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Közeledik az év vége
Amikor ezt a lapszámot készítjük, igazán egy felpörgött időszakban vagyunk mind a 

szerkesztőségben, mind a rendezvények terén. Érezhetően mindenki az év végi akciókra, 

bejelentésekre, újdonságokra készül függetlenül attól hogy milyen területén mozog a 

kereskedelemnek. 

Rengetek újdonsággal találkoztunk az idei EICMA kiállításon Milánóban amit bemutatni egy 

lapszámban lehetetlen így megpróbáltunk most egy színes csokrot összeszedni azoknak akiknek 

nem volt lehetősége ellátogatni a november elején megrendezett expora ahol a tradicionális 

motorgyártók mellett, több kisebb tuning cég és manufaktúra is bemutatta az újdonságait a 

nagyérdeműnek.

Nem hagyhattuk ki a divatvilág egyik legnagyobb hazai rendezvényét a Budapest Central 

European Fashion Week-et sem. A második alkalommal megrendezett esemény több helyszínen 

mutatta be a nagyérdeműnek a meghívott hazai és nemzetközi divattervezők legújabb kollekcióit, 

amelyet a magyar szakmai közönség mellett sok híresség is meglátogatott.

Mivel a decemberi magazin az ünnepi szezonban kerül a boltokba , ezért szeretnénk a kedves 

olvasónak egy-két olyan kulturális eseményt is ajánlani ami talán örömére lesz az egész családnak és 

kiléphetünk a szürke hétköznapokból.  A karácsony szelleme már átjárja a szerkesztőséget is, ezért 

néhány kedvencünket is becsempésztük a magazin hasábjaira, hátha más is örömét leli benne.

Az üzleti rovatunkban folytatjuk azon törekvésünket, hogy bemutassuk azokat a magyar 

vállalkozásokat, ötleteket amelyek valami egyedi, eredeti ötlettel, nem szokványos tevékenységet 

végezve alkotnak szuper dolgokat. A G simulation sztorija igazán jól tükrözi a magyar mérnökök 

zsenialitását a világban.

Elég sok újdonság jelent meg az autók, motorok, hajók világában köszönhetően az elmúlt hónapok 

nemzetközi kiállításainak, de természetesen az építészet és a design továbbra is központi eleme 

a magazinnak, így mindig örömmel mutatjuk be azokat a hazai és nemzetközi projekteket amelyek 

egy régi épület felújításáról vagy egy teljesen új koncepcióról szólnak. A Harris Park felújítása 

egyike azon példáknak amelyek követendőek lehetnek mások számra is.

Hamarosan elindul a vásárlási őrület a boltokban, forgalmi dugók, feszült sofőrök lepik el az 

utakat, de remélem a kedves olvasók ügyesen megoldják ezeket a kihívásokat és ki otthon, ki egy 

szálloda hangulatos környezetében, egy pohár itallal a kezében, velünk együtt szívesen olvassa 

az aktuális magazint. 

Magyar Gábor  

lapigazgató
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hírek   építészet

Pedregal house

A tökéletes családi otthon
A külső homlokzaton is folytatódó árnyékolók hűek maradnak az építészek „semmit a szem-

nek” elképzeléséhez. Ezzel a megoldással az itt élők teljes nyugalmat élvezhetnek a belső 

terekben, hiszen az utcafrontról nincs belátás a szobákba. A bejáratnál egy növényekkel 

körbeültetett folyosó várja a vendégeket, ahol kültéri bútorokat is elhelyeztek.

A ház másik oldalán, a garázs felől is be lehet jutni az épületbe. Itt a konyhába, onnan pedig a 

belső udvarra jutunk. Ez a terület több szoba kilátását biztosítja, ezen felül pedig innen rengeteg 

természetes fény árad be a hálószobákba és közös terekbe. A nappalit összekapcsolódó terek 

alkotják, ez a projekt középpontja. Természetesen innen érjük el a medencét és udvart is. A 

lépcsősornak vezető szerepe van a kompozícióban, ráadásul szobrászati-építészeti elemként is 

jelen van a designban. A lépcsősor részletei a földből nőnek ki, majd felfelé kúsznak.

A domináns anyag a fa, amely körbefutja az egész házat. Ez az állandó ritmus összeköti a 

helyiségeket, a kővel borított felületek pedig kontrasztot teremtenek ebben.  A ház ettől válik 

egyszerre modernné és meleg családi otthonná.
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hírek   építészet

Villa Bali szigetén

A szörf szerelmeseinek
Az Indonéziai Bali szigetén Alexis Dornier és Tim Russo egy csodás 275 négyzetméteres 

villát tervezett egy sziklatetőn az uluwatui szörf paradicsomban. Bali dél-nyugati részét, 

Uluwatut az 1970-es évek elején fedezték fel maguknak a szörfölni vágyók és nagyon 

gyorsan a hullámlovasok egyik legfelkapottabb zarándokhelyévé vált. A modern sokszög 

alaprajzú, ferde árnyékolt tereivel a belső és a külső tereket összekapcsoló villánál a 

tervezők nagyon sok természetes anyagot, követ és fát használtak. „Az alkalmazott di-

zájn filozófia a természetes tájkép kihívásainak való megfelelés eredménye” – nyilatkozta 

Alexis Dornier. A táj mellett a szörf kultúrába és Bali idegenforgalmi hagyományaiba is 

megfelelően illeszkedő modern trópusi villa négy hálószobájánál előnybe részesítették a 

helyi építőanyagokat, így a mészkövet, jávai tikfát, borneói vasfát és némi helyi műkövet. 

Az árnyékolók a nap elleni védelem mellett a magánélet szempontjából is otthonosabbá 

teszik az épület egyedi szögeihez illeszkedő különleges bútorokkal és Andy Davis műal-

kotásaival berendezett belső tereket. Az okos térkihasználásnak köszönhetően pedig 

villa szinte valamennyi szabályából, valamint a kertben található 45 négyzetméteres me-

dencéből is pazar kilátás nyílik az Indiai-óceánra.
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hírek   építészet

El Mirador

Luxusmegálló
Az El Mirador a birtokon található csodálatos tó mellett épült fel. A tervezők szem előtt tartot-

ták a környező erdők tiszteletét, így a ház csupa újrahasznosított és fenntartható anyagból 

készült. Mindent a környékről szereztek be, és a külső burkolatnál régi vasúti síneket is fel-

használtak.

A struktúra főleg fát és acélt használ, a támfalak pedig helyben beszerzett kőből készültek. 

A belső tereket tölgy fedi, amely melegséget biztosít, de közben modern kinézetet ad a ház-

nak. Az El Miradorban található egy nagy nappali, amely a teraszhoz kapcsolódik, valamint 

egy hálószoba és egy fürdőszoba is tartozik hozzá. A konyhában lévő bárpult étkezőként 

is funkcionál. A hely szelleme pihenésre ösztönöz és közösségi életre. A főbejáratnál egy 

hatalmas medencét is elhelyeztek, amely végén a lovak számára kialakítottak egy plusz ita-

tóvályút is. A parkolót egy fából készült takarófal fedi el. Az El Mirador egyik oldalon mélyre 

épült a domboldalba, így védik a házat a hidegektől.
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hírek   építészet

Villa Bali szigetén

VITR – lakóházból stúdió
A VITR névre hallgató projekt központi koncepciója, hogy a felújított épület kapcsolatba 

kerüljön a külső élő környezettel. Áttetsző zöld kábelek a homlokzaton, buja növényzet az 

épület körül, és a hatalmas üvegfelületek az irodákba beáramló természetes fény és levegő 

biztosítása mellett mind-mind azt a célt szolgálják, hogy elmosódjanak a határok a belső 

funkcionális munkatér és a külső környezet között. A szelős teraszok és a zöld kábelekből 

álló élő homlokzat révén az épület és a környező növényzet pedig szinte eggyé válik.

Az épület legfelső szintjén egy tetőkert található, mely csöndes szemlélődő helyet kínál a 

kikapcsolódáshoz és egyben remek kilátást nyújt az épületet körülvevő erdős horizontra. A 

belső és a külső élő környezet kapcsolatának erősítése az anyagválasztásban is megmutat-

kozik. A 20. század rideg acélstruktúráját a külső kő használata enyhíti, míg a belső terekben 

a fa ízléses alkalmazása teremt meleg és otthonos atmoszférát.
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hírek   design

Oswalds Mill Audio

Öntöttvas hangszóró
Az Oswalds Mill Audio „ironic” hangszóró valószínűleg a legegyedibb és legnehezebb hang-

szóró, amelyet valaha láttál. Megalkotásához nem csak különleges vasötvözetet használnak, 

de a 3D nyomtatás technológiája is fontos szerepet játszik. Az audióberendezés egy nyitott 

hangszórót foglal magában, míg anyagát tekintve egy speciális hypo-eutetic ötvözetű vasból 

készül. Ezt a vasfajtát általában csúcstechnológiás alkalmazásokra használják, például a 

szilíciumgyártásnál, ahol a rezonanciát abszolút minimumra kell csökkenteni. 

A hangszóró a különleges anyagnak köszönhetően nem ad ki rezonáló zajt, és így a kimeneti 

hang tökéletesen tiszta marad. A feltűnő hangszórókat 3D-s nyomtatott formákkal hozzák 

létre. Az öntőformákat speciális homokból alakítják ki, mivel hagyományos módszerekkel 

nem lehetne ennyire komplex formát alkotni. Azonban a folyamat annyira összetett, hogy 

az öntőforma megsemmisül az öntés közben, ezáltal az össze hangszórónak új formát kell 

létrehozniuk.

A végeredmény egy igazán egyedi 132 cm magas és 89 cm széles szerkezet, amely némi 

csiszolás és faragás után máris fogadhatja a hangszórókat. A folyamat bonyolultsága azon-

ban magas árral párosul, ezért csak 10 darabot gyártanak belőle és egyenként 95 ezer 

dollárt kérnek értük, amivel egyből a valaha gyártott legdrágább hangszórók közé ugranak.
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hírek   design

Maurice Lacy

Seychelle kanapé
A Seychelle egy kihajtható kanapé, amely a kényelmet a kertedbe szállítja. Az innovatív de-

sign megoldja a tárolási gondokat, hiszen ellenáll az időjárási viszontagságoknak, UV-el-

lenálló, köszönhetően a külső védőborítónak. A design célja volt, hogy könnyed, egyszerű 

vonalakkal alkosson valami újat, így időtálló tud maradni a kanapé. Ha kinyitod, másra sem 

fogsz vágyni, csak hogy lefeküdj, és a kezedbe vegyél egy könyvet.

Persze kinyitni és bezárni sem bonyolult. Ahogy kinyitod, azonnal a helyére zár nyitott álla-

potban. Ha pedig magad felé húzod, bezár. Zárva pedig úgy néz ki, mint egy szimpla kerti 

tároló. A falhoz közel is elhelyezheted, mivel előre nyílik. Maurice Lacy, a Seychelle kanapé 

tervezője üvegszálas anyagot használt a külső burkolathoz, amely bármilyen faanyagot túlél. 

A kartámaszok alatt hangszórókat is elhelyezhetsz majd.
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hírek   design

Noori grill

Pizzasűtő és tűzhely egyben
A Noori egy sor cserélhető modult álmodott meg ehhez a grillhez, így mindenki el tudja készí-

teni benne kedvencét, legyen szó akár sült oldalasról, akár hamburgerről. És ha épp grillezni 

szeretnél, alakítsd át a szerkezetet és már jöhet is a vacsora! A Noori grillben fát és szenet 

is használhatsz. Ha fatüzeléssel szeretnél sütögetni, egyszerűen csak alakítsd tűzhellyé a 

megfelelő komponens segítségével a grillt. Ezzel a beállítással bármilyen hagyományos ételt 

elkészíthetsz benne. A grillhez fát és szenet is használhatsz, de még a kettő kombinációját 

is. A Noori grillsütő remekül tartja a meleget, és ha még le is feded a grillt, a hús ízletes füstös 

ízt kap. A pizzasütőhöz fával érdemes tüzelni. A Noori grill akár a 750 fokot is képes elérni, 

és a pizzamodulhoz természetesen pizza alátét is tartozik.
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hírek   design

2019 Hennessy V.S

Limitált kiadás
A 2019 Hennessy V.S Limited Edition az argentín-spanyol művész, Felipe Pantone segítségével 

született meg, aki ennek a különleges italnak egy még különlegesebb üveget tervezett. Felipe 

Pantone nevét arról ismerjük, hogy mindig az új hullámokat lovagolja, keresi az innovációt. A 

Hennessy V.S Limited Edition sorozat részeként több művésszel is dolgozott a márka. Olyan 

alkotókat hívtak segítségül, akik saját látomásukat és a Hennessy történelmét öntötték üvegbe. 

Felipe Pantone stílusa pedig a vintage tipográfia és kinetika között helyezkedik el. A művész 

anélkül vált világszerte ismertté, hogy valaha megmutatta volna az arcát a nagyközönségnek. Az 

együttműködés ötlete akkor született meg, amikor Pantone először látogatott el a franciaországi 

Cognac mellé. Ekkor ismerte meg Renaud Fillioux-t, akivel azonnal megtalálták a hangot. Pan-

tone a Hennessy archívumában kutatott régi címkék, reklámok, antik üvegek és csomagolások 

után, míg megtalálta a tökéletes egyveleget. Ezeket a saját kézjegyével látta el, a végeredmény 

pedig egy dinamikus, eredeti műalkotás lett, amely a jelent ragadja meg a történelmen keresztül. 

A munka a W-3 Dimensional Three Stars nevet kapta.



16 Luxury

hírek   gasztró

Gordon Ramsay

100 új étterem
A séf egész Amerikát le akarja igázni. Gordon Ramsay 100 millió dollárt kapott, hogy a követ-

kező öt évben száz új éttermet nyithasson az Egyesült Államokban. Jelenleg nyolc éttermet 

üzemeltet az országban, többek között Las Vegasban és Atlantic Cityben. A projekthez a 

Lion Capital nyújtott segítséget egy nagy összegű befektetéssel. „Nem álltam rá készen, 

hogy egyedül másszam meg ezt a hegyet. Körülbelül 15 évre lett volna szükségem hozzá, 

de így már menni fog.” – mondta Ramsay a Forbes magazinnak.

Ramsay azt ígéri, hogy nem egyetlen koncepcióból fog építkezni, inkább egy mixet akar össze-

állítani, amelynek részét fogja képezni egy steak étterem, egy grill, valamint egy fish&chips hely 

is. Persze ezek távol állnak a tőle megszokott Michelin-csillagos éttermektől. Ramsay keze alól 

a világ legjobb séfjei kerültek ki, köztük Guy Savoy és Marco Pierre White, így biztosan most is 

tudja, mit csinál. A bővítés megnégyszerezi Ramsay birodalmát, amely jelenleg 35 helyen van 

jelen a világban. Csak az idő mondhatja meg, hogy rémálom lesz-e az álomból.
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hírek   gasztró

Bumbu XO

Rum bumm
A rum reneszánszát éli. A rövidital története az ősi Kínában kezdődött, hiszen innen szár-

mazik a cukornád, amely az ital fő alapanyaga. Innen Pápua Új-Guinea felé vette útját, majd 

eljutott a Karib-térségig. Manapság a rum már mindenhol megtalálható és egyre többen 

foglalkoznak finomításával. Amerikában pedig elkezdett feléledni egy hagyomány, amelynek 

köszönhetően a különleges Bumbu XO is megszületett.

Ne hagyd, hogy a furcsa név megtévesszen. Az eredeti Bumbu újraéledése ez az ital 

(egyébként ez egy Indonéz eredetű szó, amely fűszerkeveréket jelent). A XO egy nagyon 

különleges rum, amelyet barbadosi alapanyagokból állítanak össze. Az XO név arra utal, 

hogy ez a rum több régi, akár 18 éves rum keveréke, amelyeket bourbonös, majd spanyol 

sherrys hordókban érleltek. Az eredmény a Bumbu XO. Ez a 45 dolláros ital robusztusabb, 

mint az Original Bumbu, nem túl édes, mégis érződik rajta a tölgyfa és vanília, naranccsal, 

fűszerekkel és kávéval keveredve.











