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A szó talán az ember legfontosabb kifejezőeszköze: szavakkal éljük meg érzelmeinket, határozzuk meg önmagunkat, és mint
a Matrix című filmben zubogó zöld karakterek, a szavak úgy alkotják meg világunkat. Szavak nélkül nem úgy gondolkodnánk,
ahogy. Talán emberek sem lennénk; a szó, a
beszéd és a nyelv az, ami kiemel bennünket
az állatvilágból.
Minden kornak megvoltak, megvannak azok
a szereplői, akik tömören és érthetően, találóan, talányosan vagy épp zavarba ejtő pontossággal fejezik ki azt, amit a többség gondol, érez. Szavaik asszociációkat indítanak el
bennünk, gondolatokat ébresztenek, hangulatokat közvetítenek, hatnak ránk. Segítenek
megérteni a körülöttünk és bennünk zajló
folyamatokat, amire valamennyiünknek igényünk, szükségünk van. Költők, írók vagy szónokok. Vagy slammerek. Mostani számunkban Süveg Márk slammert mutatjuk be, aki
jó bizonyíték arra, hogy bár a költészet változik, korról korra formálódik, és érkezhet szóban, írásban, zenével vagy anélkül, de minden
formájában, még mindig rólunk és nekünk
szól. A jól megválogatott szavak pedig bármely korban megtalálják az utat közönségükhöz. Április 11-e, a magyar költészet napja jó
alkalom arra, hogy tudatosan is nagyobb teret
engedjünk nekik életünkben.

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Technikai

arzenál

A legnagyobb autós seregszemle, a közelmúltban
rendezett Genfi Autószalon az idén is számos
újdonsággal és technikai csemegével,
koncepcióval kápráztatta el a közönséget.

Új pályán

Sportos gentleman
A márkától szokatlan területre veti ki a hálóját a Bentley, igazi
kétüléses, bivalyerős sportkupét készített, egyelőre tanulmány
formájában. Az EXP 10 Speed 6 névre keresztelt kocsit nem titkoltan az orrmotoros Ferrarik és az Aston Martinok ellen készülnek harcba küldeni. A műszaki tartalom részleteit nem osztották meg a nagyérdeművel, de a képeket elnézve nem fogunk
csalódni, ha sorozatgyártásba kerül a típus.

Értékmentő

Időtálló megoldások
Megérkezett Genfbe a korábban már kiszivárogtatott
legújabb Skoda Superb, amely elődei legjobb tulajdonságait csomagolta modern technikába és designba.
Tengelytávja továbbra is hatalmas, 2841 mm, ami
kifejezetten tágas és kényelmes belsőt eredményez.
A Volkswagen-csoport MQB-platformjára épített Superb
már a bemutatásakor széles motorpalettával támad,
összesen nyolc Euro 6-os erőforrással rendelhető.
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●

autós-motoros hírek
Nem koros

Kínai villantás
Egyre nagyobb veszélyként értékelik az európai, illetve távol-keleti
autógyártók az egyetlen komolyan vehető minőségű kínai márka,
a Qoros előretörését. Genfbe a 3 City SUV elnevezésű, a 3-as szériájuk alapjaira épített, emelt hasmagasságú modelljüket hozták el.
A Golf méretű kis szabadidő-autó minősége, formája és technikája
az egybegyűltek szerint igen rendben van.

Kishírek
Villamos-gumi
A Goodyear áramot termelő gumiabroncs-koncepciót mutatott be Genfben,
ami a keletkező nyomást és hőt alakítja át elektromos energiává. Az így
megtermelt energia töltheti a villany-,
illetve hibrid autók akkumulátorait.
Sorozatgyártását egyelőre nem tervezik.

Vissza is hívták

Brutális hibrid

Modern uralkodó
A Koenigsegg svéd sportkocsimárka bemutatta
saját elképzelését egy hibrid sportautóra. A Regera
– svédül: uralkodó – esetében a hátsó kerekeket hajtja
egy-egy villanymotor, egy harmadikat pedig a főtengelyre
tettek, ami a sebességváltót is helyettesíti. A kocsiba építettek azért egy 1100 lóerős 5,0 literes V8-ast is, így
a Regera összteljesítménye több mint 1500 lóerő.

Európában még éppen csak bemutatták a Kia Sorentót, az Egyesült
Államokban már utol is érte az első
visszahívás a típust. A vadonatúj szabadidő-autó mintegy 12 ezer példányát
azért rendelik a szakszervizekbe, mert
elromolhat bennük a gázpedál.

Az év autója
Meggyőző fölénnyel választották a
2015-ös év autójának a Volkswagen
Passatot, ezt Genfben jelentették be.
340 pontot kapott a zsűritől, míg a
második helyezett Citroën C4 Cactus
248-at. Harmadik helyen a MercedesBenz C-osztály végzett 221 ponttal.

Kábeles csúcs

Kétpetéjűek

Pörög a Suzuki
Rögtön két újdonsággal is előrukkolt Genfben a japán márka.
Az iK-2-es alsó-középkategóriás személyautó és az iM-4-es
szabadidő-autó ugyanarra a padlólemezre épül, ám más-más
közönséget céloznak meg. Vadonatúj, egyliteres turbómotorjuk
a Boosterjet nevet kapta. A kompakt méretű kocsik sorozatgyártása még az idén elindulhat Indiában, és 2016-ra az európai kereskedésekbe is eljuthatnak.

Hathengeres kivitel helyett kábeles hibrid hajtással bővíti a V-osztály kínálatát
a Mercedes-Benz. Ebben a négyhengeres 2,0 literes belső égésű motor 210
lóerejét egészíti egy 120 lóerős villanymotor, így a 333 lovas rendszerteljesítmény mindössze 3 literes
átlagfogyasztással párosulhat.
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én és az autóm

Az új Mazda2

Felsőbb

osztályba léphet

A Mazda a kisautók kategóriájába is nagyszerűen
integrálta legújabb csapásmérő fegyverét, a KODOformanyelvet. Ám ami ennél is fontosabb: technológiában
és minőségben is szinte mindenkit maga mögé utasít.

6

A kisautót kereső vásárlók nincsenek elkényeztetve, ha a
prémiumszegmens felé kacsintgatnak. Aki azonban mégis
kis alapterületen akarja érezni a kompromisszumok nélküli
kifinomultságot, az az apró Mazdában nem fog csalódni.
Hivatalosan ugyan nem prémiumtermék, mégis szinte minden benne van, ami az ilyen jellegű elvárásoknak megfelelteti. És bár ezen jó tulajdonságai az árában is megmutatkoznak, a vásárlók ráéreztek az új Mazdák ízére: a japán
gyár nem győz eleget termelni, a tavalyi negyedik negyedév
volt fennállásának legerősebb időszaka.

diktálja a divatot. Ez annak is köszönhető, hogy szembe
mertek menni az aktuális trenddel, és a 2-est nem fújták buborékká: oldalnézetben is megmaradt a klasszikus tagoltság, a hosszú motorháztető pedig nem egyenes
folytatása a szélvédőnek, hanem jól elkülönülő egység, a
végeredmény pedig a dinamikus megjelenés. Ami a vezetési élményre is jó hatással van: a Mazda2-est nem egy
magasra emelt sámliról vezetjük, hanem előrenyújtott
lábakkal, teljesen úgy, mint ahogy azt egy autó vezetése
kapcsán elképzeljük.

Kis nagymacska

Nincs kifogás

A 2-es formatervénél sikerült a Mazdának a nagy bravúr – a 6-oson forradalminak ható, a 3-asra is sikeresen
átmentett, dinamikájában gyönyörű nagymacska-designt
négy méteren is tökéletesre húzták. A termékpaletta
ilyen egységesítése után kijelenthető, hogy ma a Mazda

A japán autók ismeretében joggal tarthat a 2-esbe való
beüléstől az, akit a külső már elvarázsolt. Noha az autóiparban bármilyen jól sikerült karosszériát képesek
agyoncsapni egy-egy fantáziátlan és olcsó hatású belsővel, a Mazdánál nem követték el ezt a hibát. A prémiumérzet itt is tetten érhető, úgy designban, mint ergonómiában, anyagválasztásban és felszereltségben. A márka
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Mellbevágó design, egyedi és
stílusos belső tér, nagyautós vezetési
pozíció, világbajnok motorok, könnyű
építés, teljes biztonsági és kényelmi
felszereltség. Mi kell még?
technikai fejlettségét kiválóan szemlélteti, milyen pontosan, finoman jár a kormány, milyen remekül adagolható
a gáz és a fék, vagy éppen milyen vajpuhán, mégis határozottan és pontosan kapcsol a váltó. Márpedig, ha van
a prémium szónak értelme a nagy márkanevek csatáján
túl, éppen ezek a tulajdonságok azok, amelyekkel a legkisebb Mazda is kiérdemli a jelzőt.
Ezek után szinte elhanyagolható – valójában persze nem –,
hogy a 2-es felszereltségek tekintetében is teljes: kivetítős
kijelző, wifi, Bluetooth, SD-bemenet, full LED-es fényszóró,
radaros vészfékező, holttérfigyelő, ülésfűtés, tolatóradar,
kulcs nélküli rendszer – hogy csak néhányat említsünk.
Egyetlen dolog nem rendelhető a Mazda2-eshez, mégpedig tolatókamera. A gyártó felmérései ugyanis bizonyítják,
hogy erre az extrára nincs igény a vásárlók táborában.

Skyactivitás
Akit nem győzött volna meg ennyi a kis Mazdával kapcsolatosan, azt majd meggyőzik a motorok. A Skyactiv széria a legjobb bizonyítéka annak, hogy a Mazda mérnökei
a csúcson járnak. A benzines erőforrások olyan keveset
fogyasztanak, mint a legjobb dízelek, ellenben azok olyan
finoman járnak, mint a legjobb benzinesek. Nem hiába
tette fel a Mazda nemrégiben az összes lapját ezekre
a Skyactiv technológiával készített motorokra, a korábban szkeptikusan kuncogó konkurencia pedig nem győzi
összeszedni a leesett állát.

