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X. évfolyam digitális kiadás

Sportmotorok

Készíts 
lovas 
szelfit!

Indián 
horoszkóp

#csajok

#srácok
#ismeretterjesztő

#nyomtasdki
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L:

INNEN ÉS TÚ
L:iDarkCsirkepaprikás, YouTube, Minecraft, sötét színek és több mint 200 ezer feliratkozó – 

Csirkepaprikás, YouTube, Minecraft, sötét színek és több mint 200 ezer feliratkozó – 

mi a közös bennük? A most következő interjúból kiderül! Katona Krisztián hét éve 

mi a közös bennük? A most következő interjúból kiderül! Katona Krisztián hét éve 
hozta létre a csatornáját, azóta pedig már az 50 milliós megtekintéshez közelít. 

hozta létre a csatornáját, azóta pedig már az 50 milliós megtekintéshez közelít. 
Milyen út vezetett idáig? Olvass tovább!
Milyen út vezetett idáig? Olvass tovább!

– Honnan jött a névválasztás? Szereted a sötét színeket?
– Így van! A kedvenc színem a fekete, és valóban, innen in-dult a nevem. Szerettem volna egy angolos hangzást, de a black szó nem tetszett, így maradtam a darknál, ami söté-tet jelent. Azonban ezt még ebben a formában kevésnek éreztem. Sok ötletelés után az i betűt tettem a nevem elé.

– A YouTube-on kívül hol tudnak 

még követni téged a rajongóid? 

– Van egy Instagram, illetve egy 

Facebook rajongói oldalam is.

– Zavar, ha lépten-nyomon megállítanak egy szelfire? 
– Egyáltalán nem! Szívesen ké-szítek bárkivel képet, sőt általá-ban jókat szoktam beszélgetni azokkal, akik felismernek.

– Az iskolában a népszerűség miatt ért hátrány valaha?– A pályafutásom legelején voltak iskolatársaim, akik próbál-tak gúnyt űzni a videóimból. Erre a legjobb megoldás az volt, hogy nem foglalkoztam velük. Egy idő után el is engedték a témát. Egyrészt azért, mert érezték, hogy nem vették el a kedvemet a youtuberkedéstől. Másrészt mert látták, hogy milyen robbanásszerű növekedésnek indult a csatornám.

– Mikor vetted észre, hogy a videózás már több mint hobbi?

– 50 ezer feliratkozónál jártam, amikor azt éreztem, eljött a 

változás ideje. Továbbra is főleg a Minecrafttal foglalkoztam, de 

feltöltöttem más témájú videókat is. Megérte! Volt, hogy na-

ponta 1000 ember is feliratkozott. Ezzel együtt a megtekinté-

sek száma szintén nőtt. Ekkor vált számomra nyilvánvalóvá, 

hogy ez több lesz, mint szórakozás.

– Két éve YouTube-díjat kap-
tál. Milyen érzés volt a ke-
zedben tartani a plakettet?

– Hihetetlen volt! Sosem 
gondoltam volna, hogy vala-
ha sikerül ezt elérnem. 

– Mennyi volt a leghosszabb idő, 
amelyet minecraftolással töltöttél?

– Nem szeretek és nem is tudok 
hosszú órákat a számítógép előtt 
ülni. Talán 4-5 óra volt a leghosszabb 
idő, amit egyhuzamban játszottam.

– Telefonon vagy számító-
gépen szeretsz jobban ját-
szani? Miért?

– Inkább számítógépen 
szoktam. Billentyűzeten 
sokkal több funkciót lehet 
irányítani egyszerre, illetve 
a nagy monitoron jobban át 
lehet látni a játékmenetet. 

– Mi a legnehezebb feladat, ami elé 
a youtube-ozás állított?

– Hétről hétre olyan tartalmat gyár-
tani, ami leköti a közönségemet.

– Youtuber-jelmezbálba ké-szülsz, csakis játékkarakter-nek öltözhetsz. Mi leszel?
– Egy minecraftos karakter-nek öltöznék, Creepernek. 

– Melyik filmet fújod kívülről?

– Szemfényvesztők. Akárhány-
szor újra tudnám nézni, teljesen 
magával ragad a cselekménye.  

– Egy napig csak a 
kedvenc ételeidet 
eszi mindenki. Mi 
lesz a menü?

– Csirkepaprikás! D

– A termékeiden Minecraft- 

karakterként látunk, és egy 

fekete sárkány fon körül. Ez-

zel a játékkal indult a csator-

nád? Mesélj, hogyan kezdtél 

el videózni!

– Minecraft-fanatikus voltam. 

Semmi mással nem játszot-

tam. Felfigyeltem youtube-

rekre, akik erről készítettek 

videókat. Megtetszett, amit 

csináltak. Gondoltam, kipró-

bálom én is ezt a műfajt. És 

milyen jól tettem! :
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A kétkerekűek világában a sportmotorok (azaz a szupersport kate-
góriába tartozók) a legerősebbek és a leggyorsabbak. Olyan utcai 
versenygépek, amelyek tényleges tudását (200 lóerő közeli teljesít-
ményükkel akár 300 km/h fölötti végsebességre képesek) közúton 
nem, csak versenypályákon lehet ténylegesen 
próbára tenni. Márkák szerint összegyűjtöttük 
az idei esztendő legjobb szupersportgépeit 
sok-sok érdekes információval és megdöb-
bentő adattal.

 ÚJDONSÁGOK

A 205 lovas Ducati 1299 Panigale 
300 km/h-s végsebességre képes.

Nézz bele! 
Ducati 1299 

Panigale a 
stúdióban.

SPORTMOTOROKSPORTMOTOROK

Suzuki GSX-R1000 ABS – Régi vágású versenyző 
Az ezres Suzukinak a 2015-ös év kevés újítást hozott. Ezek legfontosabbika, hogy 

most már a fékrendszerben blokkolásgátló (más néven ABS, amely erősebb 

fékezéskor megakadályozza a jármű megcsúszását) is ügyel a motoros testi épségére. 

A GSX-R pilótája továbbra is háromféle üzemmód közül választhat: A módban az 

összes lóerő rendelkezésre áll, a B egy kicsit „finomabb”, a gázadásokra nem reagál 

olyan közvetlenül az erőforrás, a C pedig elsősorban esőben használatos.

Hengerűrtartalom: 999 cm³  Max. teljesítmény: 185 LE  Végsebesség: 295 km/h

Honda CBR1000RR SP – A legjobb CBR 
A 2015-ös esztendő meglepetése, hogy a CBR1000RR-nek született 

egy „testvére” is, a versenyzésre hangolt SP-változat, amely szinte 

mindenből a legjobbat kapta: kiváló minőségű dugattyúkat, plusz 

3 lóerőt, magasabb szélvédőt, feszesebb ülőpárnát, sportos Pirelli 

gumikat, kiváló minőségű (Brembo) féknyergeket és versenypályá-

ra hangolt ABS-t. 
Hengerűrtartalom: 999 cm³  Max. teljesítmény: 181 LE Végsebesség: 285 km/h

Yamaha R1 – Utcai versenygép 

A 2015-ös Yamahát nem más, mint a kilencszeres világbajnok 

motorversenyző, Valentino Rossi mutatta be. Ami persze nem 

véletlen: az R1-es ugyanis egy olyan versenypályára született 

gép, amelyet az utcán is használhatnak. Csúcsteljesítménye – 

a tavalyi R1-hez képest – 10%-kal, azaz 18 lóerővel nőtt, a súlya 

pedig csökkent: immáron 200 lóerő mozgat 199 kilogrammot. 

A teljesítmény/tömeg arány így több, mint 1 LE/kg, ami csak 

a legkomolyabb sportmotorokat jellemzi.

Hengerűrtartalom: 998 cm³  Max. teljesítmény: 200 LE  Végsebesség: 300 km/h

Nézz bele! Motorozz 
egy kört az R1-essel!

BMW S1000RR – Csúcsok csúcsa 
Az idei esztendőre a BMW is megújult. A szakértők által minden idők 

legjobb sportmotorjának tartott S1000RR súlya 4 kilogrammal csökkent (204 kg), míg teljesítménye 199 lóerőre nőtt. Verseny-ABS berendezéssel, könnyebb kipufogórendszerrel és vázszerkezettel látták el, miközben a motor összes idomját (a fejrészt, a lámpákat, a hátsó részt és a burkolatokat) újratervezték. A BMW sportgépe alapváltozat-
ban 3 menetprogramot kínál (Verseny, Sport és Eső), amelyek felár 

ellenében két továbbival (Slick és egy személyre szabható User) bővíthetőek. Utóbbiak tartalmaznak például olyan különlegességeket, mint a rajtelektronika vagy az állítható bokszutcai sebességkorlátozó. 
Hengerűrtartalom: 999 cm³  Max. teljesítmény: 199 LE  Végsebesség: 307 km/h

Kawasaki Ninja H2  

– Minden képzeletet felülmúl
Ez a csodálatos masina arra született, hogy minden képzeletet 

felülmúljon, és nemcsak megjelenésben, hanem teljesítményben 

is. A vázában egy 998 köbcentis blokk terpeszkedik, amely 

kompresszorral megbolondítva 210 (!) lóerőre képes. Nemcsak 

ez, de a motor gyorsulása is elképesztő: a H2 alig több mint 2 

másodperc alatt éri el a 100 km/h-s sebességet, a végsebessége 

pedig 300 és 400 km/h között lehet. Persze ez csak találgatás, 

hiszen a szigorú gyári automatika 299 km/h-s sebességnél 

kíméletlenül leszabályoz. 

Hengerűrtartalom: 998 cm³  Max. teljesítmény: 210 LE  Végsebesség: 299 km/h

Aprilia RSV4 RR 
2014-ben az olasz gyártó megszerezte 7. Superbike világbajnoki címét. A vb-n használt versenygép szolgáltatta az alapot a 2015-ös, ezres Apriliának. Ez talán mindent el is mond a motorról… Annak erőforrása egyébként a tavalyihoz képest sokat erősödött (plusz 17 lóerő), a tömege pedig csökkent. Hengerűrtartalom: 999 cm³ Max. teljesítmény: 201 LE  Végse-besség: 295 km/h

Ducati 1299 Panigale – Három verzióban 
Nagyon érdekes, de annak idején a Ducati gyár alapítóinak esze ágában sem volt motorkerékpárokkal foglalkozni (helyette elektromos berendezéseket gyártottak), napjainkra azonban a márka járgányai mégis fogalommá váltak mind az utcai motorozásban, mind pedig a versenysportban.
Legújabb üdvöskéjük és csúcsmodelljük, a 1299 Panigale egyszerre három verzióban érkezik, ezek: az alapmodell, az S és az R változat. Míg az első kettő esetében egy nagyobb, 1285 köbcentiméteres motorblokkot építettek be a vázba, addig az R változat az előd 1198-as motorját kapja, amely 195 lóerős. Az alap és az S változat sofőrje viszont már 205 „paci” erejével gazdálkodhat, ami elképesztő adat egy 160 kilogrammos jármű esetén.

Hengerűrtartalom: 1285 cm³  Max. teljesítmény: 205 LE  Végsebesség: 299 km/h
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NIKE
Ha meglátsz egy „pipa” jelet, arról biztosan neked 

is a világhírű sportmárka, a Nike jut az eszedbe. 

Gondoltad volna, hogy a több mint ötven éves vál-

lalat első sportcipőjének talpát egy gofrisütővel 

készítették? Pedig igaz, mint ahogy az is, hogy 

a cég egy görög istennő nevét viseli.

Egy gofrisütő és a cipő 

1962-t írtak, amikor egy amerikai 

egyesült államokbeli atlétikai 

edző és egy középtávfutó rájött 

arra, hogy a gyors futás egyik 

alapfeltétele a jól kidolgozott, 

könnyű cipő, s még ez évben 

közös céget alapítottak ennek 

megvalósításához. A tréner, Bill 

Bowerman először a konyhájá-

ban, egy gofrisütő segítségével 

készítette el az első rugalmas, 

rücskös talpú cipőket tanítványai-

nak: folyékonygumi-keveréket 

öntött bele, majd miután lehűlt és 

megszilárdult az anyag, felragasz-

totta a cipő talpára, és formára 

vágta. Ez a talpszerkezet örökre 

megváltoztatta a futócipőket. 

Ezután következett a felsőrész 

könnyebbé tétele. Öt év múlva 

már nejlonból gyártották a láb-

beliket. Azóta a Nike a világ első 

számú edzőcipő-, sportruházat- 

és sportszergyártója lett.

Hogyan kapcsolódik a görög  

istennő a sportmárkához?

Az amerikai székhelyű vállalat Nikéről, a győzelem görög istennőjéről kapta a 

nevét. Amikor már jó ideje azon tanakodtak, milyen márkanéven fussanak az 

egyre növekvő cég termékei, egy alkalmazottjuk éjjel Nikével álmodott. Másnap 

elő is állt névadó javaslatával, s végül győzedelmeskedett az egyik tulajdonos 

Dimension 6 ötletével szemben. 

Teszt a gettókban

A Nike mindig is arra törekedett, hogy minél közelebb kerüljön a 

hétköznapi emberekhez, a fiatalokhoz, és megkedveltesse velük 

a mozgást, a sportolást. Ezért új termékeiket a mai napig először 

New York, Chicago vagy Philadelphia nagyvárosok szegény gyer-

mekeinek mutatják meg, még a véleményüket is kikérik róluk. Sőt 

kritikájuk alapján módosításokat is végrehajtanak rajtuk.

Az ismert logó, a pipa

Amikor a Nike termékei már egyre 

népszerűbbek lettek az élsportolók 

körében, a tulajdonosok szerették 

volna, hogy a boltok polcaira is fel-

kerüljenek, ezért szükségük volt egy 

jelképre, amely minden termékükön 

megjelenik, s egységesíti azokat. Így 

Phil Knight 1971-ben felkérte egyik 

volt diákját, Carolyne Davidsont, 

hogy tervezzen egy logót. Ekkor szü-

letett meg a „Nike-pipa”, amely Niké 

szárnyát szimbolizálja. A lány mind-

össze 35 dollárt kapott a ter véért 

(kb. hatezer forintnak megfelelő 

összeg – a szerk.). (Lájk: Szerencsére 

a diák mégsem járt rosszul, hiszen 

munkadíját tizenkét év múlva a Nike 

cég egy pipával díszített gyémánt-

gyűrűvel és ismeretlen számú 

részvénnyel egészítette ki.)

