid király alakja a legnépsze-
rűbb. A hatóságok csak az agresszivitást mutatókkal szemben lép-

nek fel, legtöbbször orvosi segítség is elegendő, ugyanis a nyugtatókon 
kívül egyetlen kezelésmód hatásos: mielőbb visszajuttatni a beteget 

saját lakókörnyezetébe, ahol nyomtalanul elmúlik a pszichózis. 

Férfi -nő: egyre megy
Egy New York-i pszichológiai intézet 13 ezer résztvevőn 122-féle fizikai és 
személyiségjegy-beli tulajdonságot vizsgált. A fizikai jellemzők jól elkülö-

nültek, ám a szellemi vonatkozásoknál meglepően nem találtak mar-
káns különbséget a nemek közt. A bevett előítéletek közül csupán 

néhány bizonyult igaznak: inkább a nők mutatnak érdeklődést a 
pedikűr és a talkshow-k iránt, míg a férfiakat jobban érdekli az 
ökölvívás és a szexuális tartalmak. Ezenfelül azonban nem talál-
tak olyan tulajdonságokat, amelyek tipikusan a nőket vagy a fér-

fiakat jellemezték volna. A kutatásvezető szerint arról lehet 
szó, hogy az emberek szeretnek szerepeket eljátszani, 
ha van hozzá közönségük.  

A természet vegykonyhájában évezredek alatt 
létrejött állati mérgek a legrafináltabb módokon 
ölnek: egy-egy összetevőjük célzottan pusztítja el 
az áldozat szervezetének létfontosságú parányi 
részeit. És pont ez teszi felbecsülhetetlenné őket 
a modern gyógyításban. Sok toxin épp azokat a 
sejteket támadja meg, amelyek képesek meg-
betegíteni a szervezetet – így állnak a gyógyítás 
szolgálatába. A gyógyszerészeknek csak meg kell 
találniuk a megfelelő kulcsot, s a „molekulazár-
ba” ékelve megvédhetik a szervezetet. Ilyen álla-
ti toxinokat használnak ma már a különböző típu-
sú szívbetegségeknél, a cukorbetegség kezelésé-
ben, és kísérletek folynak autoimmun és dagana-
tos betegségek kezelésére is.  

Észak zöldül, dél fehéredik
A globális felmelegedés következményeit vizsgálva meglepő 
eredményeket közölt egy nemrégiben megjelent tanulmány: 
eszerint 2050-re az északi féltekén a meleg hatására egyre erő-
sebb lesz a vegetáció a sarkkörön, és fák jelennek meg ott, ahol 
ez korábban elképzelhetetlen volt. Velük együtt a költöző álla-
tok számos csoportja is megjelenik majd. Igaz, a növényzet több 
szén-dioxidot nyel majd el, ugyanakkor a zöld szín több napsugár-
zást akkumulál, ezáltal tovább fokozza a felmelegedést. A déli fél-
tekén ugyanakkor fordított lesz a folyamat, ugyanis az Antarktiszon 
a meleg hatására megolvadó jég édesvíz formájában a tengerbe folyik, 
ami kisebb sűrűsége miatt a sós tengervíz felszínén marad és megfagy. 
Így délen az eljegesedés fokozódik majd. 
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kishírek

A „Feltámadás” 
megmentése
1944-ben a brit Királyi Lovas Tüzérség egy olasz 
kisváros, Sansepolcro tűz alá vételére készült, ami 
az épületek pusztulásával járt volna, ha az alakulat 
parancsnoka éppenséggel nem Anthony Clarke, aki 
korábbi olvasmányaiból emlékezett, hogy a helyi 
templomban található a reneszánsz egyik legszebb 
freskója: Piero Della Francesca Feltámadás című 
műalkotása. Ezért a parancsnok még saját tes-
ti épségét is kockáztatva megtagadta a lövetést, 
így a műalkotáson túl a lakók is neki köszönhetik 
a megmenekülésüket. Clarke csak a ’60-as évek-
ben tért vissza a városba, ahol díszvacsorával vár-
ták, és azóta már utcát is elneveztek az időközben 
elhunyt angolról.