Mazda2

KODO – az új formanyelv
Gepárd. Ez a nagyszerű, atletikus állat
a KODO-design ihletője, amivel a Mazda
újraértelmezte mindazt, amit a klasszikus autószépségről gondolunk. A lámpák a gepárd szemének vágásához
hasonlatosak, az ötszögletű maszkot
kiegészítő krómívek az állat pofáján látható, jellegzetes fekete csíkot szimbolizálják, ahogy az egész karosszéria domborulatai és „horpadásai” is a tökéletes
sprinthez szükséges izomzatot modellezik fémbe öntve. Janagiszava Rio, a
Mazda formatervezője szerint a Mazda2
az összegömbölyödött, éppen ugrani
készülő nagymacskát ábrázolja.

Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tengelytáv:
Csomagtér:
Motorválaszték:
Teljesítményszint:
Átlagfogyasztás:
Alapár:

4060 mm
1695 mm
1495 mm
2570 mm
280/887 liter
3 benzines, 1 dízel
75-115 lóerőig
3,4-4,9 liter/100 km
3 779 900 forint
Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Gold 5W-30

Összességében tehát elmondható: a Mazda a 2-essel
is nagyot gurított. Mellbevágó design, egyedi és stílusos belső tér, nagyautós vezetési pozíció, világbajnok
motorok, könnyű építés, teljes biztonsági és kényelmi
felszereltség. Mi kell még? Egy jó ár? Nos, elődjéhez
képest e tekintetben is feljebb lépett a 2-es, ám annyival bőven többet is kínál, mint amennyivel drágább a
kategóriaátlagnál.
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MOL-hírek

Nyerő széria
Sikerek sportban,
művészetekben, zenében

Erősen startolt Michelisz
Jó formában az autó és vezetője is

Negyedik közös évét kezdte meg idén Michelisz Norbert és a MOLcsoport. A Zengő Motorsport versenyzője (karrierje során idén először)
már az első barcelonai tesztnapon ott lehetett a legnagyobbakkal,
ahol megjárathatta az újjáépített TC1-es Honda Civicet az első nagy
verseny előtt. Argentínában, bár technikai okok miatt (az időmérő futamon kitört az autója bal első kereke), csak az utolsó helyről startolhatott a futamon, Norbi mindent beleadott, és a 6. és 7. helyen végzett.
Sőt az első futam végén még a dobogóra is felállhatott, mint a legjobb
nem gyári pilóta. Persze az argentin siker nem egyszemélyes bravúr
volt, Norbi mögött a lehető legprofibb csapat áll, és segíti őt.

Kortárs művészet
a fókuszban
Summa Artium
díjat nyert a MOL
Tehetségtámogató Program
Az Új Európa Alapítvány MOL
Tehetségtámogató Programja kapta
a Summa Artium 2014. évi díját a
„Kortárs művészetért” kategóriában.
2005 óta a MOL Tehetségtámogató
Program már összesen 1877 projektet, ezen keresztül több mint 3500 fiatal tehetséget támogatott összesen
430 millió forinttal, amiből több mint
110 millió forintot nyertek el csak
a zenei vagy művészeti területekről
érkező fiatal tehetségek.
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„Adj vért, adj esélyt!”
Újdonságokkal segíti a véradókat
a Magyar Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt havonta közel 1000 véradást szervez, melyekre minél több fiatalt is várnak. A szervezet kiemelt figyelmet szentel annak, hogy új felületeken hívja fel az ifjúság figyelmét tevékenységük
fontosságára. Ezt a célt szolgálja a megújult www.veradas.hu oldal, de a
Vöröskereszt által szervezett véradások időpontjai és helyszínei már az új,
„Véradás – Vöröskereszt” mobilalkalmazás segítségével is könnyedén elérhetőek. A MOL által támogatott véradó kamion is új külsőt kapott, és „A hősök a
vérüket adják. Adj vért, adj esélyt!” szlogennel szólít cselekvésre.

VÁSÁROLJON
NÁLUNK
A HÉT MINDEN
NAPJÁN!
VÁRJUK KIJELÖLT
TÖLTŐÁLLOMÁSAINKON!

MOL-hírek

Miskolc a MOL Liga
győztese
Lezárult a jégkorong
2014/2015-ös szezonja
Dupla bajnoki címmel zárta az idei szezont
a Miskolci Jegesmedvék jégkorongcsapata,
mely 1978-as megalapítása óta idén először
nyerte el a magyar bajnoki címet, és a MOL
Liga aranyérme is az övék lett. A döntő meccs
rendkívül izgalmasan zajlott: a Nové Zámky
0–4-es kezdeti vezetése után a játszma
második felében újabb energiákat mozgósított Majoross Gergely együttese. A csapat
megkezdte a felzárkózást, majd az 53. percben egyenlített. A győzelmet végül a kanadai
Jesse Dudas mesterhármasa biztosította be,
így a Jegesmedvék 5–4-re verték az érsekújváriakat, és ezzel bezsebelték a MOL Liga bajnoki címét. Az edzők szavazatai alapján a liga
legjobb kapusa Bálizs Bence (Miskolc), a legjobb védő Jesse Dudas (Miskolc), a legjobb
csatár Teemu Elomo (UTE), a legjobb edző
pedig Majoross Gergely (Miskolc) lett.

„Biztonságosan közlekedni
egy életúton” program
A Magyar Autóklub a MOL támogatásával 2006-ban indította
útjára speciális oktatókamionját. A tavasszal induló országjáró
akcióval nagyáruházak parkolóiban találkozhatunk. A gyerekek
közlekedésbiztonsági oktatása mellett a felnőttek vezetéstechnikai továbbképzése is fontos eleme a programnak, így az interaktív
közlekedésbiztonsági és kerékpáros-oktatás mellett borulásszimulátor, ecodriving és „részeg szemüveg” bemutató is lesz.
Helyszínek és bővebb információ az autoklub.hu oldal
Közlekedésbiztonság menüpontja alatt olvasható.

A MAHASZ-lista urai
Csúcson a Tankcsapda lemezeladása
A Tankcsapda „Urai vagyunk a helyzetnek” című – csak
a MOL-kutakon kapható – új albumának fogadtatása annyira
pozitív volt, hogy nem egészen egy hónap alatt elérte az
ötszörös platinalemez státuszt, a MAHASZ éves eladási
összesítése alapján pedig abszolút első lett 2014-ben.
A lemezbemutató turné február 20-án kezdődött, Lukács
Laciék Magyarország valamennyi régiójában és Európa más
városaiban is koncerteznek. A tavaszi csúcspont április 18-án
lesz Budapesten a Syma Csarnokban. Jegyek elővételben
kaphatók, többek közt a kijelölt MOL-kutakon is.
Részeltek: www.facebook.com/tankcsapda
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A terepről A városbA!
Miután terepen Már bizonyított,
Az új KorAndo A várost is MeghódítjA.
A Ssangyong, Dél-Korea legrégebbi autógyártója 60 éves történelme során mindig is
4x4 hajtású járművek gyártására specializálódott. Legújabb modellünk, a kívül-belül megújult
új Korando ezen hagyománynak megfelelően kiválóan alkalmas terepjárásra
és a hétköznapi városi forgalomban is tökéletes társa lesz.
Hogy az Ön gondtalan autózását még teljesebbé tegyük, a piacon egyedülálló Ssangyong
Bizalom Program keretében 3 hónapos Visszavásárlási Garanciát, 5 év Díjmentes Karbantartást
és 5 év Teljeskörű Gyári Garanciát kínálunk minden új Korando modellhez!

3 hónApos visszAvásárlási gArAnciA
+5 év díjMentes KArbAntArtás
+5 év teljesKörű gyári gArAnciA

Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 5,8‒8,5 l/100 km.
CO2-kibocsátás: 147‒199 g/km. A képen látható autó illusztráció.

4x4 specialista Koreából
www.ssangyong.hu.

példakép

Tehetséggondozók

Kiemelkedő pedagógusokat díjaztak
MOL Tehetséggondozásért Díjat
vehetett át márciusban kilenc
példamutató munkát végző pedagógus.
2014-ben közel 400 jelölt közül a
kuratórium választotta ki azt a 3-3
művésztanárt, természettudományos
szaktanárt és utánpótlásedzőt, akik
elnyerték a díjat.

E

zek a tanárok és edzők munkájukkal, áldozatkészségükkel és szakmai támogatásukkal számos tehetséges fiatal pályára lépését segítették
már. Jó eredményeket értek el a tehetséggondozásban, környezetük emberileg és szakmailag is szeretné
őket példaként állítani a fiatalok elé. A MOL Új Európa
Alapítvány 2006 óta támogatja a fiatal tehetségeket,
és díjazza a velük foglalkozó pedagógusokat. A díjakat a MOL vezetői, az Új Európa Alapítvány kurátorai,
Ónodi Eszter színművész – az Alapítvány jószolgálati
nagykövete –, valamint Szilágyi Áron olimpiai bajnok
kardvívó adta át.

Hárman a díjazottak közül:
Kothencz Melinda, oboaművész-tanár
„A tanár-diák összhang kialakulásához négy tényezőnek kell jelen lennie: nyitottság, szeretet, türelem és hitelesség” – vallja Kothencz Melinda oboaművész, aki 2001 óta tanít oboát és kamarazenét
a Pécsi Művészeti Gimnáziumban, valamint furulyát és oboát a Kontrasztok AMI-ban. Kisiskolás
koruktól a művészeti szakképzés befejező évfolyamáig neveli és oktatja a tehetséges oboa szakos növendékeket és
zenei együtteseket, akik már maguk is számos fellépésen és versenyen bizonyítottak. Több hazai és nemzetközi versenyen kapott már
a tanítványai által elért jó eredményekért felkészítő tanári díjat.

