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Barcelona, Koppenhága, Amszterdam. A közös
bennük? Egyaránt a kerékpározás fellegváraként, a bringabarát nációk „legjeiként” gondol
rájuk Európa. Örömteli hír, hogy a trióhoz lassan Budapest is felzárkózik, áprilistól ugyanis
fővárosunk hatalmasat lép előre az alternatív közlekedés gyakorlatba való átültetésében.
Helyesebben tovább erősítésében. A város az
elmúlt években megmozdult, az emberek szeretik és akarják a kerékpáros közlekedést. A MOL
kerékpárprogramja több éves múltra tekint viszsza: része a kétkerekű-barát termékek és szolgáltatások sora több mint száz töltőállomáson,
koncertek, ingyenes bringamegőrző a nagyobb
fesztiválokon és a Bringaexpón, és most a MOL
Bubi üzemeltetési költségeihez való hozzájárulás. A MOL Bubi közösségi kerékpárhálózata e
hónaptól ezernél is több kétkerekű forgalomba
helyezésével tesz az élhetőbb fővárosi közösségi
közlekedéséért. Bízunk abban, hogy a pár száz
méterenként felvehető és több tucatnyi ponton
letehető bringák sokak A-ból B-be való eljutását
könnyítik majd meg, valós alternatívát nyújtva a
belvárosi araszolással szemben.
Persze az április, ahogy a tavasz általában, nem
csak a bringázásról szól, sőt: mostani lapszámunk például kiváló ötletekkel szolgál kezdő, ám
annál lelkesebb kertszépítők és a belvárosi körfolyosókat, teraszokat zöldíteni vágyók számára.
Ahogy azoknak is, akik húsvétkor egy kis
utazásra vágynának, csak épp azt nem tudják
még, merre induljanak.
Kellemes ünnepeket, sok-sok bringázást és
programokban gazdag időtöltést kívánok!
Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató

‹ Megjelenik havonta. Kiadja a Hamu és Gyémánt Média Kft., 1016 Budapest, Lisznyai u. 38., telefon: +36 1 398-8350, fax: +36 1 398-8361.
IMPRESSZUM • STÍLUS & LENDÜLET MAGAZIN • 2014. április ●
‹ A lapalapító képviselője: MOL Nyrt. Társasági Kommunikáció. Postacím: 1517 MOL Nyrt. Pf. 15. Felelős kiadó: Társasági Kommunikáció
A kiadó vezetői: Csetényi Csaba és Krskó Tibor. Lapalapító: MOL Nyrt. ●
‹ Főszerkesztő: Szarka Tünde. Szerkesztő: Bakai Anna, Richter Zita. Olvasószerkesztő: Fekete Zoltán. Korrektor:
vezetője. Lapigazgató: Szollár Domokos. Lapmenedzser-szerkesztő: Kovács Eszter. ●
Dudás Márta. Design: Hamu és Gyémánt Média – Gordos Gergő, Staller István. Szerzők: Csepelyi Adrienn, Drize Kiadó, Hegyi Áron, Horváth Andrea, Kiss Csaba, Lipcsei Árpád, Papp Sándor, Szedlmayer József, Tomanicz Éva.
‹ Képek: MOL. Ügynökségi képek: Thinkstock, Shutterstock, Stockfood/Puzzlepix. ●
‹ Hirdetésfelvétel: Bálint
Fotók: Sárosi Zoltán
www.fotogyar.com, info@fotogyar.com, Gyártásvezető: Lantos Vica. ●
‹ Fotóink, írásaink és grafikáink, a szerkesztési és tördelési megoldások önálló szerzői jogi védelem alatt állnak. Engedély nélkül másolásuk, felhasználásuk és utánzásuk
Balázs, e-mail: balint.balazs@mediasc.hu. ●
‹
jogszabályba ütközik, és büntetőjogi felelősséggel jár. ISSN 1785–0061 ●

2014. április | STÍLUS&LENDÜLET |

3

autós-motoros hírek

Izgalmak

Genfből

Az autósvilág legnagyobb tavaszi eseménye
a március 6–16. között megrendezett Genfi
Autószalon, ahol valamennyi autógyár igyekszik
lerántani a leplet féltve őrzött fejlesztéseiről.
Bemutatjuk a legizgalmasabb újdonságokat.

➜ magyar gyártmány
●
➜ a harmonikus
●
➜ városba, mezőre
●
➜ a méregzsák
●
➜ a kívánatos
●
Óvatos duhaj

Győrben készül
az új Audi TT is
Formájában visszafogottabban, technikájában alaposan megújult az Audi sportkupéja, a
TT. Bár a külső ráncfelvarrást sejtet, igazából
vadonatúj autóról van szó, amit az is bizonyít,
hogy a konszern MQB padlólemezére épül.
Az Audi ezzel folytatja a hagyományt, amely
szerint a TT mindig az aktuális Golf technikáját használja. Minden motorja kétliteres
turbó, a dízel TDI 184 lóerőt tud, és inkább
gazdaságosságával tűnik ki. A benzinesek
közül viszont a gyengébbik is 230 lovas, 370
Nm-rel, a csúcsváltozatba pedig ennek 310
lóerősre vadított változatát szerelik.

Tizenkét év után újra Peugeot

Oroszlános kompakt az év autója
Szokatlanul magabiztos fölénnyel nyerte el a nemzetközi szakújságírókból
álló zsűri bizalmát a Peugeot 308: az összesítésben 307 pontot kapott,
míg a második helyezett BMW i3 223-at. Ráadásul nagyon erős mezőnyben érte el ezt a sikert, hiszen idén először két teljesen elektromos
üzemű kocsi is képviseltette magát a döntőben. Bár a 308-as nem hemzseg a forradalmi újdonságoktól, minősége, ergonómiája, ár-érték aránya és remek, gazdaságos motorjai a javára billentették a mérleg nyelvét.
Harmadik helyen a Tesla Model S végzett.
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KISHÍREK
Digitális tükröt fejlesztett a Nissan

A rendszer egy nagy felbontású kamera
képét használja, amely egy LCD-kijelzőn
jelenik meg a belső tükörben. Ez tisztább képet és nagyobb látószöget jelent
a hagyományos tüköréhez képest, és
a látási viszonyokhoz is alkalmazkodik. A vezető, ha akarja, egy kapcsolóval
átválthat normál visszapillantó tükörre
is. Tavasztól rendelhető.

3D-s nyomtatás az autóiparban

60 éves a Ssangyong

Hozzánk is jön a legújabb Korando
Dél-Korea legrégebbi autómárkája, a Ssangyong hatvan évvel ezelőtt kezdte
a Willys Jeep licenszgyártásával, és mára a 4x4-es járművek igazi specialistájává nőtte ki magát. Egyik sikermodelljük a robusztus és elnyűhetetlen Korando,
amelynek immár negyedik generációja Romániában is forgalmazásba kerül.
A SUV kategóriában induló, kívül-belül alaposan megújult autó nyomatékos, kétliteres benzines és dízel erőforrásai mellett fejlett automata összkerékhajtás-rendszerével és kiváló ár-érték arányával hívja fel magára a figyelmet. Divatos karoszszériája valódi terepjáró-képességet takar.

Az Edag cég szakemberei a 3D nyomtatókat hívták segítségül, hogy kidolgozzák Genesis névre keresztelt alkotásukat, ami nem is egy teljes autó, hanem
egy fémváz, amit teljes egészében nyomtatott „páncél” vesz körül. Végtelenített
szénszálak felhasználásával az autóiparban szükséges szilárdság is elérhető
ezzel az eljárással, így egyre többen fűznek nagy reményeket a 3D-ben nyomtatott autókhoz.

Szigorú taxaméter

New York polgármestere fekete dobozokat építene a híres sárga taxikba, amelyek megállítanák a taxiórát, amennyiben a sofőr a megengedett sebességnél
gyorsabban hajt. A statisztikák szerint a
Nagy Alma taxisai túlságosan sok gyalogosgázolásban érintettek, ezért folytatja
Bill de Blasio az utóbbi évtizedekben
már jelentős sikereket elért balesetvédelmi programot a városban.

Egy év múlva jön az XE

Genfben jelentette be a Jaguar, hogy 12
hónap múlva bemutatják legújabb, egyben legkisebb modelljük, az XE sorozatgyártású változatát. A méretei alapján
a már nem gyártott és nem is túl sikeres X-Type utódjának tekinthető autóval a
nagymacska most valóban szeretné megszorongatni az Audi A4-et, a BMW 3-ast
és a Mercedes-Benz C-osztályt.

Farmotoros Renault

Az 5-ös előtt tiszteleg a Twingo
A meglehetősen sótlan második generáció után a Renault Twingo
visszatalált saját zsenialitásához – a nem kevésbé legendás 5-ös
modellt idézve. A szintén megújuló smart padlólemezére épített kisautó különlegessége a 49 fokos szögben, helytakarékosan beépített farmotor és az így előrébb tolt első kerekek miatti elképesztő
fordulékonyság. A gyártó egy vadonatúj motort is fejlesztett az aprósághoz, egy egyliteres, 70 lóerős, turbó nélküli egységet, de a Twingo kérhető a már
ismert 900 köbcentis, 90 lovas Energy
TCe erőforrással is.