Rosszkedv ellen: olíva 
Nem szorul bizonyításra, hogy a mediterrán térségben 

kevesebb elhízott emberrel találkozhatunk, és hogy ebben 
jócskán szerepe van az olívabogyó rendszeres fogyasztá-

sának. Olaja a legtöbb zsiradékkal ellentétben erősíti a 
szívet és a keringést, gazdag Omega-3 zsírsavtar-
talmának köszönhetően. Nem beszélve arról, 
hogy segít megőrizni az idegrendszer egész-
ségét és javítja a szellemi teljesítményt. Sőt 
rendszeres fogyasztása a depresszió keze-

lésének fontos kiegészítője lehet. 

Túlélő tacskók
Az állatvilágban általában egyenes arányú az összefüggés a 

testsúly és a leélt évek közt: az elefántok gyakran hetven évig 
élnek, míg egy egér maximum négy esztendőre van „hitelesítve”. 
Néhány fajnál azonban pont fordítva van. Ilyenek például a lovak 
és a kutyák. A gigantikus dán dog várható életkora alig éri el a hét 

évet, míg a jóval kisebb uszkár akár tizennégy évig is eléldegél, de 
ismeretes a húszas éveit taposó tacskó is. A jelenség okát a túlméretes 

kutyák tipikus betegségeinek feltárásával próbálják megérteni.



A MOL Kiskereskedelem 2010-ben megalkotta a 
fenntartható fejlődés stratégiáját, amelyben – töb-
bek között – a társadalmi felelősségvállalás része-
ként célként jelölte meg a helyi értékek, helyi terme-
lők támogatását. 

A helyi termékek töltőállomásokon való kihelyezé-
sével több, a társadalom szempontjából fontos cél 
elérését is támogatjuk: 
• ezen termékek értékesítésével erősítjük a helyi 
közösségeket, helyi gazdasági életet
• a szállítási távolságok csökkentésével minimalizál-
juk az ezzel járó környezetterhelést
• a MOL vásárlói részére jó minőségű élelmiszerek-
kel bővítjük a shopok kínálatát. 

Már 59 töltőállomáson!
2011-ben 8 töltőállomásunkon a hét meghatáro-
zott napjain találkozhattak vásárlóink a shop bejá-
rata mellett zöldséget, gyümölcsöt, valamint mézet, 
lekvárokat és egyéb tartós élelmiszereket áruló ter-
melőkkel. 2012-ben a helyi termékek beköltözhet-
tek a shopokba, a shopon belül „helyi termék” polco-
kat hoztunk létre 59 töltőállomásunkon. Vásárlóink 
ezeken a polcokon érhetik el a helyben előállított – a 
töltőállomás 50 km-es körzetéből származó –tartós 
élelmiszereket. 
A kínálat színesítése érdekében ezeken a polcokon 
nemcsak helyi termékek, hanem kézműves magyar 
élelmiszerek (a hagyományos kézműves technológi-
ával előállított termékeket 50 km-nél messzebbről 
is beszállítják) is megtalálhatók. 2012-ben vásárló-
ink érdeklődéssel fogadták a helyi és kézműves élel-

A házi finomságokat áruló 
kutak listáját itt találja:
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miszereket, ezért döntöttünk úgy, hogy ezeket a ter-
mékeket folyamatosan elérhetővé tesszük vásárlóink 
számára – így ebben az évben is megtalálják őket a 
kijelölt állomásokon.  

natÚra

Házi finomságok
A mol kiskereskedelem 2013-bAn is folytAtjA 

A helyi termékek és kézműves élelmiszerek árusítását 
A kiválAsztott töltőállomásokon.  

a MOL-töltőállomásokon

A kínálatból
Milyen élelmiszereket tud megvásárolni a kije-
lölt töltőállomásra betérő vásárló?
• mézek 
• lekvárok 
• szörpök 
• olajok
• teák 
• csokoládék





 

ZENE
Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 

1016 Budapest, Lisznyai utca 38.) május 30-ig ezt 
a nyereményszelvényt, hogy megnyerhesse 

a Republic Klasszikusok című CD-t.
Előző számunk nyertese: 

Takácsné H. Mariann – Sopron
Nyereménye: 

Richard Clayderman: Romantique című CD-je.

Vágja ki és küldje vissza címünkre (Stílus és Lendület, 

JÁTÉK!