A logót azóta már az egész világon 

ismerik, noha elsőre a tulajdonosok-

nak még egyáltalán nem tetszett. 

Egyszerűsége mégis hamar elnyerte 

a vásárlók tetszését.  Igaz, sokan 

–  még Carolyne anyja is – inkább 

bumerángnak nézik.

Reklám
arcok

A Nike reklámjaiban 
számos híresség 

szerepelt már, közülük 
a legismertebbek: 

Michael Jordan, André 
Agassi, Cristiano 

Ronaldo, Kobe 
Bryant, Tiger Woods, 

akik valamennyien 
egy-egy sportágban 

jeleskednek.

A Nike legújabb fejlesztése ez a Lunar futócipőmodell. 

Nézd meg a talpát!

Nadal vs. 
Ronaldo
A Nike két legismer-

tebb reklámarca, Rafael 
Nadal teniszbajnok 

és Cristiano Ronaldo 
futballista nemrég közös 
reklámfilmben szerepel-

tek, hogy bemutassák 
a legújabb fejlesztésű 

lábbeliket.

A különleges cipőtalp

Sikersztori:

Lovagregény kipipálva
A mozikban nagy sikert aratott Lovagregény egyik 
jelenetében is feltűnik a Nike pipa. Kate, a kovácslány 
(Laura Fraser) saját kovácsműhelyében gyártott újfajta 
páncélzatára – amelyet edzett acélból készít – két „Nike-
pipát” rajzol saját márkajegyként.

Sztárok Nike cipőben

Az alsó fekete réteg a csúszásmentesítő, a középső 

habszivacs a rezgéscsillapító, a beleillő polisztirol 

réteg pedig a kényelmet biztosítja.

Laura Fraser

Cristiano Ronaldo

Rafael Nadal

Rita Ora

Kim Kardashian

Beyoncé

Eliza Doolittle
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TUDTAD-E?Érdekességek a nagyvilágból

Lehet az hosszú, szögletes, tömör, lyukas, 
mogyorós, mandulás, töltött, likőrös, fehér, 
édes, keserű, tej vagy ét, teljesen mindegy, 
minden formájában ízletes és finom. Mi 
másról lenne szó, mint a csokoládéról! De 
honnan is származik ez a közkedvelt eledel? 

Amikor a spanyol hódító, Hernán Cortés 
1519-ben a mai Mexikó területére ért, az 
ottani őslakos aztékok egy kakaóbabból  
(kakaóból), vízből, fahéjból, ánizsból, 
chiliből és kukoricalisztből) készített különle-
ges, fűszeres itallal kínálták meg, mely 

annyira ízlett a felfedezőnek, hogy hajóin 
kakaóbabot kezdett szállítani Európába. 
Az öreg kontinensen azonban közel száz 
esztendőnek kellett eltelnie, hogy megfelelő 
fűszerezés, no meg méz hozzáadásával kelle-
mes ízű ital, majd csokoládé váljon belőle.  A 
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AZ ÓRIÁS
Minden idők legnagyobb luxus - 
óceánjárója az Oasis of the Seas. 
A 180 milliárd forintból épült 
úszó város 160 ezer tonnát 
nyom (ez körülbelül 27 ezer 
afrikai elefántbika súlya), 339 
méter hosszú és 64 méter magas. 
A monstrum több mint 3600 
vendég elszállásolására képes, 

természetesen luxuskörülmé-
nyek között. Az utasok ezer- és 
egyféle szórakozási lehetőség 
közül választhatnak: van ugyanis 
a fedélzeten koripálya, bevásárló- 
utca, színház, mozi, golf- és 
kosárlabdapálya, bokszring, 
szörfszimulátor, interaktív 
vízi park, óriási mászófal, 
no meg persze fitnesz- és 
wellneszrészlegek is.

FEKETE BŐRŰ 
Gondoltad volna, hogy a 
jegesmedvének a fehér, illetve 
sárgásnak látszó vastag bundája 
alatt fekete a bőre? Mivel az 
egyébként áttetsző szőrszálak 
között átszűrődő napsugarakat 
a legtökéletesebben a fekete 
szín nyeli el, így az állatot a 
leginkább a fekete színű bőr 
képes melegíteni.

A LEGTÖBBEN 
BESZÉLIK...
Melyik a legtöbb ember által 
beszélt nyelv? Anyanyelvre, és ne 
második beszélt nyelvre gondolj! 
Eláruljuk: a kínai mandarin, 
melyet közel 1,2 milliárdan 
beszélnek (Kína, Malajzia, Tajvan, 
Szingapúr). Második helyen az 
arab (körülbelül 420 millióan be-

szélik), míg a dobogó harmadik 
fokán India hivatalos nyelve, a 
hindi áll (300-400 millió ember 
használja). Csak a negyedikként 
„fut be” az angol, amely viszont 
második nyelvként jóval „hasz-
náltabb”: 600-800 millió ember 
beszéli.

MICSODA  
IZOMMUNKA!
Tudtad azt, hogy egy mosolygás-
hoz 17, míg a szemöldök-össze-
vonáshoz 43 izom összehangolt 
munkája szükséges?

SÓHEGY
Ha a világ összes óceánjában és 
tengerében lévő sót összegyűj-
tenénk, és a szárazföldön szét-
terítenénk, akkor az 170 méter 
magasan fedné be földgolyónkat!

BAKTÉRIUM
TANYÁK... 
Íme egy tízes lista azokról a 
tárgyakról, amelyeken a legtöbb 
baktérium található (sorrendben 
haladunk a koszosabb felé), 
biztosan meg fogsz lepődni: 
1. konyhai edény, 2. kézitáska, 
3. pénzérme, 4. fürdőszobai WC-
ülőke, 5. tömegközlekedési esz-
köz kapaszkodója, 6. okostelefon 
érintőképernyője, 7. számítógép 
billentyűzete, 8. nyilvános telefon 
kagylója, 9. húsvágó deszka, 
10. konyhai szivacs.
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Deipnofóbia

Rettegés a vacsorázás közbeni 

beszélgetéstől

Magyar ember evés közben nem beszél! Ismerős lehet ez a régi 

közmondás, amelyet a deipnophobiában szenvedők szigorúan be 

is tartanak. Félnek attól, hogy a vacsi ideje alatt meg kell szólal- 

niuk, már a csevegés gondolatától is rosszul érzik magukat. De 

vajon mi a helyzet reggeli és ebéd közben? 

Eisoptrofóbia

A tükröktől való félelem

Sokak szenvednek ettől a fóbiától, amelynek természetfeletti 

vonatkozásai is vannak. Egyesek nem mernek a sötétben 

belenézni, nehogy meglássanak valamit vagy valakit a hátuk 

mögött. Mások szerencsétlenségnek tartják, ha eltörnek egy 

tükröt. 

Szomnifóbia

Félelem az alvástól 

Ezt a betegséget hipnofóbiának is nevezik. Az ebben szenvedők 

egyáltalán nem várják, hogy egy fárasztó nap után álomra 

hajtsák a fejüket, ugyanis rettegnek az elalvástól. Ennek a 

következménye a fáradtság és az álmatlanság kialakulása. 
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A LEGKÜLÖNLEGESEBB 

FÓBIÁK
A fóbiás személyek általában szorongást és beteges rettegést 

éreznek különféle tárgyakkal, élőlényekkel vagy jelenségekkel 

szemben. Vannak, akik irtóznak az óriáskígyóktól, mások tériszony-

nyal küszködnek, vagy éppen a leüléstől rettegnek. Igen, jól olvastad 

a cathisofóbia a leüléstől való félelmet jelenti. Ugye milyen fura? 

Most egy csokorba gyűjtöttük a létező legszokatlanabb fóbiákat!

Lájk: Komoly betegségről van szó, amelyet csak 
szakember segítségével és terápiás kezeléssel 
vagy gyógyszerekkel lehet megszüntetni. 

Lájk: Ha meglátsz egy kéményseprőt, fogd 
meg az egyik gombodat, a babona szerint 
ugyanis ez szerencsét hoz!

Melyik híres történelmi 
személyiség volt anthofóbiás?

Koumpounofóbia

Gombfóbia

Létezik, hogy valakit zavarnak a ruhán lévő gombok? A kutatások 

azt bizonyítják, hogy körülbelül 70 ezer emberből egy biztosan 

ebben a betegségben szenved. Ennek alapján megállapítható, 

hogy Magyarországon több mint százan rettegnek a gombok 

látványától. 

Sophofóbia

Pánik és kétségbeesés a tanulástól

Bizony van példa arra is, hogy valaki a tanulástól fél. Míg egyesek 

egyszerűen lusták megírni a házi feladatot, addig a sophofóbiások 

egyenesen szorongnak, ha tananyagot látnak maguk előtt. 

Ugyanígy reagálnak arra is, ha valamibe bele kell tanulniuk. 

Anthofóbia

Csak virágot ne!

Ki az, akit szorongás fog el, ha virágok közelében van? 

Hihetetlennek hangzik, azonban ez a fóbia szintén létezik. 

Színtől és illattól függetlenül ezek a személyek minden erejükkel 

azon vannak, hogy elkerüljék ezeket a növényeket.
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2005 decemberében az amerikai légierő szolgálatába állította a világ első, 
ötödik generációs (a legmodernebb) vadászgépét. Egy olyan harci járművet, 
mely egyedülálló közelharc és kiváló lopakodóképességekkel rendelkezik, 
emellett nagy távolságokat tud viszonylag gyorsan megtenni. Ismerd meg 
a Ragadozót (Raptort), a XXI. század egyik legtökéletesebb légi vadászát! 

F–22 RAPTOR
ÉGI RAGADOZÓ

ADATTÁR
Típus: F–22 Raptor
Funkció: harcászati vadászbombázó repülőgép
Gyártó: Lockheed Martin / Boeing
Rendszeresítő: USA
Szolgálatba állítás: 2005
Ára: 200 millió dollár

FOTÓK: JORDAN TAN / SHUTTERSTOCK.COM, WWW.SHUTTERSTOCK.COM, STEVEUNIT4 / SHUTTERSTOCK_COM, ID1974 / SHUTTERSTOCK

Az F–22-es a 

tervek szerint a ké-

pen látható vadász-

bombázót, az F–15-

öst váltaná le.

VISSZATEKINTŐ
A ’80-as évek elején, Amerikában a politikai vezetést 
igencsak megrémítette a szovjet MIG–29-esek megjelenése. 
Azok ugyanis jóval nagyobbak voltak az amerikai F–15-ös 
vadászgépeknél. Úgy gondolták, sürgősen szükség van egy 
új fejlesztésű harci gépre, melynél a szakemberek az egyik 
legfontosabb célként a „láthatatlanságot” határozták meg: 
1986-ban megkezdődött a világ első, ötödik generációs lopa-
kodó (alacsony észlelhetőségű) vadászgépének a fejlesztése. 
1990-ben készült el a prototípus, melyet a következő évben 
az öbölháborúban be is vetettek. Hét esztendővel később ün-
nepélyes keretek között adták át az első gépet az Amerikai 
Légierőnek, majd újabb hét év elteltével hadrendbe állhatott 
az első F– Raptor-század.

MŰSZAKI ADATOK
Személyzet: 1 fő
Hosszúság: 18,9 m
Fesztáv: 13,5 m
Magasság: 5,0 m
Üres tömeg: 14 375 kg
Tankolható üzemanyag: 10 000 kg 
Maximális felszállótömeg: 36 300 kg
Maximális sebesség: 2,42 Mach (~2575 km/h) utánégetővel
Utazósebesség: 1,78 Mach utánégető nélkül
Szolgálati magassági határ: 19 800 m
Szolgálati hatósugár: 3 200 km

HAJTÓMŰ
A két F119–PW–100 típusú, utánégetős, 
gázturbinás sugárhajtómű a törzs hátsó 
részén, egymás mellett található. Mivel 
együttes tolóerejük rendkívül magas, 
a repülőgép képes utánégető használata 
nélküli is a szuperszonikus sebességre 
(utánégető használatával gyorsabb 
egy repülőgép, viszont a hajtómű 
hőkibocsátása ilyenkor többszörösére 
nő, amit az ellenséges radarok könnyen 
észlelnek). 

EZ ÉRDEKES! – Az F–22-es hajtómű-

ve 8 ponton rögzül a gép törzséhez, 

minek köszönhetően közel egy óra 

alatt leszedhető! Ráadásul hasonló 

hajtóművekhez képest 40%-kal keve-

sebb alkatrészből is áll.

PILÓTAFÜLKE, 
KIJELZŐK

A fülke egyrétegű polikarbonát, melyből a kilátás minden irányban tökéletes. Az újdonságot az integrált repülésirányító rendszer jelenti. Más, korábbi gépeknél a pilótának repülés közben több kijelzőt is figyelnie kellett. Az F–22-nél viszont már csak az LCD-kijelzőre kell összpontosítani, azon megjelenik minden: kit, mikor, 
és hogyan támadjon!  

A képen jól látható a hasi részen kialakí-tott fegyvertér. 

FEGYVERZET
Az F–22 fegyverzete a gép belsejében, kívül-

ről nem látható helyeken van. Ezek a hasi 
részen, illetve a félszárnyak alatt találhatók, 

melyekben a Raptor légiharc-, levegő-föld 
rakétákat valamint kis tömegű, műholdas 
irányítású siklóbombát hordozhat. Közel-

harc esetén a pilóta a gép jobb szárnyának a 
tövébe épített gépágyút használhatja. 

SÉRTHETETLEN!
Az F–22-esek éles bevetésen még nem vettek részt, de már több hadgyakor-
laton, színlelt légi harcban is „tiszteletüket tették”, elképesztő sikerrel… 
2003 márciusában öt F–15-ös „harcolt” egy Raptorral. Az F–22 egyenként 
leszedte őket. 2005 októberében Raptorok ismét F–15-ösök ellen mérettet-
tek meg. Az eredmény 33 légi győzelem úgy, hogy az F–15-ösök pilótái meg 
sem találták a lopakodóképességekkel bíró F–22-eseket. 2007 februárjában, 
egy Japánban zajló hadgyakorlaton az első hét után 140:0 volt a lelövési 
arány, természetesen a Raptorok javára…

A Raptor intenzív manő-verezése közben a törzs alatt a légnyomás hirte-len csökken, a levegőből vízpára csapódik ki.