Centenario

Gyönyörű ajándék
Századik születésnapját ünnepli a
Maserati, és ebből a jeles alkalomból
meglepte magát ezzel a lélegzetelállító
tanulmánnyal, amely ígéreteik szerint
hamarosan szériamodellé érik. Az Alfieri
a manufaktúra legszebb napjait felidéző
2+2 üléses Gran Turismo. A 4590 mm
hosszú, megkapó szépség az MC Stradale
24 centiméterrel megrövidített padlójára
épül, orrában a Ferrari 4,7 literes, V8-as
szívómotorja bömböl 460 lóerővel,
miközben 520 Nm-es nyomatékot
szabadít az aszfaltra.
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én és az autóm

Suzuki SX4
S-Cross

Több kérdés,
ugyanaz a válasz
Családi terepjáró, tágas kirándulóautó
vagy magasított kompakt modell – nem
meglepő, hogy az SX4 S-Cross sokféleképpen
jellemezhető, hiszen a legújabb „magyar”
Suzuki vérbeli crossover.
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A nagyobb testvér
A jól ismert SX4 nagyobb testvérét tavaly mutatta
be a japán gyártó, és az SX4 S-Cross modellt szintén
Esztergomban gyártják. Már a forma is elárulja, hogy
többfunkciós járműről van szó, amely partner szinte
bármilyen életmódhoz – ugyanúgy megfelel az aktív
egyedülállók és párok, mint a nagyobb családok igényeinek is. Mindezt a japán autókra jellemző visszafogott eleganciával teszi: a design nemcsak az esztétikumot szolgálja, de a praktikumot is. A kis súly
(a legkönnyebb verzió mindössze 1085 kg) és az
aerodinamikus vonalvezetés a kedvező fogyasztásban segít, a 2,6 méteres tengelytáv pedig garancia a
tágas belső térre. A műszerfal mutatós, de nem hivalkodó, mindez példás ergonómiával párosul – minden

Fotó: Sárosi Zoltán

Az autóipar az utóbbi években igyekezett választ
adni a rétegigényekre, így a terepjárók az erdőkből
és hegyekből beköltöztek a városokba, az egyterűek
pedig kisbuszokból családi autókká formálódtak át.
De mi van akkor, ha valaki olyan négykerekűt szeretne, amelyik jól elboldogul bármilyen útfelületen és
terepen, ám mégsem nehézkes és drága, miközben
a belső tere akár egy család számára is jól kihasználható? Az ő autójuk „a mi autónk”, vagyis a különböző
kategóriák erényeit egyesítő, beszédes elnevezésű
crossover szegmensbe tartozó Suzuki SX4 S-Cross.

én és az autóm

funkció kézre esik, a vezetőnek nem kell gombok és kapcsolók rengetegébe bonyolódnia. A jól formázott, kényelmes ülések és a kormány is tág határok között állítható, így mindenki
megtalálhatja a hosszú úton is kényelmes üléspozíciót. Az
alaphelyzetben 430 literes csomagtartó a hátsó ülések lehajtásával több mint 1,2 köbméteresre bővíthető, ráadásul könynyen pakolható. A nyílása nagy, a pereme alacsony, és alapfelszereltségként jár hozzá a poggyászrendező, az akasztó,
a kampó, a 12 V-os elektromos csatlakozó és a világítás is –
ideális kiránduláshoz, de hétvégi nagybevásárláshoz is.

Nagyvonalú felszereltség
Ami nem áll meg a csomagtartónál; az S-Cross ezen a téren
is képes egyszerre több igényt kielégíteni. Kevés kompakt
modell kínál alapáron hét légzsákot, sebességhatárolós tempomatot, vészfékasszisztenst, elektromosan állítható és fűthető tükröt, gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszert, légkondicionálót, két irányban állítható, multifunkcionális kormányt,
USB-portot vagy állítható könyöktámaszt.

Suzuki SX4 S-Cross

Allgrip: minden terepre
Az alapesetben fronthajtású
crossover az Allgrip elnevezésű összkerékhajtással is rendelhető. Az SX4
S-Cross vezetője a középkonzolon
található tárcsa segítségével négy
elektromosan felügyelt üzemmód
közül választhatja ki az adott útviszonyok esetében leginkább megfelelő
fokozatot. Automata módban a rendszer kizárólag tapadásvesztésnél lép
működésbe, a Sport üzemmód pedig
a dinamikus vezetési stílust támogatja. A Snow állásnak hóban, sárban, csúszós úton vesszük hasznát,
míg a Lock üzemmódot akkor érdemes használni, ha az autó hóba vagy
homokba ragadt: ilyenkor
60 km/h-s sebességig fixre zárul
a hajtás és a két tengely között teljesen egyenlő a nyomatékelosztás.

Már a forma is elárulja, hogy
többfunkciós járműről van szó,
amely partner szinte bármilyen
életmódhoz.

Hosszúság/szélesség/magasság:
Tengelytáv:
Csomagtér:
Motorválaszték:
Teljesítményszint:
Átlagfogyasztás:
Alapár:

4300/1765/1575 mm
2600 mm
430/1269 liter
1 benzines, 1 dízel
120 LE
4,2-5,9 l/100 km
4 980 000 forint

A Comfort/GL után következő Premium/GL+ szinttől a menetstabilizátorhoz már hegymeneti elindulássegítő is jár, a klímarendszer kétzónás, a kormány bőrborítást kap, és intelligens
kulcs is a felszereltség része.
Az Elegance/GLX csomag többek között LED-es nappali
menetfényt, fény- és esőszenzort, telefonkihangosítót, ülésfűtést és parkolóradart is magában foglal, míg a csúcsot jelentő
Elegance Plus/GLX Panorama szinthez 17 colos kerék, panorámatető és bőrülések is tartoznak.

1,6-os, Euro-6-os motorok
A futómű hangolása feszes, ami a menetstabilizátorral együtt
kitűnő úttartást biztosít, de a jó kezelhetőséghez a pontosan
adagolható fékek is hozzájárulnak. A motorválasztékot két,
egyaránt 1,6 literes és 120 lóerős egység alkotja. A benzines
erőforrás már az Euro 6-os környezetvédelmi szabványokat
is teljesíti, és az ötfokozatú kézi váltó mellett fokozatmentes
CVT-erőátvitellel is társítható. A közös nyomócsöves dízelegység 320 Nm-s maximális forgatónyomatéka már 1750-es fordulatszámtól rendelkezésre áll; ehhez az erőforráshoz hatsebességes manuális váltó kapcsolódik. A start-stop automatika
mellett alacsonyabb gördülési ellenállású gumiabroncsok is
rendelhetőek a japán crossoverhez, melyek mind tovább csökkentik az S-Cross amúgy sem nagy étvágyát.
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testközelből

Készen

a nagy áttörésre
Michelisz és a Honda is csúcsformában
A 2014-es évad a Formula–1-hez hasonlóan
a WTCC-ben is a nagy technikai változásokról szól majd,
ám Michelisz Norbert nemcsak az ezzel járó kihívásra,
de arra is készen áll, hogy újabb futamgyőzelmekkel
bizonyítsa kivételes tehetségét.

Nagyobb teljesítmény, hatékonyabb aerodinamika,
agresszívebb külső – a 2014-es szezonra alapos ráncfelvarráson esnek át a túraautó-vb-n (WTCC) versengő
autók, amelytől a sorozat szervezői a kategória vonzerejének növekedését várják. A fanyalgók korábban
az autók konzervatív külsejét és teljesítményét is kifogásolták, idén azonban jönnek a vadonatúj gépszörnyek, a mezőny magyar futamgyőztese, Michelisz
Norbert pedig már tűkön ül, hogy végre kipróbálhassa
új Honda Civicjét. „Erre az idényre egy teljesen új
autót kapunk, aminek nagyjából húsz százalékkal lesz
nagyobb a teljesítménye a tavalyihoz képest – mondta
izgatottan a Zengő Motorsport versenyzője. – Ezenkívül megjelennek rajta kisebb-nagyobb légterelő
elemek is, szóval kívülről is nagyon komoly versenyautó benyomását kelti majd, a tempójáról pedig sokat
elmond, hogy a Hungaroringen a tavalyinál négy-öt
másodperccel futunk vele gyorsabb köröket.”
További jó hír, hogy a Honda gyári pilótái már gőzerővel tesztelik az új Civicet, s az eddigiek alapján
csupa biztató információval kecsegtették Micheliszt:
„Bár az autót még sajnos nem próbálhattam ki, a

Versenynaptár
Április 12–13.
Április 19–20.
Május 3–4.
Május 10–11.
Május 24–25.
Június 7–8.
Június 21–22.
Augusztus 2–3.
Augusztus 13–14.
Október 11–12.
Október 25–26.
November 14–16.
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Marokkó, Marrákes
Franciaország, Paul Ricard
Magyarország, Hungaroring
Szlovákia, Slovakia Ring
Ausztria, Salzburgring
Oroszország, Moszkva
Belgium, Spa-Francorchamps
Argentína, Rio Hondo
Egyesült Államok, Sonoma
Kína, Sanghaj
Japán, Szuzuka
Makaó
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2013, Macau Grand Prix

teszthelyszíneken meggyőződtem róla, hogy mind vezethetőség, mind megbízhatóság szempontjából kitűnően teljesített. Nyers tempó tekintetében nagyon
kicsi a lemaradásunk. Ha a Honda ilyen ütemben fejlődik tovább, az idénykezdetig le lehet dolgozni a hátrányt.”
Márpedig, ha így lesz, Micheliszt semmi sem foszthatja meg az újabb futamgyőzelmektől, hiszen a Zengő-csapat tavaly többször is bizonyította: nemcsak képes
felvenni a versenyt a gyári istállóval, de jobb is náluk. „Szeretném legyőzni a
gyári pilótákat, növelni futamgyőzelmeim számát, az összetettben pedig előrébb
végezni, mint az elmúlt két évben elért hatodik hely.”