A 2014. évi díjazottak:
• Bernhardt Andrásné
hegedűtanár (Jászberény)
• Dr. Király Sándor informatika
tanár (Eger)
• Kissné Oroszi Edit sportlövő
mesteredző (Budapest)
• Kothencz Melinda oboaművésztanár (Pécs)
• Lengyel Lászlóné matematikakémia tanár (Nádudvar)
• Martinkó Gábor kajak-kenu edző
(Budapest)
• Szabó Krisztián gyorskorcsolyaedző (Szeged)
• Szalay József vizuálisneveléstanár (Budapest)
• Udvardi Imre fizika-csillagászat
tanár (Budapest)
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Dr. Király Sándor informatikatanár
„Megszerettetni a tárgyakat, amelyeket oktatok, és ezeket minél magasabb szinten művelni”
– ez a pedagógiai célja Király Sándornak, aki az
egri Eszterházy Károly Főiskola, Neumann János
Középiskola és Kollégium tanára több mint 20
éve. Évente több diákja jut be az országos tanulmányi versenyek döntőjébe, nevéhez számos
OKTV-győzelem fűződik informatikából, programozásból, közgazdaságtanból, tanítványai ezüst- és bronzérmes versenyezők lettek a
nemzetközi informatikai diákolimpiákon. Többen köszönhetik neki,
hogy informatikával kapcsolatos pályát választottak.

Martinkó Gábor, kajak-kenu edző
Eredményes sportolói pályafutást követően kezdett
el edzőként dolgozni, 2006-tól az Újpest edzője,
ahol a nulláról építette fel a kenus utánpótlásbázist. Az egészen kicsi gyerekektől az U23-as korosztályig foglalkozik az utánpótlással, a korcsoportok
tizenkét évet ölelnek át. Tanítványai hatvan hazai
bajnoki cím mellett több aranyérmet nyertek a korosztályos Európa- és világbajnokságokon, nemzetközi maraton versenyeken. Célja elsősorban, hogy olyan közösséget hozzon létre,
ahova a gyerekek örömmel járnak, és megszokják a napi sportolást,
amire később is igényük lesz.

A

BEMUTATJA:
FÜLBE-VALÓ

– zenetörténeti bolhapiac tizenéveseknek
Műsorvezető:
Eckhardt Gábor
zongoraművész,
közreműködnek az
Új Európa Alapítvány
ﬁatal zenész támogatottjai

március 28. 15:00
április 11. 15:00
május 2. 15:00
június 13. 15:00

1093 Budapest, Mátyás u. 8. | www.bmc.hu | Információ: +36 1 216 7894
Jegyek kaphatók a helyszínen, az InterTicket országos JEGYPONT hálózatában, valamint a JEGY.HU oldalon.

Fülbe-való Stilus es lend.MOL 210x146_ok.indd 1

MENJEN INKÁBB
BIZTOSRA!
SZERETNE HASZNOS ÉS
SOKRÉTŰ BALLAGÁSI
AJÁNDÉKOT ADNI?
A MOL Blue Kártyával könnyen örömet
szerezhet, hiszen a megajándékozott
számára a MOL-töltőállomások valamennyi
terméke és szolgáltatása megvásárolható.
Varázsolja ünneppé a napot, válasszon
egyedi kiadású kártyáinkból!
Részletek a kijelölt töltőállomásokon
és a www.mol.hu oldalon.

2015.03.18. 15:57

címlapsztori

Gondolatok
a slamről

Süveg Márk Saiid
Évekig csak úgy hívták: a slamkirály. Nem alaptalanul, hiszen
a műfaj egyik hazai meghonosítója és legnépszerűbb előadója.
Süveg Márkkal – vagy ahogyan ma már mindenki ismeri, Saiiddal
– polgári foglalkozásairól, személyes hangja megtalálásáról
és a műfajban rejlő lehetőségekről beszélgettünk.
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Fotó: Hajdu András, styling: Fashion donor, smink: Lantos Vica; pulóver: F&F, nadrág: Reserved • Köszönet a helyszínért: Országos Széchényi Könyvtár

címlapsztori

Miért Saiid?
Mathieu Kassovitz az
erőszak és a rasszizmus
problémáiról készített
1995-ös francia kultfilmje
Márkra is nagy hatással
volt. A film középpontjában
lévő három barát egyike
Saīd, az arab származású,
beszédkényszeres fiú nevét
az első fellépése alkalmával
választotta magának.

Stílus&Lendület: Nagyon nehéz volt veled időpontot
egyeztetni… Ennyire sűrű egy slammer élete?
Süveg Márk Saiid: Ez azért van, mert elég sok mindennel foglalkozom egyszerre: zenélek, zenét írok, slammelek, DJ-zek, szabadúszó grafikus vagyok, tehetségkutatással és -gondozással foglalkozom a slamet illetően,
és házigazdája is vagyok a havi klubnak. Ráadásul ezek
közül a legtöbb tevékenység az éjszakához kapcsolódik, emiatt a bioritmusom is eltolódott. Mindemellett
viszonylag sokat sportolok, futok, jógázom, TRX-ezek.
Próbálom ugyanis kompenzálni az éjszakai életvitelemet. Emiatt élek egy ideje paleodiétán is...
S&L.: Honnan erednek a gyökerei ennek a komplex
zenei tevékenységnek?
S. M.: Édesanyám igazi zenerajongó volt, hatalmas
kazetta- és CD-tárunk volt otthon. Kisgyerekként szinte
kizárólag klasszikus zenét hallgattam, éveken át minden szülinapra és karácsonyra komolyzenei best of
albumokat kértem ajándékba. Azután kamaszként
inkább a punk- és rockzenéért rajongtam, a csúcsot
pedig Michael Jackson jelentette; a bátyámmal az ő
posztereivel tapétáztuk ki a szobánkat, és volt, hogy
egy farsangi ünnepségen is Jacksonnak öltöztem. Majd
a rendszerváltás környékén megérkezett hazánkba is
az MTV és vele együtt a rap Ice T-vel, 2 Pac-kel, Snoop
Doggal. Ezzel pedig megnyílt számomra egy új világ.
A zenecsatorna hozta meg például az angol nyelv iránti
fogékonyságomat is, a gimnáziumban már nem is kellett angolórákra járnom, mert addigra megvolt a felsőfokú nyelvvizsgám. Nagy előny jelentett, hogy a hiphop
szövegekben is értettem minden sort – ami ennél a
műfajnál tényleg nem elhanyagolható.
S&L.: A zenében tehát Mozarttól Snoop Dogig tartott
a fejlődés íve. És vajon az irodalomban? Milyen szerzők hatottak rád?
S. M.: Nem vagyok egy olvasott gyerek, ugyanis nem
igazán érdekelt a hazai irodalom; sokkal inkább az
angolban és az utcanyelvben találtam meg azt, ami
izgatott. Kisgyerekként írtam pár verset, de aztán az
is elmúlt. Engem a rap nevelt, amiről sokan azt gondolják, hogy a nőkről, a fegyverekről meg az erőszakról szól, miközben ezek gyakran kifejezetten intelligens,
és tudatosan átgondolt üzenettel rendelkező szövegek.
Megfogadtam, hogy addig nem fogok verseket olvasni,
amíg nem találom meg a saját kiforrott hangomat. Így
a szövegeim is szinte támadhatatlanok abból a szempontból, hogy biztosan nem nyúltam le őket. Ehhez
képest előfordult már, hogy egy slam esten odajött hozzám egy idősebb irodalmár, és azt mondta: „Nem tudtam nem észrevenni a Weöres Sándor-i utalásokat.”
– Köszönöm szépen – válaszoltam neki, miközben
fogalmam sem volt, miről beszél. És ez egyszerre megnevettet és boldoggá tesz, mert egyfajta visszaigazolása annak, amit képviselek.
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S&L.: Ezek szerint a költészet sem volt nagy hatással rád?
S. M.: Az iskolában nagyon szerettem a verselemzést,
amiért általában kiröhögnek, mert azt éppen utálni
szokták. Az érettségin például Radnótit kellett elemeznem, ami olyan jól sikerült, hogy a gimnáziumban
az évfolyamból is kiemelték a dolgozatomat. Aztán
a szóbelin kettest kaptam, mert tanulni viszont nem
tanultam.
S&L.: Mindez hogyan befolyásolta a
továbblépésedet?
S. M.: Amikor leérettségiztem, teljesen tanácstalan
voltam, melyik egyetemen tanuljak tovább, ugyanis
egy szakot sem tartottam eléggé érdekesnek.
Akkoriban indultak viszont az International Business
School üzleti képzései, és valamiért azt gondoltam,
hogy ez lesz majd a nekem való. De amikor a felvételire indulva az előszobai tükörben megláttam magam
öltönyben és nyakkendőben, éreztem, hogy ez mégsem jó ötlet. Édesanyám is észrevette a szememben
a kétségbeesést, a dilemmát, és sóhajtva csak annyit
mondott: „Márk, ne!” Aztán visszafeküdtem aludni
és nem mentem el a felvételire. A valódi ok persze az
volt, hogy akkor már komolyan foglalkoztam zeneírással, és nem akartam elfecsérelni az időmet egy olyan
területre, ami nem érdekel. Egy ideje viszont az etimológia foglalkoztat komolyabban, és évről évre azzal
áltatom magam, hogy jövőre belevágok a felvételibe.
S&L.: Volt valaha rendes polgári foglalkozásod?
S. M.: Persze, sok helyen dolgoztam. Először eladó
voltam két luxusvilágmárkát árusító ruhaszalonban, a Váci utcában, amelynek – hogy úgy mondjam – eléggé speciális vásárlóköre volt. Aztán egy
rózsadombi – szintén exkluzív – edzőteremben lettem recepciós. De babysitterként is dolgoztam egy
olasz családnál, ahol a gyerekeket angolul kellett tanítanom. Majd az RTL Klub vezérigazgatójának fordítottam: otthon megkaptam a napi sajtót, a délutáni
megbeszélésre pedig lefordítottam angolra a kivonatát. Valamikor diszpécser is voltam, meg grafikusként
dolgoztam irodában és otthon, szabadúszóként is.
Nem volt olyan munkám, amelyből ne tanultam volna
nagyon sokat.
S&L.: Majd a hazai slam egyik úttörője lettél.
Megteszed, hogy helyre rakod nekünk végre ezt a
folytonos „Költészet-e a slam?” kezdetű vitát?
S. M.: Számos nemzetközi rendezvényt megjárva
azt mondhatom: ezt a kérdést világszinten sem válaszolták még meg egyértelműen. És valószínűleg
már csak az utókor fogja eldönteni. A slam egyébként is a „most”-nak szól, sok esetben egy szöveg
két hét múlva már aktualitását veszti. Hiszen a slam
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névjegy

