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Az ember csak akkor ébred rá, milyen jó dolog
iskolába járni, amikor már régen kinőtte az
iskolapadot. Ha a hétfő reggeltől péntek estig
tartó robotból a dolgozó felnőtt kidugja a fejét
és széttekint, akkor látja csak igazán, men�nyire gondtalan, könnyed, mégis az egész életet meghatározó éveket töltött az osztályteremben – vagy legalábbis annak környékén.
Bizarr ezt kimondani szeptember 1-jén, de
milyen kár, hogy nincs mindig suli! A jó hír
viszont az, hogy apaként lehet „flashelni”: gyerekeim iskolakalandjai, szenvedéstörténetei
visszahozzák saját élményeimet. Ugyanakkor
a tanév történései alapjaiban határozzák meg
nemcsak a diákok, de az egész család program- és időbeosztását: elvinni, elhozni, megnézni, megvárni, edzések, különórák, leckeírás… szóval mindig minden felülír mindent.
Valamennyi szülő szorong a becsengetés
miatt, és nincs ez másként a legkeményebb
arcokkal sem: két koncert között címlapszereplőnk, Ganxsta Döglégy Zolee is ott kuporog a miniatűr öltözőpadon, és hősiesen haj
togatja lánya, Zoé tornadresszét. És aggódik.
De ez éppúgy az apa-gyermek viszony meghatározó eleme, mint a nagy nyári játékok, a
közös titkok és a szavak nélküli, csak a megbonthatatlan érzelmi köteléken alapuló kommunikáció. Úgyhogy fel a fejjel, ugrás a tanévbe: már csak kilenc és fél hónapot kell várni
a nyári szünetig!
Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Más és más

terepen

➜ A klasszikus
●
➜ A korszerű
●
➜ A letisztult
●
➜ A divatos
●
➜ A különleges
●

Nem látszik elfáradni a SUV- (városi terepjáró) láz, minden
gyártó igyekszik kiharapni a maga szeletét a hatalmas
tortából. Van, amelyik a hagyományaira és a valódi terepjáró
képességekre épít, míg mások inkább a divatban bíznak.
Persze, azért más kategóriákban is
zajlanak események, legyen
az egyterű vagy sportkupé.

Vérvonal

Marad a kaptafánál
A Mitsubishi nem ül fel holmi álterepjárós divatvonulatokra, ha a legendás Pajero típusnévről van
szó, ezt jól bizonyítja a legújabb Pajero Sport. Bár a
forma rajzolásakor igyekeztek modernnek és trendinek vélt vonalakat kerekíteni, a lényeg továbbra is
az alvázas felépítésben és a jó terepjáró tulajdonságokban van. 181 lóerős, 430 Nm nyomatékot adó
motorral kínálják a jókora terepest, ám sajnos mifelénk Oroszországnál közelebb nem érkezik.

Finomabb

Jó dolgok történtek
Szebb, takarékosabb és biztonságosabb lett a Seat
Alhambra idei kivitele. Bár kívülről nem láthatók nagy
átalakítások az autón, a teljes motorpalettát átdolgozták
a mérnökök, így az átlagos fogyasztás is csökkent mintegy tizenöt százalékkal. Az sem mellékes, hogy immár az
összes erőforrás teljesíti az Euro 6-os károsanyag-kibocsátási normákat. A választható, hatfokozatú DSG váltónak vitorlázó funkciója is van, azaz üresben, takarékosan
gurul, ha a vezető elveszi a lábát a gázpedálról.
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autós-motoros hírek

Kishírek
Papírmunka
Hivatalos autógyártóvá avanzsált a
Google. A sok vitát kiváltó önvezető
autóiról is ismert cég Google Auto
LLC néven jegyeztette be leányvállalatát.
A Cris Urmson vezette csapat továbbra
is elsősorban a technológiai fejlesztésre
koncentrál, saját, szériagyártású autójuk
egyelőre nincsen.