Legyőzni Loeböt
Személyes céljain kívül további motivációt jelent Michelisz
Norbertnek, hogy az új idényben a rali-vb-k történetének legeredményesebb versenyzője, Sébastien Loeb is a WTCC
mezőnyében indul a Citroënnel. Michelisz szerint „Ő az, akit
minden rajongó ismer, így a francia jelenlétének köszönhetően növekedhet a WTCC publicitása. Kevés olyan pilóta
van a világon, akit nagyobb elégtétel lenne legyőzni...”

lendületben

A MOL Bubi

startra kész

Hol és hogyan
használhatjuk?

A MOL Bubi közbringarendszer 1100
kerékpárból álló flottája bevetésre kész.
Áprilistól kedvünkre kerekezhetünk Budapest
utcáin, a 75 gyűjtőállomás bármelyikén felvéve
és leadva a biciklit. Hajrá, kerékpárra fel!
A MOL Bubi rendszer kiépítése márciusban kezdődött, ma már pedig
a város számos pontján találkozhatunk a terminálokkal. A Csepelgyártmányú bringák áprilistól elsősorban a Margitsziget–Budafoki út,
illetve a Déli és a Keleti pályaudvar
közötti tengely mentén bukkannak majd fel. A rendszer célja egy
új közlekedési alternatíva megteremtése Budapesten – ráadásul
egy olyan lehetőségé, amely egyszerre egészséges, megmozgatja
az embert, elősegíti az autósok,
a közösségi közlekedést használók
és a kerékpárosok együttélését,
tehermentesíti az utakat, környezetbarát, hatalmas szabadságot
ad, és még a turistáknak is vonzó
lehet.

Az alábbi térkép azokat a
gyűjtőállomásokat mutatja,
ahol áprilistól felvehetők
és leadhatók a MOL Bubi
közbringák
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A belvárosban összesen 75 gyűjtőállomásból kölcsönözhetünk majd
ki bringákat egy kártyás rendszer segítségével. 500 Ft befizetése után fél óráig használhatjuk
a kerékpárokat, s amennyiben 30
percen belül visszaadjuk, további
használati díjat nem kell fizetnünk.
Ez a fél óra ráadásul pont annyi
idő, amennyi alatt keresztül kerekezhetünk a belvároson, ráadásul többnyire gyorsabban, mintha
tömegközlekedéssel vagy autóval
utaznánk. A strapabíró bicikliket a
gyűjtőállomások bármelyikéből felvehetjük, majd tetszőleges állomáson leadhatjuk.

címlapsztori

Szívvel, szenvedéllyel

MAUTNER ZSÓFIA
Élénksárga
farmerdzseki, színes
ékszerek, sugárzó
szempár – minden
tekintet rá szegeződik,
amikor belép a
kávézóba. Mautner
Zsófia az életben épp
olyan izgalmas és
sokszínű jelenség, mint
amilyenek a receptjei.
És ha ételekről kezdünk
beszélgetni vele,
készüljünk fel: biztosan
falatozás lesz a vége.
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címlapsztori

Stílus&Lendület: Nemrég megérkezett
Magyarországra a harmadik Michelin-csillag (A
Costes és az Onyx mellett a Borkonyha is megkapta a
rangjelzést – a szerk.). Kijelenthetjük, hogy finisbe ért
a magyar gasztroforradalom?
Mautner Zsófia: Abszolút, mivel eljutott a háztartások szintjére is. Úgy hét-nyolc éve indult a folyamat,
akkor még a szakma szintjén. Felnőtt egy olyan generáció, amely Jamie Oliver és Gordon Ramsay fogásait
leste el a tévéből, és amelynek igénye van a minőségi ételre, s ezért hajlandó is tenni vagy áldozni. Újra
divat főzni, a mennyiségi szemlélet helyett a minőségi
került előtérbe, s így értékeljük a kiemelkedő színvonalú éttermeket is.
S&L.: A Borkonyha ráadásul az elérhető árú minőség
szimbóluma. Rajongói szerint az ön egyik legfőbb erénye az, hogy a legolcsóbb alapanyagokból is képes
látványos és finom ételeket varázsolni. Törekszik rá,
hogy ne a sokak számára megfizethetetlen receptekkel azonosítsák?
M. ZS.: Igen, kifejezetten élvezem például az olyan
feladatokat, hogy hogyan lakassunk jól egy családot ezerötszáz forintból úgy, hogy valami ízletes kerüljön az asztalra. Nem könnyű izgalmasan főzni, ha kötnek az anyagi korlátok, de nem lehetetlen: a hús és
a köret arányának variálása, a termelői piacon való
vásárlás, a saját magunk által termelt alapanyagok
rengeteget segíthetnek. És olyan sok olcsó hozzávaló
van, ami felett egyszerűen átsiklunk a boltban!

Fotó: Csibi Szilvia

S&L.: Ön viszont olyan szenvedéllyel képes beszélni
egy-egy zöldség ízéről, hogy az embernek kedve
támad megkóstolni még a gyerekkorában gyűlölt főzelékeket is. Mi például káposztafőzelék-pártiak lettünk
az egyik receptje nyomán.
M. Zs.: Amikor az egyik műsoromban bejelentettem,
hogy kelkáposzta-főzeléket akarok főzni, azt hitték,
elment a józan eszem. Aztán megkóstolták a végeredményt… A titok az elkészítésben rejlik – csak bennünk túl sok a rossz beidegződés a menzák agyonlisztezett főzelékei miatt.
S&L.: Apropó, zöldségek: milyen a viszonya a
természettel?
M. Zs.: Nagyon szeretem – a természet körforgása az
egyik fő ihletforrásom.

Minden reggel 8:08 – Zsóﬁtól az Ízes
élet című főzőpercek alatt jobbnál jobb
ötleteket szerezhetünk a napi menü
elkészítéséhez

S&L.: Sajnos idehaza mintha még mindig kevéssé
követnénk a szezonális zöldség- és gyümölcskínálatot, míg például Olaszországban teljesen evidens,
hogy télen articsóka kerül az asztalra, nyár elején
pedig eper.
M. Zs.: Úgy látom, hogy az utóbbi években e tekintetben is javult a helyzet, sokan belátják, hogy nem csupán olcsóbb, de finomabb és egészségesebb is így
főzni – ehhez kapcsolódóan sokat foglalkozom mostanában az erdélyi konyhával, amely nagymértékben
épít a szezonális alapanyagokra.

A mi családunkban
minden a vasárnapi
ebédnél történt: nagy
bejelentések, konfliktusok,
ünneplés, ott vitattuk meg
a fontos kérdéseket.
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címlapsztori