Kétségtelen, hogy ez egy rendkívüli va-
dászgép. Szinte „verhetetlen” a levegő-
ben, viszont ugyanilyenek a fejlesztési és 
gyártási költségei is. Az USA légierejének 
valaha gyártott legdrágább repülőgépe 
darabonként közel 400 millió dollárba 
kerül! Több mint tízszer drágább, mint 
az F–15-ös!

Még egy ilyen szupergépnek is vannak fejlesztésre 
szoruló hibái. Ezek egyike a radarhullámokat elnyelő 
speciális festés, mely a tervezettnél sokkal kevésbé 
bírja a fizikai hatásokat (eső, légellenállási súrlódás). 
Hasonló a helyzet a kabintetővel is: átlátszóságát és 
szilárdságát hamarabb kezdi elveszíteni. Ennél is sú-
lyosabb probléma jelentkezik a repülőgép pilótájának 
oxigénellátó rendszerében: gyakoriak repülések köz-
ben az oxigénellátási rendellenességek. Megdöbbentő, 
de átlagosan 1,7 repült óra után jelentkezik valami-
lyen kritikus hiba…

Luminox F–22 Raptor 9200. Titánium-
tokkal rendelkező, 200 méterig vízálló, 
zafírüveges, svájci luxusóra, mely mo-

dern, sötétben folyamatosan világító 
fényrendszerrel van ellátva. 

Az F–22 Raptor  
legnagyobb konku-
rense lesz az orosz 
PAK FA ötödik ge-

nerációs, többfunk-
ciós lopakodó va-

dász. Bevezetését 
2015 körül várják. 

LEG… LEG… LEG… 

EZ IS F–22 RAPTOR!

MÉGSEM TÖKÉLETES?
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LewanLewanGOALGOALskiski

A Bayern München szurkolói már a vezetéknevé-
A Bayern München szurkolói már a vezetéknevé-be is belecsempészték a „gól„ szócskát, mondván, 
be is belecsempészték a „gól„ szócskát, mondván, kedvencük egy igazi gólgyáros, aki már többször volt 
kedvencük egy igazi gólgyáros, aki már többször volt a Bundesliga gólkirálya. A lengyel támadó nemcsak a 
a Bundesliga gólkirálya. A lengyel támadó nemcsak a német bajnokságból emelkedik ki eredményességével, 
német bajnokságból emelkedik ki eredményességével, de már nemzetközi szinten is csak kevesen kelhetnek ver-
de már nemzetközi szinten is csak kevesen kelhetnek ver-senyre vele. Következzen Robert Lewandowski miniábécéje!
senyre vele. Következzen Robert Lewandowski miniábécéje!

„Az én szememben 

Lewandowski a világ 

legjobb csatára, 
amit hétről hétre 

bizonyít már hosszú 

ideje.” (Roy Makaay, 

a Bayern München

korábbi támadója)

Lewa 133 gólt szerzett eddig Bayern-mezben. Azok megoszlása:Lewa 133 gólt szerzett eddig Bayern-mezben. Azok megoszlása:

B, B, mint Bayern Münchenmint Bayern München
2014 nyarán ingyen szerződött a bajor csapathoz.

B, mint B, mint 
BL-győzelemBL-győzelem
Még sohasem nyert 
klubcsapatával Bajnokok 
Ligáját. Elmondása szerint 
inkább ezt a címet hódítaná 
el, mint az Aranylabdát.

D, D, mint Dortmundmint Dortmund
2010-ben igazolt gyermekkorának egyik kedvenc 

csapatához. Kezdetben csak csereként számítottak rá.

É, É, mint édességmint édesség
Lewa szinte teljes mértékben 

száműzte étrendjéből az 
édességeket.

F, F, mint feleségmint feleség
Párja – Anna Lewandowska – is sikeres sportoló volt korábban: 

2009-ben a karate-világbajnokságon bronzérmet nyert.

G, G, mint gólkirálymint gólkirály
Robert 2014-ben és 2016-ban is elhódította 
A Bundesliga gólkirálya címet.

J, J, mint jellemzésmint jellemzés
Hősünk kiváló fizikai adottságokkal rendelkezik. Gyors, mindkét lábbal 
jól lő, fejjel is veszélyes. Kiválóan tartja meg a labdát. Testi erejének 
köszönhetően folyamatosan távol tudja tartani magától a védőket.

K, K, mint kedvencmint kedvenc

Gyermekkorában az Arsenal legendás 

csatára, Thierry Henry volt a kedvence.

M, M, mint mesterötösmint mesterötös
2015 szeptemberében – a Wolfsburg ellen – 9 perc 

alatt öt gólt rúgott. Ezzel több rekordot is megdöntött.

N, N, mint német bajnokságmint német bajnokság
Eddig összesen 234 gólt szerzett a német 
bajnokságban, ezzel ő a Bundesliga történeté-

nek második legeredményesebb külföldi 
játékosa (Claudio Pizarro az első 191 találattal).

S, S, mint sportmint sport
A sport mindig is fontos szerepet játszott az ő és családja 

életében. Édesapja dzsúdóedző volt, édesanyja röplabdázott.

Y, Y, mint Yann Sommermint Yann Sommer
A svájci születésű kapus (a Borussia 
Mönchengladbach labdarúgója) az egyetlen 
olyan hálóőr a ligában, aki legalább 5 
meccset játszott már Lewa ellen, de a lengyel 
még egyszer sem rúgott neki gólt.

V, V, mint válogatottmint válogatott
Nem sokkal a 20. születésnapja előtt 
debütált a lengyel válogatottban. San 
Marino ellen csereként állt be, és rögtön 
be is talált. Azóta 91 meccsen 51 
alkalommal lőtt gólt, ezzel minden idők 
legeredményesebb lengyel labdarúgója.

V, V, mint vulkánkitörésmint vulkánkitörés
2010-ben egy vulkánkitörés hiúsította meg 
a klubváltását. Szóban megegyezett a 
Blackburn menedzserével, de személye-
sen is látni akarta az ottani viszonyokat. 
Így repülőjegyet foglalt, viszont a 
kérdéses időpontban éppen kitört az 
egyik izlandi vulkán. A hamufelhő 
miatt az ő járatát is törölték. Amíg 
várt az ég tisztulására, addig 
befutott a Dortmund ajánlata,
végül azt fogadta el.

Lőlap Lőlap 
Becenév: 

Lewy, LewaNemzetiség: 
lengyelMagasság: 
184 cmLáb: 

jobb Klubcsapat: Bayern München (2014–)Poszt: 
középcsatár Mezszám: 

9 Szponzor: 
Adidas

FO
TÓ

K:
 E

UR
OP

RE
SS

 F
OT

ÓÜ
GY

NÖ
KS

ÉG
, S

HU
TT

ER
ST

OC
K.

CO
M

: A
FR

IC
A 

ST
UD

IO
, D

EN
IS

 K
UV

AE
V,

 D
UD

A 
VA

SI
LI

I, 
KO

TS
S,

 M
AR

CO
 IA

CO
BU

CC
I E

PP
, M

ED
IA

PI
CT

UR
ES

.P
L,

 P
HO

TO
 W

OR
KS

, R
OS

E 
CA

RS
ON

, S
PA

CE
_M

IC
RO

BE

57. LÁJK–2018. MÁRCIUS  PB. OLDAL CMYK    PRINT:     SZERK:     KORR:      57. LÁJK–2018. MÁRCIUS  PB. OLDAL CMYK    PRINT:     SV:     SZERK:     KORR:      

80lajk_dig_12_13_57lajk_10_11_foci_lewa.indd   All Pages80lajk_dig_12_13_57lajk_10_11_foci_lewa.indd   All Pages 2020.04.23.   17:02:342020.04.23.   17:02:34



48. LÁJK–2017. ÁPRILIS  PB. OLDAL CMYK    PRINT:     SV:     SZERK:     KORR:      48. LÁJK–2017. ÁPRILIS  PB. OLDAL CMYK    PRINT:     SV:     SZERK:     KORR:      

A nagy MinecraftA nagy Minecraft--bummbumm
 KÉSZÍTS TŰZIJÁTÉKOT! Szeretnéd elkápráztatni a barátaidat egy 

igencsak látványos „Minecraft-esemény-
nyel”? Ugye jól jönne egy-két hasznos 
trükk és ötlet? Segítünk neked, készíts 
tűzijátékot!

Puskapor és…

…piros festék.

Készíts kokárdaszínekben robbanó tűzijátékot!

1. lépés – A csillag elkészítése
Első lépésben nem magát a rakétát kell elkészítened, hanem 

a „tűzijátékcsillagot”. Ehhez barkácsasztalra, puskaporra és 

egy általad választott színű festékre (pirosat választottunk) 

lesz szükséged.

1. lépés – Csillagok készítése 
Az első lépésben különböző színű festékek és puskapor 
segítségével készíts egy piros, egy fehér és egy zöld csillagot!

2. lépés – A rakéta összeállítása 

Ezek felhasználásával állítsd össze a rakétát, de nagyon figyelj a sorrendre! 

Az a szín (rakéta) fog ugyanis elsőként robbanni, amelyiket felülre helyezel. 

(A csillagok mellett papírra és puskaporra is szükséged lesz.)

3. lépés – A kilövés  
Ha az utasításoknak megfelelően 

jártál el, akkor a kilövés után egy 

kokárdamintában robbanó tűzijáték-

ban gyönyörködhetsz.

2. lépés – Effekt hozzáadásaA csillagot további effektekkel (színekkel) is „feldobhatod”, aminek köszönhetően a robbanás színátmenetes lesz.

3. lépés – A magasság beállítása 
A tűzijáték repülési magasságát a hozzáadott puskaporok 

számával (1–3) szabályozhatod. Azokon kívül még a papír is 

tartozéka a „receptnek”, mellyel „becsomagolod” a művet.

4. lépés – A kilövés
Az elkészült rakétádat jobb kattintás-

sal indítsd el!

Tipp!
A tűzijátékod az alábbi tárgyak segítségével színesíthető (azokat még a tűzijátékcsillag elkészítésekor add hozzá):– világítókőpor – a robbanást további csillámok követik,– gyémánt – a tűzijáték csíkot húz maga után,– toll – a rakéta szabálytalan alakban robban,– tűzgolyó – a hagyományosnál háromszor nagyobb lesz a robbanás.
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ÓRIÁSI KAMIONOKAT VAGY REPÜLŐKET HÚZNAK EL, HATALMAS TRAKTORKEREKEKET BOROGATNAK, ÉS KÖZEL FÉLTONNÁS 

SÚLYOKKAL „SZALADGÁLNAK”. ŐK A VILÁG LEGKEMÉNYEBB EMBEREI, AKIK KÖZÜL HARMINCAN MINDEN ESZTENDŐBEN A 

VILÁG LEGERŐSEBB EMBERE VERSENYEN (THE WORLD’S STRONGEST MAN) MEGMÉRKŐZNEK EGYMÁSSAL. ISMERKEDJ MEG 

A LEGRANGOSABB ÉS A LEGNÉZETTEBB, „ERŐEMBEREKNEK” SZÁNT MEGMÉRETTETÉSSEL ÉS PERSZE A VERSENYZŐKKEL!

SHOW-BÓL KOMOLY ERŐPRÓBA
A világ legerősebb embere versenyt 1977-ben rendezték meg először 

néhány résztvevővel. Az első esztendőkben inkább a szórakoztatáson 

mintsem a versenyzésen volt a hangsúly. Később azonban nagyon „sokat 

komolyodott” a kihívás. 1994-től például már nem meghívás, hanem 

selejtezők alapján lehet részvételi jogot szerezni a versenyre.

HOGYAN LEHET RÉSZT VENNI EZEN A VERSENYEN?
Alapvetően kétféle módon: kvalifikációs versenyt követően vagy 

meghívással. Aki valamelyik Giants Live versenyen (A világ 

legerősebb embere verseny „előszobája”) az első háromban vé-

gez, az automatikusan résztvevője lehet a versenynek. Ezen-

kívül a szervezők meghívják az erős emberek világkupája 

sorozat (Strongman Champions League) topversenyzőit 

is, így összesen 30 válogatott erősember küzd a címért.

A VERSENY MENETE, VERSENYSZÁMOK
Az indulók néhány nappal az utazásuk előtt értesülnek a 
versenyszámokról. A versenyhelyszínen a 30 erősembert öt 
csoportba osztják. Megkezdődik a küzdelem, és hat versenyszám 
után kialakul a végleges sorrend. Végül a csoportok első két 
helyezettje jut be a döntőbe, ahol újabb hat kihívás vár minden-
kire. A szervezők – törekedve a változatosságra – alapvetően nyolc 

különböző gyakorlatból állítják össze  a versenyszámokat: ezek a 
húzás, a nyomás, a cipelés, a dobás, a tartás, az emelés, a pakolás és 

egyéb feladatok.

HÚZÁS
Általában egy jármű (busz, kamion, repülőgép) elhúzása állva hám-
mal (lásd a képen) vagy ülve kötél segítségével. Cél: Minél gyorsabban 
teljesíteni a feladatot. 

NYOMÁS  
Egy nehéz tárgy (farönk, szikla) felemelése a földről, a fej fölé 

nyomása és földre helyezése. Cél: Minél nehezebb súlyt kinyomni. 

A szám másik változatában az ismétlésszámon van a hangsúly. 

Cél: Egy adott súlyt minél többször kell a fej fölé kinyomni. 

CIPELÉS
Ennek a számnak is kétféle változata lehetséges. Vagy minél messzebbre kell elvinni 

egy tárgyat (koffert, azaz vastömböt, hordót vagy speciálisan átalakított személyautót), 

vagy pedig az adott távot a legrövidebb idő alatt teljesíteni.

DOBÁS
Magasra dobásnál egy körülbelül 20–25 kilogrammos tárgyat kell 

minél magasabbra dobni, távolra dobáskor pedig egy körülbelül 

40–75 kilogrammost kell minél messzebbre elhajítani. A feladat 

kivitelezésének technikája nincs meghatározva. 

TARTÁS
Leginkább előre, oldalra vagy a test mellett kell a ver-
senyzőnek egy tárgyat megtartania. Cél: Minél tovább 

bírni – a súly leengedése nélkül – a feladatot.