Depeche Mode
2013. MÁJUS 21.
PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA

A Dave Gahan, Martin Gore és Andy Fletcher alkot-
ta trió három évtizedes zenetörténelemmel és 100 
milliónál is több eladott koronggal a háta mögött 
sem áll meg: 2013-ban ismét felkeresik a világ 
nagy színpadait, mely turnéból – a rajongók legna-
gyobb örömére – Budapest sem marad ki. 
A banda a tavalyi év nagy részét egy új album 
felvételével töltötte, melynek végeredménye, 
a Delta Machine egylemezes változata 13 új dalt 
tartalmaz, a Deluxe verzióra pedig plusz négy 
szám is felkerült.

Kutya Világkiállítás
2013. MÁJUS 16–19., HUNGEXPO, BUDAPEST 

Az évente megrendezett mustra rendezési jogát ezúttal Budapest nyerte el. 
A kutyásvilág legnagyobb eseményére előreláthatólag több mint harmincezer kutya 

és közel százezer látogató érkezik majd. A Világkiállításhoz számos kísérőrendez-
vény kapcsolódik: a Nemzetközi Kinológiai Szövetség (FCI) közgyűlése például 

65 ország delegáltjainak részvételével két napon keresztül ülésezik Budapesten. 

Tehetségmustra ifj ú magyar zongoristákkal
2013. MÁJUS 25., MŰVÉSZETEK PALOTÁJA, BUDAPEST

Kocsis Zoltán fővédnökségével első alkalommal rendeznek reprezentatív 
bemutatkozási lehetőséget a 15–19 éves ígéretes zongoristáknak a Művésze-
tek Palotája Üvegtermében. Május 25-én délután tíz fiatal lép a közönség elé, 

köztük a MOL Tehetségtámogató Program által a korábbi években felkarolt 
Balogh Ádám, Radnóti Róza, Szokolay Ádám, Váradi László és Vida 

Mónika Ruth. A hangversenyeken többek közt Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, 
Rachmaninov, Debussy és Bartók művei hangzanak el, a belépés díjtalan.

Lubo Špirko fotográfi ái 
BUDAPESTI SZLOVÁK INTÉZET

2013. MÁJUS 14-TŐL EGY HÓNAPON ÁT

Lubo Špirko elsősorban aktjairól ismert, aki modelljeit a néző szá-
mára szokatlan pózban kapta lencsevégre. Figurális képein úgy 
jelenik meg az emberi test, ahogyan a valóságban sohasem. Úgy 
dolgozik a fénnyel, hogy az a modell testének szoborszerű plaszti-
kusságát fomálja meg. Várandós asszonyok, sportolók, táncosnők 
– mind a művész témái közé tartoznak, mely palettából most mi is 
ízelítőt kaphatunk.  

kultÚra

Gibonni
20th Century Man 

A 20th Century Man egyszerre szól 
a horvát és az európai közönség-
hez, egyszerre rocker, folk és világ-
zenei album. A lemez egy visszate-
kintés az előző századra, mellyel a 
szerző azt vallja: a XX. század a kre-
ativitás százada volt, ezzel szemben 
a XXI. század az információ áramlá-
sának százada, ahol azonban nem 
szabad megfeledkezni a művészet-
hez szükséges kreativitásról sem.
 

Oláh Gergő
Új dalok
Sony
Az „Új dalok” című album először 
kizárólag digitális EP formátumban 
jelent meg március elején, majd ezt 
követően került a boltok polcaira a 
hagyományos formában.  A leme-
zen kilenc szám található, köztük 
a „Törj ki a csendből!” című sláger, 
valamint annak új, angol nyelvű vál-
tozata „Breaking The Silence” cím-
mel, melynek szövegét Johnny K. 
Palmer írta.

David Bowie 
Th e Next Day
Sony
David Bowie teljes titokban, mint-
egy két év alatt készítette el ener-
gikus, lüktető új albumát, a The 
Next Day-t. A rockikon tíz év hallga-
tás után kiadott korongja meglehe-
tősen sokoldalúra sikeredett: a jaz-
zes témáktól kezdve a sivatagi road 
movie-zenén át az ütős rádiós slá-
gerig minden megtalálható rajta, 
amit a rajongók csak várhatnak a 
legendától.