S&L.: És hogyan védi a természetet egy elfoglalt,
nagyvárosi nő?
M. Zs.: Igyekszem odafigyelni a környezettudatosságra. Sok mindent kidobunk, amiről azt gondoljuk,
hogy hulladék, pedig ha kicsit szétnézünk más kultúrákban, kiderül, milyen jól felhasználható, mondjuk, a
retek- vagy céklalevél. Törökországban például isteni
ételt készítenek a spenót gyökeréből – amivel mi
jószerével már a piacon sem találkozunk. A szemetet
természetesen szelektálom, és törekszem arra, hogy
a lehető legkevesebb csomagolóanyagot használjam
– kísérleteztem már ehető csomagolással is.
S&L.: És az örök nagy probléma, amivel valamenynyi háziasszony találkozik: mit csinál a használt
sütőolajjal?
M. Zs.: Amikor a MOL tavaly meghirdette a gyűjtőkampányát, beszálltam én is. Azóta is hűségesen
gyűjtögetem a flakonba az olajat, hogy aztán leadhassam a kutakon. Remélem, idén még jobban elterjed
ez a módszer, és egyre többen állnak át rá.
S&L.: Ha már szóba került Törökország… a török
konyha szeretete sok helyütt tetten érhető a receptjeiben. Ennyire szereti Isztambult?
M. Zs.: Imádom, pedig nem is tudom igazán megmagyarázni, miért. A félig ázsiai, félig európai fekvése
miatt? Vagy ennyire vonz a nyüzsgés és a napfény?
Egyszerűen beszippantott, amikor először jártam ott.
Tetszik, hogy egyszerre modern, lüktető és hagyományőrző, hogy a filléres utcai étkezdéktől a legmagasabb luxusig minden megtalálható. Isztambulnak
minden negyede egy külön kis világ. Igyekszem is
évente visszajárni, és elmerülni a város kínálta kulináris élvezetekben.
S&L.: Manapság szinte bárhová eljuthatunk, a
néhány évtizeddel ezelőttihez képest töredékáron.
Nem túl nagy a kísértés, hogy mindig új és új helyeket fedezzen fel, ahelyett, hogy vissza-visszatér
valahová?
M. Zs.: Vannak helyek, amelyek különleges jelentőséggel bírnak számomra. Egy évig éltem New
Yorkban, oda bármikor, bárhogyan visszamennék. Ha
most azt mondaná, induljak így, ahogy vagyok, vagy
akár strandpapucsban, egy szál retiküllel, rohannék.
S&L.: Van olyan konkrét gasztroélménye, amely a fentiekhez hasonlóan nagy hatással volt önre?
M. Zs.: Szerencsére számos, egy azonban mégis
kiemelkedik mind közül. Baszkföldön, Bilbaótól
nem messze, az Extebarri étteremben ettem évekkel ezelőtt, amikor még szinte titkosnak számított a
Michelin-csillagos hely. Itt a séf mindent grillezett.
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NÉVJEGY
Mautner Zsófia
az ország legismertebb gasztrobloggere.
Közgazdász végzettségű, öt évig diplomataként dolgozott Brüsszelben. Külkereskedő
szülők gyermekeként Prágában élt, felnőttként New Yorkban és Brüsszelben. 2005-ben
indította el gasztro-blogját, a Chili & Vaníliát,
amelynek sikere arra késztette, hogy a sütésfőzés szenvedélyből hivatássá váljon számára.
Eddig három szakácskönyve (Chili & Vanília,
Gyere velem főzni! – Slambuctól bambuszig,
Főzőiskola – Alapfok) jelent meg, utóbbi egy
háromrészes sorozat első kötete. Saját főzőműsort vezet Ízes élet címmel az RTL Klubon.

címlapsztori

Tűzhelyet nem is használt, de ami még izgalmasabb: mindent ő maga termesztett és tenyésztett, amit elkészített! Az egész miliő olyan varázslatos volt, az ízek pedig olyan mellbevágóan valódiak,
hogy nagyon megirigyeltem az ott élőket – akiknek az
életvitele egyébként csodálatra méltó: ugyanis déltől hatig ebédelnek! Lenyűgözött, hogy ezek az emberek megenged(het)ik maguknak, hogy jót, jól egyenek,
miközben a családjukkal, barátaikkal töltik az időt –
és egyszerűen csak élvezik az életet.

Kifejezetten élvezem például az
olyan feladatokat, hogy hogyan
lakassunk jól egy családot
ezerötszáz forintból úgy, hogy valami
ízletes kerüljön az asztalra.

szépen terített asztalnál: minket biztosan nem látott
senki a tévé előtt, tálcáról enni.

S&L.: A családi ebéd az ön életében is központi szerepet tölt be…
M. Zs.: A mi családunkban minden a vasárnapi ebédnél történt: nagy bejelentések, konfliktusok, ünneplés, ott vitattuk meg a fontos kérdéseket – a mai
napig központi eleme az életünknek. De a reggeli
vagy a vacsora sem volt másként elképzelhető, mint
Fotók: Bársony Bence

S&L.: Gondolja, hogy az evés ilyesfajta szertartásossága is hozzájárult ahhoz, hogy most ön az ország
legismertebb gasztrobloggere?
M. Zs.: Igen, az mindenképp jó alapot biztosított
mindehhez, hogy nálunk a főzés úgy vonult be a köztudatba, mint egy tök jó, menő dolog. Sokaktól hallom, hogy kisgyermekként nyűg volt számukra a
kötelező házimunka – na, nálunk épp ellenkezőleg!
Diplomatacsalád lévén állandó volt nálunk a vendégség, a jövés-menés. Egyenesen kiváltságnak számított, ha ránk osztották a sárgarépa-pucolás nemes
feladatát az esti vacsorához!
S&L.: És mit szólt ugyanez a család, amikor bejelentette, hogy otthagyja a sikeres diplomatakarriert
azért, hogy „főzőcskézni” kezdjen?
M. Zs.: Mivel nem hirtelen történt, hanem egy hoszszabb átmenettel, szép lassan megszokták. Bár azt
az arcot, amit a kollégáim vágtak, amikor felmondtam, sosem fogom elfelejteni…
S&L.: A pályaelhagyás mindenesetre biztosan
nem lazulást és pihenést jelentett. Hol a Frankfurti
Nemzetközi Könyvvásáron tart főzőshow-t, hol a főztjével jótékonykodik. Utazik, kóstol, forgat, recepteket
és könyvet ír – s ki tudja, mi mindent csinál még. Mit
tesz, ha már kicsit túl sok a pörgés?
M. Zs.: Kunmadarason még megvan a nagyszülői
ház, bár sajnos a nagyszüleim már nem élnek. Ide
szoktam „elmenekülni”, ha pihenésre van szükségem. Nem is annyira fizikailag (bár a sport is nagyon
fontos), mint szellemileg: ha az ember kreatív munkát végez, időről időre fel kell töltődnie. Ilyenkor száműzöm magam a csendbe. Kunmadarason nyugalom van, délután ötkor megáll az élet – és én nagyon
tudom élvezni, hogy végre hallom a saját gondolataimat. Na, jó, laptopot azért viszek – anélkül nemigen
tudom elképzelni magam.
Csepelyi Adrienn
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MOL-hírek

Áprilisi Sport,
művészet,
mesterhármas természet
Szilágyi Áron ismét
a dobogón
Ezüstöt hozott a grand prix-döntő
Londoni olimpiai bajnokunk, Szilágyi Áron március 9-én ezüstérmet szerzett a budapesti
Gerevich–Kovács–Kárpáti férfikard grand prix
döntőjében. A mezőnyben a világ TOP 16 kardozója közül 15 képviseltette magát. A MOL
támogatottja a nyolc között két olasz ellen is
diadalmaskodott, majd a fináléban a koreai
Kim Junghwant is megszorongatta. Végül a
13–15-ös eredmény egy szépen csillogó ezüstmedállal gazdagította Áron éremgyűjteményét,
aki az idei évben már két világkupa-viadalon van túl. Madridban csapatban a harmadik
helyen végzett, Padovában egyéniben pedig
ő bizonyult a legjobbnak.

Fiatal zenészek a BMC-ben

Városi oázisok

Júniusig tart a Játsszunk együtt! sorozat
Folytatódik a nagy sikerű ifjúsági ismeretterjesztő sorozat a BMC-ben
(Budapest IX., Mátyás u. 8.), amelynek keretében Érdi Tamás zongoraművész és a MOL Tehetségtámogató Program fiatal zenészei lépnek fel.
Április 6-án Liszt, május 4-én Bartók életét és műveit mutatják be.
A zenén kívül azonban fény derül a szerzők életének kevésbé ismert
részleteire is: Érdi Tamás érdekes történetekkel, izgalmas részletekkel
szolgál a híressé vált szerzők gyermek- és ifjúkoráról, családjáról, barátairól, tanárairól. Naplók, levelek, a kortársak és az utókor feljegyzései
alapján betekintést nyerünk az évszázadokkal ezelőtt élt zenei zsenik
érzéseibe, gondolataiba. A koncerteken Érdi Tamás partnere a 16 éves
zongorista, Radnóti Róza, a Járdányi Pál Zeneiskola diákja. Az egész
éves sorozat június első vasárnapján egy gálakoncerttel zárul majd.

Megszületett a MOL Zöldövezet
pályázat eredménye
Eredményt hirdettek a MOL Zöldövezet
pályázatán, ahol idén 12 budapesti társasház és 15 városi MOL Zöldövezet
kapott támogatást zöldterületek fejlesztésére. A MOL Zöldövezet programot a
MOL 2006-ban hozta létre azzal
a céllal, hogy városi zöldövezetek
fejlesztését támogassa.

Lezárult a MOL Liga

Érsekújvárra költözik a kupa
A maximális hét meccsből a hatodikon született meg a végeredmény: a HC
Nové Zámky március 20-án 4-1-re győzött az ASC Corona Brassó ellen, majd
a döntősorozat párharcában 4-2-es arányban emelkedett felül a Brassón,
így a csapat történelmében először vehette át a MOL Liga kupáját. A kivételesen izgalmas idény sok meglepetést hozott, hiszen a tavalyi bajnokot és az
idei szezon nagy esélyesét, a Dab.Doclert a szurkolók óriási csalódására az
elődöntőben elbúcsúztatta a Brassó. A tabellán a harmadik helyezett dunaújvárosiakat a Miskolci Jegesmedvék követték, majd a HSC Csíkszereda, a
Ferencváros Budapest ESMTK, az utolsó helyen pedig az UTE csapata végzett.

Több mint félmillió ember nem tévedhet

Legyen Ön is elégedett
Multipont Törzsvásárló!