EMELÉS
A feladat többféle versenyszámot is takarhat. Például traktorke-

rék vagy autó borítását, 250–300 kilogrammos vastárgyak lépcső-

fokokra (általában 3–4-re) pakolását vagy speciálisan átalakított 

személygépkocsi felemelését (egyik végénél). 

PAKOLÁS
Egy 80–180 centi magas emelvényre kell több méter tá-

volságból felpakolni 4–6 tárgyat, például 100–150 kilós 

kőgolyókat. Cél: Minél gyorsabban teljesíteni a feladatot.

EGYÉB FELADAT
Az „átlagos” kihívások 

mellett (guggolás) 
a szervezők sokszor 

olyan ötletes feladat-
tal állnak elő, mint a 
könyvtépés (kézzel, 

a hosszabb oldal felől 
indítva). 

„TITOK”
A versenyzők hetente legalább hatszor edzenek, nagyon tudatosan 

táplálkoznak (rizs, hal, csirkemell és zöldség), és évente több verse-

nyen is részt vesznek. 

A szikla 120–140 kilogrammos is lehet.

“Szupermenek”
Egy hordó körülbelül 120 kilogrammot nyom.

Itt egy súlyokkal nehezített „tárgyat” cipel a versenyző, …

… itt pedig egy quadot.

Előretartás: A versenyző körülbelül egy 30 kilogrammos súllyal „harcol”.

Traktorkerék borítása

Guggolás

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.
Ez érdekes!
– A verseny több mint 30 éves története alatt 
három magyar versenyzőnek is sikerült meg-
mérettetnie magát: Fekete Lászlónak, Mészáros 
Tibornak és Nagy Ákosnak.

A VILÁG LEGERŐSEBB EMBEREI

Gondolnád?
– A versenyzők legtöbbje korábban más sportokban 
jeleskedett, így például súlylökésben, súlyemelésben 
vagy erőemelésben.
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DYNAMO,DYNAMO,  
AZ ILLUZIONISTA

Egy angliai kisváros szegénynegyedé-
ben született, ám különös érdeklődési 
körének és csodálatra méltó kitartá-
sának köszönhetően mára már világ-
hírre tett szert. Steven Frayne, azaz 
Dynamo mindenkit elvarázsol, aki a 
környezetébe kerül, na persze csak 
képletesen… vagy mégsem? Ismerjétek 
meg napjaink egyik legnépszerűbb 
illuzionistáját közelebbről!

Adatbank

Születési név: Steven Frayne

Művésznév: Dynamo

Születési dátum: 1982. december 17.

Csillagjegy: Nyilas

Foglalkozás: bűvész, illuzionista

Gyermekkori hobbi
A különleges érdeklődési kör már egészen fiatal 
korában megmutatkozott: vonzották a misztikus, 
különleges dolgok, mindennek kereste az okát és a 
működési elvét. A bűvészkedés alapjait nagyapjától 
tanulta, majd saját maga tökéletesítgette és 
fejlesztgette tudását. Egyszerű utcai mutatványosként 
kezdte, partikon és összejöveteleken vállalt fellépést.

Varázslat a világ körül – ezzel a címmel jelent meg 
televíziós műsora a Discovery Csatornán. A való- 
ságshow 2011-ben debütált a képernyőkön,  
s rögtön nézők ezreit szögezte a készülékek elé. 
Különlegessége abban rejlett, hogy hétköznapi 
embereket szólított le az 
utcán, vagy épp szupersztá-
rokat hívott vendégül, s 
mindenkit lenyűgözött a 
produkcióival. A vendégek 
és a nézők egyaránt értet- 
lenül, teljes ámulattal álltak 
a trükkök előtt.

Honnan a név?
Egyik előadása alatt egy lelkes néző annyira 
elámult, hogy nem tudta visszatartani vélemé-
nyét, s bekiabált a színpadra: „Ez a gyerek egy 
dinamó!” Innentől ez rajtaragadt, ma pedig már 
szinte mindenki tudja, kit is rejt a becenév. FO

TÓ
K:

 S
TE

VE
W

OO
DS

, A
AR

ON
 A

M
AT

, R
IC

HA
RD

 P
ET

ER
SO

N,
 C

HR
IS

BR
IG

NE
LL

, 
PI

CK
SE

LL
 /S

HU
TT

ER
ST

OC
K.

CO
M

; E
UR

OP
RE

SS
.H

U;
 IN

ST
AG

RA
M

.C
OM

Hogy is van ez?
Íme néhány a sok-sok káprázatos trükk közül! 

Egy alkalommal...

 átsétált a Temze folyón.

 lesétált egy hatalmas irodaépület oldalán.

 körbeutazott London utcáin egy busz  

oldalán lebegve.

Képes...
 belevarázsolni egy szűk nyakú 

üvegbe egy mobiltelefont.

 pár másodperc alatt megfagyaszta-

ni egy félliteres ásványvizet.

 baseball-labdát csinálni  

egy kosárlabdából.

Nézd meg a hihetetlen 

mutatványt!

Nézd meg Dynamo 

legjobb trükkjeit!

A negyedik évad után döntött úgy, 
hogy felhagy a televíziózással, s újra 
visszatér a színpadra. Vadonatúj 
színpadi estet állított össze, s járja 
Anglia városait, a későb- 
biekben remélhetőleg  
Amerika és Európa felé  
is folytatva a körutat.
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Sikert sikerre halmozva

Dynamo  
és kedvenceink

Az illuzionista, műsorának köszönhetően, számos 
hírességgel ismerkedett meg és ápol közeli 
barátságot. Jóban van például a 
One Directionből ismert Liam 
Payne-nel és Jay-Z-vel, de 
dolgozott már együtt Sam Smith-
szel, Kanye Westtel, a Coldplayjel 
vagy a sztárszakács Jamie 
Oliverrel is.
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JÁTÉKOK A MÚLTBÓL
JÁTÉKOK A MÚLTBÓL

Tudod-e, hogy évekkel ezelőtt milyen játékok voltak népszerűek? 

Te mivel töltöd legszívesebben az idődet? Íme néhány  

nosztalgikus gyermekjáték, amelyeket ideje felidézni. 

Pokémon: 
Szerezd meg hát mind!
Ki ne szerette volna Pikachut, aki egyetlen villámcsapás-

sal hatástalanította ellenfelét? A Pokémon című mese 

alapján rengeteg ehhez kapcsolódó játék hódította meg  

a világot. Van idősebb testvéred? Ugye ő is gyűjtötte a 

chipseszacskóban lévő tazokat és kártyákat? 

Jojó
Az egyik legrégebbi játék a jojó.  

Két darab korong közé rögzített 
zsinórból áll, amelyet csak fel kell 

tekernünk, majd az ujjunkra húzni és 
már kezdődhet is a móka. A lényeg, 

hogy a csukló mozgatásával mindig 
visszatérjenek a kezünkbe a korongok. 

Tetrisz
A kézi konzolon és számítógépen is futó játék lényege, hogy a képernyő tetejéről hulló különböző alakzatokat a megfelelő módon egymásra helyezzük. Lehet forgatni, és jobbra-balra mozgatni is az elemeket. A lényeg, hogy a hézag nélkül kitöltött sorok törlődjenek. 

Búgócsiga
Nagy sebességgel mozgó, búgó 

hangú klasszikus játékszer, amely 

minden korosztály számára 

élvezetet nyújt. A búgócsiga 

szilárd és egyenletes felületen, 

merőleges helyzetben tud 

gyorsan pörögni. Tudtad?  

A búgócsiga fejleszti a gyerekek 

mozgáskoordinációját. 

Szélforgó
A biciklire szerelt szélforgó az egyik legklasszabb 

találmány. Minél gyorsabban tekered a kerékpárt, 

annál gyorsabban fog forogni a műanyagból vagy 

papírból készült játék. Ugye milyen nagyszerű 

dolgokra képes a szél ereje? 

Buborékfúvó
Szappan, habfürdő, mosogatószer… 
mi kell a tökéletes buborékfúvóhoz? 
Hogyan lehet nagy buborékokat fújni, 
amely nem pukkan szét egyből? Talán 
ez volt az egyik legnagyobb rejtély, 
amellyel mindannyiunknak szembe 
kellett néznie. Eláruljuk, glicerint kell 
beletenni, hogy még nagyobb és tartó-
sabb gömbök születhessenek. Sőt 
létezik olyan is, amely napokig eláll. 

F I G Y E L E M !

Ha a felsorolt játékok között vannak 

olyanok, amelyeket nem ismersz, kérdezd 

meg a szüleidtől vagy idősebb testvéredtől, 

hogy ők emlékeznek-e rájuk! 

Érdekességek a 
szivárványspirálról…

ÜveggolyóSzínes golyó üvegből? Legyen kicsi vagy nagy, a lényeg, hogy minél különlegeseb-bek kerüljenek a gyűjteménybe. Már a Pál utcai fiúk is jól ismerték ezt az egyszerű játékot, amelynek a lényege, hogy ki milyen ügyesen gurít. Hogyan? A játékosok próbálták minél közelebb gurítani a golyókat a falhoz. 
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Tudtad?
A Scrabble egy betűjáték, amely fejleszti  
a szókincset (akár angolul is játszhatod), 
s mindemellett kitűnő szórakozást nyújt. 
Az 1946-ban szabadalmaztatott játékot 
ma már több tízmillióan ismerik és 
szeretik.
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BIZARR, EMBERI REKORDOK

A Guinness-rekordok könyvébe nap mint nap kerülnek bele olyan emberek, akik rekordtel-jesítményükkel egyedülállóak a világon. Közülük is meglepően sokan vannak, akik – első hallásra – értelmetlen, nevetséges vagy őrült rekordra képesek. Ők következnek most. 
Előtte még egy jó tanács: eszedbe se jusson magadat hasonló próbáknak alávetni!

SAPI HELYETT AUTÓT A FEJRE!
Mit szokott általában hordani az ember a fején? 
Alapesetben egy jól átgondolt frizurát, netán külön-
féle sapkát. Persze John Evans – korábbi erőember 
– másképp gondolkodik e dologról. Ő nem tesz fel a 
fejére ilyen snassz dolgokat, helyette inkább először 
téglákkal próbálkozott: 1997-ben 10 másodpercig 
egyensúlyozott 101 darab (188,7 kilogramm súlyú) 
téglát kőkemény kobakján. Már ezzel is bekerült a 
rekordok könyvébe, de ezt csak amolyan bemelegí-
tésnek szánta. 2010-ben ugyanis egy autót tartott 
meg és egyensúlyozott a fején…

BIG DON, BIG MAC
Fiúk, lányok! Ki ne szeretné 

a világ egyik legnépszerűbb 

hamburgerét, a Big Macet? 

Mi is úgy vagyunk vele, hogy 

bizony tolnánk lefelé reggeltől 

estig. Ennek ellenére sem lát-

nánk esélyt Don Gorske (mi 

csak Big Donnak kereszteltük 

el) rekordjának megdönté-

sére. Az amerikai börtönőr 

ugyanis egy esztendő alatt 

2000 darab (!) hambit gyömö-

szölt le, azaz ha átlagolunk, 

akkor naponta öt és felet 

kellett elfogyasztania. Mivel 

tisztelegjünk előtte? Vajon 

örülne, ha küldenénk neki 

egy óriási Big Mac tortát?

ÉRTELMETLEN REKORDOK CSÚCSTARTÓJA

Hány olyan ismerősöd van, aki legalább egy Guiness-rekordot elért? Bevalljuk, mi sem 

ismerünk egyetlen ilyen személyt sem. Persze ha a New York államban élő Ashrita 

Furmant a legkedveltebb közösségi oldalon bejelölnénk, ő pedig minket vissza, akkor 

máris elmondhatnánk, hogy több mint 500 rekordnak ismerjük a „gazdáját”. Hiszed 

vagy sem, Ashrita 1979 óta már több mint félezer – zömében agyament – rekordot ál-

lított fel. Van ezek között zsákban, hulahoppkarikával, ugróbottal és békalábbal futás, 

gumilabdán való pattogás, narancspöckölés orral és biliárddákó-egyensúlyozás is.

TUMULTUS A SZÁJBAN
Te mennyi szívószállal iszod a szörpödet? Mi már kettő-

vel is próbáltuk, de nem volt igazán kényelmes. Éppen 

ezért el sem tudjuk képzelni, hogyan férhet egy ember 

szájába 264 darab szívószál. A Svájcban született Marco 

Hort viszont igen, ugyanis éppen ennyit tömött bele… 

A LEGHANGOSABB BÜFI
A londoni Paul Hunn „gyötrelmes” gyermekkort élhetett 

át. A szülei (főleg az édesapja) nem díjazták (helyesen) 

Paul kedvenc szokását, aki az elfogyasztott vasárnapi 

ebéd után egy-egy hangos böfögéssel fejezte ki, mennyi-

re is ízlett neki a leves és a második fogás. Viszont ha a 

szülei mégis teret engedtek volna gyermekük rémes (és 

nem túl gusztusos) szokásának, akkor a sok gyakorlás 

eredményeként most talán még eredményesebb lenne. 

Paul tartja ugyanis a leghangosabb büfi rekordját: 2000 

áprilisában 118,1 decibellel áramlottak ki a gyomrából a 

gázok, ami olyan hangos volt, mint egy légkalapács vagy 

egy felszálló repülőgép. Jó étvágyat!

A LEGGYORSABB NÉGYKEZES
Próbáltál már négykézláb „lefutni” 100 métert? Bizony 
nem egyszerű feladat. A japánok viszont furamód elké-
pesztően jók ebben a számban. Az utóbbi esztendőkben 
sorra döntötték meg a világrekordokat. Jelenleg Katsumi 
Tamakoshi a táv rekordere, aki 15,86 másodperc alatt 
teljesíti a távot.

CSÍPJ MEG, NEM HISZEM EL!
Mi inkább a mézet szeretjük, a kínai She 

Ping viszont a méheket, a kihívásokat és a 
veszélyt. Nem is olyan régen 28 kaptárnyi 

méhet rakatott fel a testére. Ha ezt darabra 
kellene átváltani, akkor becslések szerint 

közel félmillió méhecske szállt rá és tar-
tózkodott rajta 40 percen keresztül. Ehhez 

képest Ping úr nagyon olcsón megúszta, 
hiszen a Guinness-rekord mellett mindösz-

szesen csak 20 csípéssel gazdagodott… 

HOSSZÚ HAJ, RÖVID ÉSZ…
Ha igaz a mondás, a japán Kazuhiro 

Watanabe igencsak bajban van. Ő 

rendelkezik ugyanis a világon a 

leghosszabb mohikán frizurával. 