Süveg Márk 1980-ban született Budapesten. A Slam Poetry
Budapest vezető slammere, és több slamrendezvény szervezője. Az 1997-ben alapított Akkezdet Phiai rapcsapat
tagja. Kétszeres egyéni országos slambajnok (2012, 2013),
majd második helyezett (2014), a Nemzetközi Slam Európa
Bajnokság (2012) ötödik helyezettje.

legtöbbször egyszeri előadásra születik, így az sem
biztos, hogy megállná a helyét írásban. Ezek következtében mindenhol felmerül az a probléma, hogy a
„magasirodalom” képviselői azt állítják: a slam poetr y
nem költészet, sőt egyenesen pofátlanság, amit
művelünk.
S&L.: „Csak a slammer van, meg a pucér szíve” –
fogalmazta meg plasztikusan a lényeget egy slammer
társad, Kemény Zsófi. Ez a fajta személyesség jellemző rád is?
S. M.: Az első szövegeim a rap hatására születtek,
éppen emiatt még nem voltak annyira személyesek.
De az figyelhető meg, hogy a slammer egy idő után
automatikusan önreflexívvé válik. Az igazán nagy pillanatok pedig azok, amikor teljesen megnyílik, és lelkileg lemeztelenedik. Ezt az utat járom be én is.

címlapsztori

Hisz sztori (Kis Kece)

– részlet –
Földről hallgattam meg
az első csontroppanást
Miután végignéztem az
Ősrobbanást
Az első házaknál én vol
tam a sár
Voltam leprás, király, és
másra éhező cár (Kráj)
Tapasz taltam, mi Aphro
dité valódi bája
Norbinak vag yok a ledob
ott kalóriája
Nem a Való villából jöt tem
a való világra
Voltam, és még leszek
önmagam – paródiája

S&L.: Azért olykor-olykor társadalmi ügyekre is
reflektáltok…
S. M.: Ez érdekes, mert körülnézve más országok
slammerei között, kijelenthetjük, hogy ez inkább
magyar jelenség. Néha meg is mosolyognak bennünket külföldi „kollégák”, hogy mi milyen mélységekig
politizálunk. Závada Petivel (az Akkezdet Phiai másik
tagja – a szerk.) ketten kezdtük el Magyarországon
népszerűsíteni a műfajt, és kezdetben mi is eléggé
társadalomkritikusak voltunk, leginkább a rap miatt.
Tehát ebben valamelyest a mi kezünk is benne lehet.
Amerikában már például szinte ismeretlen ez a fajta
szocio-vonal.
S&L.: A trágárság mennyiben lényegi része a
műfajnak?
S. M.: Amikor a Hisz Sztori (Kis Kece) című számunkat
írtam, akkor figyeltem fel először arra, milyen tudatosan lehet használni egy-egy ilyen szót. A rapzenénél
ez természetes, hiszen ott utcanyelvről van szó.
A slamben sem jó, ha öncélú a trágárság, ezért
nagyon odafigyelek, hogy mikor alkalmazom.
S&L.: Mennyire zárt a slammer világ? Be lehet kerülni
kívülről a köreitekbe?
S. M.: Teljesen téves az a kép, miszerint nem vagyunk
befogadók. Természetesen kialakult egy mag azokból, akik ott voltak a kezdeteknél, és akik emiatt
jóban is vannak egymással. Ettől tűnhetünk belterjesnek. Ezzel szemben én a slammerekénél befogadóbb közösséget aligha ismerek. A műfajnak ugyanis
az egyik lényege, hogy nyitva tart minden ajtót, és
ezeken bárki bejöhet. Szép példa erre Csider István
Zoltán és Pion István esete: előbbi a Népszabadság,
utóbbi a Magyar Nemzet újságírója, és bár sok mindenben más nézeteket vallanak, nagyon jó barátok.
És a slam hozta össze őket.
S&L.: A műfaj azonban meglehetősen csúcsra járatott
mostanában; mit gondolsz, van még benne tartalék?
S. M.: Szinte biztos, hogy egyszer ki fog pukkanni a
lufi, ezzel mindenki tisztában van. A slam 1984-ben

Vegetáriánusnak egy sze
ndvics, ami sonkás
Voltam napnál fűtő és
Medúzánál fodrász
Áldás és oltás, márkás
sportáska,
minek a mélyére senki
más, csak a lány ás
(…)

született meg Amerikában, ott már érezhetően ki
lett játszva a legtöbb kártya. Svédországban a műfaj
háromévente egy időre eltűnik, majd újból felbukkan,
és népszerű lesz. Magyarországra nem sokkal 2005
után érkezett meg a slam, és mivel nálunk egyfajta
szócsővé vált, máig jól tartja magát, hiszen a társadalomkritikai témákhoz ez az ország elég jó táptalajt
nyújt. Úgy tűnik, utánpótlás is mindig akad, a bajnokságban nagyon jól szerepelt például a gimnazista
Hlinyánszky Doma. De gyakran csatlakozik az estjeinkhez a hatvanas éveiben járó Szkárosi Endre költő
is. Mindenki arra törekszik, hogy valami új színt hozzon a szövegeivel. Szóval hiszek abban, hogy a slam
képes lesz megújulni.
S&L.: Ha esetleg vannak olyanok, akik a beszélgetésünk után kaptak kedvet a műfajhoz, milyen slames
eseményeket ajánlasz a figyelmükbe?
S. M.: Minden hónap utolsó csütörtökén tartjuk
a Slam Poetry Budapest Klubot egy fővárosi szóra
kozóhelyen. Ez egy hagyományos, több évre vis�szatekintő esemény, amelyen általában a slammerek legjobbjai állnak mikrofon elé. Érdemes követni a
slampoetry.hu oldalon lévő kalendáriumot is, amely
az ország legkülönbözőbb pontjain lévő programokat
listázza. Ugyanis ma már szinte minden megyeszékhelyen van valamilyen slamrendezvény. És tényleg
fontos, hogy ezekre korra és nemre való tekintet nélkül, szeretettel várunk mindenkit!
Patakfalvi Dóra
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irodalom

Vers
mindenkinek

Hogyan szeressük meg a költészetet?
A költészet napja kiváló alkalom arra, hogy belelapozzunk
kedvenc verseskötetünkbe. De hogyan szerethetjük meg
– akár már gyermekkorban is – a költészetet?
És mi teszi élővé a verseket?

É

s vajon tényleg mostohán kezelik hazánkban
a verses műfajokat és a kortárs szerzőket?
Nyáry Krisztiánt – aki a magyar írók szerelmi
életéről szóló népszerű kötetek szerzője, valamint a
legjelentősebb hazai szépirodalmi kiadó nemrégiben
kinevezett igazgatója – is megkérdeztük a témáról.
A szakember azt mondja, Magyarországon NyugatEurópához képest mindig jobb helyzetben volt a vers.
Érdekes adat, hogy hazánkban – az 1960–80-as
évek kivételével – több száz évre visszamenőleg mindig 500-2000 példányban keltek el a különböző kötetetek, Vörösmartytól József Attilán át Térey Jánosig.
Mára inkább az változott meg, hogy megszűntek vagy
gyengültek a versek hagyományos fórumai. Most az
online felületek és a közösségi médiumok jelentik egy
költő számára a megjelenés lehetőségeit, a korábbi
felolvasóesteket pedig felváltották a zenével és társművészekkel színesített produkciók.

1964
2015
e
Költészet napja – 51 év

kat első
Költészet napi programo
11-én
alkalommal 1964. április
sef Attila
Józ
n
ese
ép
jelk
k,
szervezte
a budapesti
születésnapján. Ekkor
szülőházában
Gát utca 3.- ban, a költő
k Lajos
nyílt kiállítás, ahol Kassá
nepen
tar tot t beszédet. A versün
dalmi ren 
azóta minden évben iro
turális
dezvényeket és más kul
zágszerte.
ors
ak
tan
tar
kat
programo
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Nyáry Krisztián szerint szakítani
kellene a kronologikus
irodalomoktatással, ehelyett
a fiatalok kezébe minél
korábban kortársakat kellene
adni és személyes találkozókat
szervezni számukra a költőkkel.

Versek az iskolapadban
A lírai művek népszerűsítését érdemes minél
korábban elkezdeni, Nyáry Krisztián szerint akár az
oktatási módszerek megújításával is. Szerinte tízéves
korig optimális a verstanítás, addig ugyanis énekelt
formában is találkoznak a gyerekek a versekkel, amelyek így könnyen és élvezetesen befogadhatóak. Ez
azonban eltűnik a felső tagozatban, holott a költeményeket hét évszázadon keresztül énekelték az emberek; Petőfi is ennek köszönheti a népszerűségét, nem
pedig annak, hogy sokan megvették a köteteit. Fel
kellene hívni tehát a fiatalok figyelmét arra, hogy a
tankönyveken kívül is találkozhatnak igényes költészettel, például Lovasi András vagy az Akkezdet Phiai
dalszövegeiben – jegyzi meg a szakember.
Az irodalomtörténész szerint szakítani kellene a kronologikus irodalomoktatással is, hiszen mire a diák
végigrágja magát Homéroszon, elmegy a kedve az
irodalomtól. Ehelyett a fiatalok kezébe
minél korábban kortársakat kellene
adni és személyes találkozókat
szervezni számukra a költőkkel.

irodalom

Költészet napi program
ok
– 2015 . április 11.