Republic
Klasszikusok
EMI
Cipőre emlékezve továbbra is 
ajánljuk a zeneirodalom nagy 
klasszikusainak republicosan áthangszerelt szerzemé-
nyeinek gyűjteményét. A dalokat a zenekar egy rendha-
gyó koncert keretében adta elő a Road 67 Symphonic 
Orchestra kíséretével. A lemezen felcsendülő Bartók 
Béla-, Edvard Grieg- és Niccolo Paganini-művek mellett 
néhány újragondolt Republic-sláger is helyet kapott. 

Programok – Fesztiválok
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Mozi Könyv

DVD

A Zöld urai
INTERCOM

A Jégkorszakot és a Riót jegyző Blue Sky animációs 
stúdió legújabb alkotása William Joyce „The Leaf Men 
and the Brave Good Bugs” című gyermekkönyvén ala-
pul. Története egy kamaszlányról szól, aki egy, a ter-
mészet mélyén megbúvó titokzatos világba csöppenve 
él át izgalmas kalandokat. 
Bemutató: 2013. május 23.

JÁTÉK!

  KAPHATÓ A MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOKON! 

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

május 30-ig ezt a nyereményszelvényt, 
hogy megnyerhesse 

Rachel Vincent: Lélekmentők című könyvét.
Előző számunk nyertese: Vékony Emília – Budapest

Nyereménye: Bear Grylls: 
A farkasok útja című könyve

A nagy Gatsby
INTERCOM

A nagy Gatsby, F. Scott Fitzgerald 1925-ben megjelent 
regénye egy nagylábon élő milliomosról szól, akinek 
az élete kívülről csupa csillogás, s akinek titokzatos 
vágyai vannak… A történetnek számtalan feldolgozása 
létezik, ezúttal Baz Luhrmann vitte vászonra, a fősze-
repet pedig Leonardo di Caprióra osztotta.
Bemutató: 2013. május 16.

Marco Polo: Barcelona
CORVINA KIADÓ
Kalandok és élmények, napra-
kész információk – 24 órába sűrít-
ve. A Marco Polo-sorozat Barcelonát 
bemutató tagja többek között arra 
ad ötleteket, hogy kevés pénzből hogyan érezzük 
jól magunkat a városban. A kötet – a korábbiakhoz 
képest – új fejezetei a klubok, a kulturális élet és az 
étkezési szokások világában igazítanak el, s hasz-
nos internetes oldalakat is ajánlanak.

John Frandon: 
A vadvilág képes 
atlasza
GABO 
Földünkön bámulatosan változa-
tos az élet, megannyi élőlénnyel, melyeknek életéről 
csak felületes információink vannak. A kötet nem-
csak azt mutatja be, hol élnek a Föld állatai, hanem 
azt is, hogy miért éppen ott leltek otthonukra. A lát-
ványos térképek, az illusztrációk és a remek felvéte-
lek segítségével a fejezetek egy-egy élőhelyen veze-
tik végig az olvasót.

Ian Buxton: 101 
whisky, amit feltétle-
nül meg kell kóstolnod, 
mielőtt meghalsz
GABO
A kötet nem önkényes rangsorolás, amelyet egy 
önjelölt whiskyguru állított össze. Egyszerűen csak 
útmutató 101 olyan whiskyhez, amelyeket a népsze-
rű ital iránt érdeklődőknek érdemes felkutatniuk és 
megkóstolniuk ahhoz, hogy ismereteik kiteljesed-
hessenek a tárgykörben.

Felhőatlasz
Vajon hogyan alakítják a másik életét 
az egymástól független emberek tet-
tei és azok következményei a múltból 
kiindulva a jelenen át egészen a távo-
li jövőig? Képes egyetlen cselekedet 
megváltoztatni egy jellemet? 
A film izgalmasan és különleges 
módon ad választ e kérdésekre, teszi 
mindezt akció, titkok és romanti-
ka közepette, évszázadok történése-
it felölelve. 

Geronimo hadművelet
Már több mint tíz éve tart a hajsza 
Oszama bin Laden ellen, amikor az 
amerikai felderítők fülest kapnak: a 
terroristavezér Pakisztánban bujkál. 
A kommandósok parancsot kapnak a 
célpont likvidálására. A katonák elein-
te nem tudják, hogy kit üldöznek, míg 
végül rájönnek: nekik adatott meg a 
lehetőség Amerika elsőszámú ellensé-
gének likvidálására. 