Azt pontosan nem tudjuk, hány 

kilogramm zselé szükséges a 

113 centis „antenna” felállí-

tásához, és sajnos azt sem, 

hogyan ül be Mr. Kazuhiro az 

autójába. Ja, hogy kabriója 

van, így mindjárt más!
A MINI NEM IS OLYAN MINI…
Szerinted hány személyes egy Mini Cooper? Eláruljuk, négy fő utazhat 

benne. Persze ennél jóval többen beleférnek. Ezt be is bizonyították az 

egyik londoni fitneszterem hölgysportolói is: összesen 28-an szusza-

kolták be magukat a kicsi autóba, és csak ekkor telt be a pohár – akar-

juk mondani –, telt meg a Mini…

FOTÓK: BMW GROUP, EUROPRESS FOTÓÜGYNÖKSÉG, SHUTTERSTOCK.COM: KEN WOLTER, 
LIGHTSPRING, MICHAEL DORRINGTON, VALERIY LEBEDEV, YOUTUBE.COM

Ha meg szeretnéd nézni John mutatványát, akkor nyisd meg QR-kódunkat!
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Tuning, azaz átépítés. A szó hallatán sokak csak az autóra asszociálnak. Helytelenül, 
ugyanis más közlekedési eszköz, például a kerékpár esetén is beszélhetünk átépítésről. 
Ennek eredményeként ugyanis egy adott bringa jobban fog működni, erősebb, gyor
sabb, könnyebb lesz, vagy egész egyszerűen „csak” egyedibb! 

BRINGATUNING

TELJESÍTMÉNY ÉS TÖMEG
Megkülönböztetünk optikai és teljesítmény tuningot. 
Előbbi esetén jóval látványosabb hatás érhető el, 
hiszen ilyenkor változik a kerékpár megjelenése, 
azaz a szériától szembetűnőbben egyedibb lesz (pl.: 
átfestés, matricázás). Utóbbit, a teljesítménytuningot 
célszerű két részre bontani: a szigorúan vett telje
sítményfokozáskor a bringán lévő alkatrészeket (pl. 
váltó, fék, gumi) azért cseréljük le, hogy kétkerekűnk 
jobban működjön (finomabb váltás, erősebb fékha
tás, jobb tapadás), míg tömegcsökkentés esetén a 
könnyebb alkatrészek beépítésével javítjuk a gyorsít
hatóságot és a hajthatóságot.

Optikai tuning. Ha leszeded a 
kerékpárról a felesleges mat-
ricákat, vagy éppen ellenkező-
leg: felmatricázod azt, netán 
átfested egyszínűre, máris a 
tuningolás útjára léptél!

GUMIKÖPENY 
Egy új, jól tapadó, optimálisan puha gumiköpeny beszerzése azonnali és óriási változásokat eredményez a menettulajdonságok terén. Nemcsak az útfekvés és az irányíthatóság, de a tapadás is ugrásszerűen fog javulni!  

FÉK
Abroncsfékek esetén már a legolcsóbb megoldás sem el

vetendő: azaz szakember bevonásával azt a jó minőségű 

fékbetétet kell megtalálnod, amelyik a bringád abron

csához, annak anyagához és kiképzéséhez a legmegfe

lelőbb. Még tökéletesebb megoldás – és persze zsebbe 

nyúlósabb is – tárcsafékek felszerelése (vigyázz, nem 

minden bringára szerelhetők tárcsák!), melyek lejtőn 

vagy esőben is nagyobb fékhatással bírnak.

TELESZKÓPOS VILLA
Főleg terepen jöhet jól ennek az alkatrész

nek az utólagos beszerelése, mely elnyeli az 

ütéseket, ezzel javítja a komfortérzetet és az 

irányíthatóságot. 

HAJTÁSLÁNC
Nagyon fontos alkatrész, mely a fizikai erőt továbbítja a hátsó kerékhez. Elkopva, megnyúlva lassítja és rontja a váltást. Cseréje esetén fontos, hogy az új lánc annyi sebességi fokozathoz legyen tervezve, mint a hajtásrendszer többi eleme. 

PEDÁL
Gondolnád, hogy a legna

gyobb teljesítménynövelés 

pedálcserével érhető el? 

Aki csak a lakótelep házai 

között körözget, annak is 

érdemes a régi műanyag 

taposópedált strapabíróbb 

fémkeretesre cserélni. 

Akinek viszont komolyabb 

tervei vannak, az váltson 

nagy taposófelületű patent

pedálra (ehhez rögzítő

szerkezettel kapcsolódik 

egy speciális cipő). Utóbbi 

előnye, hogy hajtáskor 

nemcsak taposó, hanem 

húzóerő is fellép.

Taposópedál

Patentpedál

KORMÁNY
A helyes testtartáshoz fontos a jól megválasztott kormány. A megfelelő alakú és széles

ségű „kapaszkodó” ugyanis nem csak egészségügyileg fontos. Azért is, mert hajtáskor 

általa nagyobb erőt tudsz kifejteni.

HÁTSÓ VÁLTÓ
A hátsó agynál lévő alkatrész a láncot helyezi át a fogaskeréksoron. Egy komolyabb váltó nemcsak gyorsabban és megbízhatóbban vált, de valószínűleg jóval könnyebb a gyárinál, azaz a súlycsökkenés sem lesz elhanyagolható. Vigyázz, a különböző gyártók váltói nem kompatibilisek egymással! 

NYEREG, NYEREGSZÁR
Egy kényelmetlen nyereg, amely folyamatosan nyomja a hátsódat, pokollá tudja tenni a kerékpározást. Próba alapján válassz másikat! Cserélheted a szárat is, erős, vékony falú csövesre, és ismét megtakarítottál néhány grammot. 

Íme egy dizájndíjas  
magyar találmány: Dóra, 
a LED-ekkel felszerelt 

bringássisak

TESTI TUNINGHa nem is akarsz versenykerékpárossá válni, de a kétkerekűzés terén még jobb eredményeket szeretnél elérni, akkor önmagadban is keresheted a fejlesztendő területeket. Így például a táplálkozás helyes megválasztásával, esetleg testsúlycsökkentéssel vagy az állóképesség további növelésével még inkább 
fokozhatod teljesítményedet!

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK
Teljesítményed kontrollálására a legkiválóbb kütyü a 

kilométeróra, melyből nem feltétlenül kell pulzusmérőset 

beszerezni, megteszi egy olcsóbb változat is. Látni és 

látszani: örök szabály. Legyenek prizmáid, és ne sajnáld a 

pénzt jobb minőségű lámpára (főleg az elsőre igaz)! Ha pe

dig már egész pofásan felturbóztad a bringádat, akkor ettől 

kezdve még jobban figyelj „befektetésedre”: ha lehet, sose 

hagyd őrizetlenül, vagy ha mégis muszáj, akkor kerüljön 

rá minőségi lakat (sajnos ez sem nyújt 100%os védelmet 

lopás ellen).  

VÉDŐFELSZERELÉS
Biztosan már a könyöködön jön ki… 
De akkor is nagyon fontos! A tuning 
is csak akkor lesz teljes, ha önmaga

dat biztonságban tudod! Használj 
bukósisakot! Érdemes egy drágább, de 

jobban szellőző típust választani. Persze 
a kesztyű se maradjon el, gondolj arra, 
hogy bukásnál általában a kezed ér le 

elsőként…

"

FOTÓ: SHUTTERSTOCK.COM
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EGY TÖRTÉNELMI SZÉRIA:
EGY TÖRTÉNELMI SZÉRIA:

THE NEED FOR SPEED:
THE NEED FOR SPEED: A sorozat legelső része 

1995-ben jelent meg, így 6 évvel idősebb, mint az első 

Xbox játékkonzol. Ebben a leggyorsabb sportautókat 

(pl.: Ferrari, Corvette, Porsche) vezetve mérhettük ösz-

sze tudásunkat a számítógép irányította ellenfelekkel.

NEED FOR SPEED – HEAT
NEED FOR SPEED – HEAT

2019 végén jelent meg a sorozat 21. része. Játékmenetében és grafikai megje-

lenésében is a jelenlegi egyik legkorszerűbb autóversenyzős játék. Nappali és 

éjszakai versenyeket egyaránt teljesíthetünk, valamint a rend éber őrei is borsot 

törhetnek az orrunk alá.

KÉT KÜLÖN VILÁGKÉT KÜLÖN VILÁG

Nappal szabályos versenyeken, lezárt utakon és 

versenypályákon szállhatunk szembe riválisainkkal, 

pénznyereményért. Ebből vásárolhatunk újabb jár-

műveket, díszítőelemeket és alkatrészeket is.

AZ AUTÓTUNNINGAZ AUTÓTUNNING

Járgányainkat kedvünk szerint festhetjük át vagy pakolhatunk rájuk 

egyedi szárnyakat, lökhárítókat, kerekeket, de a motort, a fékeket és 

a lengéscsillapítót is fejleszthetjük. A legtöbb alkatrésztől gyorsabb 

és könnyebben irányítható lesz az autónk. Nem szükséges csúcsver-

dákat szereznünk, akár a kezdéskor megvásárolt járgányt is módo-

síthatjuk annyira, hogy a leggyorsabbakkal is felvehesse a versenyt.

NEED FOR SPEED 3 – 
NEED FOR SPEED 3 – 

HOT PORSUIT (1998):HOT PORSUIT (1998): 

Itt már a rendőrautók vo-

lánja mögé ülve lehetett 

üldözni a többi játékost.

NEED FOR SPEED 4 – HIGH 
NEED FOR SPEED 4 – HIGH 

STAKES (1999):STAKES (1999): A negyedik rész-

be európai környezet és autók kerül-

tek (pl.: Porsche, BMW), amelyek az 

ütközésektől össze is törtek.

NEED FOR NEED FOR 
SPEED – SPEED – 
PORSCHE PORSCHE 
UNLEASHED UNLEASHED 

(2000):(2000): 
Ez egy külön-
leges része a 

sorozatnak, 
összesen 80 
különböző 
Porschét lehe-

tett irányítani.

NEED FOR SPEED – NEED FOR SPEED – 

UNDERGROUND (2003):
UNDERGROUND (2003): 

Ez az epizód az utcai 

gyorsulási versenyek és 

az autótunning világába 

vezette be a játékosokat. 

Egyidejűleg több autót is 

személyre lehetett szabni, 

a versenyek előtt pedig 

egy garázsból választ-

hattuk ki, éppen melyikkel 

szeretnénk indulni.

NEED FOR SPEED – UNDER- 
NEED FOR SPEED – UNDER- 

GROUND 2 (2004):GROUND 2 (2004): Már egy szaba-

don bejárható városban lehetett eljut-

ni a versenyek kiindulópontjaihoz.

NEED FOR SPEED – MOST WANTED 
NEED FOR SPEED – MOST WANTED 

(2005):(2005): A tizedik epizódban az utcai verseny-

zést és az autótunningot a játékosokat üldöző 

rendőrök is megnehezítették. Az ekkor meg-

jelenő Xbox360 egyik első játéka volt.

NEED FOR SPEED – RIVALS 
NEED FOR SPEED – RIVALS 

(2013):(2013):  Már PlayStation 4-re 

és Xbox One-ra is megjelent ez 

a rész, amelyben rendőrként és 

versenyzőként is feladatok tel-

jesítésével lehetett előrejutni.

IMAGE COPYRIGHT: VISUAL GENERATION, APOSTROPHE, NEWYEAR, SUMIRE8, MY PORTFOLIO, PINGEBAT, FUN FUN PHOTO, MILOJE / SHUTTERSTOCK; NEWS.EA.COM

Éjszaka a város utcáin megrendezett illegális versenyeken 

száguldozhatunk, valamint menekülhetünk a rendőrök 

elől. Így növelhetjük a hírnevünket és újabb megvásárol-

ható autóalkatrészeket oldhatunk fel. Mindkét napszak-

ban teljesítenünk kell versenyeket, ha csak az egyikre 

koncentrálunk, nem lesz pénzünk vagy elég gyors autónk.

Ha szereted az autókat, a versenyzést, a száguldást és a látványos ugratásokat, 

Ha szereted az autókat, a versenyzést, a száguldást és a látványos ugratásokat, 

üldözéseket, akkor biztosan hallottál a Need for Speedről is. Tudtad, hogy az egyik 

üldözéseket, akkor biztosan hallottál a Need for Speedről is. Tudtad, hogy az egyik 

első autós játéksorozatnak már húsznál is több része van? Nézzük meg, milyen út 

első autós játéksorozatnak már húsznál is több része van? Nézzük meg, milyen út 

vezetett a legújabb epizódhoz, a Need for Speed – Heathez!

vezetett a legújabb epizódhoz, a Need for Speed – Heathez!
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Rubik-rekord
„Amatőr vagyok a javából” – vallja Rubik Ernő. A Rubik-kocka atyjának 

ugyanis elmondása szerint általában valamivel több mint két percbe telik 

kiraknia találmányát. Rekordja egyszer egy perc körül volt. A jelenlegi 

néhány másodperces világcsúcshoz képest ez meglehetősen sok. Tavaly 

például az vehetett részt Rubik-kocka-kirakó világversenyen, aki kevesebb 

mint 30 másodperc alatt egyszínűvé tudta varázsolni az oldalakat.

Nézd meg, Rubik Ernő 
szerint milyen az igazi 

bűvöskocka-tulajdonos!

Szemléltető anyag diákoknak
Rubik Ernő 24 éves egyetemi tanárként 
dolgozott a budapesti egyetemen, amikor is 

1974-ben építészhallgatóknak egy szerkezeti 

probléma – melyen akkoriban sokat évődött – 

szemléltetésére próbált készíteni egy eszközt. Ez 

pedig nem volt más, minthogy hogyan lehetne 

stabil egy szerkezet sok-sok mozgó résszel anélkül, 

hogy a földre esnének. Fadarabokat kötözgetett össze 

gumiszalagokkal, így alkotta meg diákjainak a mai kocka 

ősét, melyet aztán bevitt az órára. Mivel nagyon elnyerte a tetszésüket az 

egyszerű szerkezete miatt, úgy gondolta, talán mások számára is 

elérhetővé kellene tennie. Édesapjának több találmánya is volt már ekkor, 

s Rubik Ernő úgy döntött, ő is beadja szabadalmaztatni a kockát. A fa 

prototípus megléte után további hat évébe telt, hogy találjon egy kis 

műanyagipari céget, amely fantáziát látott a gyártásában. Így 1980-tól 

lehetővé vált, hogy műanyag változata nemcsak hazánkban, hanem 

külföldön is elérhető, megvásárolható legyen.