A 2013 októberében megújult Multipont
Törzsvásárlói Programba eddig már 500 ezren
regisztráltak, azaz megkezdték pontjaik
beváltását. És ez még csak a kezdet…
A Multipont kártyások az ország több mint ezer pontján gyűjthetik a vásárlások után járó multipontokat, amelyek a pontbeváltó partnereknél válthatók
be 1 pont = 1 Ft értékben. Miért ne spórolna Ön is
a vásárlások során a CBA-nál, bauMaxnál, Extreme
Digitalnál vagy a MOL-nál? Ha nincs még Multipont
kártyája, kérje a Partnerek kasszáinál, és kezdje el
gyűjteni a pontjait már az aktuális vásárlástól.

Váltsa mozijegyre, telefonra!
Összegyűjtött multipontjait áprilistól egy gyors – akár
online – regisztrációt követően a fent említett partnereken kívül már a Cinema City mozikban is beválthatja

jegyvásárláskor, de kedvezményes áron akár
cappuccinót vagy MOL Mobile készüléket is
vehet a MOL-kutakon.
Iratkozzon fel hírlevelünkre a regisztráció során, hogy
az elsők között értesüljön az akcióinkról!
www.multipont.hu
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példakép

Átadták a MOL Tehetséggondozásért Díjakat

Tanárok és edzők
a rivaldafényben

Nyolc, példamutató
munkát végző
pedagógus vehetett
át március 12-én MOL
Tehetséggondozásért
Díjat a Művészetek
Palotája
Üvegtermében.
Az Új Európa Alapítvány 2006 óta évente 100 millió forintot fordít a fiatalok, a pedagógusok és a gyermekegészségügy támogatására. Idén 700-nál is
több jelölt közül választotta ki a kuratórium azt a
négy tanárt és négy edzőt, akik átvehették a MOL
Tehetséggondozásért Díjat, amely erkölcsi és anyagi
elismeréssel egyaránt – a díjjal 500 000 Ft tiszteletdíj – jár. Ezek a tanárok és edzők munkájukkal, áldozatkészségükkel és szakmai támogatásukkal számos
tehetséges fiatal kibontakozását segítették. „Egy
gyermek számára nélkülözhetetlen a szülői támogató
háttér, azonban szükség van olyan elhivatott pedagógusokra is, akik a szakértelmükkel és személyiségükkel képesek inspirálni tanítványaikat. Erre a példaértékű munkára szeretnénk felhívni a figyelmet a
MOL Tehetséggondozásért Díjjal” – mondta Ferencz
I. Szabolcs, a MOL-csoport Társasági Kapcsolatokért
felelős ügyvezető igazgatója, az Új Európa Alapítvány
kurátora.

Dr. Kirsch Éva
fizikatanár
„A tanárság számomra nemcsak munka, hanem hivatás és hobbi is. A legnagyobb
siker az, amikor a tanítványok több év vagy évtized
után visszajönnek, és felemlegetik azokat az élményeket, amelyeket együtt éltünk
át” – mondja a Debreceni
Egyetem Kossuth Lajos
Gyakorló Gimnáziumának vezető fizikatanára. Sok
kiváló szakembernek alapozta meg szakmai karrierjét, diákjai megyei és országos fizikaversenyen
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szerepelnek eredményesen, OKTV-döntőben többször is értek el helyezést. Sok kísérlettel, gyakorlati
szempontú problémamegközelítéssel igyekszik minél
több diákkal megszerettetni a fizikatudományt.

Nagy Gábor testnevelő tanár
és kosárlabdaedző
„Rengeteg befektetett energia kell ahhoz, hogy
magas hőfokon izzon az
edző a pálya szélén” –
enged bepillantást az edzői
munka és a csapat sikerességének hátterébe Nagy
Gábor. A paksi Energetikai
Szakközépiskola testnevelő
tanára és az Atomerőmű SE
férfi-kosárlabdaszakA 2013-as év díjazottai:
osztályá• Fazekas Erzsébet szolfézs-,
nak edzője
ének-zene tanár (Miskolc)
1981 óta dolgozik különböző korosz• Dr. Kirsch Éva fizikatanár
tályok mellett. Csapatai 1992-ig két(Debrecen)
szer nyertek bajnokságot. Ő fedezte
• Szász Józsefné Réger Judit
fel és hívta be a válogatottba Dávid
hegedűtanár (Budapest)
Kornélt, aki később az NBA-ban ját• Tölgyesné Kovács Katalin
szott. 1994-ben kidolgozott egy
biológia-kémia tanár
„Labdavarázs” elnevezésű kosárlab(Zalaegerszeg)
daprogramot, amelyet később sza• Gyöngy Attila birkózóbadidős mozgásfejlesztő programmá
edző (Eger)
alakított át. Az elmúlt 32 év alatt
• Keszthelyi Miklós jégkosok-sok gyerekkel szerettette meg a
rongedző (Budapest)
sportot és a kosárlabdát, munkája
• Nagy Gábor kosárlabdaés eredményei a tömegsport és veredző (Paks)
senysport terén is kiemelkedőek.
• Suba László atlétikaedző
(Debrecen)

utazás

Húsvéti országjárás

Hagyományok
nyomában
Az április 19–21-i hosszú hétvégén keljünk útra: egy jó kis
hagyományőrző húsvétolás garantáltan nem csak gyermekeinknek
tartogat újdonságokat. Programokban nem lesz hiány!

Budapest

Sokadalom a városban
A Budavári Húsvéti Sokadalom hazánk talán legsokszínűbb húsvéti eseménye. A budai Vár tekintélyes épületei
közt megrendezett színes forgatagban a gyerekek is különlegesen sok látnivalóra számíthatnak. Az eseményt megnyitó
tavaszköszöntő táncmenet, az életfaavatás és a gólyalábasok mutatványai után többek közt tojásgurító és tojáskapkodó ügyességi játékok, állatsimogató, mesekert és alkotóház színesíti a háromnapos rendezvényt. A körhinta, a
csúzlizda és a regélő labirintus fáradalmai után a Sokadalom
hagyományos ízeket bemutató látványkonyháin a család
apraja-nagyja megtömheti a hasát, az ínyencek pedig meglátogathatják a kézműves borteraszt. A népművészeti és
gasztronómiai vásár mellett világzenei, népzenei – hazai és
határon túli – koncertekre is számíthatunk.

Ópusztaszer

Jónak se szeri, se száma
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban a
Szeri Húsvét fesztiválon idén is ünnepelhetünk rügyfakasztó vasárnapot és vízbevető hétfőt. Errefelé minden húsvétkor több százan gyönyörködnek a bőrig
ázott leányok látványában – a hagyomány őrzői ilyenkor ugyanis legdíszesebb népviseletükbe bújva várják
a vödörrel mért folyadékot. Az ország összes locsolkodási fortélyát ötvözi a helyi lelemény: akadnak kétvödrös locsolkodók, de van, aki szódásüveggel vagy szódásüvegre kötött, rejtett gumicsővel támad, lesből.
Olykor pedig még a látogatók is belecsöppennek a
csatába, itt tehát valóban közel kerülhetünk a locsolkodás termékenységi rítusához. A fesztivál idei díszvendége Csíksomlyó lesz.

www.szazadokoroksege.hu
www.opusztaszer.hu/esemenyek/686-szeri-husvet
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Hollókő
Húsvétvasárnap és -hétfőn a hagyományőrzőknek
köszönhetően igazi reneszánsz forgatag várja
a Füzérre látogatókat

Velejéig húsvét
A Hollókői Húsvéti Fesztiválon a falu aprajanagyja felöltözik a legszebb palóc népviseleti
gúnyájába, és hagyományos húsvéti népszokásokkal foglalatoskodik. Megelevenedik a kor, melyben a vizesvödörrel kergetett, majd bőrig áztatott
szoknyás leányok és a hímes tojás természetes,
sőt kötelező velejárói voltak a húsvétnak. A kétnapos vigasság programjain népi gyermekjátékok,
mesemondók, kézműves foglalkozások fokozzák a
gyerekzsivalyt. A faluban kóstolhatunk hagyományos palóc húsvéti sonkát és pálinkát is, a fesztivál alkalmával pedig ingyenesen látogatható a
Legendák Háza, a Babamúzeum, a Postamúzeum,
a Szövőműhely és Hollókő vára is.