A hónap újdonságai   Ford Mustang “Lithium”
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SEMA 2019

A Ford és a Webasto a SEMA tuning show-n mutatta be a Mustang Lithium modellt, egy ultranagy teljesítményű, 

akkumulátoros, elektromos hajtású Mustang prototípust. Az autó több mint 1300 Nm azonnali forgatónyomatéka 

és 900 lóerőnél is nagyobb teljesítménye az erő új dimenzióját testesíti meg, és várhatóan felkelti majd az 

izomautó-vásárlók új generációjának figyelmét, akiket egyre inkább érdekel az a villámgyors teljesítmény-leadás, 

ami kizárólag az elektromos hajtásláncok sajátja. A felvillanyozó vadállat, a Mustang Lithium formás teste egyedi 

gyártású karbonszálas elemekből készült; a 25 mm-rel leültetett autó 20 colos kovácsol keréktárcsákon gördül. A 

gépháztetőt felhajtva szokatlan látvány fogadja az embert: egy Phi-Power elektromotor és két inverter, amelyeket egy 

EVDrive technológiával kiegészített 800 voltos Webasto akkumulátor-rendszer lát el árammal. A rendszer akár egy 

megawattnyi energiát is képes előállítani. A 800 volt éppen a duplája a legtöbb közúti elektromos autó által használt 

feszültségnek. Ennek köszönhetően a rendszer könnyebb, erősebb és kevesebb hőt termel, ugyanakkor nagyobb erőt 

ad le, mint a manapság használatos akkumulátoros elektromos hajtásláncok.
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A hónap újdonságai   CrossHelmet X1

A SCI-FI BUKÓSISAK

A közösségi finanszírozással indult el a CrossHelmet nevű projekt, amely immár sorozatgyártásra kész 

a bukósisakok új generációjával. Az X1 olyan lehetőségeket tartalmaz, amely nem csak megkönnyíti a 

motorosok életét, de segíthet a balesetek megelőzésében. Persze az újdonság nagy varázsa nemcsak 

a műszaki tartalom, hanem hogy rendkívül futurisztikusan néz ki, mintha csak a Star Warsból jött 

volna, ráadásul a sci-fi hatásra rásegít a dizájnján kívül, hogy az oldalon beállítható színű LED-es 

csíkok találhatók - nem csak a látvány kedvéért, hanem így még jobban láthatóvá teszik a motorost a 

környezete számára.  Az egyik leghasznosabbnak tűnő funkció a head-up display, vagyis a látóterünk 

elé vetített kijelző, amin számos információ megjelenhet: a GPS iránymutatása, az akkumulátor 

töltöttségi állapota, a mobiltelefonunk térereje és persze a hátrafelé néző kamera képe. Mert a sisak 

hátuljába beépítettek egy széles látószögű, 170 fokos kamerát is.
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EGY KIS NOSZTALGIA

Egy kis nosztalgiázás és tisztelgés a márka öröksége előtt - a 

minifigura 5:1 méretarányú, fa változatával indít az új LEGO 

Originals sorozat. Első, 1978-as megjelenését követően a 

minifigura korunk egyik legnagyobb popkulturális ikonjává 

vált, ami folyamatosan megújul – ezúttal mutatós, 5:1 

méretarányúra nagyított másával tiszteleg öröksége előtt. 

A LEGO Originals Fa Minifigura piacra dobásával a LEGO 

Csoport és a Room Copenhagen dizájn szakemberei egy olyan 

új termékvonalat vezetnek be, amellyel azoknak szeretnének 

kedvezni, akik nem vetnek meg egy kis LEGO nosztalgiát 

és játékos belsőépítészetet. A terméket november eléjén 

mutatták be a londoni Covent Gardenben található különleges 

LEGO Originals Pop up Üzletben és Galériában, ahol a 

rajongóknak lehetőségük volt azelőtt beszerezniük a limitált 

kiadású modellt, mielőtt az november közepétől szélesebb 

körben is elérhetővé válik.
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SZEZONZÁRÓ 2019

Formula-1: Lewis Hamilton végre világbajnokká vált az USA F-1-es Nagydíjon. Ezzel immár hatszoros világbajnok, és meg-

közelítette Michael Schumacher legendás hét vb győzelmét. A britnek az új 2021-es éra előtt lesz még egy éve, hogy ezt 

teljesítse. Amilyen jól mennek a Mercedesek a hibrid korszakban, nem kizárt, hogy könnyen beéri majd a brit pilóta Michael 

Schumacher rekordját.

Moto GP: Idén is Marc Márquez ülhetett fel a MotoGP trónjára. A Honda spanyol versenyzője idén is megállíthatatlannak 

bizonyult, aki a Thaiföldi Nagydíjon aratott győzelmével - négy futammal a vége előtt - megszerezte karrierje hatodik világ-

bajnoki címét a királykategóriában. Marquez mutatója összességében is elképesztő, 12 éve tartó profi karrierjének nyolca-

dik világbajnoki címét szerezte.

WRC: Ott Tanak minden kétséget kizáróan az idei szezon sztárja volt, s így igen stílusosan zárta a 2019-es évet. A Toyota 

pilótája bár csak második lett a szezon utolsó előtti raliján, de ezzel a helyezéssel és a Power Stage győzelemért járó öt 

bónusz ponttal megszerezte az egyéni világbajnoki koronát a Katalán Ralin. Tanak ezzel a hosszú francia vb címek sorának 

vetett véget. Ráadásul 25 év óta ez az első vb címe a Toyotának.

WRX: Az idei szezon a gyári csapatok visszavonulása után komoly izgalmakat ígért. A zárófutam előtt például még három 

pilótának is volt esélye elhódítania a világbajnoki címet. Timmy Hansen óriási csatában, végül csak a szezon során elért 

több győzelmének köszönhetően előzte meg a vele azonos pontszámmal végző Andreas Bakkerudot. 
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Szalonkúltúra és  
bohém elegancia: 
megnyílt a Haris Park
ÚJJÁÉLEDT A MARCZIBÁNYI TÉRI LÖVŐHÁZ BUDA SZÍVÉBEN. A LŐTÉR 

ÉPÜLETÉNEK MŰEMLÉKI HELYREÁLLÍTÁSÁVAL NEM CSUPÁN A BUDAI VÁROSI 

POLGÁRSÁG EGY KULTIKUS HELYSZÍNE KERÜLT FELÚJÍTÁSRA, DE A ’30-AS 

ÉVEK SZALONKULTÚRÁJA, AZ ÉRTELMISÉG KEDVELT TALÁLKOZÓHELYE, 

A FINOM ELEGANCIA EGYIK FELLEGVÁRA IS ÚJ ÉLETRE KELT). AZ ÉPÜLET 

MEGŐRIZTE TÁRSASÁGI FUNKCIÓJÁT, MINDEZT TÖRTÉNELMI MILIŐBEN, 

DE 21. SZÁZADI MINŐSÉGBEN.
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SZÖVEG: SZEGŐ HANNA

KÉPEK: HARRIS PARK

A 
lövészet a 17. században nem 

csak a sport szerelmeseinek ked-

vezett, hanem a társasági élet ré-

sze is volt. Az első lőház Budán, a 

század végén épült a Széna tértől 

nem messze, a 19. század végén a régi Szt. 

János kórház bővítésére hivatkozva a város a 

telket kisajátította, bár van forrás, amely szerint 

a környéken lakóknak lett elegük az állandó 

durrogásból és vigalomból. 

Egészen 1884-ig voltak telek nélkül a budai lö-

vészek, ekkorra sikerült megszerezni a Marczi-

bányi téri területet. A lövőház céljára Hofhauser 

Antal német neoreneszánsz stílusban tervezte 

meg a budai hegyvidék lábánál álló villaépüle-

tet. Az 1885-re elkészült épület pincéjében két 

szobát, két konyhát, kamrát, borospincét és 

raktárt alakítottak ki. A földszinten díszterem, pi-

henőszoba, játékterem, éttermek, öltözők, töltő-

terem és egy lövőcsarnok fogadta az akkor már 

Budapesti Polgári Lövészegylet látogatóit, akik 

között megfordultak arisztokraták, politikusok 

és a művészvilág képviselői is. A Lövőház a bu-

dai arisztokrácia ismert találkozóhelye lett, gróf 

Andrássy Gyula péntekenként itt látta vendégül 

a liberális páholyát, egy alkalommal maga Er-

zsébet királyné, azaz Sissi nyitotta meg a tán-

cot a bálteremben. Később, a ’30-as években a 

„Kastély étterem és kávéház” rangos szórako-

zóhellyé vált, amelynek az épület adott otthont. 

Az épületet 1932-ben, Ray Rezső, a neves 

építész újította meg, így hozva létre az akkori 

Európa legmodernebb lőterét. Az épülete-

gyüttes ebben a formájában állt fenn egészen 

a II. világháború végéig. ’51-től a korábbi tár-

sasági funkciók megszűntek, bár a házat ek-

kor is a sportlövészek edzésére használták. A 

szocializmus éveiben a létesítmény a Magyar 

Honvédelmi Szövetség hatáskörébe került, a 

rendszerváltás idejéig lőtérként üzemelt, majd 

1990-ben került vissza a terület a Budapesti 

Polgári Lövész Egyesülethez.

„Egy olyan helyet álmodtunk 
meg, amely egyszerre tiszteleg 

a csodálatos épület előtt, 
kiszolgálja a mai igényeket, 

boldoggá teszi a vendégeinket 
és a környékbelieket is, és ahol 

öröm dolgozni.”
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1992-ben Fenyő János médiamágnás cége 

szerezte meg az ingatlant viharos tulajdonjogi 

eljárás folyamán. 1998-as halála után az ingat-

lan Budapest Főváros II. kerületi Önkormány-

zatához került, majd üresen, funkció nélkül állt 

évekig. A Lövőház a műemléki védelmének 

köszönheti, hogy hányattatott sorsa elllenére is 

viszonylagos jó állapotban megmaradt. 2006-

ban a II. kerületi polgármesteri hivatal a lőtér 

eladása mellett döntött. Azzal érveltek, hogy 

az önkormányzatnak csak kiadása van vele, 

renoválására nincs keret. Egy kétfordulós pá-

lyázattal, a képviselő-testület egyhangú dön-

tésével fogadták el a Haris Kereskedőház Kft. 

ajánlatát. Az épület jelenlegi tulajdonosa is a 

Haris család, akik a 2016 és 2019 között tartó 

renoválási és épületfelújítási munkálatok mellett 

az üzemeltetésért is felelnek. A generáltervező 

az Egyperegy Építész Műterem, a belsőépíté-
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szeti megoldások a Somlai Design Studio és a 

GA Design Budapest munkái.

Az új komplexum egyesíteni kívánja mindazt, 

amit a család képvisel – a hagyományokat, a 

sokszínűséget, a modern attitűdöt, nemzetközi 

tapasztalatokat, a jókedvet, a pezsgő társasági 

életet, és a kemény munkát. “Egy olyan helyet 

álmodtunk meg, amely egyszerre tiszteleg a cso-

dálatos épület előtt, kiszolgálja a mai igényeket, 

boldoggá teszi a vendégeinket és a környékbeli-

eket is, és ahol öröm dolgozni. Szeretnénk, hogy 

Budán is legyen egy olyan gasztronómiai felleg-

vár, melynek neve az évtizedek során összeforr 

a minőséggel, a felejthetetlen élményekkel, és 

megkerülhetetlen központja lesz Budapest társa-

sági életének.”

A lőtér épületének műemléki helyreállításával 

nem csupán a budai városi polgárság egy kulti-

kus helyszíne került felújításra, de a ’30-as évek 

szalonkultúrája, az értelmiség kedvelt találkozó-

helye, a finom elegancia egyik fellegvára ismét 

nyilvánossá vált, megőrizve társasági funkcióját. 

A reprezentatív bálterem ismét rangos esemé-

nyeket fogad be, a kártyatermek szekciótermek-

ké avanzsáltak, a kialakítás során egy kápolna is 

helyet kapott. A Lövőház hires étterme is tovább 

él, amely ma a Bobo nevet viseli. A helyszín tör-

ténetéhez hű monarchikus konyha a XXI. száza-

di igényekhez igazodik: Schmiedt Patrik séf és 

csapata klasszikus magyar fogásokat és régi 

kedvenceket készít modern tálalásban. A Bobo 

egy szóösszetétel, melynek eredete a “BOhém” 

és a “BOurgeois” szavak. Ezen a helyen arra a ki-

hívásra vállalkoznak, hogy a jómódú vállalkozókat 

és pénzügyi zseniket tömörítő bourgeois réteg, 

„A Bobo egy szóösszetétel, 
melynek eredete a „BOhém”  
és a „BOurgeois” szavak.”
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valamint a művész- és értelmiségi réteg bohém 

értékeinek egyaránt megfelelő miliőt teremtsenek 

és békében megférjenek egymással. Amikor az 

ember magas színvonalon, mégis egyszerűen, 

visszafogottan él, amibe simán belefér a modern 

luxus, a családi hagyományok, és az egyetemis-

ták felszabault életmódjának keveredése – David 

Brooks amerikai újságiró  így fogalmazta meg 

az ezredforduló tájékán, hogy milyen is az új, 

modern felső-középosztály. A komplexumban a 

Bobo mellett egy elegáns pezsgő bár és egy gin 

bár is helyet kap a jövőben. A műemléki épülete-

gyüttest ősfás park zárja körbe, ami zöld városz-

szövetet képez a Rózsadomb alján.
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Az alapötlet az volt, hogy olyan 
házak készüljenek, amelyekben 

a lehető legkisebb helyen 
elférnek a szükséges funkciók. 
A hálószobák így kompaktak, 
mégsem kényelmetlenek. A 70 

négyzetméteren így akár tíz 
felnőtt is kényelmesen elfér.

Önellátó faházak
AZ ÉPÍTÉSZEK, ALEKSI HAUTAMAKI ÉS MILLA SELKIMAKI NEMRÉG FEJEZTÉK BE A NYÁRI HÁZAK ÉPÍTÉSÉT 
A FINN FÉLSZIGETEN. A PROJECT Ö NÉVRE KERESZTELT FEJLESZTÉS HÁZIKÓI FESTŐI HELYEN FEKSZENEK 
A FÉLSZIGET SARKÁN. A DUÓ KÉT ÉVVEL EZELŐTT VÁSÁROLTA MEG A FÉLSZIGETET, MAJD FELÉPÍTETTÉK 
EZEKET A TELJESEN ÖNELLÁTÓ, SZAUNÁVAL FELSZERELT KABINOKAT RAJTA.

A 
házak fejet hajtanak a hagyományos finn építészeti elemek előtt a tetőszerkezetek-

kel, csatornarendszerekkel és faborítással. A kabinok hosszúak és keskenyek, így 

hatalmas üvegfelületeket tudtak elhelyezni rajtuk. Bentről így lenyűgöző kilátás nyílik 

a természetre. Az alapötlet az volt, hogy olyan házak készüljenek, amelyekben a le-

hető legkisebb helyen elférnek a szükséges funkciók. A hálószobák így kompaktak, 

mégsem kényelmetlenek. A 70 négyzetméteren így akár tíz felnőtt is kényelmesen elfér. A sziget 

teljesen önellátó, hiszen napenergiát és szélenergiát használ, az ivóvizet pedig szűrt tengervízzel 

biztosítják. Persze a házakban folyóvíz, hűtés és fűtés, valamint modern konyha is található.



412019/12

építészet   Mackay-Lyons Sweetapple Architects

A Bigwin Island Club 
kabinokat kész darabokból 

építik meg. 
A faházak 

praktikus építészeti 
megoldással készülnek, 
egyszerűen, szimplán, 

a magasított talapzat pedig 
segít, hogy a környezet 

ne sérüljön.