Irodalom-e a slam?
A kortárs költészet egyik legnépszerűbb mai formája
a slam, amely a vers, a rap és a színház igen izgalmas
keveréke. A slam azonban bizonyos vonatkozásaiban
olyan, mint a homeopátia: sokan kedvelik és mélyen
hisznek benne, míg mások – különösen tudományos körökben – egyfajta kóklerségnek tartják. Nem
véletlen, hogy a közelmúltban több fórumon is vita
zajlott a slam jelentőségéről. A műfaj rajongói kultúrmissziót, az irodalom népszerűsítésének egy modern
formáját látják benne, kritikusai viszont szájhősködésnek gondolják, amelynek nincs sok köze az irodalomhoz. Aki szeretne maga is állást foglalni a témában,
annak a slam poetry legizgalmasabb képviselőinek
– Simon Márton, Süveg Márk, Pion István, Závada
Péter, Horváth Kristóf vagy Kemény Zsófi – munkásságát ajánljuk figyelmébe.

• V
 igadó Díszterem: Ünne
pi műsor
Berecz András Kossuthdíjas énekes,
előadóművész főszerep
lésével.
• Nemzeti Táncszínház:
,,A mindenséggel
mérd magad!” – a Hagyo
mányok Háza és
a Nemzeti Táncszínház
gálájára azokat
várják, „akik a mozdulat
költemények és
énekelt versek játékosan
elgondolkodtató,
felemelő hangulatára vág
ynak”.
• Vígszínház: A társul
at tag jai és
vendégművészek kedven
c verseiket
mondják el. A családba
rát rendezvényekre
gyerekversekkel is kés
zülnek.

5

top

legfontosabb kortárs
magyar verseskötet

Kemény István:

Költészet a színházban
Az is bizonyítja, hogy a vers igenis élő matéria, hogy
jelenleg több olyan színházi előadás van műsoron,
amely kizárólag versekre épül. A budapesti Örkény
Színházban az Anyám tyúkja – A magyar irodalom
kötelező versei címmel futó előadásában 100 ismert
költemény hangzik el Balassitól Petri Györgyig, a
Radnóti Színház Pacalos Pizza című estjén pedig színészek és slammerek magyar klasszikusok művein és
slam verseken keresztül beszélnek hazáról és hazaszeretetről. Mindkét előadás a maga frissességével
és szellemességével hat: a színészek pátoszos szavalatok helyett a maguk természetességében, játékosan adják elő a költeményeket. A Nemzeti Színházban
a Versek szódával! – avagy költők másképp című
rendhag yó irodalmi sorozatban pedig maguk a kortársak lépnek színpadra, április 16-án például
Bereményi Géza, május 21-én pedig Lackfi János.
Végül Nyáry Krisztiánt arról is megkérdeztük: mit gondol, jót tesznek-e a vers ügyének az olyan szórakoztató
internetes kezdeményezések, mint a híres amerikai
filmekre rászinkronizált magyar költemények videói?
Gáti Oszkár Nagy László-szavalatát Rambóként például eddig közel 900 ezren látták az interneten.
„Nem ettől fogják megszeretni Nagy Lászlót, de ezek
a videók valamelyest talán közelebb hozzák az emberekhez a verseket. A költészet eg yébként sem olyan
szent dolog, hogy ne lehessen játszani vele.”

+1

A királynál

Szálinger Balázs:

Köztársaság

Tóth Krisztina:

Síró ponyva
Háy János:

Meleg kilincs

Rakovszky
Zsuzsa:

Visszaút
az időben
Térey János:

Protokoll
(verses regény)
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natúra

A Földön hagyott

lábnyomaink

Április 22-én, a Föld napján hivatalosan is elérkezik
az ideje, hogy egy globális, felülnézeti helyzetbe
emelkedve csodálkozhassunk rá ilyen vagy olyan
életmódunk környezeti hatásaira. Ha máskor nem is,
e napon álljunk meg egy pillanatra, és gondolkodjunk,
figyeljünk, tudatosítsunk!
Az 1970 óta létező nemzetközi Föld Napja Hálózatban
mára ezernél is több szervezet vesz részt. Elkötelezett
céljuk az emberek felvilágosítása életmódjuk következményeiről, és hogy a figyelmet a változtatás fontosságára irányítsák. Ennek eszközeként 35 éve a
Worldwatch Institute minden évben tanulmányt jelentet meg „A világ helyzete” címmel, melyből többek
közt az is kiderül, hogy Földünk biológiai sokfélesége
az elmúlt 40 évben majdnem 30%-kal csökkent. Jól
tudjuk, milyen irányba tart a „fejlődésünk”, bármen�nyit rántunk is tehát vissza a fogyasztói gyeplőn,
azzal nagyban támogatjuk Földünk gyógyulását. S itt
nem csak az energiatakarékosságról van szó, amivel
pénzt spórolhatunk meg. Tudatosabban szervezett
étkezésekkel, háztartásvezetéssel, közlekedéssel és
hulladékkezeléssel mind-mind kisebbre vehetjük ökológiai lábnyomunkat.

Mekkora lábon élünk?

Megdöbbentő, hogy egy, a mai fogyasztói társadalom normarendszerében élő átlagember mekkora ökológiai lábnyomot hagy maga után.
Itthon átlagosan 3,7 hektárt használunk el évente, ami az USA és az Arab
Emirátusok 9 hektára mellett eltörpül
ugyan, de még ezzel az adattal is az
EU élvonalába tartozunk, a harmadik
helyen állunk Bulgária és Portugália
mögött. Vegyük viszont figyelembe,
hogy a Föld összes emberére csak 1,8
hektár jutna fejenként, így a konklúzió: mi bizony többet használunk el a Földből, mint
amennyi „járna”.

A Föld összes emberére
csak 1,8 hektár terület
jutna fejenként, így
a konklúzió: mi bizony többet
használunk el a Földből,
mint amennyi „járna”.

Lábnyomcsökkentő tippek

1
2

 Az összes energiafelhasználásunk 31%-át a gépkocsi adja. Szervezzünk hát telekocsit, vagy járjunk
gyalog, biciklivel, tömegközlekedéssel.
 Takarítsunk, tisztálkodjunk környezetbarát szerekkel. Kozmetikumainkat állítsuk elő magunk, vagy
vásároljunk természetes anyagokból készülőt,
melyek lemosva sem ártalmasak a környezetre.
 Vásároljunk a közelben termelt idényzöldséget
és -gyümölcsöt, így támogatva a helyi termelőket
– és a minél kevesebb fuvarozást.
 Helyezzünk hőtükröket a radiátorok mögé, szigeteljünk, a fűtést pedig állítsuk 1 °C-kal lejjebb.
 A hűtőnek 2-5 °C, a fagyasztónak –15 °C az ideális üzemhőmérséklete.
 Ne hagyjuk stand by állapotban az elektromos
készülékeket, ilyenkor ugyanis energiafelvételük
40%-a elvész.
 A húsfogyasztás magas lábnyommal jár. Próbáljunk
kevesebb és olyan húst enni, amit
a közelben, természetes körülmények között nevelkedett állatok adnak. 1 kg marhahús előállításához
átlagosan 15 500 liter vízre van szükség, a baromfihúsnál ugyanez a szám 3900 liter.
 Színezett, ízesített, tartósított ételek helyett nyers,
friss finomságokat fogyasszunk.

3
4
5
6
7
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VAN JOBB MEGOLDÁS
A BOGARAK ELLEN!
Tartsa tisztán szélvédőjét EVOX
szélvédőmosó folyadékokkal!
Extra bogároldó hatás,
biztonságos vezetés!

NANOTECHNOLÓGIA

EXTRA BOGÁROLDÁS

KELLEMES ILLATOK

életmód

Nagytakarítás

„zölden”

A vegyszermentes
tisztaság kézikönyve

Húsvéthoz vagy a Föld napjához is igazíthatjuk
a szokásos tavaszi nagytakarítást. Az újjászületés
jegyében miért ne kísérletezhetnénk új
szemlélettel? Próbáljunk meg zölddé változni –
ezzel környezetünk és költségvetésünk is jól jár.

A

környezettudatos hozzáállás első lépése: apránként
váljunk meg régi vegyszereinktől. Elsőre ne dobjunk ki
mindent, ahogy sorra elfogynak, úgy cseréljük le őket
környezetbarát szerekre. Látni fogjuk, hogy egészség- és természetbarát anyagokat használva ugyanolyan tisztává tudjuk
varázsolni az otthonunkat, mint a lassan lebomló, egészségre
is káros bolti szerekkel.

Alapcsomagunk környezetbarát
tisztítószerekből
Ezeket szinte minden bolt polcain,
de gyógyszertárakban és háztartási
boltokban egészen biztosan megtaláljuk.

« mosószóda « szódabikarbóna
« mosószappan « ecet « citromlé
   « hidrogén-peroxid

Készítsünk általános
tisztítószert
Ezzel a keverékkel az egész házat
kitakaríthatjuk. Egyik javaslatunk a hidrogén-peroxidos oldat, ami erős oxidá
lószer, ezért a háztartásunkba csak
a gyenge verzióját (3%-os) engedjük be.
Ebből 2,5 dl-hez öntsünk 5 dl vizet és fél dl
citromlevet. Annyit keverjünk ki, amennyit
el is használunk, ugyanis nagyon gyorsan
lebomlik – pont ezért ártalmatlan.
Másik tippünk: 3 evőkanál mosószódát
tegyünk egy liter vízbe, s ezt citromlével, illóolajokkal gazdagítva használjuk. A mosószóda általános zsíroldó- és tisztítószer.
Előállítása során nem keletkezik káros
anyag, egyedül a csomagolását kell szelek
tíven gyűjtenünk.