Zempléni-hegység

Nyissunk a tavaszra!

www.holloko.hu

A Zempléni-hegység meredek csúcsain található várak sokasága közül talán egyet sem
érdemes kihagyni. A legérdekesebb idei húsvéti program a füzéri várnál található. A Tavaszi
Várkapu Tárogató fesztiválon középkori életképekbe csöppenhetünk. A haditornát bemutató lovagok mellett könnyed, légies reneszánsz
táncokat csodálhatunk meg. A XVIII. századból
származó rekonstruált konyhában megkóstolhatjuk a helyi húsvéti gasztronómia, valamint a
XV–XVI. századi konyha remekeit. Aki pedig
kedvet érez hozzá, korabeli ruhákat,
harci öltözékeket is felpróbálhat.
A legkisebbek középkori játékok
kavalkádjában veszhetnek el,
a kultúréhes közönséget pedig
színdarabok szórakoztatják.
www.fuzer.hu

Mezőkövesd

Matyó pipícs írókával
A Matyóföld legnagyobb településén megrendezett Matyó Húsvéton igazi vödörrel végrehajtott
matyó locsolkodásban lehet részünk. A mezőkövesdi
Hadas városrészben a megszokott kirakodóvásár és
mesterségbemutatók mellett akár megszentelt húsvéti étkeket vagy bükkaljai borokat is kóstolhatunk.
A Mártírok útján található Matyó Portán matyó mintákkal díszített tojásokat és madárformájúra alakított, pipícsnek
nevezett kelt tésztás süteményt is készíthetünk. A megelevenedett skanzen forgatagában kipróbálhatjuk a hagyományos tojásfestő írókát, táncolhatunk vidám népzenére, és különféle érdekes népi játékokat is játszhatunk. Ha elfáradtunk, ejtsük
útba a közeli Zsóry Gyógy- és Strandfürdőt, ahol gyógy- és élménymedencékben,
szaunában és aromakabinban frissíthetjük fel megviselt tagjainkat.
A matyó húsvét alkalmából
vasárnap és hétfőn Hadas
városrészben óriási nyúlfajtabemutató is várja az
érdeklődőket

www.mezokovesd.hu
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Kertelés helyett…

Tavaszi
kert(sz)építési trükkök
Áprilisban ideje felébrednünk téli
álmunkból, felmérni az esetleges
károkat, gereblyét ragadni, ültetni,
vetni. Szakértőnk, Megyeri Szabolcs
kertészmérnök segítségével
összeszedtük, mi vár ránk odakint, s
azoknak is van néhány jó tippünk, akik
erkélyükön tüsténkednek
az ültetőkanállal!
Április a leghálásabb hónap, ha kertészkedésről van
szó! Ekkorra már lezajlottak a piszkosabb, unalmasabb munkák, mint a takarítás vagy a lemosó permetezés, és jöhet a tervezés, színesítés! Először is gondoljuk végig és rajzoljuk le, hogy miként képzeljük el
idén a kertünket, majd írjunk bevásárlólistát a beszerzendő növényekről és eszközökről. Engedjük el a fantáziánkat, vizualizáljuk a színeket, amelyeket viszont
szeretnénk látni! Idén nagy divatja lesz az egyszínű,
ám több fajtából álló ágyásoknak.

Egy emelettel feljebb

Valami újdonságot szeretnénk, ami praktikus és látványos egyszerre? Építsünk emelt ágyást! Nemcsak
kényelmesebb – hiszen nem kell ásni, sem olyan
mélyre hajolgatni –, de pár egyszerű trükkel igen
mutatóssá is varázsolhatjuk. Ha lyukas téglákkal szegélyezzük ágyásunkat, növényeket is ültethetünk a
lyukakba, ha pedig rusztikusabb módon szalmabálákkal keretezzük, mindjárt ülőfelületet is nyerünk
vele. Ha pedig még geotextíliát is fektetünk ágyásunk

Helyreigazítás
Előző lapszámunk „Varázslatos natúrkencék” anyagában téves információk jelentek meg, amelyek nem
tükrözik a cikket jegyző Gáspár Viktória szépségterapeuta szakértő véleményét. Helyesen az avokádóolaj, az olívaolaj tápláló növényi olaj és nem báziszsír,
továbbá a nátronlúg vízzel való elegyítése robbanást
nem, pusztán heves, hőképződéssel járó kémiai
reakciót válthat ki.
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alá, a kártevők és a gyomok nagy részét is
kizárhatjuk.
Az emelt ágyások a kezdők számára is ideálisak,
hiszen így egy jól elszeparált földdarabon kísérletezhetnek például a zöldségtermesztéssel anélkül,
hogy a kert rendjét megbontanák.

Filléres design

Kertünk, teraszunk csinosítása persze nem áll meg
a virágültetésnél: akárcsak a szobák, a külső terek is
aprólékos tervezést, csinosítást igényelnek. Ma már egy kertibútor-garnitúra beszerzése sem jelent
gondot, hála az utóbbi
évek legnagyobb slágerének, a vintage-nek, ami
divatba hozta a régiségpiacokon bogarászott

életmód

holmikat. Ültessünk nyugodtan a nagyszüleink padlásán talált, kiszuperált mázas edényekbe, és szemrebbenés nélkül válasszunk különböző székeket a kerti
asztalkához! Minél színesebb az összhatás, annál
vidámabb hangulatot teremtenek majd.

Dzsungel a hatodikon

Szerencsére a kerttel nem rendelkezőknek sem kell
lemondaniuk a kertészkedés örömeiről! A kiváltságosabbak az erkélyen rendezhetnek be minioázist,
míg a többiek a bejáratot vagy épp az ablakokat zöldíthetik. Mielőtt azonban elrohannánk a legközelebbi
kertészetbe, és felvásárolnánk a fél árukészletet,

mindenképp győződjünk meg arról, milyen tulajdonságokkal bír a betelepíteni kívánt hely!
Az északi fekvésű, sötétebb balkonokra az
árnyéktűrő/-kedvelő fajtákat keressük, mint az
árnyékliliomfélék vagy az örökzöldek.
A déli fekvésűeknél viszont már nyugodtan válogathatunk a különböző zöldség- és gyümölcsfajták
közül is. A legújabb trendek alapján bátran engedjük el a fantáziánkat, és ha néhány négyzetméternél
nagyobb erkéllyel bírunk, telepítsünk emelt ágyást,
amibe dísznövényként kevéssé szokványos, ám igen
látványos és hasznos tököt vagy akár napraforgót is
ültethetünk.

Átültetések hava

A lakásban éldegélő növényeink átültetésére is az
április a legalkalmasabb időszak. Még ha méretük
miatt nem is szorulnának rá, hogy átköltöztessük őket
új, nagyobb cserépbe, érdemes zöld kedvenceinket
friss, laza talajba ültetni. Ha ugyanezzel a lendülettel kitennénk őket az erkélyre, legyünk óvatosak, és
fokozatosan szoktassuk hozzá a napfényhez, hiszen a
szórt fényhez szokott levelek könnyen megéghetnek a
közvetlen napsugárzástól.

5

tipp kerti
munkákhoz

További tippek:
megyeriszabolcskerteszmernok.hu,
kertesz.blog.hu

1
2
3

A melegigényes zöldségek, mint a paprika
vagy a paradicsom kiültetése még korai lehet,
várjunk velük inkább májusig!

A hónap első felében vethetjük el például
a gyökérzöldségféléket, a második felében
pedig a káposztaféléket és a korai
fejes salátát.
Ha tehetjük, válasszunk oltott zöldségpalántákat! Bár ezek általában lényegesen
drágábbak, viszont annyival magasabb
a terméshozamuk, hogy akár egy tő is elég lehet
belőlük, míg a hagyományosból több növény is
szükséges a család igényeinek kielégítéséhez.

4
5

Aki elmulasztott szabadgyökerű gyümölcsfát
ültetni, az most még pótolhatja konténeres
kiszerelésűvel, amelyek kicsit drágábbak
ugyan, de eredésük biztosabb.
Itt az ideje az első fűnyírásnak is! Ha még
nincs mit nyírni, hó végén elvethetjük
a fűmagokat is.

natúra

Illatos oázis

Konyhakert

néhány cserépben
Ki ne irigykedett volna a sztárszakácsokra
a tévében, akik csak csippentenek ezt-azt mini
fűszerkertjükből, és máris tökéletes az étel?
Jó hírünk van: egy apró ültetvény létrehozása
sem beható kertészeti ismereteket, sem túl
nagy helyet nem igényel.
A második fokozat

Aki nem csak úgy sebbel-lobbal óhajtja létrehozni konyhakertjét, és hajlandó több időt is rászánni, válassza
a vetést! Ehhez fél centiméter mélyen vessük el virágföldbe a magokat, öntözzük meg, majd helyezzük világos, de közvetlen napfénynek ki nem tett helyre, és
egy-két héten át várjuk a csodát, hogy a kis zöld fejecskék előbukkanjanak. Mikor már megerősödtek a kicsikék, húzogassuk ki a felesleges szálakat, hogy az életben maradóknak legyen elég helyük a fejlődéshez.

Fóliasátor a pulton

Tipp:
Az elronthatatlan módszer:
hazaviszem, átültetem

a lombozat
egyharmadánál
több levelet sohase
szüreteljünk le!