A természet 
tiszteletéből 
építkeznek
A MACKAY-LYONS SWEETAPPLE ARCHITECTS BEMUTATTA A FAHÁZ-
CSOPORT ELSŐ HÁROM KISHÁZÁT, AMELYEK AZ ONTARIÓI BIGWIN 
ISLANDEN KÉSZÜLNEK EL.

A 
designcsapat stratégiailag fontos pontokra helyezi el mind a negyven kabint a kilátástól, 

tó és golfpálya elhelyezkedésétől függően. A kabinokat hatalmas üvegfelületek jellem-

zik, így az ég és föld eggyé válik. A faházak három designsémát fognak követni. Minden 

sémát egy-egy tájképi elem ihletett. A designfolyamatot a természetes kontextus vezette, 

valamint a hely történelmi jelentősége. A John Bigwinről elnevezett sziget vallásos ős-

honos lakosai, valamint vallási kegyhelyei által vált híressé. A 20. században egy luxus nyaralóhelyet 

működtettek itt, azonban azóta bezárták. A terület tulajdonosa újra akarta éleszteni a helyet, azonban 

szállodát nem akart építeni. Ezért tökéletes megoldás a faházcsoport.A házak természetes anyagból 

készültek. A kabinok egyszerűek, nem túldíszítettek. A tetőszerkezetek hűen tükrözik a régió történelmi 

birtokházainak és csónakházainak stílusát.
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Vasúti pályaudvarból 
modern irodaház
A SKIDMORE OWINGS & MERRILL (SOM) TERVEZŐIRODA BEMUTATTA AZ ELSŐ KÉPEKET ARRÓL A VÍZPAR-
TI IRODAÉPÜLETRŐL, MELY BUENOS AIRES ÚJ ÜZLETI NEGYEDÉNEK KÖZPONTJÁT ADJA MAJD.

A 
külvárosokkal együtt ma már 13 

milliós Dél-Amerikai metropolisz, 

Buenos Aires óriási léptékben 

fejlődik, a város új „Catalinas 

norte II” névre hallgató fejlesztési 

tervének keretében pedig a pezsgő üzleti ne-

gyedet szeretnék bővíteni a Río de la Plata (a 

Paraná és az Uruguay folyó torkolata) mellett 

elterülő használaton kívüli vasútállomások re-

kultivációja segítségével.

A nagyszabású terv első lépése két zöld te-

rasszal összekapcsolt trapéz alapterületű 

toronyházat és egy felhőkarcolót tartalmaz 

kiskereskedelmi üzletekkel és zöld területeket 

kiegészítve, mely az egész terület identitását 

és a város létképét is meg fogja változtatni, 

miközben kapcsolódik Buenos Aires építésze-

ti hagyományaihoz is. Az ambiciózus projekt 

a korábbi vasúti terület beépítésével egyrészt 

közelebb hozza a várost a vízparthoz, másrészt 

egy új élettel teli közösségi tér jön létre a vas-

úti sínek és autópálya szakaszok helyén, illetve 

azok fölött.

A SOM épületkomplexuma a „Catalinas norte 

II” projekt 7 ütemtervéből 3-at fed le. A tömeg-

közlekedés révén könnyedén megközelíthető új 

üzleti-közösségi negyedben az utca, a vízpart 

és az épületek is szerves egységet alkotnak, 

és ahonnan a SOM tervei szerint a vasúti sínek, 

az autópálya szakaszok, valamint vízfelületek 

fölött átívelő gyalogos hidakon keresztül is el-

juthatunk majd a szomszédos Puerto Madero 

kerületbe. Persze a tervezők a fenntartható-

ságra is nagy hangsúlyt fektettek, miközben az 

egyik fő szempontjuk a tökéletes munkahelyi 

környezet megalkotása volt, ahol a függőleges 

árnyékolók jelentős mértékben csökkentik az 

irodákat érő hőterhelést, valamint optimalizál-

ják a bejutó természetes fényt.

A nagyszabású terv első lépése két zöld 
terasszal összekapcsolt trapéz alapterületű 
toronyházat és egy felhőkarcolót tartalmaz 

kiskereskedelmi üzletekkel és zöld területeket 
kiegészítve, mely az egész terület identitását 
és a város létképét is meg fogja változtatni, 

miközben kapcsolódik Buenos Aires építészeti 
hagyományaihoz is.
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Betonhullám
ANTONY GIBBON EGY SOR KÜLÖNLEGES ÉS RENDHAGYÓ HELYSZÍN FEL-
KUTATÁSA UTÁN TERVEZTE MEG A TWINE NÉVRE KERESZTELT PROJEK-
TET, AMELYET HATALMAS, CSAVARODÓ BETONÍVEI HATÁROZNAK MEG.

A 
designer hullámzó formázatot követ, amely ritmikusan emelkedik ki a földből, majd 

süllyed vissza, így hozva létre a közbenső tereket. Ezek a zónák lakóterek, így kony-

ha és hálószobák is találhatók az épületben. A belső zónákat egy közösségi tér köti 

össze, amelynek tetejét a felső struktúra alkotja.

A Twine-projekt során Gibbon, a mexikói építész a korábbi, Mobius House terveiben 

felsorakoztatott formabontó stratégiát építi tovább. A geometria a táj természetes vonalait követi, 

szinte puhaságot kölcsönözve a betonépületnek, könnyed mozgást.

Az egymásba csavarodó épületrészek a környező dombok visszhangját keltik. A belső tereket 

szinte észrevehetetlen üvegfelületek határolják, így a ház gömbölyded struktúrája nem törik meg.

Gibbon új topográfiát mutat be ezzel a tervvel, de a projekt mégis szándékosan elválasztja magát 

a környezetétől. Gibbon alaposan átgondolta a munkáját, hiszen az épület előtti tér kővel borított, 

ami esztétikailag távol helyezi a házat a dombságtól. A természet így nem olvad egybe a Twi-

ne-házzal, azonban a ház keretet ad neki, tiszteleg előtte.

A Twine-projekt során 
Gibbon, a mexikói építész 
a korábbi, Mobius House 
terveiben felsorakoztatott 

formabontó stratégiát építi 
tovább. A geometria a táj 

természetes vonalait követi, 
szinte puhaságot kölcsönözve 

a betonépületnek, könnyed 
mozgást.
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K
atsuhiko Takahashi japán építész, 

Zayed sejk irányítása alatt, 1967-ben 

tervezte meg. Azóta Abu Dhabi a 

kulturális kapcsolatok és a kereske-

delmi tevékenységek egyik legna-

gyobb epicentrumává vált. A gyors fejlődés és az 

urbanizáció között a város építészete a globális 

trendeket tükrözi az új építési módszerek mellett.

Az Arab-félsziget délkeleti oldalán elhelyez-

kedő várost a szárazfölddel három híd köti 

össze: a Maqta, a Mussafah és a Zayed sejk 

híd. Abu Dhabi városának nagy része a szi-

geten helyezkedik el, de a városi régió szá-

6 modern projekt
ABU DHABI TÖRTÉNETE IGEN SZOROSAN ÖSSZEKAPCSOLÓDIK A FEJLŐDÉSÉVEL. AZ EGYESÜLT ARAB EMÍR-
SÉGEK FŐVÁROSA ÉS MÁSODIK LEGNÉPESEBB VÁROSA RADIKÁLISAN ÁTALAKULT AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEKBEN.

mos kerülettel rendelkezik a szárazföldön. A 

sűrűn elhelyezkedő toronyházak és a széles 

utak között folyamatosan új létesítmények 

épülnek a város egész területén. Az alábbi-

akban hat olyan projektet mutatunk, amelyek 

a jövőre nézve biztosan megváltoztatják Abu 

Dhabi városképét.

1. MVRDV VEGYES HASZNÁLATÚ KÖZÖSSÉGI TERE
Az MVRDV Pixel projektje már folyamatban 

van, és várhatóan 2021 végére fejeződik be. 

A közösségekre alapozott vegyes használatú 

fejlesztés az első projekt Abu Dhabi alkotói 

kerületében, egy innovatív és kozmopolita 

térségben a Reem-szigeten. A 85 000 négy-

zetméteres projekt apartmanokat, üzleteket, 

irodákat és kényelmi szolgáltatásokat tartal-

maz egy dinamikus nyilvános pláza körül. A 

koncepció az emirátusokon belüli szabadté-

ri, közösségi életmód ösztönzésére készült.

2. X-ARCHITECTS MECSETE
A dubai székhelyű X-Architects az „új Jelené-

sek” mecsetét tervezte, hogy új “szomszéd-
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ság szívét” hozzon létre Abu Dhabiban. Az új 

mecset egyfajta menekülést kínál a minden-

napi életből, ahol a nyilvánosság vallástól 

függetlenül összegyűlhet, kommunikálhat és 

érintkezhet egymással. A nagy, aszimmet-

rikus kupola kialakításának három alapvető 

funkciója van. Az épület formája egyaránt hi-

vatkozik a mecsetek hagyományos tipológiá-

jára, és szimbolizálja a Jabal Al Noor-t, egy 

spirituális hegyet, ahonnan a vallás szerint 

Korán eredeztethető. Ugyanakkor a lépcső-

zetes, spirális homlokzat lehetővé teszi, hogy 

a belső tereket lágy, szórt fény árassza el.

4. WAHAT AL KARAMA
A projekt irányát Idris Khan világhírű művész 

úgy határozta meg, hogy a létrehozott em-

lékmű egyben legyen spirituális hely, amely 

az emberek egységét és annak támogatását 

szolgálja, és egy olyan emlékmű, amely po-

zitív és reményteljes rezonanciával rendel-

kezik. A komplex építmény 31 függőleges 

alumínium táblából áll, amelyek közül a leg-

nagyobb 23 méter magas. Az egymás mel-

lett nyugvó táblák szimbolizálják az Egyesült 

Arab Emírségek hét nemzetének egyesült 

erejét.

3. LOUVRE ABU DHABI
A Pritzker-díjas építész, Jean Nouvel tervezte 

a Louvre Abu Dhabi koncepcióját a hagyomá-

nyos arab építészeti kultúrát alkalmazva. A hely 

kontextuális megközelítését szem előtt tartva 

Nouvel a Louvre Abu Dhabi-t „múzeumváros-

ként” tervezte. A fehér épületek kontrasztos 

sorozatát Medina és egyéb alacsony fekvésű 

arab települések ihlették. Összesen 55 darab 

egyedi épület, köztük 23 galéria alkotja ezt a 

múzeumvárost. Az épületek homlokzatait ösz-

szesen 3900 panel alkotja, amelyek nagy te-

herbírású (UHPC) betonból készültek.
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5. AZ ELSŐ HYPERLOOP HÁLÓZAT ABU DHABI-BAN
A Hyperloop Transportation Technologies (Hy-

perloopTT) nyilvánosságra hozta a világ első 

kereskedelmi Hyperloop rendszerének Abu 

Dhabi-ban történő létrehozására irányuló ter-

vük részleteit. Az Abu Dhabi és Dubai határán, 

az Al Maktoum nemzetközi repülőtér és a World 

Expo 2020 helyszínének közvetlen közelében, 

a HyperloopTT projektje tíz kilométer hosszú-

ságú közlekedési infrastruktúra megépítésével 

kezdődik, aminek jövőbeni továbbfejlesztése 

potenciális kereskedelmi Hyperloop hálózatot 

alakíthat ki az Egyesült Arab Emírségekben és 

azon túl.

6. MASDAR VÁROSA
A Masdar CIty egy városfejlesztési projekt-

ként létezik, amelyet a megújuló energiafor-

rásokkal foglalkozó Masdar vállalat vezet, 

amely 15 milliárd dollárt biztosított annak 

érdekében, hogy Masdar City-t a bolygó leg-

fenntarthatóbb új városává tegye. Abu Dha-

bi-tól eltérően, amely a holnappal mit sem 

törődve követi a régimódi modelleket és a 

nyugati építési alapelveket, a Masdar Citynek 

rengeteg lehetősége van a zöld városterve-

zés lehetőségeinek kiaknázására, ami olyas-

mi, amire a világnak jelenleg nagyon nagy 

szüksége van.
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Bajnokok órái
A HOLLAND TW STEEL ÓRAGYÁRTÓ CÉG RÉGÓTA ISMERT A VERSENY-
ZŐKKEL EGYÜTT MEGALKOTOTT ÓRÁIRÓL. EGYÜTTMŰKÖDTEK MÁR 
TÖBBEK KÖZÖTT DAVID COULTHARDDAL, A DAKAROS CORONEL TEST-
VÉREKKEL, DE MÉG A RED BULL HOLDEN RACING CSAPATÁVAL IS. 
MOST KÉT ÚJ SZTÁRRAL BŐVÜLT AZ A NEM MINDENNAPI TÁRSASÁG, 
AKIK PÁLYAFUTÁSUKKAL ÉS EREDMÉNYEIKKEL INSPIRÁLTÁK AZ ÓRA-
GYÁRTÓ CÉG TERVEZŐIT. 

PETTER SOLBERG EDITION
Miután meghódította a rally csúcsait, Petter Sol-

berg a rallycrossban folytatta karrierjét. Pályafu-

tása meglehetősen eredményesnek mondható, 

mivel ő volt az első autóversenyző, aki az FIA 

világbajnokságainak két ágában is bajnoki cí-

met szerzett. Az aktív pályafutását tavaly befe-

jező norvég versenyző és a holland óragyártó 

együttműködésében három óra született, melyek 

mindegyike zafír kristályüveget, a svájci Ronda 

Egyikük a norvég rally legenda Petter Sol-

berg, akinek három világbajnoki címét há-

rom óra megalkotásával ünneplik. A másik 

személy nem más, mint Nigel Mansell, aki 

a világon első és ezidáig egyedüli verseny-

zőként egyszerre birtokolta a Formula-1 és 

IndyCar világbajnoki címeket. A bajnokokkal 

való együttműködés a TW Steel dizájn filo-

zófiájának szerves részét képezi, és a márka 

történetének meghatározó eleme. Ezekkel a 

különleges kiadásokkal bárki magán hord-

hatja a motorsportok egy darabját.
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„A rallycross 
maga 

a megtestesült sebesség 
és stílus. 

Pont ez az, amire 
a TW Steel törekszik, 
az összes órájának 
megalkotásakor.”
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NIGEL MANSELL EDITION
Nigel Mansell 1992-ben a Formula-1, majd 

1993-ban az IndyCar bajnoki címét nyerte meg, 

amellyel így első versenyzőként birtokolta egy-

szerre mindkét sorozat bajnoki címét. Így vált a 

világ egyik legjobb pilótájává, aki meghódította 

mindkét szakág világbajnoki porondját, melyet 

sokak szerint a vakmerő vezetési stílusának kö-

szönhet. Azonban pont ez az a jellemzője, ami 

miatt létrejöhetett az  együttműködés a holland 

óragyártóval. Jordy Cobelens vezérigazgató 

szerint  a TW Steel és Nigel Mansell közös mun-

kája egy új és merész órát eredményezett, amit 

a bajnok harci szelleme hajt.

Ez az óra is a gyártótól megszokott módon a 

svájci Ronda 5030.D szerkezetet használja, 

ami egy 48 mm-es szálcsiszolt acél tokban 

helyezkedik el. Az óra dizájnjának alapját Man-

sell versenyautójának színei adták, így az óra 

számlapján kék alapon egy piros-fehér csíkot 

láthatunk, amit kék-piros díszítések és szíjj egé-

szítenek ki. Van még egy jellegzetes részlet az 

órán, ami nem más mint a piros 5-ös szám, ami 

5030.D óraszerkezetét és elmaradhatatlan mó-

don az órák hátlapjára Solberg, FIA világbajnoki 

címeinek egy-egy logóját kapta. A két Swiss Vo-

lante modellt 48 mm-es szálcsiszolt 316L acél 

tokba szerelték. Mindkét óra kék cérnával varrt, 

fekete bőr óraszíjjal elérhető. Az SVS305 inspi-

rációját Petter ikonikus WRC Subaru Imprezája 

adta. Az óra ezért kék számlapot, fehér óramuta-

tókat és sárga díszítőelemeket kapott. Az SVS306 

óra inspirációját Petter egy másik versenyautója, 

a WRX Volkswagen Polo adta. Ennek megfelelő-

en ez az óra már fekete színekben elérhető, a tok 

PVD bevonatú és a fekete számlapon kék és zöld 

díszítőelemeket találunk. 