életmód

Irány a vizesblokk!
Legjellemzőbb ellenségünk e területeken a vízkő,
melyet a konyhában és a fürdőszobában is könnyedén
eltávolíthatunk ecettel. Igaz, erős szagképződéssel jár,
ezért érdemes szellőztetés közben végezni ezt a munkát. Ahhoz, hogy elbúcsúzzunk a szúrós szagtól, töröljük át
a felületet forró vízben oldott illóolajjal.
Másik gyakori probléma a dugulás, mellyel a mosószóda és
az ecet keveréke ügyesen elbánik. Tegyünk néhány evőkanál
szódaport a lefolyóba, majd öntsünk rá 1-2 deci ecetet. A várható reakció: a két, egymással reakcióba lépő anyag felhabosodik, és hangosan dolgozni kezd. Addig hagyjuk, míg hallatszik a sercegés, a maradék szódát esetleg újralocsolhatjuk
ecettel. Mikor elcsendesedik, forró vízzel öblítsük le a habot.

Tippek nagymosáshoz
A mosást akkor tudjuk legegyszerűbben környezetbaráttá tenni, ha mosószódát használunk. Használat
előtt mindig oldjuk fel kevés vízben, így öntsük a mosószertartályba. Öblítő helyett használjunk ecetet, ami kioldja a szermaradványokat a ruhából, így garantáltan nem marad
benne semmilyen vegyszer. 1 liter 10%-os
ecethez 10 csepp illóolajat keverjünk, s ebből
használjunk egy-egy alkalommal 1 decit.
Gyapjúkímélő mosáshoz reszeljünk le egy kis
mosószappant, s ezzel a szappanpehellyel
beszórt gyapjúneműinket mossuk a szokásos
módon a mosógépben. A színüket engedni hajlamos ruhák öblítővizébe tegyünk szódabikarbónát, akkor nem fakulnak.

Meghökkentő megoldások

Textilekhez, kárpitokhoz
A hidrogén-peroxid kiváló folttisztító szer: égésfolt, vérfolt,
fű- és kávéfolt – mindennel
elbánik. Bármit használunk,
a folttisztítás legfontosabb szabálya,
hogy a foltot a képződés után rögtön tisztítsuk ki. A második szabály, hogy a folttisztító szert hideg vízzel tegyük a ruhára,
mert ha meleget használunk, azzal belefőzzük a színt a textilbe. Az áztatás is
sokat segít egy-egy folt kiszedésében.
Szőnyegeinket tisztítsuk szódabikarbónával! Szórjuk be, majd hagyjuk 15 percig
hatni, s ezután porszívózzuk ki. Így távol
tarthatjuk a rovarokat, és a szagokat is
semlegesítjük. Ha kefével átdörzsöljük
a felületet, a kárpit színe is megújul.

Pucoljuk az ablakot fekete teával! Magas cser
savtartalmának köszönhetően könnyedén leszedi
a szennyeződést az ablakokról, és még fényesít
is. Tegyük üres spriccelős flakonba, és használjuk
úgy, mint a boltit. Ha véletlenül többet készítettünk a kelleténél, felmosáshoz is használhatjuk.
Másik különleges tisztítószer a grépfrút – fürdőkád tisztításához kiváló.
Felezzünk el egyet, szórjuk le
sóval, és ezzel sikáljunk.
Végül öblítsük le, és élvezzük a kellemes illatot.

Autónkat se
hagyjuk ki!
Kis túlzással akár
a kerti rózsák felett
állva is moshatjuk a kocsit, ha
slagos mosásnál foszfátmentes
szereket és biológiailag lebomló
szappanokat használunk.
A fényezésen azért mindig érdemes próbatisztítást végezni.
A hagyományos gépi autómosás nem tekinthető környezettudatos módszernek, mert rengeteg, akár 200 liter szennyvizet is
produkál autónként. Van azonban alternatíva! Ha a gőzös
mosást választjuk, mely vegyszerek nélkül dolgozik, csak
4-8 liter vizet használunk el egy
autóra, és szennyvíz sem keletkezik, hiszen a víz elpárolog a
levegőbe, így káros anyag nem
jut a talajvízbe. Tökéletesen
környezetbarát autómosás a
nanotechnológiás, úgynevezett
szárazmosás is, mely vízfel
használás nélkül történik, a tisztítószerek pedig biológiai úton
teljesen lebomlanak.

A napfény fertőtlenít
Ha ruháinkat az antibakteriális hatású, tűző napon,
friss levegőn szárítjuk, sosem lesznek büdösek.
Ugye, mennyivel olcsóbb és környezettudatosabb
választás a nap a szárítós mosógép helyett?
2015. április | stílus&lendület |
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Bizarr

és káprázatos

!

húsvétot

Észbontó népszokások húsvét ünnepére

Ahogyan a magyar tojásfestés és -patkolás, vagy a locsolkodás
egy külföldi számára a különleges és bizarr húsvéti szokások
kategóriájába tartozik, a világ más tájain is számos, számunkra
furcsa és ámulatba ejtő tradíció él.

A

húsvét az az ünnep, amely köré talán a legtöbb népszokás és a legszínesebb tradíciók
épültek. A kereszténységben Jézus kereszthalálára és feltámadására emlékezünk ezen az ünnepen, de a húsvétot a vallási hagyományokon túllépve
tavaszünnepként, a megújulás és az újjászületés
szimbólumaként is értelmezik.
Nézzünk körbe, és csodálkozzunk rá, milyen jelentéstartalmakat adtak különböző népek a húsvétnak, és
hogyan ünneplik kreatívan a vallási, pogány és népi
hagyományok kavalkádját.

Ang lia:

tojáshéj hajón evező boszorkányok

A magyar hagyományokkal ellentétben a Brit-szigetek egy
részén nem őrzik gondosan a pompásra festett tojásokat, hanem egy füves dombon legörgetik őket és végignézik, amint a kézzel dekorált tojások darabokra törnek.
A tojásgörgetés Északnyugat-Angliában és Skócia egyes
részein is több száz éves hagyomány. A Ramsbottom városához közeli Holcombe Hill dombjain és a Preston melletti
Avenham Hill lejtőin húsvét vasárnapján gyűlnek össze
a családok a tojásgörgetésre. A játék egyben verseny is,
melynek keretében a gyerekek megpróbálják minél távolabb gördíteni a tojásokat a dombokon. A tradíció alapja
egy lanchashire-i legenda, mely szerint a tojáshéjdarabokat gondosan össze kell törni, különben a boszorkányok
megtalálják és hajónak használják őket.
Északkelet-angliai húsvéti hagyomány az a verseny,
ahol mindkét fél kemény főtt tojást tart a kezében, majd
a sajátjával megpróbálja eltörni az „ellenfélét”.
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Guatemala:

szikrázó színes porfelhők a levegőben
Valószínűleg a legszebb húsvéti rituálénak Guatemala
utcáin lehetünk szemtanúi, ahol a lakosok a szivárvány
minden színében pompázó fűrészport a földre szórva készítenek mintás „szőnyeget”. A virág- és geometriai motívumokat ábrázoló porszőnyegből aztán színes porfelhő uszály
lesz, amint a misére vonuló tömeg végighalad rajta.

életmód

Braz ília:

Júdásbábu-égetés

Brazíliában, Krétán és Mexikó egyes részein a húsvéti
hagyományok nem a tojás körül forognak. A Jézus feltámadása előtti éjszaka egy Júdásnak öltöztetett szalmabábut visznek ki a főtérre, ahol máglyát állítanak neki, és
éjfélkor felgyújtják – vagy megvesszőzik és felakasztják, így
állva bosszút a Jézust eláruló tanítványon. A hagyományt LatinAmerika egyes részein újévkor is megismétlik, akkor a gonosz
szellemeket kívánják elűzni vele az újév megérkezte előtt.

Ausztrália:

ahol a nyulat
letaszították a trónról
Habár az ausztrálok fogyasztják a legtöbb húsvéti tojást, a közönséges húsvéti nyúlnak nincs jó híre az országban.
Az elszaporodó nyulak a múltban súlyos
károkat okoztak az ország zöldség
ültetvényeiben, így egy ideje már nem
a nyúl, hanem az Ausztráliában a kihalás szélén álló, különösen veszélyeztetettnek számító erszényes
bilby hozza a csokitojást.

Bizarr étkek a húsvéti asztalon

Az utolsó vacsora – tengerimalacc

nál

haláltánc

Egy középkori, spanyol városka, Verges lakói
érdekesen emlékeznek a nagypéntek szomorú
történéseire. A „dansa de la mort”, azaz
„haláltánc” keretében az emberek csontváznak öltözve, kaszákkal és hamvakat tartalmazó ládikákkal parádéznak csütörtök éjjel
az utcákon, felidézve a keresztút eseményeit.
A halál megszemélyesítése Verges-ben
a XIV. századi pestisjárvány idejére nyúlik vis�sza, melyben rengetegen vesztették életüket.

al

A perui tradicionális konyha egyik
ínyencsége
a tengerimalac, melyet évezredek
múltával
még ma is előszeretettel fogyasztana
k. Ennek
meg felelően az egyik Cusco környéki
templom freskójának az utolsó vacsorát
ábrázoló
jelenetében tengerimalac került a
tálra Jézus
elé. A kontinensre érkező spanyol
hódítók tűzzel-vassal üldözték az ősi pogány rítus
okat, és
valószínűleg ezzel a motívummal akar
ták köze lebb vinni Isten igéjét az indián lako
ssághoz.

Óriás húsvéti rántotta a franciák

Spanyolorsz ág :

A délnyugat-franciaországi Haux falu
ban mintegy 4500 tojást törnek fel, és kész
ítenek belő lük gigantikus húsvéti omlettet a főté
ren,
melyből minden lakos jóllakik. A lege
nda szerint régen Napóleon állomásozott
seregével a
városkában, és omlettet kért regg
elire. A rántotta pedig olyannyira ínyére volt, hog
y utasította a lakókat: gyűjtsék össze a váro
s összes
tojását, és embereinek is süssene
k hasonlót. A hatalmas omlett sütésének hag
yománya
mind a mai napig megmaradt.