Pofonegyszerű, öt perc alatt kész, nos, a piacon és
a kertészetekben kapható fűszernövény-palánták
vagy kisebb tövek otthoni nevelgetése épp ilyen. Arra
kell csupán figyelnünk, hogy miután hazavittük, rögtön ültessük át nagyobb, az alján lyukas cserépbe, ne
hagyjuk kiszáradni a földjét, valamint időnként pótoljuk
a tápanyagot némi komposzttal. Több fajtát is összeültethetünk, csak arra figyeljünk, hogy egyezzenek az
igényeik: a tárkony, a koriander és a
metélőhagyma például jól bírja
a szárazságot, a bazsalikom, a rozmaring és
a kapor viszont már
közepes vízigényűek.
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A szaporítási lehetőségek közül a dugványozás igényli
a legtöbb szakértelmet. Ehhez egy egészséges növényről csípjünk le néhány 10 cm-es hajtást, szedegessük
le az alsó leveleiket, hogy csökkentsük a párolgást.
Töltsünk meg egy cserepet virágföld és komposzt keverékével, dugjuk bele a hajtásokat, és húzzunk rá átlátszó műanyag fóliát, hogy biztosítsuk a megfelelő páratartalmat. Megfelelő körülmények esetén kb. 8 hét
alatt növesztenek gyökeret
a kis növényeink, melyeket
Otthon gyakran
így már elültethetünk.

elpusztul…

Alapkészlet kezdő
„fűszereseknek”
•
•
•
•
•

bazsalikom
kapor
rozmaring
menta
petrezselyem

Gyakori eset, hogy a hipermarketekben vásárolt növénykék otthon hamar elsorvadnak. Mi lehet
a baj? A probléma kulcsa a kicsi
cserépben rejlik, ráadásul az áruházi zöldeknek gyakran a gyökere
is sérült. Ezért érdemes akkor
beszerezni őket, ha tudjuk, hogy
valamilyen ételhez hamar fel tudjuk használni. De próbálkozhatunk átültetéssel is a méretüknek
megfelelő (min. 15 cm átmérőjű),
friss virágfölddel teli cserépbe.

gasztronómia

Locsolkodók kánaánja
Húsvétoló vendégvárók

Hiába a hagyományok, az ember minden
évben kissé újítani szeretne az ünnepi
menün. Persze, maradhatunk a régi ízeknél
is, ám miért ne csempészhetnénk új konyhai
technikákat az elkészítésükbe?
26
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Kéksajtos-diós tojáskrém
Így készül:

1) A tojásokat keményre főzzük, megpucoljuk. 2) A kéksajtot

keverjük össze a szoba-hőmérsékletű vajjal, tejföllel, majd a dió
egy részével, amit mozsárban már felaprítottunk. A megtisztított almát is belekockázhatjuk. 3) Botmixerrel finomítsunk az
állagán, hogy könnyebben kenhetővé váljon. 4) Tálaljuk a félbevágott tojásokra halmozva, és ne féljünk snidlinggel vagy
kakukkfűvel is kipróbálni.

Hozzávalók:
6 tojás,
10 dkg vaj,
10 dkg tejföl,
10 dkg kékpenészes sajt,
1 marék dió,
1 alma, friss
snidling,
kakukkfű.

S&L-tipp: A lágy tojás főzési ideje 3 perc, ha csak a sárgáját szeretnénk
lágyan hagyni, akkor 5 percig főzzük, ha pedig teljesen keményre főznénk,
akkor 6-7 percig hagyjuk forrásban lévő vízben. Ha ennél tovább hagyjuk, zöld csík jelenik meg a sárgája és a fehérje között.

Mozzarella uborkaköntösben
Így készül:

1) A kígyóuborkát vágjuk hosszában vékony csíkokra. Zöldséggyaluval is dolgozhatunk, akkor szép egyenletes lesz. 2) A csíkokba tekerjünk fel egy-egy mérete-

sebb mozzarellagolyót és egy-egy vékony szelet retket. Rögzítsük fogpiszkálóval,
hogy ne csússzon szét. 3) A mártogatóhoz a krémsajtot keverjük össze a joghurttal, majd tegyük bele az aprított fokhagymát, a snidlinget és a citromlevet.
4) Fűszerezzük sóval, borssal, majd tálaljuk együtt az uborkatekercsekkel.
Hozzávalók: 1 kígyóuborka, 1 csomag mozzarella sajt, 1 csokor hónapos
retek, 2 gerezd fokhagyma, 10 dkg krémsajt, 3 evőkanál joghurt,
2 evőkanál aprított snidling, 1 kiskanál citromlé, őrölt bors, só.
SL-tipp: Az eredeti mozzarellát a XVI. század
óta változatlan receptből készítik, a vízibivaly
tejéből. Érleletlen és ízesítetlen sajt, készítéskor
addig gyúrják, amíg formázhatóvá nem válik.

Lazacos-spenótos
frittata
Így készül:

1) Pirítsuk meg a hagymát olívaolajon egy

Hozzávalók: 6 tojás felverve, 1 nagy fej felkockázott
vöröshagyma, 10 dkg spenótlevél, 15 dkg füstölt lazac,
1 evőkanál olívaolaj, 2 evőkanál zabpehely.

nagy teflonserpenyőben. Amikor aranyszínű
lesz, adjuk hozzá a zabpelyhet és kissé rázzuk össze. 2) Ezután öntsük rá a tojásokat,
jól keverjük el, majd 5–10 percig süssük.
3) A spenótleveleket is fonnyasszuk meg egy
kis olívaolajon a lazacszeletekkel. 4) Amikor
elkészült az aranyszínű frittata, várjuk meg,
míg langyos lesz, majd tegyük rá a spenótos
lazacot, és csavarjuk fel.

SL-tipp: Spenót
vásárlásánál csak
az egészséges
leveleket vigyük haza.
A sárga, fonnyadó,
foltos vagy nyálkás
tapintású darabokat
ne vegyük meg. Otthon
alaposan mossuk
át, mert a homokos
talajban termesztett
növény élvezeti
értékén rontanak
a homokszemek.
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Hozzávalók: 1 kg liszt, 10 dkg vaj, 2 evőkanál só, 1 dl tejföl, 5 evőkanál
cukor, 1 dl tej, 3 tojás + 1 a kenéshez, 1 csomag élesztő.

Pereckarikák
Így készül:

1) A langyos tejben 1 evőkanál cukorral futtassuk fel az
élesztőt. 2) Adjuk hozzá a langyos vajat, a 3 tojást és a
tejfölt. 3) A sót és a cukrot is keverjük bele, majd adjuk

hozzá a lisztet, és jól dolgozzuk össze. Kelesszük egy
órát langyos helyen. 4) Ezután újra gyúrjuk át és formázzunk belőle kb. 20 cm-es csíkokat, amelyeket megcsavarunk, majd a végeiket összecsípjük. 5) A tetejét
tojással megkenjük, majd 170 °C-ra előmelegített sütőben aranybarna színűre sütjük.

BORAJÁNLÓ
Etyeki Kúria
Red 2011
Fele kékfrankos, fele pinot
noir, kézzel csömöszölve,
tartályban erjesztve, majd
egy évig harmadtöltésű hordóban érlelve. Mély szín,
friss piros gyümölcsök
illata, szantál és eukaliptusz.
Közepes testű, összetett, elegáns, kellemes bor.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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SL-tipp: A perec a pékek
céhének jelvénye, egy
időben az imádságokat
jól megtanuló gyerekeket
jutalmazták vele.
Nagyböjt idején is
népszerű finomság volt,
és eredeti formájának
hármas tagoltsága
miatt a szentháromság
jelképének is tekintették.

Hozzávalók: 70 dkg
darált sertéshús,
15 dkg zsemlemorzsa,
2 dl tejszín,
1 vöröshagyma,
1 evőkanál vaj, 2 tojás,
1 kiskanál kakukkfű,
1 kiskanál
petrezselyem,
1 kiskanál őrölt
rózsabors, só,
14 szelet bacon,
4 egész tojás.

Húsvéti pástétom
tojással
Így készül:

1) A hagymát vágjuk apróra, és vajon

kissé pirítsuk meg. Hűtsük ki, és keverjük
bele a darált húst, valamint az összes hozzávalót, kivéve a tojásokat és a bacont.
2) A tojásokat keményre főzzük. Egy szép
kerámia pástétomostálat vagy egy őzgerincformát kibélelünk baconszeletekkel,
majd a feléig belesimítjuk a pástétomot.
3) Erre tegyük sorban a meghámozott
főtt tojásokat, majd körben töltsük fel úgy,
hogy középen maradjanak. 4) 190 °C-ra
előmelegített sütőben hozzávetőlegesen
egy órán át sütjük. 5) Ezután kiborítjuk
egy másik sütőlapra, és a bacon pirosodásáig bent hagyjuk a sütőben.

SL-tipp: A pástétomot
megsüthetjük leveles
tésztában, vagy
lelocsolhatjuk zselírozó
anyaggal. Tehetünk bele
érdekes fűszereket,
aszalt gyümölcsöket.
A pástétomok királya
80%-ban libamájból
készül, amit szarvasgombával, konyakkal,
Cointreau-val vagy aszalt
szilvával ízesíthetünk.

kultúra

Áprilisi
kultúrparádé
Tombol
a tavasz

Garantáltan nehéz dolga lesz annak, aki úgy
szeretne válogatni az áprilisi programok között,
hogy semmi fontosról ne maradjon le.
A mi tippünk: vegyünk részt mindegyiken!

tánc

Budapest Táncfesztivál

2014. április 22–29., Budapest, Müpa és Várszínház

Ï

A fesztiválon a legjobb magyar együttesek és művészek mellett világhírű külföldi fellépők remek előadásai között válogathatunk. Szenvedély, rítusok, tomboló érzelmek,
misztikum és megtisztulás, humor és tragédia – mindezzel találkozhatnak azok a
nézők, akik jegyet váltanak a fesztivál változatos előadásaira. A Várszínházban és a
Művészetek Palotájában megrendezésre kerülő rangos táncéleti eseményt Jiří Kylián
társulatának, a Kylián Production-nak (NL) az East Shadow című előadása nyitja majd
meg. Emellett fellép a Doug Varone&Dancers (USA), a Szegedi Kortárs Balett e program keretében tartja Tavaszi áldozatának budapesti bemutatóját, valamint programjukban látható lesz az Imígyen szól a Zarathurstra című előadás is. Fellép a Duda Éva
Társulat és a Budapest Táncszínház is az Anna Frank naplója című produkcióval.