Mansell ikonikus rajtszáma volt. A piros 5-ös fel-

tűnik még az óra hátlapján is, Mansell aláírása 

és eredményei mellett, amit az óra sorszáma 

tesz teljessé.

Nigel Mansell limitált kiadású órája az 1992-ben 

elért F1-es világbajnoki győzelmének tiszteleté-

re lett készítve, ezért csak 1992 darab lesz elér-

hető ebből az órából.
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Budapest 
Central European 
Fashion Week
IMMÁR NEGYEDIK ALKALOMMAL RENDEZTE MEG A MAGYAR DIVAT 
& DESIGN ÜGYNÖKSÉG NOVEMBER 4. ÉS 10. KÖZÖTT A BUDAPEST 
CENTRAL EUROPEAN FASHION WEEK-ET. IDÉN ÚJ HELYSZÍNEKEN, 
DE A MÁR MEGSZOKOTT SZÍNVONALLAL ÉS PROFIZMUSSAL 
TALÁLKOZHATOTT AZ A KÖZEL HATEZER LÁTOGATÓ, AKI RÉSZT VETT 
A 2020-AS ÉV MAGYAR TERVEZŐK ÁLTAL MEGÁLMODOTT TAVASZI-
NYÁRI KOLLEKCIÓIT FELVONULTATÓ FASHION SHOW-KON.
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KÉPEK: HFDA THE FULLDOG

A 
Magyar Divat & Design Ügynök-

ség által szervezett divathét szá-

mos side eventtel már a hét ele-

jén elkezdődött, melynek egyik 

kiemelkedő eseménye a novem-

ber 7-én a MOME campusán megrendezett 

Budapest Fashion & Tech Summit volt. A kon-

ferencián a nemzetközileg elismert szakértők 

előadásaik során olyan divatipart érintő aktuális 

kérdéseket boncolgattak, mint a fenntartható-

ság, a digitalizáció és a divat kapcsolata, illetve 

az innovatív üzleti megoldások vagy a hazai 

márkák különböző piaci lehetőségei a világsi-

kert jelentő úton. A hagyományteremtő jelleg-

gel megrendezett konferencia célja, hogy Bu-

dapest felkerüljön a fenntartható divatfővárosok 

palettájára és iránymutató szerepet töltsön be a 

közép-európai régió fenntarthatóbbá tételében.

November 8-án, pénteken a belvárosi Tesla 

Event Kult adott otthont a fiatal tehetségek és 

a nemzetközi tervezők kollekcióinak, Viktoria-

Varga és CAKO, illetve például a Green Carpet 

Award díjas olasz tervező, Gilberto Calzolari is 

itt mutatta be legújabb darabjait. A Budapest 

Central European Fashion Week-en láthatta a 

közönség annak a hat hazai tervezőnek a leg-

frisseb kollekcióit is, akik a Magyar Divat & De-

sign Ügynökség és a Camera Nazionale della 

Moda Italiana közös, mentorprogramjában 

vesznek részt, és akik már óriási sikert arattak 

a milánói divathéten is. Az Abodi, az Artista ( 

bemutattuk őket a Luxury magazin előző szá-

mában ), a Cukovy, az Elysian, a Je Suis Belle 

és a Zsigmond Dóra menswear magyar márkák 

iránt kiváltképp nagy volt az érdeklődés, mind-

egyik show-n teltház fogadta a kifutóra lépő 

modelleket. 

A magyar tervezők mellett meghívást kaptak 

olyan hazai és nemzetközi divattervezők, mint 

Jean Gritsfeldt (UA), vagy Patrick Mcdowell 

(UK) aki esélyes lehet az Anna Wintour által 

bejelentett Stella Mccartney díjat is, illetve di-
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vatszakértők, hírességek és influencerek, mint 

például a félmillió követővel rendelkező Aureta, 

vagy az olasz Irene Colzi, de Ázsia is képvisel-

tette magát például Wenjun Lau és Mademoi-

selle Yulia személyében. A három nap során 

olyan, a divatszakmában méltó helyet elfoglaló 

nevek látogattak el, mint a Diet Prada párosa, 

a Dazed and Confused és a Cut magazin új-

ságírója, Kristen Bateman, a Vogue Italia, a Va-

nity Fair és az újhullámos Kunst Magazin és a 

Fucking Young! szerkesztői is, de jelen volt a 

Vogue Arabia és a Harper’s BAZAAR is, utóbbi 

divatszerkesztői Budapest ikonikus helyszínein 

tartottak fotózást a magyar márkák válogatott 

darabjaiból. 
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„A 2019-es őszi Budapest Central European 

Fashion Weeket óriási sikernek könyvelhetjük 

el: megdupláztuk a meghívott nemzetközi 

influencerek, újságírók és a külföldi – például 

olasz, mexikói, orosz – buyerek számát, illet-

ve több mint 150 hazai újságíró, fotós, videós 

jött el a három nap alatt, hogy hírt adjon a 

magyar tervezők legújabb 

kollekciójáról. Közel 6.000 embert láttunk 

vendégül az esemény szervezőiként, azaz 

idén több mint 1.000 fővel látták többen a 

divatbemutatókat mint 2018-ban. Nem le-

hetünk továbbá elég hálásak annak a több, 

mint 300 embernek, aki erőn felül teljesí-

tett, hogy az eseményünk zökkenőmentes 

legyen, és hogy a közel 40 hazai és nem-

zetközi tervező sikeresen mutathassa be a 

2020-as tavaszi-nyári kollekcióját. Minden 

tekintetben túlszárnyaltuk az elvárásainkat, 

és bízunk benne, hogy a rendezvényünk év-

ről-évre egyre népszerűbb lesz. – nyilatkozta 

Bata-Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design 

Ügynökség vezetője. 

A szervezők egyik fő célkitűzése, hogy a 

főváros még aktívabban bekapcsolódjon a 

divatipar nemzetközi vérkeringésébe, illetve 

egyúttal szeretnék elérni, hogy a szakma a 

divat és fenntarthatóság régiós központja-

ként azonosítsa Magyarországot.

„A szervezők egyik fő célkitűzése, hogy a főváros még aktívabban 
bekapcsolódjon a divatipar nemzetközi vérkeringésébe, illetve 

egyúttal szeretnék elérni, hogy a szakma a divat és fenntarthatóság 
régiós központjaként azonosítsa Magyarországot.”
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Meghökkentő bútorok
A KORTÁRS MŰVÉSZET LÉNYEGE, HOGY SAJÁTOS MÓDON KÖZVETÍT ÜZENETEKET, REAGÁL A JELEN KORRA. AZ, 
HOGY MELYIK ALKOTÓ MELY MUNKÁJA PENDÍT MEG BENNÜNK HÚROKAT, NYILVÁN TELJESEN EGYÉNFÜGGŐ, 
ÉS PONT EZ A LÉNYEGE: KAPCSOLÓDNI EGY CIZELLÁLT KÖZLÉSFORMÁHOZ ÉS AZON KERESZTÜL ALTERNATÍV 
MÓDON ÉRTELMEZNI A VILÁGOT, EZ EGY PÁRBESZÉD ALKOTÓ ÉS BEFOGADÓ KÖZÖTT. 

A 
MÜÜSKA alapítója, Vandlik Júlia 

egy olyan világot álmodott meg, 

ahol kilépve a life style magazinok 

által közvetített nyomasztó klisék-

ből, a kortárs művészetet mostan-

tól az önkifejezés részévé tehetjük eklektikus 

stílusú, különleges bútorok formájában. Első 

rangú, validált festők alkotásai másodlagos fel-

használás jogcímen, szignózott repro formában 

kerülnek antik vagy 20. századi emblematikus 

darabokra, illetve limitált szériás új bútorokra. 

Ha van egy MÜÜSKA Art Home bútorunk, ez-

által mi magunk is véleményformálóvá válunk. 

Mert ez túlmutat azon, hogy „vicces” vagy 

„látványos”. Egy ilyen darab választása az ott-

honunkba, irodánkba, karakán elköteleződést 

jelent az OUT OF BOX megoldások mellett. A 

MÜÜSKA Art Home bútorok alternatív műalko-

tások, melyek manufaktúrákban készülnek, min-

den egyes darab egyedi, ezáltal újabb és újabb 

kihívás a készítő csapatnak, nem is képes rá 

bárki, elhivatottság és szakértelem kell hozzá. 

Egy fotel vagy egy franciaágy, amely mögött a 

festőművészünk mellett a speciális technológiát 

igénylő nyomda munkatársain túl, az asztalos és 

kárpitos szakemberek állnak. Gyakran csak ne-

gyedik próbálkozásra tudják az adott festményt 

tökéletesen illeszteni az adott formához, hogy 

megszülethessen a mű ilyen sajátos interpre-

tációja. A művész mindig megkapja a festmé-

nyéből készült bútor fotóját, illetve a festménye 

utáni jogdíjat, mellyel így az új tulajdonos művé-

szetpártolása az Ő irányába is kézzel foghatóvá 

válik. Ráadásul az alkotó ezáltal ki is terjesztheti 

a célközönségét újabb csoportokra, azokra, 

akik ebben a formában (is) fogyasztják majd a 

kortárs festészetet. Mostantól személyesen is ta-

lálkozhatunk ezzel a különleges koncepcióval a 

MaxCity-ben, ahol a KARE a tudatosan groteszk 

berendezési tárgyak nemzetközi márkájaként 

egyedülálló módon, teret ad a lokális értékeknek 

is. November 14-én, a MaxCity lakberendezési 

áruház KARE Design üzletében, POP-UP fest-

ménykiállítással és tárlatvezetéssel egybekötött 

zártkörű rendezvényen, az Art Kingdom Dance 

Community táncosainak kortárs koreográfiájá-

nak részeként lepleződtek le az első darabok, 

s így kezdetét vette a kooperáció, amely jelen-

leg egy Müüska Art Home Unique fotel és egy 

Müüska Design Dreaming franciaágy formájá-

ban képviselteti magát az üzletben. 
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„Az Art&Me galéria - mint 
a MÜÜSKA művészeti 

tanácsadója - által 
szervezett POP-UP 

kiállítás 11.26-ig látható 
a KARE üzletében”
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Aranyba borul a BDZ!
A BUDAFOKI DOHNÁNYI ZENEKAR MAGYARORSZÁG LEGDINAMIKUSABB ÉS LEGSOKOLDALÚBB SZIMFO-
NIKUS ZENEKARA. A FENNTARTÓ BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA JÓVOL-
TÁBÓL 1993 ÓTA HIVATÁSOS EGYÜTTES HOLLERUNG GÁBOR LISZT-DÍJAS KARNAGY, ÉRDEMES MŰVÉSZ 
IRÁNYÍTÁSA ALATT RÖVID IDŐ ALATT ELŐKELŐ HELYET VÍVOTT KI MAGÁNAK A MAGYAR ZENEI ÉLETBEN, 
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN PEDIG AZ ORSZÁG EGYIK VEZETŐ EGYÜTTESÉVÉ VÁLT.

IGAZÁBÓL KARÁCSONY
December 28-án, szombaton este ismét az 

Arénába várja közönségét a Budafoki Doh-

nányi zenekar, ahol „igazából megünnepli a 

karácsonyt”! Ezen az estén a Papp László 

Budapest Sportaréna egy valódi szimfonikus 

koncertshow-nak ad otthont, amely izgalma-

san ötvözi a zenét a tánccal és a vizualitás-

sal, ünnepi kikapcsolódást nyújtva gyermek-

nek és felnőttnek egyaránt. A legnépszerűbb 

nemzetközi karácsonyi dallamok csendülnek 

fel a klasszikus zene és a pop világából. A 

koncertshow-t látványos légtornász- és tánc-

betétek, valamint vetítés teszi még fergete-

kultúra   Budafoki Dohnányi Zenekar
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gesebbé. Az est meghívott vendége Tompos 

Kátya. 

A BDZ Igazából karácsony című szimfonikus 

koncertjével  sok ezer nehéz sorsú kisgyerek 

karácsonyát segíti szebbé varázsolni, így tá-

mogatva a Baptista Szeretetszolgálat Cipős-

doboz Akcióját.

ÚJÉVI KONCERT A MÜPA-BAN
A BDZ már tradíciónak számító Újévi kon-

certjét 2020. január 11-én tartja a MÜPA-ban. 

Az új esztendő hagyományosan kiemelkedő 

kulturális eseménye a Budafoki Dohnányi Ze-

nekar új évet köszöntő hangversenye, amely-

re az együttes mindig valamilyen különleges-

séggel, meglepetéssel készül. 

Ezúttal is komoly komolytalanságokkal, fék-

telen jó hangulattal, zenei sziporkákkal és 

finomságokkal kívánják elkápráztatni a kö-

zönséget. Az est házigazdája és vezényel: 

Hollerung Gábor.

ARANYBÁL
2020. februárjában, immár negyedik alka-

lommal rendezi meg a BDZ fiatalos, csillogó, 

sokszínű társasági eseményét, az Aranybált, 

gyakorlott és kezdő bálozók számára. Idei 

évadukban is arany- és ezüstasztalokkal vár-

ják vendégeiket, előre kiválasztható helyek-

kel, asztalfoglalásokkal. 

A Pesti Vigadó díszterme évente egyszer a 

BDZ és vendégei kedvéért ünnepi díszt ölt. 

A székeket körasztalok váltják fel, a színpad 

a díszpáholy elé kerül, továbbá egy tánc-

parkettel egészül ki. A panorámafolyosót 

fejedelmi ételek, pompás nedűk és ellenáll-

hatatlan sütemények foglalják el.  Az egész 

épületet betölti a zene. A bál első csúcspont-

ja a nyitóhangverseny, melyben a BDZ – Hol-

lerung Gábor irányítása alatt – ötvözi a tőle 

megszokott sziporkázó hangulatot a magas 

szintű koncertélménnyel.

A hangverseny után jöhet a zenés vacsora, 

melyhez big band zene és számos BDZ-ka-

marazenekari formáció társul. 

Az idei Aranybált február 8-án, szombat este 

rendezik meg, klasszikus bál, modern kön-

tösben, amely a bálok aranykorát idézi!

kultúra   Budafoki Dohnányi Zenekar
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KARÁCSONYI 
KÉSZÜLODÉS

Már évközben megbeszéltük a szerkesztőségben, hogy a decemberi magazinba készítünk egy klasszikus 

karácsonyi ajándék ötletek részt. Abban egyet is értettünk hogy nem szeretnénk egy sablonos ajándék 

katalógus vagy reklámújság feelinget viszont hogy mik azok a dolgok amik bekerüljenek, na abban volt 

némi véleménykülönbség. A megoldás végül az let t, hogy mindenki mondhatott egy szerinte szuper 

ajándék tippet és az ötletek mellé még összegyűjtöttük kedvenc sztárszakácsaink karácsonyi menüjéből 

azokat amit mi már kipróbáltunk és csak ajánlani tudjuk mindenkinek.

Íme, ezek a Luxury magazin csapatának tippjei karácsonyra!