Németorsz ág :
húsvéti tűz

Főleg Németország északi területein szokás a
húsvéti tűz vagy a húsvéti kerék meggyújtása.
Ez utóbbi esetében rőzsével és szalmával,
vagy a télről megmaradt karácsonyfa ágaival
kitömött, tölgyfából készült kereket gyújtanak
meg és gurítanak le egy közeli lejtőn. Ha leér
a kerék a lejtő aljára, az jó termést jelent. A húsvéti vízről pedig azt tartják, hogy
speciális ereje van,
sokáig eláll, és különösen széppé teszi
a bőrt. Ennek okán
régi hagyomány
húsvétkor elmenni
egy közeli forráshoz, és onnan húsvéti vizet venni.

gasztronómia

Tavaszi mártogatók,

ropogtatók

Pillanatok alatt elkészíthető, könnyű,
újszerű, egészséges. Ez mind igaz az alábbi
vendégváró falatokra, melyek a tavasz ízeit
vonultatják fel az asztalunkra.
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gasztronómia
Hozzávalók: 250 g csicseriborsó, 100 g tahini (szezámmagkrém),
3 ek. citromlé, 1 ek. só, frissen őrölt bors, 2 gerezd fokhagyma,
2-3 ek. olívaolaj, 1 kk. őrölt koriander, 1 kk. őrölt római kömény.

Fűszeres hummusz
Így készül:

1) A csicseriborsót mossuk meg és öblítsük át alaposan, majd egy éjszakára áztassuk kétszer annyi vízbe, mint ami ellepi. 2) Másnap tegyük sós vízbe, és addig főzzük, amíg villával könnyen szét tudjuk nyomkodni. 3) Egy edényben a tahinit keverjük simára a citromlével, majd két-három adagban adjuk hozzá a krémesre főtt
csicseriborsót, és mindig keverjük simára. 4) Az utolsó adagnál adjuk hozzá a sót,
az olívaolajat, a fokhagymát, a borsot, a koriandert és a köményt, majd botmixerrel
pépesítsük. 5) Egy keveset, maximum 2 dl-t a főzővízből is tehetünk a hummuszhoz, hogy még krémesebb és lazább legyen.
S&L-tipp: Tálaláskor kínáljunk hosszú csíkokra
vágott répát, cukkinit, uborkát, retket, vagy más szezonális
zöldséget a hummusz mártogatásához.

Csilis avokádókrém
Így készül:

1) Az avokádókat hámozzuk meg, vágjuk félbe, majd
a húsát egy villával törjük szét. 2) Sózzuk és borsozzuk, majd a nyomóval megtört fokhagymagerezdeket és
a csilit is tegyük bele. A lila hagymát reszelve vagy zöld
ségturmixban aprítva is felhasználhatjuk. 3) Ha igazán
telt ízt szeretnénk, a sűrítmény helyett hámozott, friss
paradicsomokat vágjunk a krémbe. 4) Végül a tejfölt,
a majonézt és a zöld citrom levét is adjuk hozzá,
vigyázva arra, hogy mindig minden hozzávalóval keverjük simára a krémet. Pirítósra kenjük, de nagyon vagány,
ha zöldségcsíkokkal mártogatjuk.

S&L-tipp:
Az avokádókrémre is
igaz az „ahány ház,
annyi szokás” mondás.
Íme, néhány dolog,
amivel a világon
valaha avokádókrémet
készítettek: zöld citrom
héja, zöld citrom leve,
koriander, menta, mustár,
tabasco, bazsalikom.

Hozzávalók: 2 puha, érett avokádó, 1 zöld citrom leve, 2 gerezd
fokhagyma, 1 ek. paradicsomsűrítmény, 1 db kis lila hagyma apróra vágva,
1 ek. majonéz, 1 kisebb csili megtisztítva, aprítva, 1 ek. tejföl, só, bors.

Hozzávalók: 1 szál répa, 1 db piros kaliforniai paprika,
1 db kígyóuborka, 1 csokor snidling, 80 g tejföl, 2 tk. dijoni
mustár, só, bors, 200 g vékonyra szelt sonka.

Sonkába tekert zöldségek
Így készül:

1) Mossuk meg és hámozzuk meg a répát és az uborkát, majd a paprikával együtt vágjunk belőlük vékony csíkokat. 2) A snidlinget mossuk meg és rázogassuk le. 3) A tejfölt keverjük össze a mustárral, majd
sózzuk, borsozzuk. 4) Vegyünk egy-egy csokrot a kezünkbe a zöldség-

csíkokból és a snidlingből vegyesen, majd csavarjuk bele a kedvenc
sonkánkba úgy, hogy a közepére egy kanál mustáros krémet is teszünk.
5) A falatkákat rögzítsük snidlinggel.
S&L-tipp: Ha a snidling nem lenne elég erős ahhoz, hogy
megkötözzük vele a sonkákat, próbálkozzunk más fűszernövények
szárával. Végső esetben használjunk fogpiszkálót úgy, hogy
hosszában szúrjuk át vele a sonkákat.
2015. április | stílus&lendület |

27

gasztronómia

Hozzávalók: 50 g vaj, 3 gerezd fokhagyma, 1 kk. só, 2,5 dl zsíros
tejszín, 100 g Asiago sajt, 2-3 darab aszalt paradicsom, 1 kk. szójaszósz, frissen őrölt bors.

Asiago sajtszósz
Így készül:

1) Az aszalt paradicsomot áztassuk egy órára langyos vízbe. 2) A vajat olvas�-

szuk meg egy kisebb serpenyőben. A fokhagymákat hirtelen lángon egészben
pirítsuk meg rajta, majd vegyük le a lángról a serpenyőt, és villával törjük össze
a gerezdeket. 3) Tegyük bele a sót és a tejszínt, folyamatos kevergetés közben
adjuk hozzá a felkockázott sajtot is, majd keverjük simára. 4) Kockázzuk fel a
beáztatott aszalt paradicsomot, majd a szójaszósszal és a borssal együtt adjuk
a sajtszószhoz és főzzük össze. 5) Vegyük le a tűzről, és ha kihűlt, tegyünk
bele a kedvenc csíránkból egy marékkal.
S&L-tipp: Nem tudjuk, milyen csírát válasszunk? Szószunkhoz
illik a mungóbabcsíra, a zsázsa, de a hagymacsíra is. Ehetjük
krékerrel, zöldségchipsszel, vagy bármilyen mártogatóval, de
tésztával tálalva is mennyei.

borajánló
Etyeki Kúria White
2014
Friss gyümölcsillat,
szájban körte és grépfrútjegyekkel. Friss savak
jellemzik, melyek a bornak
üdeséget és struktúrát
kölcsönöznek. Kellemesen
élénk, hosszú lecsengésű bor,
mely jól itatja magát.
Aperitifként, előételekhez,
tésztákhoz ajánljuk.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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Hozzávalók:
50 dkg darált
marhahús, 1 fej
vöröshagyma,
2 szelet száraz
kenyér, 1 tk. őrölt
pirospaprika,
1 tojás, 1 dl tej,
kígyóuborka,
koktélparadicsom.

Mini fasírt
zöldségkanapén
Így készül:

1) Áztassuk tejbe a kenyérszeleteket,
majd nyomkodjuk ki őket. 2) A hagymát

tisztítsuk meg és kockára vágva pirítsuk
meg. 3) Mikor kihűlt, keverjük össze a
darált hússal, és tépkedjük bele az áztatott kenyérszeleteket. 4) Üssük bele a
tojást, paprikával szórjuk meg, majd jól
gyúrjuk össze, hogy egynemű legyen.
Ebbe az alapba bármilyen zöldséget,
magot keverhetünk, mielőtt kis golyókat
formáznánk. 5) Béleljünk ki egy tepsit
sütőpapírral, a sütőt állítsuk 180 °C-ra,
és 25 perc alatt süssük készre a fasírtokat. 6) Mikor kihűltek, tegyünk kettőtkettőt vastagabbra vágott uborkaszeletekre, petrezselyemlevéllel elválasztva,
a tetején koktélparadicsom-szelettel.
Használjunk fogpiszkálót a rögzítéshez.

S&L-tipp:
A fasírtgolyókat szinte
bármilyen zöldséggel
felturbózhatjuk:
tehetünk bele répát,
petrezselyemgyökeret,
zellert, babot,
kukoricát, vagy
akár fenyőmagot,
napraforgómagot is.
Ezeket mindig olyan
kicsire vágjuk, hogy
a massza össze tudjon
állni golyókká.
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kultúra

Kultúra

Áprilisi pezsgés

és kikapcsolódás
Ez a szeszélyes hónap számos izgalmas
programot kínál. Válogatásunkkal legfőképpen
a könyvek, a mozi és a színház szerelmeseinek
próbáltunk kedvezni.

Robert Wilson
a Vígszínházban

Ï

színház

Budapest, Vígszínház
2015. április 25.

Az érdeklődők egy rendkívüli találkozáson vehetnek
részt az egyetemes vizuális kultúra egyik legmeghatározóbb alkotójával ezen a napon a Vígszínházban.
A világhírű rendező és alkotóművész egy közel háromórás, rendkívüli előadásban vezeti be a hallgatóságot
különleges esztétikai univerzumába. Szakmai karrierjének több száz emlékét mutatja majd be, és ezzel egy
intim, bizalmas önarcképet is ad alkotómunkájáról.

Faust I–II.
Budapest, Katona József Színház
Bemutató: 2015. április 25–26.

Ï

Agyeldobás
Budapest, Madách Színház
Bemutató: 2015. április 18.