Belépő

Új alapokon
A Lexus a prémiummárkák jó szokása szerint egyből az 5,0 literes,
V8-as csúcsmotorjával mutatta be annak idején az RC kupét, és
most jött el az ideje, hogy egy alapmodellel kedveskedjenek azoknak, akiknek az bármilyen okból kifolyólag sok lenne. Az NX szabadidő-autó 200t turbómotorját tették a kocsiba némi áthangolás
után, így most 245 lóerőt és 340 Nm nyomatékot ad le 5800/perc
fordulaton. Ez az alaptípus tehát nem „úgy” alaptípus.

Nem kellett
Finoman szólva sem váltotta be a hozzá
fűzött eladási reményeket a Volkswagen
Polo TDI BlueMotion, amely 3,1 literes szabványos átlagfogyasztásával
kívánta felhívni magára a vásárlók figyelmét. Annyira kevesen vették, hogy a
gyártását leállították, így csak a TSI
BlueMotion marad a kínálat része.

Bumm lehet

Nagymacska

Aszfaltbetyár
Egyre közeledik a Jaguar nagy dobása, az F-Pace
névre keresztelt luxusterepjáró. Bár a kocsi gyakorlatilag
a Land Rover Discovery ikertestvére, mégsem a leküzdhetetlennek tűnő dűnékre pozicionálják, hanem a városi
aszfalt díszének. A Land Rover motorpalettájának valamennyi tagja beférne az F-Pace orrába, ám a stratégák
döntése szerint a 3,0 literes V6-os lesz a csúcs a maga
380 lóerejével – aki ennél többre vágyik, annak a Range
Rover háza táján kell szétnéznie.

A Dodge Charger-tulajdonosokat figyelmeztette a Fiat Chrysler Automobiles
anyacég, hogy az oldallégzsákok az
ajtók erősebb becsapásakor kinyíl
hatnak. Eddig három könnyű személyi
sérülés történt így, ám ez bőven
elég ahhoz, hogy 322 ezer autót visszahívjon a gyártó.

Összefogás
Példátlan összefogást produkált a
német prémiumgyártók triumvirátusa.
A BMW, az Audi és a Mercedes közösen
vásárolta meg a Nokia térképüzletágát.
A három gyártó azonos részben tulajdonos a szerzeményben. A Nokia Herenek az önjáró autók fejlesztésében lehet
majd nagy szerepe.

Laminált

Töri, vagy nem töri?
A francia E-Raw motorkerékpár egyik jellegzetessége, hogy
elektromos meghajtású, a másik, hogy egy egészen különleges,
mutatós, fából készített ülést illesztettek rá. Egészen pontosan
80 réteg falemezből állították össze a nyerget, amely bár lehet,
hogy kényes darab, ráadásul a terhelhetőségéről sincsenek adatok, ám kétségtelen, hogy a motorkerékpár lelkét adja. Az ülésen kívül hagyományos anyagokból építkezik az E-Raw, amely
egyelőre prototípus.
2015. szeptember | stílus&lendület |
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én és az autóm

Suzuki Celerio

A célratörő

Közel egy éve hiányzik egy diszkont árú kisautó
a Suzuki hazai kínálatából. Ezt az űrt hivatott
betölteni az új Celerio.
Az új Swift már nem „a mi autónk” a szónak abban az
értelmében, amit a két előző generáció jelentett az
ország motorizációjában. A csinos Splash és az Alto is
kifutott, ezért úgy kellett már a Celerio a Suzukinak,
mint egy falat kenyér. És most, hogy az európai bevezetése után két hónappal hozzánk is megérkezett az
apróság, azt kell látnunk, nagyon is komolyan vették a
tervezők azokat a célkitűzéseket, amelyeknek ebben
a kategóriában meg kell felelni.
Kezdjük rögtön azzal, hogy a kívülről apró, 3,6 méter
hosszú karosszéria magához képest rendkívül tágas
utasteret takar. Annyira, hogy az már-már egy kategóriával feljebb is elfogadható lenne. Rejtély, hogyan
gazdálkodtak ilyen jól a térrel a mérnökök, de még a
motortérbe bekukkantva is azt láthatjuk, hogy a fődarabok igen szellősen helyezkednek el. Mindehhez el
kell fogadni a dobozszerű vonalakat, ám azon túl, hogy
négy felnőtt akár hosszabb távolságokat is bevállalhat
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A Suzuki a konkurencia alá árazva
kínál egy olyan típust, amely fontos
tulajdonságaiban magasan veri azokat.