BIG GREEN EGG

A legendás nagy zöld tojás. A világ első számú kamadó típusú 
grillsütője, az egyik legrégebbi gyártó, milliós rajongótáborral akik 
nap mint nap ebben készítik el a meleg ételeiket. Sajátossága a 
precíz hőszabályozás, a tojás alsó és felső részén lévő, finoman 
állítható szellőzők révén a belső hőmérséklete tökéletesen irá-
nyítható, amely egy faszéntüzelésű eszköz esetében különleges 
élmény.
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ÓRA - PANERAI LUMINOR 
LUNA ROSSA REGATTA 47MM

Viseld a Milánó divat egyik legújabb darabját, amelyet a gyártó Officine 
Panerai, a Luna Rossa csapat tiszteletére készített akik következő, 2021-
ben megrendező America’s Cup vitorlásverseny hivatalos kihívói. Az óra 
megjelenését egy kis pirossal dobták fel a tervezők elvégre hagyományosan 
ez Olaszország színe a technikai versenysportokban, és persze utalás a 
támogatott csapat nevére is. Ez nem az az óra, amit a ingujjunk alatt fogunk 
hordani. Szerkezet:PAM 01038

GREEN GATE DEKOR

A nyugodt stílus és a nyugodt természet, ahogy a dánok 
ismerik és szeretik. Pontosan ezek a jellemzők tükröződnek a 
népszerű dán márka – a GreenGate termékeiben. A dán gyártó 
a lágy színeket és a kellemes mintákat ötvözi. Az egyes tervek 
és minták mögött álló ötletek egy antik, kézzel festett francia 
19. századi formatervezésből származó egyedi archívumból 
erednek. Edények, konyhai eszközök, kötények, táskák, otthoni 
kiegészítők és sok más termék  amit a GreenGate újra és újra 
bemutat nekünk szép skandináv stílusban. 

NZI BUKÓSISAK

A gyár alapítója, Nazario Ibañez 1972-ben készítette el az első 
üvegszálas NZI bukósisakot. Azóta több mint 11 millió sisak ké-

szült a spanyolországi gyárban, amelyeket világszerte több 
mint 30 országba szállítanak. Az NZI Helmets történetében 
meghatározó szerepet tölt be a motorsport. 1989-ben Alex 

Crivillé, 2006-ban Álvaro Bautista és Jorge Lorenzo is nyert Mo-
toGP világbajnoki címet NZI bukósisakban. Saját fejlesztésű és 

gyártású héjszerkezet, ütéselnyelő belső héj, hőkezelt plexik. A 
gyár elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért céljuk teljesen 
újrahasznosítható anyagok fejlesztése, valamint új környezetba-

rát gyártási technológiák és szabványok létrehozása.
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SÜLT PULYKA, 
AHOGY MI KÉSZÍTJÜK 8-10 FŐRE:

1 tanyasi bébi pulyka kb, 5-6kg-os
só, bors
2 öröshagyma,pucolva,félbevágva
1 citrom (én mandarint használok, szerk.) félbevágva
1 fej fokhagyma
6 babérlevél
8 szelet füstölt bacon szalonna

FUSZERVAJ:
1 csomag szoba hőmérsékletű vaj, 375g
1 kisebb citrom leve és finoman reszelt héja (mondom hogy én man-
darinnal nyomom)
3 gerezd zúzott fokhagyma
kis csokor petrezselyem levele finomra vágva

A sütőt előmelegítjük 220C-ra, közben elkészítjük a fűszervajat.
A pulykát sózzuk, borsozzuk majd megtöltjük hagymával,mandarin-
nal,fokhagymával,babérlevéllel
Kezünkel fellazítjuk a bőrt a pulyka mellén és combján, majd a fű-
szervaj felét a madár bőre alá dugjuk és eloszlatjuk
A pulykát nagy tepsibe vagy rafinált magyar szakács lévén kacsasü-
tő tálba fektetjük mellel felfelé. A maradék vajat kívülről a bőrre 
kenjük, sózzuk, borsozzuk.
A pulykát 10-15 percre a forró sütőbe tesszük, majd kivesszük és 
meglocsoljuk a kisülő zsiradékkal. A mellrészt beborítjuk a szalonna 
szeletekkel, a sütőt 180C-ra állítjuk és vissza tesszük a pulykát kb 2 
és 1/2 órára.
Ha van kedvünk locsolgathatjuk a tepsi alján összegyűlő zsiradékkal, 
de az idő elteltével ellenőrizzük hogy megsült-e a hús. Ezt legköny-
nyebben egy hústűvel tehetjük meg, amit a comb legvastagabb ré-
szébe szúrjunk bele, és ha a kifolyó húsnedv színtelen akkor készen 
vagyunk.
Az elkészült madarat pihentessük fél órát letakarva, csak ezután 
tálaljuk forró mártással és klasszikus karácsonyi köretekkel.

CROQUEMBOUCHE, 
AVAGY A SÜTIKARÁCSONYFA

HOZZÁVALÓK:
200ml víz
120g vaj
pici só és cukor
20dkg liszt
6 tojás

A krém attól függően hogy ki mit szeret, lehet vaníliás, narancsos de 
akár csokis is, ezt mindenki saját ízlése szerint készítse el. 
A legfontosabb lépés az égetett tészta elkészítése, amihez fel kell 
forralni a vizet, a vajat, a sót és a cukrot valamint a lisztet hozzáad-
va kb 2 percig erősen kevergetve a tűz fölött elkészül a massza. Ha 
már elválik az edény falától akkor megvagyunk, vegyük le a tűzről, 
tegyük a tésztát robotgépbe majd kezdjük el keverni. Ha már hűl a 
tészta, tegyük hozzá a tojásokat és keverjük krémesre.  A kész tész-
tát tegyük nyomózsákba, és sütőpapírral bélelt tepsire nyomjunk dió 
nagyságú golyókat, majd tegyük 200C-ra előmelegített sütőbe 25 
percre úgy hogy a sütő aljába helyezzünk egy tál vizet is. Az idő le-
teltével, kapcsoljuk le a sütőt, nyissuk ki az ajtót egy picit és hagyjuk 
kihűlni lassan a golyókat, mintha Pavlova tortát készítenénk.
A tetszés szerint elkészített krémet tegyük nyomózsákba majd pici 
lyukat vájva a golyók aljába, töltsük meg azokat a krémmel.
Na most jön a neheze! Karamellt kell készíteni majd a karamellbe 
kell mártani a megtöltött golyókat és egymáshoz kell őket ragasz-
tani úgy, hogy egy szép tálon körberakva, kört kapjunk. Ha ezzel 
megvagyunk akkor kezdjük újra, de most már a golyócskáink alját 
is mártsuk bele a forró karamellbe és tegyük a már meglévőkre, 
így egy kisebb kört építve az alapra. Ezt addig folytassuk míg egy 
csodás kúp alakot kapunk. 
A végén langyos karamellbe mártsunk bele egy villát és a lefolyó 
karamellel tekerjük gyorsan körbe a sütikarácsonyfánkat. Szórjuk 
meg porcukorral, csillámcukorral vagy amivel szertnénk, a lényeg, 
hogy nekünk tetszen.

HONEYMATOR 
- MÉZES DUPLABAK
MÉZZEL EGYÜTT ERJESZTETT 
SÖRKÜLÖNLEGESSÉG

Válogatott német maláták, etyek-göböljárási napraforgóméz, 
diszkréten fűszerezve Hallertauer Perle komlóval és lassan, hosszan 
ászokolva. Ez a Honeymator, ami mélybarna színével, malátás-mézes 
teltségével, bársonyos kortyérzetével és melengetően magas alko-
holtartalmával béleli ki az ember lelkét a hideg téli időben.

Karácsonyi menü:

’’
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„G pontok”
A SZIMULÁCIÓK ALKALMAZÁSA A 21. SZÁZADI TECHNOLÓGIÁKBAN KEVÉSBÉ OTTHONOSAN MOZGÓ EMBE-
REK SZÁMÁRA SEM ISMERETLEN. MA MÁR SZINTE MONDANI SEM KELL, HOGY AZ EGYES TEVÉKENYSÉGEK 
ÉLETHŰ MODELLEZÉSE ÓRIÁSI ELŐNYÖKET REJT MAGÁBAN. MÁRA A SZINTE TÖKÉLETES MEGOLDÁSOK 
ALKALMAZÁSÁNAK CSAK AZ ANYAGI LEHETŐSÉGEK SZABNAK HATÁRT. ARRÓL, HOGY MERRE TART EZ A 
DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ IPARÁG, A GSIMULATION KÉT MUNKATÁRSÁVAL, GELETA F. JÓZSEFFEL „AS ZSE-
LÉ” ÉS TÖLGYESI ÁKOSSAL BESZÉLGETTEM.



752019/12



76 Luxury

business   Gsimulation



772019/12

SZÖVEG: BARNA ANDRÁS 

KÉPEK: NOVÁK ILDIKÓ, MAKAI GERGELY

A 
szimulátorfejlesztések szenté-

lyében egy kis irodában ülünk 

le beszélgetni, ahol stílszerűen 

monitorok gyűrűje társul hozzánk 

partnerként. Noha témánk mérnö-

ki bravúrokkal és hi-tech dolgokkal lesz kikövez-

ve, mégsem lehet figyelmen kívül hagyni Zselé 

mondatai között a téma iránti rejtett rajongást. 

Igazi rózsaszín digitális köd von körénk aurát. 

Néha azt hiszem, ébren is álmodik, mint egy-

kor gyerekként, amikor megszületett benne az 

elhatározás... A Gsimulation kitalálójának, létre-

hozójának története meseszerű, nem is lehetne 

másként elkezdeni, csak úgy: „Egyszer volt, hol 

nem volt, volt egyszer egy kétajtós szekrény…

– Hogyan folytatódik a meséd?

Zselé: Imádtam az autósportot, az autóver-

senyzőkre pedig mint félistenekre tekintettem, 

viszont az akkori életemben semmilyen valós 

módon nem jelent meg az autó. Taxival is csak 

ritkán utaztunk, és édesanyám is csak 40 éve-

sen vette meg az első kis Polskiját. Tehát min-

den nagyon távolinak tűnt ezzel a sporttal kap-

csolatban. Sokáig ezért szent meggyőződésem 

volt, hogy abba a világba csak beleszületni 

lehet. Viszont a benzingőz olthatatlan vágyat 

ébresztett bennem, amit valahogy csillapítani 

kellett. Egyfajta mentőövet jelentett a számító-

gép. Jöttek az autós játékok. Először csak a bil-

lentyűzettel, később, amikor már egy kormányt 

is lehetett hozzá csatlakoztatni, akkor azzal 

játszottam. Azonban itt nem állt meg a dolog, 

mert az egésznek a hangulatát is meg akartam 

teremteni. Ennek esett aztán áldozatául a kétaj-

tós szekrényünk, amit szó szerint kettévágtam, 

édesanyám legnagyobb örömére. (Nevet.) Ez 

lett az első cockpitem díszpárnákkal kibélelve, 

a végén egy monitorral. Noha ez amolyan fából 

vaskarika őrület volt, de mégsem ez jelentette a 

jéghegy csúcsát, hanem amikor kitaláltam azt, 

hogy mi lenne, ha ez az egész mozogna. Ez 

lett az én kis hógolyóm, amiből mára lavina lett. 

Ákos, eddig csak csendesen hallgattad a múlt-

idézést. Téged hogy szippantott be ez a dolog?

Tölgyesi Ákos: Némileg hasonló módon, bár 

business   Gsimulation

„Mi a saját technológiánkat 
fejlesztjük, a saját ötleteink 

alapján, nem akarunk egyetlen 
sorba sem beállni.”
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nem vágtam ketté egyetlen szekrényt sem. 

(Nevet.) Tulajdonképpen már az általános isko-

lában megfertőződtem, aminek az lett a vége, 

hogy szinte mindennap játszottam valamilyen 

autósportos számítógépes játékkal. Középis-

kolás koromban ugyan a lendület megtorpant 

egy kicsit, de amikor elkezdtem az egyetemet 

a járműmérnöki karon, akkor újból felerősödött 

az érdeklődésem, mert azt láttam, hogy téma 

mélyebb megismerése előrevisz. Később tagja 

lettem a BME Formula Racing Team csapatá-

nak, és ennek köszönhetően eljutottam a rallyc-

rossba, aminek későbbi folyományaként meg-

ismerkedtünk egymással. Zselénél találkoztam 

először olyan szimulátorral, amit már szimulátor-

nak lehet nevezni. Ez a gép már egy teljesen más 

magasság volt, mint amivel addig találkoztam, 

és annyira magába szippantott, hogy tudtam, én 

ebbe tevőlegesen is nagyon szívesen beszállnék. 

Valahogy így kezdődött.

– Mi következett a félbevágott szekrény 

után? Bánta még valami lakásban?

A fal. Az első szimulátorom terveit ugyanis a 

szobám falára rajzoltam fel 1 : 1-es méretarány-

ban, mi több, felszereltem egy komplett ülés-

rendszert is. Ekkor még nem létezett 3D-s kom-

putertervezés, viszont nagyon szerettem volna 

a maga valóságában is látni, hogy ez hogyan 

néz ki.

– Annak idején inspirálódtál valahonnan, 

vagy tudtál ötleteket gyűjteni?

– Á, nem, nem is volt nagyon honnan. Internet 

nem volt, legfeljebb egy-egy kóbor magazin ju-

tott el hozzánk, ha egyáltalán eljutott. Ezek az 

ötletek inkább ösztönösen a józan paraszti ész 

mentén öltöttek testet nálam akkoriban. Amikor 

a szekrényt kettévágtam, és a négy sarkára 

megterveztem a mozgatószerkezetet, akkor 

nekem fogalmam sem volt például arról, hogy 

az a mostani szervoaktuátorok elődje. 

Ma már minden másként van, a világ kinyílt, és 

nyomon lehet követni az iparágat. Van egy-két 

nagy cég, amelyek a NASCAR-nak és a Forma–

1-nek készítenek szimulátorokat, de az nem az 



792019/12

business   Gsimulation

én piacom, mert én nem az autótervezés irá-

nyába szeretnék elmenni.

– Merre visz a ti irányotok?

– Röviden úgy tudnám megfogalmazni, hogy 

mi „érzésszimulátorokat” tervezünk. Nem vélet-

lenül van a „G” betű a nevünkben sem, ami a G 

erőre utal. Én ugyanis azt vallom, hogy az autót 

érezni kell, és éppen ezért mi ebbe az irány-

ba kezdtünk el fejlődni. És ez az, amit mi egyre 

jobban és jobban szeretnénk csinálni. Persze 

van egy átmenet ebben a technológiában, ami 

információszimulációval indul, és ugyan van-

nak már benne G erők, de ezek fizikai értelem-

ben még nem hatnak ránk, mert információként 

érkeznek. A lényeg később az lesz, hogy érzed 

az autót a gyomroddal, az egyensúlyérzéked-

del. A tökéletes szimuláció célja, hogy minden 

egyes érzékszervet úgy tudjunk „megtámad-

ni”, ahogy az a valóságban is megtörténik egy 

gyorsításnál, egy erős fékezésnél, vagy éppen 

egy kanyarvételnél. Ha ez megvalósul, akkor 

minden kétséget kizáróan reprodukáltuk a va-

lóságot, amiben érzésből tudod majd vezetni 

az autót, nem pedig információk vagy egy bizo-

nyos „kotta alapján”, ami ma egyébként jellem-

ző az e-sport autós játékaira.

– Ennyire tökéletesen modellezhető a való-

ság?

– Abszolút.

– És a tökéletes szimuláció megvalósítása is 

olyan drága, mint a valóság?

– Ha jó szimulációt akarunk csinálni, akkor 

azonnal az autósport égisze alá tartozunk, hi-

szen azok az eszközök, alkatrészek, amikkel 

dolgozunk, méregdrágák. Ezért is nehéz fej-

lődési lépcsőket megfogalmazni a pályafutá-

„Ma az ötleteink nem 
kidolgozásra, hanem 

megvalósításra várnak.”
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sunkban. Mindent a büdzsé determinál, így 

leginkább azt építettük meg eddig, amit elbírt 

az adott költségvetés, nem pedig azt, amiben 

mondjuk kidomborodnak a vágyaink, az ötlete-

ink vagy a kreativitásunk.

– Az előbb egy rövid választ adtál arra, hogy 

megvalósítható a szimulációs tökéletesség. 

Van erre már valamiféle jövőkép?