Pi élete
Pi Patel, az indiai kissrác élete fene-
kestül felfordul, amikor állatkertet üze-
meltető szülei úgy döntenek, hogy egy 
jobb élet reményében az egész állat-
kerttel együtt Kanadába költöznek. 
Hajójuk azonban elsüllyed, Pi elveszti 
a családját, majd 227 napot tölt el egy 
mentőcsónakban a Csendes-óceánon 
– egy Richard Parker nevű bengáli tig-
ris társaságában.

Rachel Vincent: 
Lélekmentők
JAFFA
Kaylee Cavanaugh megérzi, ha vala-
ki a közelében meg fog halni. Amikor azonban a 
popsztár Eden összeesik a színpadon, és Kaylee 
nem sikít, már biztosra vehető: ennek nyomós 
oka van. A fiatalok hírnévért és pénzért cserébe 
ugyanis eladják a lelküket az alvilágnak. Kaylee 
minden erejével azon van, hogy megmentse a lel-
keket, miközben épp a sajátját teszi kockára…



A rejtvény megfejtését május 30-ig kérjük nyílt levelező lapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk helyes megfejtése: Gyorsabban, 
magasabbra, erősebben! A rejtvényünk helyes megfejtői között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A nyertesek: Földesi András – Békéscsaba; Ésik Balázs – Nyírtelek; Ifj. Sáfár János Csaba – Kalocsa; 
Hajdu Erzsébet – Tiszalök; Németh Gáborné – Sopron. Gratulálunk!

FeJtÖrŐ

Megfejtés: Kép a negatívról; A 6-os kép készült a negatívról.; SZÍNEZD KI A MELLÉNYEKET!: 1. kék, 2. sárga, 3. piros, 4. narancssárga, 5. zöld, 6. rózsaszín; 
SZÁMLOGIKA: 84 (Minden számnak megtalálható az ábrában a számjegyek felcserélésével kialakult párja, kivéve a 48-nak.)
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KÉP A NEGATÍVRÓL
Egyetlen képet keresünk, a többi hamisít-
vány. Melyik az igazi? Ügyelj a színekre!

SZÍNEZD KI A MELLÉNYEKET!
Néhány meghatározás alapján színezd ki a macik mellényét!

1. A narancssárga ruhadarab fölé kék került, a piros mellényes alá rózsaszín.
2. A zöld nem páros számú.

3. A sárga egyik szomszédja sem rózsaszín.
4. A piros mellényes maci száma eggyel kisebb, mint a narancssárgáé.

SZÁMLOGIKA
Milyen szám illik 

a kérdőjel helyére? 
Ha kitaláltad, 

színezd ki a virágot!





BAK 12. 23. –01. 20.
Néhány munkája és kisebb elintéznivalója elmaradt az elmúlt 
hetekben, amelyek most égetően fontossá válnak. Ám semmi 
sem olyan „forró”, mint ahogy látszik. Ez a nyugodt hónap épp 
arról fog szólni, hogy egy feladat, amitől szorong, nagyon sike-
resen oldódik meg, azok az elintéznivalók pedig, amelyekre sok 
időt és energiát szánt, olyan gyorsan lezajlanak, hogy szinte ész-
re sem veszi.

VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.
Még mindig tart az önre amúgy is nagyon jellemző vidám, opti-
mista hangulat. Pozitív gondolkodással pedig csak jó dolgokat 
vonzhatunk be az életünkbe. Május végén még egy korábbi ter-
vét is sikerül megvalósítania, méghozzá sokkal gyorsabban és 
könnyebben, mint azt gondolta volna. Anyagi helyzete kiegyen-
súlyozott lesz, de már azon töri a fejét, hogy miként lendíthetné 
fel még jobban.

HALAK 02.  20. – 03. 20.
Ebben a hónapban még a szokottnál is humorosabban áll az 
élet dolgaihoz, amivel persze a lehető legjobb dolgokat vonzza 
be saját és családja életébe. Ne lepődjön meg, ha az emberek 
keresik a társaságát, és olyan dolgokat is elmesélnek, amelyek 
mások előtt titokban maradnak.