a Celerióban különösebb megrázkódtatás nélkül,
még a csomagtartó is 245 literes űrtartalmat kínál.
Az utastérben a szokásos Suzuki-elemekkel találkozunk, praktikus, szürke műanyagokkal, a minőségérzetet mégsem érheti kritika. A Celerio talán egyetlen
apró szépséghibája, hogy nem Esztergomban gyártják,
de ez csak nekünk hiányosság.

Arany középút
A Suzuki már nagyon ismerheti a hazai vásárlók,
illetve a kategóriában autót keresgélők igényeit,
ugyanis nem bonyolította túl a Celerio motorizáltságát: kettő, de igazából egy tőről fakadó erőforrás tar
tozik az autóhoz, hiszen a más-más felépítésű K10B

én és az autóm

A mi kei carunk
A Suzuki nem véletlenül nagy guruja a kis
autóknak, tapasztalataik ebben a témában régre
vezethetők vissza. A varrógépgyártóból lett autógyáros Michio Suzuki eleve apró kocsik gyártásával kezdte a XX. század első éveiben, de később
a Japánban nem véletlenül kedvelt „kei car” mozgalomnak is éllovasa lett a márka. A felkelő nap
országában ugyanis régóta nagy kedvezményekben részesítik azokat a tulajdonosokat, akiknek
az autója nem nagyobb 3,4 méternél, nem erősebb 64 lóerőnél, amit legfeljebb 660 köbcentiméteres motor szolgáltat. Szinte valamennyi
japán autómárka kínál belpiacra ilyen apróságokat, és a nagy versenyben tökélyre fejlesztették
az adott paraméterekre építhető, lehető legnagyobb, legkényelmesebb, legtakarékosabb autók
építését. Tokióban például a kei carok tulajdonosainak nem kell igazolniuk, hogy saját parkolóhellyel rendelkeznek, jóval kevesebb járműadót fizetnek, és behajthatnak egy csomó helyre,
ahová „rendes” autóval nem lehet.

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

3600 mm
1600 mm
1540 mm
2425 mm
265/1053 liter
1 benzines
67 lóerő
3,7 liter/100 km
2 599 000 forint
Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Gold 5W-30

és K10C motorok hengerszámra, lökettérfogatra, teljesítményre és nyomatékra megegyeznek, ám a C-jelű
blokk korszerűbb, takarékosabb, start-stop rendszerrel felszerelt verzió. Itthon egyelőre az egyszerűbb
kivitellel indítják a forgalmazást, de a típus sikerességének tükrében jöhet majd a kifinomultabb verzió is.
Az egyliteres, 68 lóerős kis egység jól boldogul a szintén nem túl nagy kasztnival, és alig fogyaszt.
Felszereltség tekintetében egyetlen, az arany középutat képviselő GL-kivitel kapható. Ez tartalmaz légkondit, hat légzsákot, szervokormányt, ESP-t, MP3kompatibilitást, USB-s CD-lejátszót. Az alapáron kívül
mindössze kettő extra tétel rendelhető, mégpedig
metálfényezés 95 ezerért és automata váltó 300 000

forintért. A hírek szerint a hazai képviselet jóvoltából
a későbbiekben érkezik még hatféle, az autó megjelenését javító csomag: ez krómozott hűtőrácsot, fényezett tükröket, koptatócsíkokat és csomagtértálcát tartalmaz majd változatos összeállításokban, ám ezek a
bevezetéskor még nem állnak rendelkezésre.