Nincs szükség tanításra, bízz magadban!
Lájk: A családjában mindenki ki tudja rakni a kockáját?
Rubik Ernő: Minden gyermekem meg tudja oldani a feladványt, bár erre 
egyiküket sem én tanítottam meg. A tanításban nem is annyira hiszek. Az 
a jó, ha mindenki saját magának fedezi fel a kockát.
Lájk: Általános iskolában milyen osztályzatai voltak matematikából? 
Melyik témakört kedvelte a tárgyból?
R.E.: Jegyekre már nemigen emlékszem, de talán inkább jó jegyeim 
voltak, mint rosszabbak. A kedvenc témaköröm egyértelműen a 
geometria volt.
Lájk: Mi volt gyerekkorában a kedvenc játéka, társasjátéka?
R.E.: Mindig szerettem a rejtvényeket és a sakkot, emellett 
az amőbát és társait, amiket az óra alatt is lehetett játszani 
az iskolában.
Lájk: Gyerekkorában mit mondott, ha megkérdezték 
Öntől: Mi leszel, ha nagy leszel? 
R.E.: Gyerekként nem igazán foglalkoztam a felnőttko-
rom tervezgetésével. :)
Lájk: Tinédzserként mit szeretett olvasni? 
R.E.: Nagyon sokat olvastam, igazából bármit, ami a 
kezembe került. A klasszikus szépirodalom vagy 
történelem mellett sokáig például nagyon kedveltem 
a minőségi sci-fi könyveket is.
Lájk: Otthonában hány kockája, egyéb találmánya 
van? Hol tartja azokat?
R.E.: Van egy elég kiterjedt twisty-puzzle gyűjtemé-
nyem, de ezt nem otthon tartom. A kockához fűződő 
relikviák egy része, mint az első prototípus vagy a sok 
millió dolláros gyémántkocka az éppen Amerikában 
turnézó interaktív kiállítás anyagát képezi, melyet 
tavaly, a kocka negyvenedik születésnapján nyitottunk 
meg New Yorkban.

A prototípus
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A bűvös kocka, amely megváltoztatta a világot

Rubik
Gondoltad volna, hogy Rubik Ernő építészmérnök,  

a Nemzet Művésze negyvenegy éve egyetemi diákjainak 

tanulás céljából, egyfajta szemléltetőeszköznek fejlesztette 

ki a Rubik-kockát? A színes kis kockákból álló Rubik-koc-

kából azóta több mint 350 millió darabot adtak el világszerte, s 

máig nem veszített népszerűségéből.

Kocka-könyv:
A világon eddig több mint tízmillió könyv jelent meg 

különböző nyelveken, amelyek azt próbálják amatőröknek 

elmagyarázni, hogyan fogjanak hozzá a bűvös kocka 

kirakásához.

Rubik Ernő alapelve:
„Ha valaki felfedezi a forgatási lehetőségeket, 
s azok logikáját, lépésről lépésre ki tudja rakni.”

A „kockám”
Rubik Ernő a vezetéknevéről elnevezett találmányát „kockám”-nak 

nevezi. Ezt azzal magyarázza, hogy az ő szájából furcsán hangzana, 
hogy Rubik-kocka, s egyébként is senki nem szólítja a saját gyermekét a 

vezetéknevén, hanem birtokos névmással a gyerekének hívja… 
Úgy érzi, mivel már több mint negyven éve „együtt él vele”, igen közel állnak 

egymáshoz. Utazásaira viszont sosem viszi magával, szerinte nincs rá szüksége.

A kezdetek
Amikor Rubik Ernő kezébe vette a szabadalmi hivatal engedélyét (1974), még nem 

is sejtette, hogy valaha az egész világon ismert lesz, akár ő, akár a kocka-találmánya. 

Csupán az eszmei értéke volt fontos a számára, s úgy vélte, egy szellemi terméket 

nehéz értékesíteni ebben az anyagias világban. Attól tartott, hogy a játékkészítők 

beskatulyázzák a többi kirakó közé, s nem bíznak majd abban, hogy sokat el lehet 

adni belőle. Persze mára bizonyára megváltozott a kereskedők véleménye. A több 

millió eladott bűvös kocka nagy részét a versenyzésre, kihívásokra vágyó tizenéve-

sek vásárolták meg. De a felmérések szerint sokan pusztán 

szép esztétikuma, tetszetős külleme miatt szereztek 

be egyet maguknak, hogy egyfajta ékessége 

legyen az otthonuknak. 

Rubik-kígyó 
Alkotója szerint a kígyó egy nonfiguratív 
„szobor”, melynek alakja bármikor 
megváltoztatható. Ez nem egy logikai 
feladvány, számtalan formára alakítható. 
Csupán egy eszköz a képzeletünk 
megvalósításához.

FOTÓ: POPARTIC, MIRTYA, KUES, N AZLIN SHA, LABORANT, JIM FRANCIS / SHUTTERSTOCK
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Mennyire erős a barátságotok? Összeilletek a pároddal? Hozzád 
való, vagy inkább kerüld el? Most mindenre választ kaphatsz, 
csupán a telefonszámotokra van szükség! Tesztre fel!

BARÁTOKNAK
BARÁTOKNAK

1: Ó, ez pech! Az eredmény alapján úgy tűnik, hogy nem lesz tartós a barátságotok, mert  

az egyes szám – akárcsak te – mindig egyedül van, nem igényel társaságot.

2: Harmónia! Teljes az egyetértés és az összhang köztetek! Igazán jó barátok vagytok, hiszen 

könnyen megértitek egymást, szinte már szavakra sincs szükségetek.

3: Na, ezt nevezik haverságnak! Csupán laza barátság lehet köztetek, de a 

fontosabb dolgokat, esetleg titkokat nem egymással osztjátok meg, ám ha igen, az könnyedén pletyka 

tárgyává válik.

4: Ez egy lehetőség! Ha mindketten betartjátok a barátság szabályait, tehát tisztelitek 

egymást és a bizalom is kialakul, akkor semmi akadálya annak, hogy egy életre szóljon.

5: Perfekt! A ti számotok alapján tökéletes harmónia alakulhat ki köztetek, de bizonyára ezt már 

te is érzed. Állj ki mellette mindenben, és ő is ugyanígy fog érezni.

6: Menekülj! Az ördögi 6-os szám nem tesz jót semmilyen kapcsolatnak, ezért inkább egyikőtök 

cseréljen mobilszámot, vagy vegyetek be még valakit a baráti körbe.

7: 100%-ban oké! A mesebeli 7-es szám minden helyzetben szerencsét hoz, így a 

barátságotokban is: megértés, együttérzés és önzetlen szeretet. Hát kell ennél több?

8: Figyelmeztetés! Megrázó és veszélyes kapcsolatot mutat ez a szám, de tele van izgalmas 

eseményekkel és olyan élményekkel, amelyeket sohasem fogsz elfelejteni.

9: Rövid, de jó! Ha csak rövid ideig is, de jó kapcsolat lehet a tiétek, hosszú távú terveket 

azonban ne szőjetek, mert könnyen csalódhattok egymásban.

SZERELMESEKNEK
SZERELMESEKNEK

avagy összeilletek-e
1: Nem jó ómen! Bizonyára ti is érzitek, hogy a köztetek lévő – vagy 
éppen alakuló – kapcsolat nem áll túl fényesen, talán éppen azért, mert ti nem 
illetek össze. Ne erőltesd!2: Tiétek a jövő! Úgy tűnik, hogy jól egymásra találtatok. Teljes 

köztetek az összhang és az egyetértés. Mintha csak egymásnak teremtettek volna 
benneteket. 
3: Nem lesz szerencsétek! A 3-as szám nem hoz jót a 
szerelem terén, ezért jobb, ha vigyáztok egymásra, és figyeltek a jelekre. Próbáljátok 
közösen megoldani a problémákat!

4: 2 in 1! Úgy tűnik, hogy nemcsak a szerelmedet találtad meg benne, hanem a legjobb barátodat is. Így két legyet üthetsz egy csapásra! Óvd ezt a kapcsolatot!5: Fő az összhang! Ezt nevezik harmonikus szerelemnek. Minden megvan benne, amit csak szeretnél, de óvnod kell, mert ez a kapcsolat sérülékeny is. 6: Ördögi hatos! Ez a szám a megbújó kisördögre utal, aki minden emberben ott rejtőzik. Csak akkor vágj bele ebbe a kapcsolatba, ha tudod uralni. 7: Jó szám! Szerencsét hoz az élet minden területén, így a szerelemben is. Ha még keresed a párodat, akkor ne menj tovább, a mobilszáma alapján úgy tűnik, megtaláltad. 8: Tüzes! Lángoló, megrázó kapcsolatot mutat ez a szám: olyan élményt, amit sohasem fogsz elfelejteni! De vigyázz, mert könnyen kiolthatjátok egymást!9: A tiszavirág-életű! Az eredmény alapján megeshet, hogy rövid ideig fog tartani ez a kapcsolat, talán még szerelemnek se mondható, de jó emlékeket hagy maga után.

Ezután olvassátok 

el az ehhez tartozó 

misztikus üzenetet!

Fogj egy papírt, és írd rá, majd add össze 

a telefonszámotok számjegyeit addig, 

amíg egyjegyű számot nem kapsz. 
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Mobil-funTESZTELJ A TELEFONSZÁMOK ALAPJÁN!

Például:
A te számod: 0+6+2+0+4+4+4+5+5+5+6=41     4+1=5 

Az ő száma: 0+6+3+0+3+0+5+5+5+2+3=32    3+2=5

Most add össze  

a saját számodat  

és az övét!  

5+5=10  

1+0=1
A barátság/szerelem 

számotok: 1

Ki a műsorvezető? 
Az úgynevezett konferanszié (műsorközlő), aki az egymást követő műsorszámok vagy 

hírek közötti összekötő szöveget mondja a színpadon, a tévében vagy a rádióban. Kutatja, 

vizsgálja, értelmezi és közvetíti a híreket és a közvéleményt érintő ügyeket nyomtatott és 

elektronikus sajtón, televízión, rádión és más médián keresztül. 

Előnye:
– Számos új embert ismerhetsz meg, így akár 

a szakmai karrieredet is építheted. 

– Akár olyan népszerű is lehetsz, hogy az 

utcán is megismernek.

– Mindig csinos ruhákban és szép frizurával 

jelenhetsz meg.

Hátránya:
– A civil életben is fegyelmezett és egyenes embernek kell 

lenned, különben nem leszel hiteles a képernyőkön.

– Minden alkalommal kötelező sminket viselned, hiszen 

lámpák vesznek körbe, amelyektől jobban izzad a bőr, ezáltal 

csillogó lesz. (Idővel ez károsíthatja az arcbőrt!) 

– Gyakran éjszakába nyúlik a munkaidő, és akadhatnak 

váratlan helyzetek, amelyek miatt a család háttérbe szorulhat.

Hogyan válhatsz
  

műsorvezetővé?
A középiskola elvégzése után (érettségi) beiratkozhatsz valamelyik 

tévécsatorna műsorvezetői tanfolyamára, ahol olyan televíziós szakemberré 

válhatsz, aki utána bármilyen műsor levezetésére képes lesz. Az alapvető 

szerkesztői és riporteri ismeretek elsajátítása után részt vehetsz szakmai 

gyakorlaton is, ahol belekóstolhatsz az élő adások világába, kipróbálhatod 

magad a páros műsorvezetésben, az interjúkészítésben és a mozgóképes 

anyagok készítésében. Elsajátíthatod a megfelelő öltözködést és viselkedést 

a kamerák előtt, a helyes beszédtechnikát, a felkonfírást és a súgógépről 

olvasást, sőt megismerkedhetsz a médiajoggal is.

Szükséges:
 Jó írói képesség, hiszen olykor saját magadnak kell 
majd megírnod a szövegeidet. 
 Jó színészi képesség. Akkor is kedvesnek és 
vidámnak kell lenned, ha éppen semmi kedved hozzá, 
hiszen a nézők és a hallgatók ezt várják el tőled.
 Jó megjelenés, mert sokak számára jelenthetsz 
példaképet.
 Állóképesség és kitartás: rögös út vezethet az igazi 
siker és népszerűség eléréséhez.
 Szerénység és emberségesség 
 Jó beilleszkedőképesség, alkalmazkodás: mint a 
legtöbb szakma, ez is önálló és csapatmunka, így meg 
kell tanulnod tolerálni és együtt dolgozni másokkal.
 Jó konfliktuskezelés: például egy kibeszélőshow 
eseményeinek irányításakor.  
 Udvariasság a munkatársakkal és a műsor 
vendégeivel szemben. 
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Rajongsz a vetélkedőkért, a show-kért vagy a tehetségkutatókért? 
Esetleg a rádiózás érdekel? Sőt azon is elgondolkodtál már, hogy 
mi lenne, ha te vezetnéd ezeket a műsorokat? Akkor a műsor- 
vezetői szakma neked való!

„Egy műsorvezető felkészült, 

fegyelmezett, nyílt, egyenes és 

udvarias.”

Lájk-tipp

Próbáld ki magad a műsorvezetői szerepben: szervezz házi divatbemutatót, 

karaokeversenyt, vagy adj elő néhány, a családoddal vagy barátaiddal 

kapcsolatos hírt. Ezeket többféle műfajban is megteheted: kabarészerűen 

viccesen vagy éppen komolyan, mint egy gyászhír közlésekor.

Lilu szintén az egyik zenei csatornán 
kezdte, majd több műsort is vezetett 
(X-Faktor, Való Világ).

Balázs a VIVA zenei tévécsatornán kezdte 
karrierjét. Jelenleg az RTL Klub és a Class FM 
rádió műsorvezetője. 