– Csekély azok száma, akik azt a vonalat köve-

tik, amit mi. Véleményem szerint két számotte-

vő emberről beszélhetünk, egy Amerikában élő 

lengyel kollégáról és egy japán fejlesztőről. Ők 

mind a ketten alaprendszereket állítottak fel. Ez 

utóbbi japán rendszer – amit egyébként „bök-

döső” szimulátornak is hívnak – nem más, mint 

egy izomstimuláló, ami leutánozza, lemodellezi 

azt, hogy amikor autót vezetünk, milyen izmaink 

és miként vannak használatban.

– Ebből merítettetek?

– Számos cég gondolkozik így a piacon, és ez 

alapján gyártanak szimulátorokat, de ez ná-

lunk nem opció. Mi a saját technológiánkat fej-

lesztjük, a saját ötleteink alapján, nem akarunk 

egyetlen sorba sem beállni.

Amikor először széles plénum elé vittük az első 

saját szimulátorunkat, akkor megdöbbentő volt 

a fogadtatás. Véleményem szerint sokan azt 

sem tudták, hogy mi is történik velük, amikor 

beleültek a gépbe. Egy olyan mérföldkövet tet-

tünk le, ami nemcsak megerősített abban, hogy 

jó úton járunk, hanem kapcsolatokat is hozott, 

és ezek újabb lehetőségeket nyitottak meg. 

Kétségtelen, hogy ez a világ egy iszonyúan 

gyorsan és dinamikusan fejlődő iparág, amivel 

lépést kell tartani, és én lépést is akarok vele 

tartani. Ettől sokan meg is ijedtek a közvetlen 

környezetemben.

– Ákos, te bírod tartani a lépést?

– Nem egyszerű, az biztos, hiszen néha olyan 

lépések fogalmazódnak meg, amik túlmutatnak 

a realitáson. Legalábbis az elején mindenkép-

pen, de aztán menetközben mindig születnek 

részmegoldások, az egy nagy lépésből sok ki-

csi lesz, így a végén mindig eljutunk a kitűzött 

végeredményig.

„Nincs még egy hozzánk 
hasonló cég, és azt is 

hiszem, ha eljön a pillanat 
a megmérettetésre, akkor 

semmihez sem lesz 
hasonlítható a portfóliónk”
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Zselé: Ehhez hozzátéve azt gondolom, hogy 

a jelenlegi technológiánkat még nagyon soká-

ig tudnánk csinálni úgy, hogy abba ne kelljen 

kardinálisan új elképzeléseket behozni. Ma az 

ötleteink nem kidolgozásra, hanem megvaló-

sításra várnak. Ennek ellenére a lényeg mégis 

csak az, hogy távolabbra nézzünk, hiszen az 

idők, a kapcsolatok, az igények változnak, és 

a piac is alakít minket. A mi feladatunk az önál-

ló fejlesztés és a prototípus legyártása. Ahogy 

korábban is említettem: nem mások után vagy 

mások által kitalált rendszereket akarunk adop-

tálni, hanem a saját megoldásainkat, ötleteinket 

akarjuk formába önteni.

– Ennek fényében – és egy korábbi kérdé-

semre ráerősítve – meg lehet fogalmazni 

pontosan, hogy merre tartotok?

– Akár vissza is térhetünk beszélgetés gyöke-

rét jelentő autósporthoz. Mindannyian – akik 

ebben a szimulátorvilágban együtt dolgozunk 

– nagyon, mondhatni imádatig szeretjük ezt a 

sportot, és nagyon szeretnénk benne komoly 

munkát vállalni egy-két profi csapatnál, legyen 

az magyar vagy külföldi. Ebben a kérdésben a 

professzionalitás a lényeg, ugyanis szeretnénk 

egy olyan szimulációs rendszert építeni, amit 

később egy versenycsapat arra használ, hogy 

jobb autót fejlesszen, illetve a pilótái jobbak 

legyenek. Ebben a tárgykörben már vannak 

olyan újításaink és innovációink, amivel még 

nem találkoztunk ebben az iparágban, ami 

duplán jó érzéssel tölt el, hiszen a lehetősége-

ink igencsak behatároltak.

Ugyanakkor e prioritás mellett minden olyan 

dologgal kapcsolatban nyitottak vagyunk, amik 

a mozgásmodellezéssel kapcsolatosak.

– Ennek felvázolt a jövőképnek mennyire 

van realitása?

– Közhelyesen úgy is fogalmazhatnék, hogy kis 

ország, kis foci. Idehaza még nincs meg a háttér, 

és nincsenek meg azok a feltételek, amelyek az 

ilyen jellegű technológiák használatát evidenssé 

tennék. Ez egyébként leginkább a csapatok ré-

széről nem is elhatározás kérdése, hanem egy-

szerűen gazdasági kérdés. Mégis számunkra a 

hazai egy jó pálya a megerősödésre. A nyitást a 

külföld jelentené, és feltehetően jelenti is majd, 

azonban a mai állapotunkban ma még vékony 

jégen táncolunk. Ugyanis nem szeretnénk, ha 

az általunk megvalósított innovációkat és ötlete-

ket bárki erőből – csak azért, mert pénze van –, 

pestisen szólva: „lenyúlná”. Úgyhogy óvatosan 

kezeljük ezt a kérdést, és tartjuk a fokozatosság 

elvét, aminek fontos elemeként az autósszimu-

lációs programunk portfólióján dolgozunk, ami 

kiegészül motor-, gokart- és e-sport-szimulátorral 

is. Amikor ez megvan, akkor szeretnénk kilépni 

igazából a nemzetközi piacra.
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Ma egyébként el tudjuk helyezni magunkat 

ezen a piacon, és abban is biztos vagyok, hogy 

nincs még egy hozzánk hasonló cég, és azt is 

hiszem, ha eljön a pillanat a megmérettetésre, 

akkor semmihez sem lesz hasonlítható a port-

fóliónk.
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Különös szilveszter
AZ EICMA KIÁLLÍTÁSON MÁR MEGTÖRTÉNT A SZILVESZTER, HISZEN MINDEN ŐSSZEL MILÁNÓBAN LEPLEZIK LE 
A MOTORGYÁRTÓK A 2020-AS MODELLÉV ÚJDONSÁGAIT. IDÉN SEM VOLT EZ MÁSKÉPP, HISZEN SZÁMTALAN 
VADONATÚJ ÉS KONCEPCIÓ MODELLEL ISMERKEDHETTEK MEG A KÉTKERŰEK SZERELMESEI. MAGAZINUNK 
CSAPATA SZEMÉLYESEN IS JELENT VOLT AZ ESEMÉNYEN, ÍGY TESTKÖZELBŐL ISMERHETTÜK MEG A TRENDET.
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A
mit látni lehet a jövő trendekről, az 

az, hogy két kategória emelkedik 

ki most a motorkerékpár piacon. 

Az egyik, a korábban is trendi és 

igen látványos naked bike vonal, 

a másik pedig az utóbbi években felerősődött 

túra- és kalandmotorok világa. Ezekben a ka-

tegóriákban láthattuk a legtöbb európai és vi-

lág-premiert. Természetesen a kétkerekűek vi-

lágában is egyre erősebb az elektromos vonal, 

a rollerektől kezdve a robogókon át, egészen a 

speed motorokig nagy volt kínálat. Személyes 

tapasztalataink közé tartozik az is, hogy annak 

ellenére, hogy csak négy csarnokot ölel fel a 

kiállítás, hát bizony kell két nap, hogy minden 

részletét alaposan szemügyre vegye az ember. 

Ráadásul nagyon ötletesen a rendezők vegye-

sen osztják ki a helyeket, így minden részt végig 

kell járnunk ahhoz hogy minden kiállítót meglel-

jünk. Ennek előnye, hogy olyan különlegessé-

gek, kiegészítők is szembe jönnek ami mellett 

legy tematikus elrendezés mellett lehet máskü-

lönben tovább mennénk. Csokorba szedve kö-

vetkezenek a legizgalmasabb újdonságok.

Bimota
Az elmúlt ötven évben sok csodálatos motor 

született, de egy márkanév alatt senki nem tu-

dott annyi zsenialitást piacra dobni, mint Valerio 

Bianchi, Giuseppe Morri és Massimo Tamburini 

- vagyis a BIMOTA. Sajnos a márka történetének 

nem minden fejezete vidám, például a legutóbbi 

sem, amikor két svájci befektető próbálta meg-

menteni - sikertelenül. A márka most azonban 

a Kawasaki fennhatósága alá került Milónában 

éppen a japánok standjának szerves részeként 

bukkant fel egy Bimota sarok, ahola Tesi H2 mo-

dell világpremierjánek is szemtanúi lehettünk.

BMW
A BMW Motorrad kiállítási a „Make Life A 

Ride” mottóra fűzte fel milánói programját bi-

zonyítva, hogy a motorozás tulajdonképpen 

egy életfilozófia. A stand az eddigieknél is 

megfelelőbb hely volt arra, hogy a motorosok 

itt találkozzanak és cseréljenek eszmét Négy 

világpremier mellett ezen a kiállításon mutat-

kozott be a BMW Motorrad 2020-as motoros 

ruházati kollekciója is.

Az egyik újdonság az S 1000 XR még köny-

nyebb, még gyorsabb és még sokoldalúbb, 

mint elődje. A bestsellernek számító, drasztikus 

tömeglefaragáson átesett Adventure Sport mo-

torkerékpár a korábbiaknál is agilisabbá vált, 
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mindemellett eddig példátlanul magas szinten 

ötvözi egymással a hosszú utakhoz ideális ké-

nyelmet és a sportos képességeket. Teljesen új 

fejlesztésű motorjával és futóművével, valamint 

a 226 kilogrammnyi saját tömegével – ami azo-

nos felszereltségnél 10 kg-mal könnyebb előd-

jénél – az S 1000 XR egy merőben új dimen-

ziót tár fel az Adventure Sport szegmensben. 

Hasonló koncepciót követ az új F 900 R Dyna-

mic Roadster és az F 900 XR Adventure Sport 

modell is, amelyekkel a BMW kibővíti kínálatát 

a népszerű középkategóriában. Mindkét modell 

sportos motorozási élményt, könnyű kezelhető-

séget és egyedülálló felszereltség-opció kínála-

tot nyújt, mindezt vonzó ár-érték arányban. A két 

modell masszív váza megegyezik, de jellemüket 

és pozicionálásukat tekintve jelentős eltéréseket 

mutatnak.
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Ducati
Az első Ducati Streetfighter még a 1098 alapjaira 

épült, most pedig itt van az új, immár a Desmose-

dici Stradale V4 blokkal - a műszaki megoldásai-

nak nagyrésze a Panigale V4-ből érkezett, lénye-

gében egy az egyben. Számokkal a Streetfighter 

V4 nagyon jól áll, 1103 köbcenti, négy henger 

V alakban, 208 lóerő 12500-as fordulaton - ami 

a legfontosabb, hogy a Panigaléhoz képest in-

kább nyomatékra hangolták, ezen a téren 30%-

kal többet tud a Streetfighter 1098-nál. Aztán ha 

valakinek elborul az agya, erre is tehet verseny 

kipufogórendszert, és akkor már egy 220 lóerős 

nakeddel őrülhet meg.

Harley-Davidson
Az erő, a teljesítmény és a stílus új korát tárta a 

nagyközönség elé a Harley-Davidson Milánóban 

az EICMA kiállításon. Bemutatkoztak az új 2020-

as Harley-Davidson Adventure és Streetfighter 

modellek, amelyeket a vadonatúj Revolution Max 

motorblokkok hajtják. A vadonatúj, 60 fokos hen-

gerszögű nagy teljesítményű V-Twin motorblokkot 

a Harley-Davidson motorkerékpárok egy új csa-

ládja számára tervezték, amelyek két különböző 

modellben öltenek testet: az 1250 cm3-es az új 

Harley-Davidson Pan America, a 975 cm3-es pe-

dig a Harley-Davidson Bronx 975 formájában.

A Harley-Davidson Pan America egy vadonatúj, 

fejlett adventure touring motorkerékpár tábortűz, 

kalandvágy és vagányság tökéletes elegye. A 

Pan America 1250 modellt, ezt a minden akadályt 

leküzdő kétkerekűt, amelyen minden szükséges 

eszköz megtalálható, az ismeretlen felfedezésé-

nek öröme hajtja.

Az új Revolution Max motorblokk képezi a va-

donatúj Harley-Davidson Bronx 975 központi 

elemét is. Ezt a középsúlyú utcai harcost az őt 

megillető merészséggel és teljesítménnyel lát-

ták el. A Harley-Davidson Bronx 975, amelynél 

a 975 cm3-es Revolution Max nyomatékát és 

erejét modern, mégis nyers erőt sugárzó külső-

vel ruházták fel, a középsúlynak egy egészen új 

értelmet kölcsönöz. 

Honda
A japánok hatalmas standdal és számtalan új-

donsággal várták az idei kiállítást. Több mint 

harminc éve már, hogy a legendás Honda 

XRV650 Africa Twin berobbant az európai piac-

ra, és napjainkban is egyedülálló kultusz övezi 

a modellt. Most a jelenkori átiratot mutatta be a 

Honda.

Szintén klasszikus a Fireblade modell, amely 

az elmúlt 28 évben a tökéletes kezelhetőség, 

a páratlan egyensúly és a lenyűgöző vezeté-

si élmény szinonimája lett.  Az új, „Verseny-

zésre született” szlogennel készült modellt. 

Egyenesen az RC213V MotoGP-motorból és 

annak rendszámos változatából, az RC213V-

S-ből merítettek ihletet a mérnökök, és lelkiis-

meretes munkájuk gyümölcseként napvilágot 

látott a Honda történetének legerősebb soros, 

négyhengeres motorja. Furata és lökete meg-

egyezik az RC213V-S-ével, így nem meglepő, 

hogy a 2020-as CBR1000RR-R Fireblade 14 

500-as percenkénti fordulatszámnál elérhető, 

217,6 lóerő csúcsteljesítménnyel büszkélked-

het, legnagyobb forgatónyomatéka 113 Nm 

12 500-nál, míg menetkész tömege csupán 

201 kg.

Husqvarna
Az elmúlt öt évben a Husqvarna folyamatosan 

szállítja az EICMA-ra az érdekesebbnél érdeke-
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sebb tanulmányokat, a KTM-hez tartozó, egykori 

svéd márka dizájnban folyamatosan olyat tud 

alkotni. A Husqvarna Norden 901 Concept fan-

tasztikus lett, alapjaiban egy KTM 790 Adventu-

re - annyi különlegességgel, hogy a KTM 790-es 

blokkja helyett már az új 890-es blokkot álmodták 

bele, a név is erre utal. Ha készülni fog a jövőben 

ilyen motor, abban valószínűleg az újabb techni-

kát fogják használni - a Husqvarna a KTM prémi-

um márkája, ez így helyes.

A KTM jövőre kiszáll a Moto2-ből, a felszabadu-

ló forrásokat pedig egyrészt a MotoGP-re költik, 

másrészt pedig elindítják belőle a Husqvarna 

Moto3-as csapatát. Ennek szellemében a másik 

koncepció már a lehetséges versenygép formáját 

vetíti elő.

Italjet
A Dragster moped nem gyakori látvány, de aki 

egyszer megnézte, nem felejti el: zseniális forma, 

csodás ötletek. Térhálós váz, lengőkaros első fu-

tómű, a váz közepébe behozott rugóstag, csak 

hogy a fontosabbakat említsem. És most ez a 

járgány visszatért. Három változatot mutattak be, 

melyek között a blokk mérete a különbség: 125, 

150, 200 köbcentivel készül majd - mindhárom fo-

lyadékhűtéses, négyütemű, Euro4-es motor.