KOS 03. 21. – 04. 21.
Ha az előző hónapban megfogadta a tanácsot, és valamiféle 
kockázatot vállalt, akkor ebben a ragyogó hónapban már élvez-
heti is annak pozitívumait. Ha azonban nem tette meg, még min-
dig nem késő, a szerencse nem pártolt el ön mellől. Kár lenne 
nem kihasználni!

IKREK 05. 22. – 06. 21.
Már minden idegszálában érzi a nyár áldásait. Nem is cso-
da, ha szíve szerint már most szabadságra menne. Ha van rá 
módja, tegye meg! Május 16-tól uralkodó bolygója, a Merkúr 
az ön jegyén vonul keresztül, ami különösen jó lehetőséget 
teremt arra, hogy azt tegye, amihez csak kedve van.

RÁK 06. 22. – 07. 21.
Szerencsére az előző hónapban már rendet teremtett mind 
tárgyi világában, mind a lelkében és a gondolatai között. Mi 
más maradhatna erre a szép és vidám hónapra, mint több időt 
tölteni a szeretteivel, és olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek 
örömet szereznek? Májusban a jegy hölgy szülöttei munkájuk-
ban és odahaza egyaránt sikeresnek érzik magukat.

OROSZLÁN 07. 22. – 08. 23.
A jegy férfi szülöttei különösen hódító kedvükben lesznek, 
s nem kizárt, hogy még ők maguk is meglepődnek a sikerü-
kön. Szokatlan módon a hölgy Oroszlánok inkább a munká-
ban szeretnének bizonyítani. Május első hete nagyon sikeres 
napokat ígér, bármibe is fognak, sikerülni fog, csak egy kis 
bátorság kell hozzá.

SZŰZ 08. 24. – 09. 22.
Annak ellenére, hogy ön az állatöv egyik legmegfontoltabb 
jegye, most mindent szeretne egy kicsit gyorsabban csinálni. 
Nem is csoda, hiszen az energiaszintért „felelős” Mars boly-
gó egész hónapban kedvező fényszöget vetít az ön jegyéhez. 
Ne siessen semmivel, hagyjon magának elegendő időt, hogy 
a feladatait kényelmesen végezhesse el!

MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.
A nyár közeledtével a hangulata is hétről hétre javul. Olyan dol-
gokat lesz kedve kipróbálni, amikhez korábban nem volt elég 
mersze. Május utolsó hetében egy szokatlan sikerélmény még 
bátrabbá teszi. Nagyon kedvezően alakul a magánélete, füg-
getlenül attól, hogy tartós kapcsolatban él-e vagy épp társat 
keres.

SKORPIÓ 10. 23. – 11. 22.
Ha az előző időszakban sikerült megvalósítania régi vágyát, 
hogy végre kilép a napi rutin taposómalmából, ez most tölti fel 
csak igazán cselekvő energiával. Határozottnak, magabiztos-
nak érzi magát, tele új tervekkel. Környezete tagjai csodálják, 
még azok is, akik korábban irigykedtek önre.

NYILAS 11. 23. – 12. 22.
Május utolsó hete egy érdekes, új másodállás lehetőségét hoz-
za. Fogjon bele, ha jónak érzi, de legyen óvatos, mert az anya-
gi siker nem fog olyan gyorsan jönni, mint ahogyan elképze-
li. Közben azt se feledje, hogy családtagjai is szeretnének egy 
kicsit több időt tölteni önnel. A hétvégék vidám társasági élmé-
nyeket ígérnek.

hOrOszkóp

BIKA  04. 22. – 05. 21.
Az első májusi hetek épp olyan békések lesznek, mint ahogyan 
azt elképzelte. A hónap második felében azonban energiku-
san veti magát a munkájába, ami meg is hozza a sikert. Az sem 
esik majd nehezére, hogy a hivatás és az otthon kötelezettsége-
it összhangba hozza, pedig a szokottnál még egy kicsit több is 
lesz a házimunkája.

Hajós András
1969. május 3.

George Clooney
1961. május 6.

Renée Zellweger
1969. április 25.

Michelle Pfeiffer
1958. április 29.
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Öt az egyben tehetség
Földházi Zsófia, öttusázó

„Minden egyes nap 
3-4 edzés, de olyan
 is előfordul, hogy 
mind az öt tusát 
legyűri egy nap.”