túra

színház

Terep-segway a Normafán
Budapest, High-Tech Sportok Bázisa

Godot-ra
várva

Bemutató:
2014. április 26.,
Budapest,
Katona József Színház

Ï

A Godot négy alkat és
egy szituáció végzetének drámája, vegetálás a lét perifériáján.
Reális részletekből irreálissá áll össze a mű egésze:
minden elem, mozzanat egyszerre konkrét, kézzelfogható, ugyanakkor rejtélyes, bizonytalan. És akik játszszák: Kulka János, Kocsis Gergely, Elek Ferenc és
Keresztes Tamás.
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Pazar segway túrák várják azokat, akik ellátogatnak a
Normafán található High-Tech Sportok Bázisára. Oktatással,
alap- és középhaladó szinten lehet kipróbálni ezt a forradalmi
járgányt. A Szirttúra, a Hármastúra, vagy a Szép Juhászné
Hárstúrája szebbnél szebb területekre kalauzolja a résztvevőket. A nosztalgiázni vágyókat a cseh KOSTKA rollerek repítik
vissza a gyerekkorba. Infó itt: www.hsb.hu

kultúra

kiállítás
100 éves a Kék templom

Á

Megtekinthető április 25-ig, Budapest, Szlovák Intézet

Tavaly októberben ünnepelte Pozsony-Óváros a Szent Erzsébet-templom (Lechner
Ödön utolsó alkotása) felszentelésének 100. évfordulóját. A kerek évforduló alkalmából a Szlovák Intézet kiállítása 21 magyar–szlovák–angol–német nyelvű tablón
mutatja be Lechner Ödön legismertebb magyarországi és szlovákiai épületeit.

cd

Thirty Seconds to Mars:
Love Lust Faith + Dreams
Universal Music

A 12 dalt tartalmazó lemezt a világ legkülönbözőbb pontjain rögzítették Indiától kezdve Európán át, egészen az
együttes kaliforniai stúdiójáig. A produceri munkálatokat
Jared Leto látta el, de négy dalban segítségére volt Steve Lillywhite is. Az
albumot beharangozó első számot, az Up In The Air-t kilőtték az űrbe, de
azóta a földi slágerlistákat is meghódította.

könyv

Tim Weiner:
Az FBI története – Ellenség az egész világ

Fotó: Rasťo Mišík

koncert
Magashegyi Underground
Kecskemét, Technika Háza Kávézó (TEKA),
2014. április 11., 21:30

A kecskeméti TEKA az utóbbi időkben az ország
egyik legfontosabb könnyűzenei helyszínévé
nőtte ki magát. A Magashegyi Underground legutóbbi, tavaly áprilisban bemutatott Tegnapután
című nagylemezének elkészítésében olyan hírességek működtek közre, mint a 30Y frontembere,
Beck Zoltán, valamint az Akkezdet Phiai tagja,
Závada Péter.

GABO

Ebben a könyvben Amerika terror ellen vívott százéves háborújának titkos története elevenedik meg. E hosszú küzdelem során
az FBI harcolt terroristák, kémek és bárki ellen, akit felforgatónak ítélt. A könyv az FBI titkos hírszerző műveleteinek első hiteles története olyan szerző tollából, aki a Pentagonról és a CIA-ról
írt munkája elismeréseképpen elnyerte a Pulitzer-díjat.

KAPHATÓK

a MOL-töltőállomásokon!
A hívás

dvd

Casey-t egy bevásárlóközpont parkolójából rabolják el. Segélykérő telefonhívása a tapasztalt operátorhoz, Jordanhez fut be. A lány megmentésére
forró nyomon indult nyomozást nehezíti, hogy
Casey eldobható telefonjának pozícióját nem tudják bemérni, valamint, hogy elrablója a rendőrséget félrevezetve többször is autót cserél.

Khumba
Khumba, a kölyökzebra testét csak félig borítják csíkok, ezért babonás családja őt hibáztatja a szárazság miatt, ami a területüket
sújtja. Khumba kiközösítve érzi magát és úgy
dönt, hogy nem marad tovább csordájával.
Útnak indul, hogy megszerezze maradék csíkjait, annál a vízgyűjtőnél, ahol a legenda szerint az első zebra vált csíkossá.

horoszkóp

Tavaszi
feltöltődés

Robert
Downey Jr.
1965. 04. 04.

Minden jegy szülöttére különös hatással
lesz a tavasz. Használjuk ki a napfényes
órákat, menjünk annyiszor kirándulni,
ahányszor csak időt találunk rá!

Kos

Március 21. – április 20.

A jegyén áthaladó Uránusz érdekes, szokatlan élményekre
teszi önt fogékonnyá. Ne legyen türelmetlen, a változás biztosan nem marad el. A születésnapjukat ünneplő Kosok joggal
érezhetik úgy, hogy győzelemre születtek.

Bika

Április 21. – május 20.

Ez a ragyogó tavaszi hónap a maximumra emeli az energiaszintjét. Olyannyira, hogy családja és barátai nem ismernek
majd önre, hiszen máskor inkább otthon tartózkodó Bikaként
most nem tud majd betelni a kirándulásokkal.

Ikrek

Május 21. – június 21.

Ha az előző hónapban fellendült a karrierje, akkor a pozitív változások még ebben a hónapban is garantáltan ki fognak tartani. Ha azonban nem, akkor még ez a hónap is remek lehetőségeket tartogat, hogy elinduljon valamilyen kedvező változás
a munkájában.

Rák

Június 22. – július 22.

Ezekben a napokban diplomáciai érzékével mindent meg tud
majd oldani. Ön egyébként is szelíd természetéről ismert, de
most ezzel a tulajdonságával másoknak is példát mutathat.
Ne lepődjön meg, ha csupa nyugodt, harmonikus embert vonz
be a környezetébe.

Oroszlán

Július 23. – augusztus 23.

Ebben a hónapban kényeztesse magát úgy, ahogyan csak
tudja! Az elmúlt időszakokban nagyon sok mindent tett meg
másokért, most azonban önön a sor! Ne sajnáljon több pénzt
kiadni olyasmire, amire már régóta vágyakozik, és szenteljen
magának annyi időt, amennyire csak szüksége van.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Az áprilisi napok nagyon kedvezőek mindenféle otthonnal,
lakással vagy ingatlanüggyel kapcsolatos tevékenységre.
A jegy hölgy szülöttein valóságos lakásfelújítási láz lehet úrrá,
amit a környezetük eleinte nehezen fogad.
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Emma
Watson
1990. 04. 15.

Schell
Judit
1973. 04. 16.

Jennifer
Garner
1972. 04. 17.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Ezekben a napokban néhány dolog nem egészen
úgy alakul, ahogyan azt ön eltervezte, de könynyen lehet, hogy hosszabb távon ezek akár kedvező változások is lehetnek. Április utolsó napjaiban sok Mérleg szülött tud majd megszabadulni
egy nehéz tehertől.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Egy régi barátja, valami nagyon kellemes meglepetést hoz. Mutassa ki nyugodtan az érzéseit,
nyíljon meg a tavasz által kínált csodák előtt. Az
ön életében vannak olyan időszakok, amikor a
szerelem és a barátság érdekesen összeolvad.

Nyilas

November 23. – december 22.

Ha már régen szeretett volna munkát változtatni,
vagy ha netán jelenleg álláshirdetéseket böngészget, akkor most legyen nagyon figyelmes, mert
kedvező lehetőség kínálkozik, méghozzá pont
onnan, ahonnan nem is várta.

Bak

December 23. – január 20.

Ebben az időszakban ön rendkívül céltudatos
lesz, és valósággal vágyik az új kihívásokra. Mint
tudjuk, az élet igen gyakran épp azt nyújtja számunkra, amit várunk tőle, így biztos lehet abban,
hogy a nagyon várt kihívást könnyedén meg fogja
tudni oldani.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Még csak tavasz van, de ön máris a vakáción töri
a fejét. Ha erre a hónapra valami egészen kivételes programot szervez, akkor nem fog csalódni.
Ha ön jelenleg szingli, akár egy varázslatos találkozást is hozhat az élet.

Halak

Február 20. – március 20.

Az ön számára ezek a napok a mértéktartásról szólnak. Ne tulajdonítson semminek nagyobb
jelentőséget, mint amit valójában megérdemel,
és főként ne bosszankodjon olyan dolgok miatt,
amelyeket nem tud megváltoztatni. Ha derűt
sugároz magából, azt is fogja magához vonzani.

rejtvény

A megfejtést 2014. április 31-ig kérjük nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére beküldeni (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.).
Előző rejtvényünk megfejtése: Egy kedves szó olyan, akár a tavaszi napsütés.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek:
Lója Kornéliusné – Nyárlőrinc, Faludi Tamásné – Kiskunhalas, Haracska Gyuláné – Sárisáp, Szalai Attila – Eger, Miseta István – Fonyód. Gratulálunk!
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