Piaggio csoport
Milánóban az Aprilia vitte a prímet. Az RS660 

modell mellett volt egy tanulmány és egy tea-

ser is, amelyek az RS 660 testvérmodelljei 

lesznek: egy naked, vagyis a Tuono 660 és 

egy adventure bike, a Tuareg 660. A Tuono 

660 egyébként nem lesz nagyon csupasz, 

ugyanis a fejidom lent egy félidomban fojta-

tódik, így ezen is megmaradnak az aerodi-

namikai elemek, majd a hűtő alatt egy hasi-

dom kezdődik, amely eltakarja a blokk alatti 

kuszaságot. Az RS 660-hoz hasonlóan Tuono 

660 elektronikája is kiemelkedik a mezőnyből, 

ugyanis egy IMU köré épített, mindent tudó 

rendszert örököl az RSV4-ből. A Tuonót 2021-

es modellnek ígéri az Aprilia, vagyis egy év 

múlva fog ott tartani, mint most az RS 660.

A Moto Guzzinál mintha nem lettek volna kel-

lően elégedettek a V85 TT túraképességeivel 

- igazából alapból is mindent tud, ami egy tú-

rázáshoz kell, így inkább egy új felszereltségi 
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szintről van szó, amihez elég szép bronz-fe-

kete-piros fényezés jár. A műszaki oldal nem 

is változott, marad a 853 köbcentis, 79 lóerős 

blokk, csak az extralista módosult: a Travel 

változat magasabb szélvédőt, oldaldobozo-

kat, középállványt, ködlámpákat és fűtött mar-

kolatokat kap szériában.

Suzuki
Hivatalosan is lehullott a lepel az új Suzuki 

V-Strom 1050 motorkerékpárról, amely 2 variá-

cióban is elérhető lesz jövő év elejétől. Az izgal-

mas vonalvezetésű kalandmotorok nem titkoltan 

a legendás DR Big és a DR-Z modelljeink nyom-

dokait követik, miközben számos kiegészítő és 

több tucat választható extrák sora mellett, mo-

dellenként 3 különböző színvilágot nyújtanak. 

A Suzuki által elindított jellegzetes csőrös for-

matervezés, hű marad az elődök örökségéhez, 

miközben agresszívebbé és még merészebbé 

teszi az új generációs V-Strom motorjainkat. Az 

1037 köbcentis V-Twin motor továbbfejlesztésre 

került, így nagyobb teljesítményt elérve már 106 

lóerő biztosítja a hegycsúcsok meghódítását, 

miközben megfelel az EURO5 környezetvédel-

mi előírásoknak.

Yamaha
Az EICMA-n több új motort is bemutattak, köz-

tük a Tracert, amely egyszerűen zseniálisan 

néz ki. Az aktuális/kifutó széria sem volt rossz, 

de az új egyszerűen bravúros - egyszerre követi 

az YZF-R1 formanyelvét és hoz teljesen újat. A 

világításról két projektoros lámpa gondoskodik, 

amelyek fölött két gonosz metszésű ledes me-

netfény kapott helyet. A műszaki oldalon kisebb 

a fejlődés - az MT-07 689 köbcentis blokkját 

upgradelték, hogy teljesítse az Euro5-öt, ehhez 

módosítottak a befecskendezésen, a gyújtáson, 

a légbevitelen és a kipufogórendszeren.

A Yamaha ha nem is radikálisan, de határozottan 

belenyúlt a TMax-ba is, és bemutatták a TMax 

560-at. A 2020-as változatot felzárkóztatják az 

Euro5-höz, illetve áthangolták, hogy sportosabb 

legyen. A Tmax sorozat 2001-ben indult, és meg-

érkeztek a hetedik generációhoz - az alap TMax 

mellett lesz egy csúcsváltozat, amelyet Tech Max-

nek hívnak.
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Villamosítási 
jövőkép
A 2019-ES TOKIÓI AUTÓSZALONON LELEPLEZETT LF-30 ELECTRIFIED TANUL-
MÁNYAUTÓ A LEXUS VILLAMOSÍTÁSI JÖVŐKÉPÉT TESTESÍTI MEG, EGY OLYAN 
AUTÓRÓL, AMELY EDDIG NEM ISMERT BETELJESÜLÉST ÉS ÖRÖMÖT NYÚJT 
VEZETŐJE SZÁMÁRA. A FUTURISZTIKUS KÜLSŐ ELŐREVETÍTI A 2030-AS ÉVEK 
LEXUS ELEKTROMOS JÁRMŰVEINEK KÉPÉT, AMELYHEZ AZ ÖNVZETŐ TECHNO-
LÓGIÁK HASZNÁLATÁT LEHETŐVÉ TEVŐ INNOVATÍV UTASTÉR, LENYŰGÖZŐ ÚJ 
GENERÁCIÓS MŰSZERFAL ÉS TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK TÁRSULNAK. A KERÉKBE 
ÉPÍTETT NÉGY ELEKTROMOTOR, AZ ELEKTROMOS KORMÁNYZÁS ÉS A LEXUS 
ADVANCED POSTURE CONTROL (FEJLETT POZÍCIÓFELÜGYELET) SEGÍTSÉGÉVEL 
AZ LF30 SEMMIHEZ NEM HASONLÍTHATÓ DINAMIKAI ÉLMÉNYT NYÚJT.



100 Luxury

autó   Lexus LF-30

A 
most bemutatott Lexus Electrified vízió hatalmas lépés a menetteljesítmények, a ve-

zethetőség, az irányíthatóság és a vezetési élmény területén. Annál is inkább, mivel 

társadalmunk az önvezetéssel és a villamosítással egy új korszakba lépett. A Lexu-

sok eredeti vezetési élményének felidézésére kifejlesztettek egy úgynevezett pozí-

ciófelügyelő rendszert és más olyan elektromos technológiákat, amelyek nemcsak a 

vezetési élményt javítják, de alapvetően változtatják meg a jövő luxusautóinak lényegét. A népsze-

rű benzines hibridek és azok részegységeinek (akkumulátor vezérlés, teljesítményszabályzó mo-

dulok és elektromotorok) fejlesztése során a Lexus nagy tudásra tett szert ezen a téren. A Lexus 

Electrified technológia pedig még ennél is magasabb szintet képvisel, hiszen képes egyesíteni a 

hajtáslánc, a kormányzás, a futómű és a fékek vezérlő rendszereit, és teljes egészében kiaknázza 

az elektromotor-vezérlés lehetőségeit, amit eredetileg a hibridekhez fejlesztettek ki. 

Az LF-30 Electrified tanulmányautó a Lexus Electrified vízió megtestesülése. Külsején művészi 

eszközökkel hozták létre a BEV járművektől elvárt imázst, ami futurisztikus formavilágban teljese-

dik ki. Az utastér kialakítása magabiztosan ötvözi az önvezetést és az új technológiákat, ezzel is 

megerősítve a Lexus különleges világát. A menetteljesítmények alapjául a Lexus Electrified főda-

rabok szolgálnak, amelyek a legújabb technológiákkal kiegészítve megszilárdítják a Lexus vezető 

szerepét a HEV rendszerek fejlesztésében. Precíz elektromotorok segítségével a jármű karosszé-

riájának pozícióváltásaival azonnal korrigálható a vezető testhelyzete – ez eddig a hagyományos 

járművekben nem volt lehetséges. Az LF-30 Electrified ezen kívül számos olyan technológiát tar-

talmaz, ami már a következő évtized fejlesztéseit vetíti előre. Ilyen például az új, emberközpontú 

filozófia alapján kialakított műszerfal, vagy a steer-by-wire elektromos kormányzás.

A formaterv különös kihívást jelent a kerékbe épített motoros BEV járműveken, hiszen ennél a 

felépítésnél újszerű megoldások alkalmazására is lehetőség nyílik. Ezért a Lexus vizuálisan is ki-

emelte az LF-30 Electrified különleges energiaáramlását. A karosszéria formája felhasználja a ka-

rosszéria sarkaiban elhelyezkedő kerekek által keltett energiát, amely az utastér felé áramolva el-

halad a vezető mellett, és végül kiárad az útfelületre. A BEV-technika előnye, hogy nincs szükség 

motorházfedélre, így a jellegzetes, orsó alakú Lexus hűtőrács még inkább beleolvadhat az autó 

felépítésébe. Az autó oldalain végignyúló ablaküveg, az izmos sárvédők és a szárnyat formázó 

első lámpák széle adja ki az ikonikus Lexus-orsó kontúrját. A karosszéria kecsesen elegáns első 

része  töretlen és éles vonalvezetésű hátsó traktusba ível. A szárny kialakítású első lámpák mellett 

a hátsó lámpák élei, valamint az oldalsó levegőbeömlők biztosítják, hogy ne csak a légellenállás, 

de a hűtőteljesítmény is kiváló legyen a stílust a funkcióval egyesítő kialakításban.

Az oldalablakok áttetszősége fokozatmentesen állítható, így az utasok szabadon gyönyörköd-

hetnek a tájban, de éjszaka és egyéb szituációkban megőrizhetik privát szférájukat. Az autó 

orr-részének színe és az azon látható világító mintázat tudatja a szemből érkezővel, hogy az autó 

normál vagy önvezető üzemmódban közelít felé. Ez egy újabb megnyilvánulása a Lexus azon 

törekvésének, hogy megoldásai egyidejűleg stílusosak és funkcionálisak legyenek. Az „Elektro-

mos égbolt” fényezésben egy élvonalbeli féminfúziós eljárással készült bevonat ad különleges 

kékeszöld árnyalatot.
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autó   Lexus LF-30

A menetteljesítmények, a 
vezethetőség, a kezelhetőség 
és a vezetési élvezet alapvető 

mértékű javítása érdekében az 
LF-30 tanulmányba a fejlett 
pozíciófelügyeleten kívül is 

számos élvonalbeli technológiát 
építettek be. A mind a négy 

kerékbe beépített motoroknak 
és az alacsonyan beépített 

akkumulátoroknak köszönhetően 
alacsony a jármű súlypontja, így 

kifejezetten élvezetesen vezethető
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autó   Chevrolet Corvette Stingray Convertible

Amerikai örökzöld
A CHEVROLET LELEPLEZTE A JÖVŐ ÉVI KÖZÉPMOTOROS KABRIÓ CORVETTET. A 2020-AS STINGRAY KAB-
RIÓ, A CORVETTE TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ KOZÉPMOTOROS MODELLJÉNEK ÖRÖKSÉGÉRE ÉPÍT. A CONVER-
TIBLE AZAZ FEDETLEN VÁLTOZAT, CSAK 7 EZER DOLLÁRRAL LESZ DRÁGÁBB, MINT KUPÉ TÁRSA, MIKÖZ-
BEN MEGTARTJA ANNAK JELLEGZETES FORMÁIT.

A
z elektromosan lenyitható ke-

ménytető pontosan illeszke-

dik az autó karosszériájába, 

így még lehúzott tető mellett is 

ugyanakkora tárolóhelyet kínál-

va, mint a kupé kivitel. Mindemellett, megtar-

tották az orrban található tárolórészt is, ahova 

egy kisebb méretű táska könnyedén elfér. 

A kétrészes tető nagyjából 50 km/h sebessé-

gig akár menet közben is lenyitható, és akár 16 

másodperc alatt vissza is csukható. Hidraulikus 

rendszerről áttértek a sokkal megbízhatóbb 

elektromos motorokra, amelyekből összesen 

hat darab felel a tető mozgatásáért, és jeladók 

sokasága biztosítja annak pontos működését. 

A karosszéria színével megegyező tető találha-

tó az alapkivitelben, míg a karbon mintás lég-

beömlők és tető opcionális extraként rendelhe-

tőek a modellhez.

A Chevrolet nagy figyelmet fordított arra, hogy 

biztosítsa a megfelelő levegőmennyiséget a mo-

tor működése, illetve hűtése érdekében. Mivel 

a kompozit anyagból készült tető a motor feletti 

részben kapott helyet, így ott plusz hővédő leme-

zeket helyeztek el, így védve azt a motorból szár-

mazó hő ellen. A jármű közepén lévő hátsó szél-

védő állítható, hogy csökkentse a menetszelet és 

a szélzajt az utastérben. A tetőszerkezet úgy lett 

kialakítva, hogy a Stingray kupén is megtalálha-

tó z51 performance csomagban található hátsó 

szárnnyal kombinálva, felhúzott tetővel azonos a 

két kivitel légellenállása.

Motor tekintetében, a kabrió változat is megkapja a 

következő generációs 6,2 literes kisblokkos V8-as 

motort, amely a szegmens egyetlen szívómotorja. 

Teljesítménye 495 lóerő és 637 Nm nyomatékot 

képes előállítani, ami az elérhető legnagyobb tel-

jesítmény a belépő kategóriás Corvetteken belül. A 

V8-as motor párosul a Chevrolet első nyolcsebessé-

ges duplakuplungos váltójával, amely villámgyors 

váltásokat és kiváló erőátadást biztosít.

A 2020-as Chevrolet Corvette Stingray kabrió jövő 

év elején kerül forgalomba, és a már ismert 1LT, 

2LT és 3LT kivitelekben kínálják majd. Az Egye-

sült Államokban az alapmodell 1LT 67 ezer dol-

lártól kezdődik, ami 7 ezer dollárral több, mint a 

belépő szintű Corvette kupé 1LT 60 ezer dolláros 

kezdő ára.
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A jármű közepén lévő hátsó 
szélvédő állítható, hogy 

csökkentse a menetszelet 
és a szélzajt az utastérben. 

A tetőszerkezet úgy lett 
kialakítva, hogy a Stingray 
kupén is megtalálható z51 
performance csomagban 
található hátsó szárnnyal 

kombinálva, felhúzott 
tetővel azonos a két kivitel 

légellenállása.

autó   Chevrolet Corvette Stingray Convertible



104 Luxury

FOTÓ: NOVÁK ILDIKÓ

A
z új Corolla családot különböző 

ügyféligények figyelembe véte-

lével tervezték meg: a kompakt 

ötajtós a fiatal párok, a praktikus 

kombi a családok, a kényelmes 

szedán pedig a presztízst sugárzó megjelenés-

re és kiemelkedő kényelemre vágyók autója. 

1966-os bemutatása óta a Corollából összesen 

több mint 46 millió talált gazdára a világ több 

mint 150 országában. Az új, lépcsőshátú kivitel 

a többi Corolla-változathoz hasonlóan a Toyota 

TNGA GA-C padlólemezére épül, így ugyano-

lyan dinamikus megjelenésű és határozott kiál-

lású, mint testvérei. Ugyanakkor önálló egyéni-

ség is, és egyértelműen a sorozat legnagyobb 

presztízsű tagja, amit hatásosan hangsúlyoz az 

autó egyedi orrkialakítása és hátsó formavilága. 

Az orr-részen a Toyota jellegzetes Under Prio-

rity Catamaran formatervezési filozófiája köszön 

Nem véletlen népszerű
A HOSSZÚ ÉVEK ÓTA A VILÁG LEGNÉPSZERŰBB AUTÓJÁNAK SZÁMÍTÓ TOYOTA COROLLA VADONATÚJ, 12. 
GENERÁCIÓJÁNAK KÍNÁLATÁBAN AZ ELŐSZÖR AZ IDEI GENFI AUTÓSZALONON BEMUTATOTT ÖTAJTÓS ÉS 
A NEMRÉGIBEN A PÁRIZSI AUTÓSZALONON LELEPLEZETT KOMBI (TOURING SPORTS) VÁLTOZATOK UTÁN 
LEHULLOTT A LEPEL A LÉPCSŐSHÁTÚ KIVITELRŐL IS. A VADONATÚJ COROLLA SEDAN MOST ELŐSZÖR 
1,8 LITERES ÖNTÖLTŐ HIBRID HAJTÁSSAL IS ELÉRHETŐ LESZ EURÓPÁBAN. EZT AZ UTÓBBI VÁLTOZATOT 
TEHETTÜK PRÓBÁRA EGY HOSSZABB TESZT SORÁN.

vissza. Az első sárvédők kétlépcsős vonalai 

még a többi Corolláénál is határozottabban for-

dulnak az alsó hűtőmaszk éleibe, a keskeny, de 

erősen térhatású felső maszk pedig közvetlenül 

a sarkokat is körülölelő fényszórókhoz csatlako-

zik, kiemelve az autó vonalait és magabiztos ki-

állását. A hátsó formavilág meghatározó elemei 

a dinamikus lökhárító és fordított trapéz alakú 

csomagtérajtó, amelyek harmóniában állnak a 

erőteljes orrkialakítással. A szedán-specifikus 

hátsó lámpatesteket krómdíszítés kapcsolja 

össze, vizuálisan is kiemelve a karosszéria szé-

lességét. Első és hátsó LED fényvezető elemei 

még az éjszakai forgalomban is azonnal felis-

merhetővé teszik a Corolla Sedant.