Zsófit hamar bedobták a medencébe, bár saját 
bevallása szerint leginkább azért, hogy szülei lekössék 
végre a kis energiabombát, aki ötévesen volt. Bár 
imádta a vizet és óriási sikerei voltak, „amikor 
a nővérem az öttusára váltott, igazi kishúgként 
azonnal ki kellett próbálnom nekem is. Aztán jött a 
legkisebb testvér, a húgom is, vele többször együtt is 
versenyeztem már.”
Sikerei ellenére Zsófi nem áltatja magát: tisztában van 
azzal, hogy a sikerhez nem elég a kemény munka, jó 
adag szerencse is kell. „Egyetlen apró rossz mozdulat, 
és hosszú időre kidőlhetünk egy sérülés miatt, 

A lelkesedés rAgAdós – A mAgyAr öttusázó válogAtott nAgy 
szerencséjére. A 20 éves földházi zsófiA ugyAnis nővére 

után „nyergelt át” Az Úszásról Az öttusárA, s vált 
korosztályánAk legjobbjává néhány éven belül.

ahonnan hatalmas munka visszakerülni. És semmi 
garancia, hogy nem történik meg újra és újra…” 
Pechjére Zsófi tapasztalatból beszél, hiszen az óriási 
terhelésre az ő teste is sérüléssel „válaszolt” – az 
utóbbi két évben fáradásos töréssel küzdött. 
2010-ben, az első ifjúsági olimpián, amelyen 
részt vett, csupán gyulladásnak látva sérülését 
végigküzdötte a szingapúri megmérettetést, és a törés 
ellenére ezüstérmet szerzett. „Tudom, hogy az ezüst 
jól hangzik, de én nagyon csalódott voltam, hiszen 
világbajnokként mentem oda, és egy ismeretlen lány 
vert meg.” A gyógyulás sokáig tartott, két év kellett, 
mire teljesen rendbe jött, ami nem ment volna, ha 
szüleitől és testvéreitől nem kap rengeteg támogatást 
még ekkor is. 

„Érzem, hogy ez az én évem lesz!”
Mondja felvillanyozva a sportoló. A tavasz kezdetén, 
márciusban bevette Dél-Amerikát is, bronzérmes lett 
Rio de Janeiróban, az öttusavilágkupa-sorozat második 
állomásán. Az öttusában megfelelni még annál is 

nehezebb, mint ahogy elsőre látszik: minden egyes nap 
3-4 edzés, de olyan is előfordul, hogy mind az öt tusát 
legyűri egy nap. Mindehhez persze sportáganként külön 
edzők szükségesek, így Karácsony Gyula, Schumaher 
Ákos, Takács Péter, Balasska Zsolt és a Kuttor Csaba-
Verrasztó Gabriella páros mind Zsófi fejlődésén 
dolgoznak.  „De nemcsak öt edző, öt szerelés is kell, 
mindegyik részsporthoz külön profi kellékekre és 
ruhára van szükség. Különösen a vívás és a lovaglás 
kerül sokba, ezért vagyok nagyon hálás az Új Európa 
Alapítványnak, hogy ezt a terhet levették a szüleim 
és az én vállamról, így 100 százalékig a lényegre, az 
eredményeimre koncentrálhatok.” De az élet nem áll 
meg a sportnál, Zsófi a sportcipőt levetve egyetemre 
jár, turizmus és vendéglátást tanul, közben pedig régi 
álmot dédelget: egy napon majd gyönyörű tortákat 
szeretne sütni saját cukrászdájában.

Földházi Zsófia (20)
Zsófi ötéves kora óta sportol, és bár hosszú ide-
ig kitartott az úszás mellett – ahol korosztályos 
csúcsait máig sem tudták megdönteni –, nővé-
re hatására öttusázni kezdett. Többszörös juni-
or Európa-bajnok három- és négytusában, 2010-
ben sérülése ellenére ezüstérmet szerzett az ifjú-
sági olimpián. Jelenleg már felnőtt kategóriá-
ban versenyez, és tagja a magyar öttusa olimpiai 
keretnek is. 2009 óta a MOL Tehetségtámogató 
Program támogatottja.



Földházi Zsófia, öttusázó