Bertie, azaz Bertram Wilbeforce Wooster az angol arisztokrácia meglehetősen kétbalkezes példánya. Csakis annak köszönheti, hogy nem csinál tökéletes idiótát magából, hogy van egy
inasa, aki mindent tud, mindenkit ismer, elegáns és csak akkor
beszél, ha kell. Jeeves szintén tudna miről mesélni: ezüstholmi
alattomos elrablásáról, rémisztő menyasszonyjelöltekről, sőt
egy zsarolásra felettébb alkalmas jegyzetfüzetről is.
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Ï

Goethe Faustja régóta kedvelt műve mind a rendezőknek, mind pedig a színház szerelmeseinek: megan�nyi feldolgozást megélt már, népszerűsége azonban
mit sem csökkent az évszázadok alatt. A Katona József
Színház feldolgozása – Máté Gábor, Kulka János, Nagy
Ervin és Fullajtár Andrea főszereplésével – mind a
rajongók, mind pedig azok számára garantált élményt
jelent majd, akik csak most ismerkednének a művel.

kultúra

film

Titanic Nemzetközi
Filmfesztivál 2015
Budapest, Több helyszínen
2015. április 10–18.

Ï

Ex Machina
Bemutató: április 30.

Egy fiatal számítógépes tehetség jutalomból a főnöke házában tölthet némi
időt, akiről kiderül, hogy egy olyan robotot fejlesztett ki, amelynek fejében a
tökéletes mesterséges intelligencia bújik
meg. Az események igen gyorsan baljós
fordulatot vesznek, amikor kiderül, hogy
a főnök korántsem önzetlenségből hívta
meg hajlékába a fiatalembert. A nézőnek
pedig mindeközben számtalan, a lenni
és nem lenni határán elhelyezkedő fontos kérdéssel is szembe kell néznie.

Idén folytatódik a Titanic Nemzetközi Filmfesztivál, amely az
elmúlt 20 évhez hasonlóan ismét átfogó, sokszínű válogatást
ad a kortárs film legizgalmasabb alkotásaiból. Ez hazánkban a
szakma legtöbb nagyjátékfilmet bemutató rendezvénye, mely
a több mint 20 év során képes volt megőrizni függetlenségét
és sajátos arculatát. Idén is hihetetlenül sokszínű és érdekes
program várja a mozi szerelmeseit.

Ï

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Budapest, Millenáris
2015. április 23–26.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a világirodalom és a hazai szellemi élet kiemelkedő képviselői (25 ország közel 100 neves alkotója, 400 hazai és határon túli magyar író,
tudós, művész) részvételével kulturális programok sokaságát kínálja: író-olvasó találkozók, felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, könyvpremierek, művészkönyv-bemutatók,
kerekasztal-beszélgetések, koncertek, színházi bemutatók, kiállítások, filmvetítések várják az érdeklődőket. 2015-ben a magyar könyvkultúra, a szervezett magyar könyvpiac 220
éves jubileumát ünnepeljük. 1795-ben jött létre a Pesti Könyvárusok Grémiuma, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének jogelődje, amely Magyarország első könyvszakmai szerveződése és Európa második legrégebbi civil könyvkiadói társasága.

könyv

Ï

Cheryl Strayed:
Vadon

Dr. Belső Nóra:
Veled maradok
JAFFA

fesztivál

ALEXANDRA

¿

Miért olyan nehéz magunk mellett
tartani a másikat akár egy életen át?
Miért tűnik úgy, hogy az örök szerelem csak illúzió? Mi a fő megtartóerő
egy kapcsolatban? Egyáltalán: miért mutatjuk magunkat másnak, és miért fogadjuk el, hogy a másik is ezt
teszi? Ezeket a kérdéseket boncolgatja dr. Belső Nóra
pszichiáter. Mint írja, az egymás mellett élést könnyedén el lehet játszani, de valóban magunk mellett tartani egy társat már életfeladat.

¿

Strayed élete viharos sebességgel hullott szét. Egy sportboltban esett pillantása
a legjelentősebb amerikai túraútvonalról szóló útikönyvre. Elolvasta, majd útnak
indult. Zarándoklata 1100 mérföldön és
három hónapon át tartott. Írása lefegyverzően nyers, őszinte és kitárulkozó. Útja
kemény, sokszor kegyetlen fizikai és lelki
próbatételeken keresztül a reménytelenség pusztaságából a megújult önismeret
nyugalmasabb tájaira vezetett.

2015. április | stílus&lendület |

31

horoszkóp

Találkozások és

kikapcsolódás

Jennifer
Garner
1972. 04. 17.

Alec
Baldwin
1958. 04. 03.

Schell
Judit
1973. 04. 16.

Robert
Downey Jr.
1965. 04. 04.

Beköszönt a tavasz, készülődünk a húsvétra,
majd ünnepelünk. Áprilisban számtalan remek
alkalom kínálkozik a pihenésre, a feltöltődésre
és az ismerkedésre.

Kos

Március 21. – április 21.

Az idei húsvét egy olyan meglepetést tartogat, ami
garantáltan bearanyozza majd az egész hónapot.
Kedvenc hónapja most még a szokottnál is több jó dolgot hoz ki önből. Még ahhoz is lesz ereje, hogy derűjéből másoknak is adjon.

Bika

Április 22. – május 21.

Még azok a Bika szülöttek is optimisták lesznek, akik
máskor kevésbé hajlamosak derűsen tekinteni az
életre. A hónap közepén egy kisebb anyagi előrelépés
esedékes, a magánélete pedig április utolsó hetében
vesz majd kedvező fordulatot.

Ikrek

Május 22. – június 21.

Ha úgy dönt, hogy belefogna valami új dologba, vagy
visszaülne az iskolapadba, ne késlekedjen! Kommuni
kációs képessége jó formában lesz, vitapartner legyen
a talpán, aki ezekben a hetekben le tudja győzni önt.

Rák

Június 22. – július 21.

A húsvéti ünnepek a lehető legjobban fognak sikerülni:
sok szeretet veszi majd körül, de ön is ugyanezt sugározza majd szerettei irányába. Kicsit az lesz az érzése,
mintha egész hónapban ünnep lenne.

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Ámor, aki már az előző hónapban önre mosolygott, még
mindig nem fordította el a legkedvesebb arcát. Az április azonban főként a tartós kapcsolatban és házasságban élő Oroszlánok számára szerez remek pillanatokat.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Az előző, dolgos hónap után kicsit lazább hetek jönnek. Bár ön nagyon kötelességtudó, most mégis kicsit
lazábban állhat a dolgokhoz. Ha szeret utazni, a húsvét erre remek lehetőséget tartogat.
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Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Ha már régebben dédelget valamilyen alkotói, esetleg művészi ambíciót, akkor most jött el az idő, hogy
belefogjon. Lehet, hogy csak egy remek hobbi lesz,
de elképzelhető, hogy sikeres is lesz benne.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Itt az alkalom, hogy belefogjon valami régebbi
tervbe. Ha ez kisebb dolog, akkor akár már a hónap
végéig meg is valósítja, ha azonban nagyobb tervről van szó, akkor hatalmas lépésekkel fog haladni
a megvalósulás felé.

Nyilas

November 23. – december 22.

Sokat és szívesen megy emberek közé, a hétvégék
pedig főleg a kulturális programoknak kedveznek
majd. Ha ebben a hónapban kell valamilyen vizsgát
tennie, sikeres lesz benne.

Bak

December 23. – január 20.

A húsvét elég mozgalmas lesz, a hónap zömére
viszont inkább a harmónia és nyugalom lesz jellemző. Mivel már tud nemet mondani azokra a dolgokra, amiket nem akar megtenni, ennek most
nagy hasznát fogja venni.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Ebben a hónapban még a szokottnál is nagylelkűbb
lesz. Ne féljen a különféle kiadásoktól, ugyanis
most akkor mennek majd a legjobban az anyagi jellegű dolgai, ha nem sajnálja a pénzt másoktól.

Halak

Február 20. – március 20.

Felbukkan majd egy régi barát, akivel nosztalgikus emlékeket idéznek fel. A jelenleg társtalan
Halaknak a hónap második felében egy érdekes
találkozásban lehet részük. Szavazzanak neki bizalmat, hátha nem bánják majd meg!

Hirdetés

Nyári gumiabroncsok
– a Michelin szakértőinek
ajánlásával

A tavasz beköszöntével a járművezetők egyik legfontosabb teendője a téli abroncsok lecserélése nyári gumikra.
A Michelin szakértői szerint fontos, hogy a nyári gumiabroncsok teljes körűen használhatóak legyenek az egész tavaszi és nyári szezon során, záporok, zivatarok alkalmával ugyanúgy, mint forró aszfalton. A Michelin különböző nyári gumiabroncsainak esetében már a tervezés során figyelembe vették ezeket a szempontokat, így az adott
autótípus sajátosságainak megfelelően nyújtanak biztonságos haladást, hosszú élettartamot és fogyasztáscsökkentést. A gyártásuk során felhasznált speciális anyagoknak köszönhetően könnyebben alkalmazkodnak az útviszonyokhoz és biztos tapadást
nyújtanak magas hőmérséklet esetén is.

Vásároljon nyári abroncsokat,
és üzemanyag-utalványt kap ajándékba!
A Michelin és a MOL akciója különleges meglepetéseket tartogat az autósoknak.
Vásároljon legalább 4 db új Michelin nyári abroncsot az akcióban részt vevő kereskedések egyikében 2015. március 16. és április 30. között, és üzemanyag-utalványt kap
ajándékba: 13”–16” közötti abroncsok vásárlása esetén 6000 Ft, 17”–23” közötti
abroncsoknál pedig 12 000 Ft értékű MOL Blue üzemanyagkártya formájában.
Részletek és regisztráció a www.performance.michelin.hu weboldalon.

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2015. április 30-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Előző rejtvényünk
megfejtése: „A költészet beszélő festészet, a festészet néma költészet.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Huszár Zoltánné – Ladányhalászi; Fantoly Tamás –
Tatabánya; Sipos István – Drávapalkonya; Reisz Aliz – Mohács; Király Tibor - Balatonfenyves. Gratulálunk!
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