Az új változat utastere az ötajtóséhoz és a 

kombiéhoz hasonlóan tágas és kényelmes, 

és a kabin bővelkedik a kiváló minőségű 

anyagokban és a fejlett technológiai megol-

dásokban. A tengelytávolság ugyanúgy 2700 

mm, mint a Touring Sports kivitelben, így a 

hátul ülő utasok lábtere is kifejezetten tágas. 

A prémium kidolgozású utastér számos ké-

nyelmi szolgáltatása között éppúgy szerepel 

a könnyen használható, vezeték nélküli tele-

fontöltő, mint a 8 colos multimédiás érintőké-

pernyő, a 7 colos információs kijelző és a 10 

colos képátlójú head-up display.

Az új Corolla Sedan kétféle hajtáslánccal 

lesz elérhető. Ezek egyike csendes, gyors 

gázreakciójú, rugalmas és rövid szakaszo-

kon tisztán elektromos hajtásra is alkalmas 

(konnektorból nem tölthető) 1,8 literes öntöltő 

hibrid, amelynek összesített rendszerteljesít-

ménye 122 lóerő. A lépcsőshátú kivitel ve-

gyes üzemben mért üzemanyag-fogyasztása 

a teszt során is hozta 5 l/100 km alatti értéket, 

miközben az autó a városi használatban akár 

az út 50 százalékát is képes tisztán elektro-

mos hajtással megtenni. A másik hajtáslánc 

a felfrissített 1,6 literes, rugalmas és jó hatás-

fokú benzinmotor, amely hatfokozatú kézi-, 

vagy fokozatmentes (CVT) sebességváltóval 

is elérhető.

autó   Toyota Corolla Sedan Hybrid
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A szedán-specifikus hátsó lámpatesteket krómdíszítés kapcsolja 
össze, vizuálisan is kiemelve a karosszéria szélességét. Első és 
hátsó LED fényvezető elemei még az éjszakai forgalomban is 

azonnal felismerhetővé teszik a Corolla Sedant.

autó   Toyota Corolla Sedan Hybrid
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A 
2020-as CRF1100L Africa Twin 

már első ránézésre is ízig-vérig 

ralimotornak tűnik, ami nem cso-

da, hiszen tervezésekor az moti-

válta a szakembereket, hogy egy 

kompromisszummentes endúróval lepjék meg 

a motorosokat. Karcsúbb, kisebb és 5 kg-mal 

könnyebb lett, miközben legnagyobb forgató-

Látlak Afrika
TÖBB MINT HARMINC ÉVE MÁR, HOGY A LEGENDÁS HONDA XRV650 AFRICA TWIN BEROBBANT AZ EURÓPAI PI-
ACRA, ÉS NAPJAINKBAN IS EGYEDÜLÁLLÓ KULTUSZ ÖVEZI A MODELLT. BÁR JELENKORI ÁTIRATA, A 2016-BAN 
BEMUTATOTT CRF1000L AFRICA TWIN TELJESEN ÚJ, MODERN MŰSZAKI ALAPOKRA ÉPÜL, NAGYBAN HASONLÍT 
FELMENŐJÉRE, UGYANIS AZONOS SZELLEMISÉGBEN FEJLESZTETTÉK A HONDA MÉRNÖKEI.

nyomatéka 6, csúcsteljesítménye pedig 7%-kal 

nőtt, és sorkettese a teljes fordulatszám-tarto-

mányban erősebbé vált.

Sikerének egyik titka az ideális teljesítmény/tö-

meg arány, ami éppúgy elmondható az elődök-

ről, mint napjaink Africa Twinjéről. A CRF1000L 

hétköznapi használatra alkalmas mindenesként 

éppúgy bevált, mint túra- és terepmotorként, 

hiszen kiemelkedő teljesítménye ellenére rend-

kívül könnyen kezelhető, elsőrangú futóműve 

pedig aszfalton és terepen is kiválóan helytáll.

A 2018-as változat fejlesztésekor a lábváltóval 

és a dupla kuplungos automatikus erőátvitel-

lel (DCT) felszerelt kivitelt is tökéletesítették a 

szakemberek. Ennek eredményeként az új, 

elektronikus gázmarkolattal (throttle-by-wire) kí-

motor   Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports
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Adventure Sportsból. Négy évvel a bemu-

tatkozást követően most új, nagyobb erőfor-

rással hajtott modell váltja a két népszerű 

endurót. A vadonatúj CRF1100L Africa Twin 

Adventure Sports túraalkalmasságát, techni-

kai színvonalát és menetteljesítményét egye-

bek mellett a rendkívül kifinomult, elektroni-

kusan szabályozható SHOWA EERA (Showa 

Electronically Equipped Ride Adjustment) 

felfüggesztés fokozza. A megújult műszaki 

alapokhoz vonzóbb külső is dukál, ezért a 

mérnökök alaposan áttervezték az idomzatot. 

Ezáltal még kompaktabbá vált a modell, job-

ban hasonlít a ralimotorokra, egyszersmind 

hatékonyabban használható terepen.

Összességében erősebbé és nyomatékosab-

bá vált, ugyanakkor továbbra is a kiváló kezel-

hetőség volt a cél, ezért a nagyobb erőforrás 

dacára lényegesen könnyebb lett, megfelelve a 

Honda örök érvényű elveinek.

nált Africa Twin három menetüzemmódot kínál 

fel a pilótának, amelyekkel az aktuális időjárási 

és útviszonyokhoz igazíthatja a motorkarakte-

risztikát, illetve a teljesítményleadás jellegét. 

Szintén újdonságként debütált a szélesebb tar-

tományban állítható HSTC (Honda Selectable 

Torque Control, azaz Honda Állítható Nyoma-

tékszabályozó), és komoly előrelépést jelentett 

az áttervezett kipufogórendszer, ugyanis sok-

kal jellegzetesebb hangon szólt, mint elődje, 

valamint a teljesítménynövekedéshez is hozzá-

járult. Ráadásként ekkor jelent meg az Adven-

ture Sports változat, ami hatékony időjárás-vé-

delmével, nagyobb üzemanyagtartályával és 

rugóútjával kifejezetten hosszú, terepes túrákra 

született.

Mindkét modell nagy sikert aratott Európában 

és szerte a világon, hiszen 2016-os megjele-

nése óta 87 000 darabot értékesítettek glo-

bálisan az Africa Twinből és az Africa Twin 

Jelentős mérföldkőhöz 
érkezett a Honda legendás 

kalandmotorja. Az új, karcsúbb 
váznak, terepralis idomzatnak 
és a módosított üléshelyzetnek 

köszönhetően 5 kg-mal 
könnyebbé vált és agilisabb 

lett terepen.

motor   Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports
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A
z „Axiom” névre hallgató hajó át-

lós acélgerendákat alkalmaz, a 

hajók tipikus konstrukciójának al-

ternatívájaként. A projekt célja ez-

zel a változtatással az volt, hogy 

akár 30 százalékkal csökkentsék az anyagfel-

használást, az összsúlyt, a működési költsége-

ket és növeljék a belső tereket.

A hajókat hagyományosan vertikális bordák 

sorozatából álló szerkezet alkotja, amelyek a 

hajótest teljes hosszán vannak elosztva. El-

lentétben a hagyományos módszerrel, Lujac 

Desautel tervében bemutatja a diagrid szerke-

zetű hajótestet a bordázott szerkezetek alter-

natívájaként. Az Axiom átlós acélgerendái 80 

méter hosszan futnak végig a hajó testén és fe-

délzetén, így egy szerkezeti egységet alkotva, 

amelynek eredményeképpen elméletileg akár 

egyharmaddal csökkentve a hajó megépítésé-

hez szükséges anyagok mennyiségét.

A diagrid szerkezet továbbá kiküszöböli a bel-

Acélos kiállás
A NEW YORK-I TERVEZŐ LUJAC DESAUTEL EGY 80 MÉTER HOSSZÚ SZUPERYACHTOT TERVEZETT, AMELYET 
AZ ÉPÍTÉSZETBEN TALÁLHATÓ ÁTLÓS RÁCSOZÁSÚ DIAGRID SZERKEZET INSPIRÁLT, CSAKÚGY, MINT A 
LONDONBAN TALÁLHATÓ NORMAN FOSTER ÁLTAL TERVEZETT GHERKIN, GÚNYNEVÉN „UBORKA” ELNEVE-
ZÉSŰ IRODAÉPÜLETET IS.

ső szerkezeti oszlopok szükségességét azáltal, 

hogy nagy, nyitott belső tereket hoz létre sza-

bad kilátással a tengerre. Noha a hajóépítés-

ben nem ezt használják a legtöbbet, Desautel 

mégis ezt a szerkezeti módszert választotta 

annak érdekében, hogy a yacht tulajdonosok-

Ellentétben a hagyományos módszerrel, Lujac Desautel 
tervében bemutatja a diagrid szerkezetű hajótestet a bordázott 
szerkezetek alternatívájaként. Az Axiom átlós acélgerendái 80 

méter hosszan futnak végig a hajó testén és fedélzetén, így 
egy szerkezeti egységet alkotva, amelynek eredményeképpen 

elméletileg akár egyharmaddal csökkentve a hajó megépítéséhez 
szükséges anyagok mennyiségét.

nak nagyobb belső tereket, rövidebb megépí-

tési időt és kisebb energiafogyasztást kínáljon. 

Lényegében az Axiom egy új fényt akar vinni 

a yacht tervezés módszereibe az építészet, az 

infrastruktúra, a művészet és a szállítmányozás 

tervezésének ötvözésével.

hajó   Axiom



1132019/12

hajó   Axiom



Luxury114

hajó   Salomé Yachts

Bugatti után 
szabadon
ETIENNE SALOMÉ, SPORTAUTÓ-TERVEZŐ, A SALOMÉ YACHTS ÚJ MÁR-
KANÉVEN MUTATTA BE ELSŐ PROJEKTJÉT. SALOMÉ OLASZORSZÁ-
GI LÉTESÍTMÉNYÉBEN MÁR FOLYAMATBAN VAN AZ ÚJ 12 MÉTERES 
EGYEDI HAJÓ ELSŐ 12 EGYSÉGÉNEK ÉPÍTÉSE.

A
z első ügyfelek számára a hajók érkezése szándékosan egybeesik a 2020-as Monaco 

Yacht Show-val. Az Atlantic nevű hajót Salomé tervezte, aki korábban a Bugatti, a Maz-

da és a Renault márkáknak tervezett. Az Atlantic lesz az első yacht projekt, amelyet az 

újonnan alapított márka készít. Az Atlantic formáját a Formula versenyautók aerodinami-

kus karosszériái ihlették. A hajótest lehetővé teszi a levegő szabad áramlását a yachton 

keresztül, növelve ezzel annak stabilitását és csökkentve légellenállását. A hajó egy Garmin üveg piló-

tafülkével, opcionális öndokkoló technológiával és egy garantáltan egyedi sportos karakterrel rendel-

kezik. „A sporthajót minden idők legszebb klasszikus sportautója, a Bugatti T57SC Atlantic tiszteletére 

Atlantic-nak neveztük el” – nyilatkozta Salomé. Az Atlantic számos vízi játékot fog szállítani, köztük két 

testreszabott Seabob-ot. Az új sporthajó 14 hangszórót és két mélysugárzót is kapott, és összesen 

kilenc ember szállítására alkalmas. A meghajtásért egy pár Volvo Penta D6-440/ DPI motor felel, ame-

lyek együttesen 880 lóerőt biztosítanak, így lehetővé téve az 55-60 csomós maximális végsebesség 

elérését.

A Salomé yacht 
formáját 

a Formula versenyautók 
aerodinamikus karosszériái 

ihlették. 
A hajótest lehetővé teszi a 
levegő szabad áramlását 

a hajón keresztül, növelve 
ezzel annak stabilitását és 
csökkentve légellenállását. 

A sporthajót minden 
idők legszebb klasszikus 

sportautója, 
a Bugatti T57SC Atlantic 
tiszteletére nevezték el 

Atlantic-nak.
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Önjelölt James Bondoknak
A CAMPER & NICHOLSONS YACHT KÖLCSÖNZŐ JÓVOLTÁBÓL 72 EZER DOLLÁRBÓL (KB. 21 MILLIÓ FORINT) 
EGY HÉTRE BÁRKI JAMES BONDÁ VÁLHAT, ENNYI PÉNZÉRT LEHET UGYANIS KIBÉRELNI AZT A 108 LÁB (32,9 
MÉTER) HOSSZÚ SUNSEEKER PREDATOR LUXUS HAJÓT, AMELY IAN FLEMING 1953-AS REGÉNYÉNEK 2006-
OS FILMES FELDOLGOZÁSÁBAN A CASINO ROYALE-BAN SZEREPELT.

A 
Casino Royale névre hallgató luxus cirkáló a filmben a főgonosz 

Le Chiffre (akit egyébként Mads Mikkelsen alakított) főhadiszállá-

saként szolgált. A yachtot 2004-ben a brit Sunseeker készítette, 

majd 2016-ban átesett egy 1,3 millió dolláros fiatalítókúrán, így 

ma ugyanolyan jó formában van, mint maga Daniel Craig.

A yacht mozgatásáról 3 darab 2000 lóerős MTU dízel erőforrás és Arneson 

vízfelszíni hajtás rendszer gondoskodik, melynek köszönhetően a sportos 

hajó 45 csomós (83 km/h-s) maximális sebességre képes, ami tökéletes a 

titkos ügynökök kijátszására, de ha éppen nem menekülünk, akkor 30-33 

csomós (55-60 km/h) sebességgel nagyon kényelmesen szelhetjük a ha-

bokat a hatalmas hajóval. A tengeri kék színben pompázó kecses hajótest 

pedig a remek manőverezhetőséget biztosítja a számunkra, ami bizony nem 

hátrány az üldözések során.

A Casino Royale belsejében a nagyvonalú nyitott tér tervezési koncepció-

nak köszönhetően pedig valóban fejedelmi kényelem vár ránk a kapitányi 

hálóban, a VIP és a két vendég kabinban, ahol összesen 8 fő elhelyezésére 

van lehetőség. Minden szobához saját fürdő, szórakoztató központ, TV tar-

tozik, míg a kapitányi háló kényelmét egy gardrób is növeli. Persze a 4 fős 

személyzet lakrésze sem spártai, azért oda már nem jutott a cseresznyefa 

berakásokból. A pénzes James Bond jelölteket a behúzható tetőablaknak 

köszönhetően fényárban úszó ebédlő, főfedélzeti jakuzzi, és nyitott bár várja 

a jól megérdemelt Martinival (felrázva és nem keverve természetesen!). A 

főgonosz üldözésében megfáradt 007-es egy sereg vízi játékkal (paddlebo-

ard, vízi sí, könnyűbúvár felszerelés, jet-ski) töltődhet fel a nap végén. 

Ha mindezen földi jó felkeltette az érdeklődésünket és van 21 millió forin-

tunk, akkor ne habozzunk a Casino Royale a Földközi-tengeren vár ránk, 

hogy ismét megmentsük a világot!

hajó   Casino Royale
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A Casino Royale névre hallgató 
yachtot 2004-ben a brit 

Sunseeker készítette, majd 
2016-ban átesett egy 1,3 millió 

dolláros fiatalítókúrán, így 
ma ugyanolyan jó formában 

van, mint maga Daniel Craig. A 
hajó belsejében a nagyvonalú 

nyitott tér tervezési 
koncepciónak köszönhetően 

pedig valóban fejedelmi 
kényelem vár ránk.
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