Nóri már több nagy műsor 
házigazdája volt, mint például az 
X-Faktor vagy Az ének iskolája.

A Kasza című talkshow 
énekesből és fotósból lett 
műsorvezetője. Majka, a magyar valóságshow-sztár, rapper, 

színész és műsorvezető is egyben. 
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MESTERSÉGEM CÍMERE

MŰSORVEZETŐ

Claudia és Tilla gyakran alkotnak 
egy párt a képernyőkön.

Híradósok

Évát és Gábort mindenki 
ismeri a Fókuszból. 
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A profi sportemberek közül is csak kevesen képesek olyan produkcióra vagy teljesítményre, 
amellyel felhívják magukra a világ figyelmét. Persze van annak egyszerűbb módja is: pél- 
dául, a társadalom ízlésétől eltérő extrém külső bevállalása. Olyan sportolókat kerestünk, 
akik megjelenésükben jócskán eltérnek az átlagtól.

MMIICCSSOODDAA
FFAAZZOONNOOKK??!!

Chris Andersen – kosárlabda
Gyermekkor
A 208 centis és 110 kilogrammos Chris apai ágról dán származású. Édesapja az északi 

országból vándorolt ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol börtönőrként dolgozott. 

Miután megnősült, házasságából három gyerek született. Chris volt a középső, és az 

egyetlen fiú. A család életében akkor történt drámai változás, amikor az apa elhagyta 

a famíliát, és az anyára, illetve a gyerekekre nélkülözés és szó szerint éhezés várt.

Karrier
Már a középiskolában is jól ment neki a kosárlabda, de 

igazán a főiskolán teljesedett ki. Volt olyan szezonja, 

melyben a legjobb blokkoló játékosként tűnt ki. A főiskola 

után egy félprofi együttesben játszott, majd első profi 

klubjában, a kínai Csiangszu Dragons-

ban. Egy évvel később, 2001-ben 

szemelték ki a Denver Nuggets 

megfigyelői. Le is igazolták, és 

a klubnál 3 évig pattogtatta a 

labdát. Ezután következett 

sorrendben a New Orleans 

Hornets, majd a Miami Heat, 

utóbbival 2013-ban bajnok lett.

James Harden 
– kosárlabda
A Houston Rockets 25 esztendős sztárja óriási, 

nem éppen divatos szakálláról híresült el. James 

már 7 éve növeszti jellegzetes arcszőrzetét, és 

egyszer azt nyilatkozta, hogy igen nyomós ok 

kellene ahhoz, hogy megváljon tőle. 

A dobóhátvéd egyébként egyre jobb formát 

mutat, az előző szezonban például meccsenként 

átlagosan 27,4 pontot hintett, így Russell 

Westbrook (28,1) mögött és 
LeBron James (25,3) 
előtt a második 
legeredménye-
sebb játékos 
volt a ligában.

Rogemar Menor 
– kosárlabda
Maradjunk még egy kicsit a kosárlabdánál, és 
az NBA után látogassunk el a Fülöp-szigetekre. 
A következő „alanyunk” az Alaska Aces 29 esztendős 
játékosa. Az Ogie becenévre hallgató 188 centi magas 
kosaras igen különös frizurát hord a feje búbján. 
Az ugyanis valamilyen gyíkot formáz…

Becenév és tetkó
Chris Andersent mindenki Birdman, azaz Madárember néven 

ismeri a ligában. Furcsa becenevét még 2002-ben kapta: akkor 
egyik csapattársa – Lorinza „Junior” Harrington – azt nyilatkozta 
róla, hogy Chris a palánk alatt olyan magasra „repül”, mint egy 
madár. Andersen igazán feltűnő jelenség. Különleges 
a frizurája, no meg a testének 75%-át tetoválások borítják.  
A legelsőt a 18. szülinapján varratta magára, az édesanyja 
engedélyével. 

A Miami Heat centere 
nemcsak a tetoválásai miatt 
különleges. A beceneve, és 
olykor a hajviselete is furcsa.

Tim Tebow  
– amerikaifutball
A kosárlabdához hasonlóan az amerikaifutball is 

tartogat extrém megjelenésű sportolókat. Itt van 

elsőként a Philadelphia Eagles irányítója, Tim 

Tebow. Éveken keresztül normális volt a hajvisele-

te. Négy esztendeje viszont – még a Denver 

Broncos játékosaként – egy különleges, „szerzetes-

frizurával” jelent meg. A furcsa „hóbortja” nem tartott 

sokáig, napjainkban ismét átlagos séró virít a kobakján.

Marouane Fellaini – labdarúgás
Azért a labdarúgás sem maradhat ki összeállításunkból. Elsőként a Manchester United 

és a belga válogatott 27 éves középpályására, Fellainire csodálkozhatsz rá. Mármint 

göndör, bozontos frizurájára, ami sokak szerint a mikrofon fejéhez hasonlít.

Mario Balotelli 
– labdarúgás

Valószínűleg te is ráismertél. Igen, 
a képen a Liverpool támadója, 

Balotelli látható, aki állítólag 
nemcsak a frizurája, hanem 

sokszor a viselkedése miatt is 
kitűnik a többiek közül. 

Rashean Mathis 
– amerikaifutball

Úgy látszik, az amerikaifoci-liga kimeríthetetlen ezen a téren. Íme még egy kiváló futballista – Rashean Mathis –, a Detroit Lions védőjátékosa (cornerback), akinek rendkívül hosszú, rasztafri-
zuráját érdemes megcsodálni. 

Antonio Garay 
– amerikaifutball
Még mindig a tojáslabdánál maradunk. Az NFL-ben 
biztosan sok támadó játékos fellélegzett, amikor 
meghallotta, hogy Antonio Garay szögre akasztja cipőit. 
A pályafutását a New York Jetsben két esztendeje 
befejező védőjátékos ugyanis óriási méretekkel 
rendelkezik: 193 centis magassá-
gához közel 150 kilogramm 
párosul. „Őhatalmasságá-
hoz” még egy igen 
rémisztő külső is tartozik, 
ami összességében 
valóban nagyon ijesztő.
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Óriások,Óriások, gépek,gépek,GodzillákGodzillák
Melyik az a jármű, amelyik fél focipálya méretű, és lánctalpakon gördül? Melyik rejt a Melyik az a jármű, amelyik fél focipálya méretű, és lánctalpakon gördül? Melyik rejt a 
gyomrában többemeletes vízi csúszdát és 1400 férőhelyes színházat? Ismerd meg az gyomrában többemeletes vízi csúszdát és 1400 férőhelyes színházat? Ismerd meg az 
emberiség legnagyobb, legerősebb és legkülönlegesebb mérnöki járműcsodáit!emberiség legnagyobb, legerősebb és legkülönlegesebb mérnöki járműcsodáit!

Atya ég, te mit cipelsz?Atya ég, te mit cipelsz?
Ez a világ egyik legnagyobb és legerősebb szállítójárműve. De nemcsak ezért érde-

kes, hanem leginkább a rakománya miatt. A „traktornak” nevezett gép ugyanis – 

„nyugdíjazása” előtt – egy hatalmas űrsiklót cipelt a hátán. A Kennedy Űrköz-

pont szerelőcsarnoka és az indítóállás között közlekedő jármű az 5 kilométeres 

útját közel 4 óra alatt tette meg. Nem mondhatni rá, hogy a száguldás bajnoka 

volt, de így a 15 emelet magasságú űrsikló még véletlenül sem borulhatott fel.

Semmi sem tartóztatja fel...Semmi sem tartóztatja fel...
Napjainkban már minden világváros alatt szö-
vevényes alagúthálózat húzódik (ebben metrók 
szállítják az emberek millióit). De a hegyek 
gyomrában vagy a folyók alatt is lehetséges alag-
utakat fúrni. Milyen gép képes erre a munkára? 
Egy 120 méter hosszú speciális munkagép, a fú-
rópajzs. A pajzs elején egy hatalmas marótárcsa 
(fúrófej) található, mely a forgása során leda-
rálja még a legkeményebb kőzetet is. A törmelék 
bejut a pajzs belsejébe, onnan szállítószalagra, 
majd csillékbe, és végül eltávolítják az alagútból. 
A pajzs előrehaladásával a kifejtett föld helyére 
azonnal építik az alagút vasbeton falazatát.

A legnagyobb A legnagyobb 
A Hindenburg léghajó katasztrófáját (1937 tavaszán 
leszállás közben kigyulladt) követően sokáig mindenki 
úgy gondolta, hogy a léghajózásnak örökre befellegzett. 
Azonban egy brit cég máshogyan vélekedett, és megépí-
tette minden idők legnagyobb légi járművét.  Az erede-
tileg katonai célokra tervezett Airlander–10 pontosan 
92 méter hosszú, azaz nem férne el egy futballpálya két 
alapvonala között. Hatalmas tartályait héliummal töl-
tötték meg, ami nem gyúlékony, szemben a hidrogénnel 
(ezzel a gázzal töltötték meg korábban a léghajókat). 

Luxusváros az óceánonLuxusváros az óceánon
16 emelet magas, 120 ezer tonnás és 6360 vendég élhet 

itt ötcsillagos luxusban. Ez a Harmony of the Seas, 

a világ legnagyobb óceánjárója. A hajó nemcsak óriási, 

de minden a luxusról és a kikapcsolódásról szól. Nem 

is csoda, hogy a „modern idők Titanicjaként” is becézik. 

Többek között egy 10 emeletnyi magas vízicsúszda, 

kosárlabda- és drótkötélpálya, úszómedencék és szörfszi-

mulátorok találhatók rajta. Ezeken kívül mozik, robot-

pultosokkal dolgoztató bárok és egy 1400 férőhelyes 

színház szolgálja a szórakozást. A szobákból virtuális 

kilátás nyílik a tengerre, de aki még közelebb szeretne 

kerülni a természethez, az felkeresheti a 12 ezer növény-

fajt felvonultató kertet (Central Park) is.

A markolók királyaA markolók királya
Ahogyan a dinoszauruszok világában a 

T. rex volt az úr, úgy a munkagépek (és 

a markolók) között a Terex a király. Az 

RH–400-as típusszámú gép ugyanis a vi-

lág legnagyobb homlokrakodója: egyetlen 

markolással 94 tonna (!) földet képes 

megemelni. A géphegyet különlegesen 

erős motorok mozgatják, melyek össztel-

jesítménye 4400 (!) lóerő. Terex másik 

érdekessége a fülkéje: akkora, mint egy 

kisebb panellakás. Ráadásul külön kony-

hával szerelték fel, melyben sütő, hűtő 

és egyéb konyhai gépek is helyet kaptak.

A hatalmas monstrum fontosabb paraméterei: 

– 40 méter hosszú (fél focipálya)
– 34 méter széles 
– 6 méter magas
– tömege 8500 tonna (500 kamion tömege)

– két motorja összesen 5500 lóerős (55 darab 

átlagos személyautó teljesítményének felel meg)

Két fúrópajzs teljes hosszában

A fúrópajzs marótár-
csája több mint 10 mé-
ter magas. Számítógép 

vezérli, és egy lézeres 
irányítórendszer tartja 

helyes irányban.

Az óriás Terex és a 
„mini” Bobcat. Előbbi 

kanalába 300-szor 
több föld fér…

A hajó hossza 362 méter, ami körülbelül öt A–380-as 
utasszállító repülőgép hosszával egyezik meg.

FOTÓK: ELECTRA, IANC66, FOTOKON, L GALBRAITH, SOLARISYS, VERVERIDIS VASILIS / SHUTTERSTOCK.COM
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A megunhatatlan

tornacipő

L
Á

JK
D
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A kezdetek kezdetén...
Gondoltad volna, hogy a napjainkban óriási sikernek örvendő cipő nem új 
találmány? A tornacipő őse ugyanis már 300 évvel ezelőtt megjelent: egyes 
brazíliai törzsek tagjai gumifák nedvéből rugalmas lábbelit készítettek. 
Az 1800-as évek második felében gumiból készült talpakat kezdtek el 
gyártani, de majd csak a századfordulón jelentek meg a maihoz valamelyest 
hasonlító cipők. A legelső modern futócipők viszont majd csak 1962-ben 
debütáltak. Ezt követően a gyártók egymás után rukkoltak elő a legváltoza-
tosabb és legkorszerűbb eljárásokkal, amelyekkel még különlegesebbé 
lehetett tenni az egyébként egyszerű lábbelit. 

Kényelmes, praktikus és trendi... ez nem lehet 

más, csakis a tornacipő. Ugye neked is lapul 

egy a szekrényedben? Vagy esetleg idén 

szeretnéd beszerezni a tavaszi/nyári szezon 

legnépszerűbb lábbelijét? Segítünk!

HŰHA!

Ma már olyan cipőmodellek is kapha- 

tóak, amelyek elektronikusan mutatják 

a futás közbeni teljesítményt: a talpba 

szerelt szerkezet képes a sebességet, a 

kalóriát és a megtett távot is mérni. 

Farmernadrággal
Az egyik legkedveltebb ruhadarab, amelyet fiúk és 
lányok egyaránt hordanak. De milyen lábbeli illik hozzá? 
Hát persze, hogy a jól bevált tornacipő. Amennyiben 
nem szeretnéd, hogy a megjelenésed teljesen sportos 
legyen, a pólót cseréld le egy ingre. 

Elegáns nadrággalFekete nadrággal is nyugodtan párosíthatod, 

hiszen ezáltal megtörheted az elegáns hatást. 

Hordd a hétköznapokon, azonban ha iskolai 

ünnepélyre készülsz, felejtsd el ezt az összeállítást!

Rövid- vagy térdnadrág

A lányok shorttal, a fiúk térdnadrággal is hordhatják. Ha 

egy meleg, nyári napon például túrázni vagy kirándulni 

indulsz, mindenképpen ezt a viseletet válaszd. Azt azon- 

ban tartsd szem előtt, hogy a forróságban nem kell 

mindig ehhez ragaszkodnod. 

Csajok, figyelem!
Szoknyához vagy ruhához is nyugodtan fel lehet venni 
ezt a darabot, főleg ha azok színben passzolnak egy- 
máshoz. A végeredmény egy laza, mégis csinos szett. 

Fehér tornacipő? 

Hogyan tartsd tisztán?

A világos színű cipőket sokkal sűrűbben kell tisztítanod, mint 

sötét társaikat, hiszen már egy apró folt is meglátszik rajtuk.  

A boltokban kapható folteltávolító tollak a kisebb szennyeződé-

sek eltüntetésekor lehetnek praktikusak. Amennyiben ez nem 

használ, jöhet a mosógép.

Így hordják a sztárok...

Gondoltad volna, hogy 
Beyoncé is szokott 
tornacipőt hordani?

A hétköznapokon Nikki 
Reed is szívesen viseli...

Rihanna egy elegáns 
rózsaszín ruhához vette fel, 
ugye milyen jól néz ki?

Továbbá Tom Felton, a Harry Potter-filmek Dracója, 
Robert Pattinson, Kristen Stewart és Avril Lavigne is 
sűrűn húz tornacipőt. 

TUDTAD?
 Ezeket a cipőket – amikor feltűntek a boltok polcain 
–  nem kedvelte a vásárlóközönség, sőt évekig meg- 
vetéssel tekintettek rájuk, arra hivatkozva, hogy a 
megjelenésük igénytelen és az egészségre károsak. 

 A tornacipő angol neve: sneakers. Ez a surranni  
(to sneak) szóból ered, ugyanis ebben a lábbeliben 
zajkeltés nélkül lehetett sétálni. Előtte ez lehetetlen 
volt, így nem csoda, hogy idővel a csendes cipők sokak 
kedvencévé váltak.

 A sport- és a magas sarkú cipő ötvözéséből létrehoz- 
ták a tűsarkú tornacipőt. Valljuk be, ez az érdekes 
elképzelés egyáltalán nem trendi...

 Napjaink egyik legkedveltebb márkája, a Converse 
az 1900-as évek legelején jelent meg, ekkoriban még  
a kosárlabdázás igényeihez igazították a cipő kialakí- 
tását.

Divattippek
Hogyan hordd? 

Figyelem! 
A gumis részt szappanos 
ruhával érdemes áttörölni. 
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1. Mit teszel, ha egy lányt sírni látsz?
a)	 Odamegyek hozzá, és próbálom megvigasztalni. 
b)	 Megijedek, és inkább 
odébbállok.
c)	 Semmit, előbb-utóbb 
úgyis abbahagyja. 

2. Miből veszed 

észre, ha a kisze-

meltednek tetszel?

a)	 Elpirul és nyugtalanul viselkedik a 

társaságomban.

b)	 Nyíltan elmondja, hogy mit érez 

irántam.
c)	 Nem tudom értelmezni a jeleket. 

6. Véleményed szerint mire gondol az első randitok után?a)	 Biztosan szeretné, ha írnék neki egy 
üzenetet.
b)	 A következő találkozást tervezi.
c)	 Örül, hogy velem lehetett. 

Értékelés

5. Egy lány az osztályodból 

folyamatosan szemez veled. 

Mit gondolsz?

a)	 Biztosan tetszem neki.

b)	 Lehet, hogy lát rajtam valami furát. 

c)	 Nem gondolok semmire.

3. Általában milyen stílusú fiúkat szeret-nek a csajok?a)	 Legyen kedves, figyelmes és megértő.b)	 A laza és vagány srácok jönnek be nekik.
c)	 Csak a külső tulajdonságokat nézik.

4. Igaz, hogy a lányok nagy része szereti, ha megdicsérik a haját vagy a ruháját?a)	 Igen, értékelik a pozitív visszajelzéseket. 
b)	 Biztos vannak olyan lányok, akik ezt szeretik. 
c)	 Nem hiszem, hogy erre vágynának.

Mennyire ismered a lányokat?

7. Szerinted miről 

szoktak beszélget-

ni a lányok?

a)	 Csajos dolgokról és a fiúkról. 

b)	 Vicces dolgokról, hiszen állandóan 

nevetgélnek. 

c)	 Nem tudom, de nem is érdekel. 

Fiúknak

Ha a legtöbb  
válaszod a):

A teszt eredménye alapján 

úgy tűnik, hogy te tényleg 

ismered a lányokat. Tudod, 

mit miért tesznek, és mikor 

mire gondolnak. Nem sokan 

büszkélkedhetnek ezzel a 

képességgel!

Ha a legtöbb  válaszod b):Azt hiszed, hogy mindent tudsz 
a csajokról, mégsem találod meg velük a közös hangot? Beszélgess többet, légy egy kicsit közvetlenebb, és hidd el, egy idő után tisztábban fogsz „látni”. 

Ha a legtöbb  

válaszod c):

Általában nem veszed észre,  

ha egy lány közeledni szeretne 

feléd, illetve az sem érdekel, 

hogy a másik nem képviselői 

mit gondolnak rólad. A hozzá- 

állásod miatt távolságtartónak 

tűnhetsz, ezért nem árt, ha 

változtatsz ezen!
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A kondorkeselyű több mint másfél 

kilométert képes repülni csőrében 

egy kifejlett báránnyal. 

Egy bolha a testhosszának 150-szeresé-
re képes felugrani. Ez olyan, mintha mi, 
emberek 300 méter magasra tudnánk 

szökkenni. 

Egy disznó képes 110-115 decibel hangnyomással visítani. (Az emberi fájdalomküszöb 120 dB). 

Egy hangya akár két hetet is kibír a víz alatt. 

Egy rája sosem látja az ennivalót, amit 

megeszik, mivel a szemei a felső, a szája 

pedig testének alsó részén található.
Egy macska életének 

30%-át tölti tisztál-

kodással. 

Egy egyhetes gazella 

gyorsabban fut, mint 

egy teljesen kifejlett ló. 

A garnélarák a szívét 

a fejében hordja. 

A cápák képesek egy 
vércseppet 4 km távolság-

ból is megérezni. 

A kék bálna nyelvének súlya nagyjából megegyezik egy ázsiai nőstény elefántéval. 

Ha egy homár elveszti valamely 

végtagját, képes idővel visszanö-

veszteni azt.
A világ leggyorsabban repülő 

rovarja az ausztráliai szitakötő, 
amely 57 km/h sebességre képes. 
Ezzel szemben az éticsiga 0,004 

km/h sebességgel halad. (4 méter óránként).

ÁLLATI (JÓ) TÉNYEKÁLLATI (JÓ) TÉNYEK

A zsiráfok egyszerre 5-10 

percet alszanak, összesen 

kb. 2 órát naponta. 

Csodálatos állatvilágunk 
számtalan titkot rejt 

magában, és néha bizony 
igazán megdöbbentő 

tényekre derül fény. Te 
hallottál már róluk?

Egy hódcsalád akár száz fát is 

szétrághat egy hét leforgása alatt.

Az osztriga képes nemet 

változtatni, attól függően,  

hogy milyen társat talál. 

A delfinek elnevezik 

egymást.

A lány tücsök képes több mint 

hat kilométerről meghallani a 

fiú tücsök ciripelését.

A világ legkisebb békáit Pápua Új-Guineában fedezték fel, a Paedop-hryne dekot és a Paedophryne verrucosa  nevet kapták, méretük mindössze 8-9 mm. 
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Te sem tudod elképzelni az életedet kedvenc mobilod nélkül? 
Be kell látnunk, hogy a telefonok mindennapjaink fontos ré-
szévé váltak, s ezért nem szívesen válunk meg tőlük. Vannak 
azonban olyan szabályok, amelyekkel jó, ha tisztában vagy!

Telefonálási etikett
nem illik?
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Illik?
Ezekre figyelj, ha telefonálsz:

' Ne felejts el köszönni, esetleg 
bemutatkozni, ha idegent tárcsázol.

' �Mindenképpen kérdezd meg az 
illetőtől, hogy nem zavarod-e, vagy 
esetleg csörögj-e vissza később!

' Ne beszélj túl hangosan, főleg 
akkor, ha ezzel másokat is zavarsz.

' A halk és érthetetlen beszéd 
szintén zavaró lehet.

' �Ha köhögnöd vagy tüsszentened 
kell, tartsd távolabb magadtól a 
telefont vagy fordulj el!

' �Ne egyél vagy igyál telefonálás 
közben, mert a hívott fél csak a 
csámcsogást fogja hallani!

A legnagyobb 

sztárok mobil 
nélkül!

Ne babráld a telefonodat...

Amennyiben 
okostelefonod van...Ez a készülék lehetővé teszi számodra, hogy internetezz, könyvet olvass, filmet nézz és zenét is hallgass. Vigyázz, hogy ezekkel a tevékenységek-kel ne zavarj másokat!

Figyelem!  
Egyes helyeken 
táblával figyel-

meztetnek arra, 
hogy kapcsold ki 

a telefonodat.

… utcán, sétáláskor. 

Amennyiben huzamosabb 

ideig nem nézel fel a tele-

fonodból, a veled szemben 

jövőknek kerülgetniük kell 

téged. Ebből kellemetlen 

szituációk alakulhatnak ki.

… baráti társaságban. Ha 

ismerőseiddel, rokonaid-

dal találkozol, tedd félre 

a telódat! Udvariatlanság 

nem figyelni a hozzád 

beszélőkre.
… étkezés közben. Tud-

tad? Los Angelesben van 

egy olyan étterem, ahol 

kedvezményt adnak azok-

nak a vendégeknek, akik 

a vacsora idejére mellőzik 

a mobiljukat.

Kapcsold ki a mobilodat...
… a tanórák ideje alatt. Rakd el a táskád-

ba, és csak szünetekben vedd elő!

… ha moziba mész. Kínos helyzetbe ke-

rülhetsz, ha véletlenül megszólal a kütyüd.

… esküvőn. Ugye te sem szeretnéd, hogy 

az összes szempár rád szegeződjön?

… hivatalos helyeken, például hivatal-

ban, bankban, postán stb.

… repülőgépen, ugyanis meg van tiltva 

a telefon használata, amelyre tábla és kiírás 

is figyelmeztet a gépeken.

… kórházban, orvosi rendelőben. 

A betegeket és az orvost is zavarhatja, ha 

a vizsgálatot miattad kell megszakítani.
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6+1 TIPP
HOGY NE MERÜLJÖN LE HAMAR

AZ OKOSTELEFONOD!
Az okostelefonok világában bárhol és bármikor vicces képeket küldhetsz a ba-
rátaidnak, vagy akár órákon át csetelhetsz az osztálytársaiddal. Azt azonban 

bizonyára már te is tapasztaltad, hogy minél több alkalmazást használsz, annál 
sűrűbben kell feltöltened a kütyüdet. Íme néhány tipp, amelyek segítségével az 

akkumulátorod lényegesen tovább fogja bírni!

Tudtad?
A Snapchat segítségével szöveget, képet és videót rögzíthetsz, amelyeket továbbíthatsz a barátaidnak. Ennél az alkalmazásnál küldés előtt megad-hatod, hogy hány másodpercig nézheti a címzett az üzenetedet. A beállí-tott idő letelte után a kézbesített tartalom megsemmisíti önmagát, tehát végleg eltűnik a készülékről. 

 Mi a repülő üzemmód?
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Fényerő
Minél kisebb a képernyő fényerőssége, 

annál több energiát spórolhatsz meg. 

Sötét helyeken és szikrázó napsütés-

ben célszerű feljebb állítani a fényerőt, 

azonban ha ez nem indokolt, hagyd 

alacsonyabb fokozaton!

Hang és 

rezgés
Nem kell a leghangosabb 

üzemmódban hagynod a 

telódat, és a rezgőfunkciót is 

csak akkor kapcsold be, ha az 

valóban indokolt. Telefonálás-

hoz pedig érdemes headsetet 

használni, főleg ha biciklizés 

vagy futás közben alkalma-

zod. 

Alkalmazások
Amennyiben kímélni szeretnéd az aksidat, feltétlenül kapcsold ki a feles-leges alkalmazásokat. Ha bekapcsolva, azaz „futni” hagyod, sokkal hamarabb le 

fog merülni a telefonod.

+1 ötlet
Havonta egyszer merítsd le teljesen, majd töltsd 

fel a készülékedet! Fontos! Ne hagyd a telódat 

egész nap vagy éjszaka a töltőn! Ha nem akarod 

kikapcsolni, akkor választhatod a repülő üzem-

módot is.

Wifi
Nem kell mindig a mobilinternetet használnod, ha van a közelben ingyenes, nyílt wifi, nyugodtan kapcsolódj arra! Amennyiben úgy érzed, hogy már nincs szüksé-ged a webre, szüntesd meg a kapcsolatot. Ha nem ezt teszed, a mobilod folyama-tosan keresni fogja a hálózatokat, így pillanatok alatt lemerülhet az aksija. 

Kijelzőzár
Állítsd be a telefonod automati-kus lezárás funkcióját, így a kijelződ egyből elsötétedik, ha nem használod és nem meríti feleslegesen az akkumulátort. A feloldáshoz készíts egyéni kombinációt, amelynek a kódját csak te ismered!

Tárolás
Minden hónapban legalább egyszer tisztítsd meg az akkumulátor környékét, és a kütyüdet próbáld mindig szoba - hőmérsékleten (20-22 °C) tartani.
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Virtuá
lis kártyapartik:Virtuá
lis kártyapartik:

Ismersz olyan játékokat, amelyekben saját kár-
tyapaklit állíthatsz össze? A gyűjthető kártya-
játékok napjainkban új életre keltek a számí-
tógépeken és az okostelefonokon. A digitális 
lapok nem gyűrődnek, és nem is szóródnak 

szét. Ismerd meg az egyik legnépszerűbb kár-
tyajátékot, a Heroes of Warcraftot!

Egy varázslatos világEgy varázslatos világ

Játssz, gyűjtögess, kombinálj!Játssz, gyűjtögess, kombinálj!

HősökHősök

A lapokA lapok

Meccsek és Meccsek és
küldetésekküldetések

Népszerű e-sportNépszerű e-sport

Tipp haladóknakTipp haladóknak

Amikor már ismered a lapok képességeit, könnyedén eldöntheted, 

milyen stílusban szeretnél játszani. A paklidat próbáld mindig egy 

téma köré építeni. Ha gyorsan szeretnéd lerohanni az ellenfelet, 

használj roham (Charge) képességgel rendelkező lényeket és sebző 

varázslatokat (Spells). Ha viszont lassabb, óvatosabb stílusban ját-

szanál, rakj a paklidba olyan lapokat, amelyek gyógyítják lényeidet 

(Heal), vagy magukra vonják az ellenfél támadásait (Taunt).
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