Tokkal-vonóval
Elmondhatjuk, hogy a Celerio magabiztosan hozza
mindazt, amit ebben a kategóriában elvárhat a kedves vásárló – és itt bizony tetten érhető a Suzuki kisautó-szakértelme. A gyártó a konkurencia alá árazva
kínál egy olyan típust, amely fontos tulajdonságaiban
magasan veri azokat. Tágas, tiszta üzemű, takarékos és fürge. Pedig nem Swift. Ebben a szegmensben
jobb annál is.
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autós história

A popkultúra hőse
A BMW Isetta már a forgalmazása idején stílusikonná vált, és
később is számos filmben és televíziós sorozatban tűnt fel. A gyerekek számára a nagy sikerű Verdák
rajzfilmből lehet ismerős, hiszen
az egyik szereplőt, Guidót is egy
Isettáról mintázták. A zenerajongók számára pedig a Depeche
Mode révén lehet ismerős, mivel
a jármű feltűnt a brit együttes
több klipjében is.

Guruló tojás
A BMW Isetta
története

A szükség szülte, mégis sokszor
hivatkoznak rá a BMW márka
megmentőjeként: a BMW Isetta egykoron
jól használható mikroautónak számított,
ma pedig már stílusteremtő divatikon.
A BMW ma egyet jelent a sportos menettulajdonsággal
és a prémiumminőséggel, de volt olyan időszak, amikor a
bajor gyártónak mindkét téren kompromisszumot kellett
kötnie a túlélés érdekében. A működését repülőgép-erőforrások gyártásával kezdő, majd motorkerékpárok készítésével folytató cég legelőször 1927-ben nyúlt a licencvásárláshoz, amikor saját logóját a brit Austin 7 típusra
aggatva belevágott a négykerekűek összeszerelésébe.

Esély a túlélésre
A BMW Dixi típust hamarosan nagy teljesítményű, sportos
autók követték, ám a második világháború utáni
Németországban sem ezekre, sem a gyors motorkerékpárokra nem volt túlságosan nagy kereslet. A megrokkant középosztály motorizációját leginkább a kisautók, illetve az
egy-két személyes mikroautók biztosították – a BMW vezetői is ebben
látták a darabszámnövelés, egyben a túlélés egyetlen esélyét.
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Hogy a gyártás a lehető leghamarabb beindulhasson, a
BMW ismét egy kész autó megvásárlására adta a fejét.
A választás az olasz ISO Isetta nevű apróságára esett,
amelyet a hűtőszekrények gyártásáról átnyergelt Renzo
Rivolta üzeme készített. Az 1953-ban bemutatott apróságból mintegy 1000 darab készült, mielőtt a BMW
1954-ben megvásárolta a jogokat és a gyártóeszközök
jó részét is. Hogy beférjen a saját fejlesztésű motorjuk,
a németek átalakították a jármű műszaki alapjait, majd
1955-ben, immár BMW Isetta 250 néven mutatták be a
Frankfurti Autószalonon.

autós história

Bumfordi kerekek
A design már önmagában meglepőnek hatott, hát még
amikor az érdeklődők a jól ismert kék-fehér emblémát
fedezték fel a bumfordi kisautón – a németek másik
modellje akkoriban a barokk angyalnak becézett BMW 502
luxus-szedán volt. A frankfurti standon emellett díszelgett
az Isetta, amelyre hamar ráragadt a guruló tojás becenév.
A legfőbb érdekességnek az egyedi bejutás számított: az
autó egyetlen ajtaja az oldalra táruló frontrész, a két utas
ezen keresztül juthatott be a meglepően tágas utastérbe.

A mindössze 2,25 méter hosszú csöppség (rövidebb, mint
a nagynak egyáltalán nem nevezhető Volkswagen Up tengelytávja) saját tömege 360 kilogramm volt, így a meghajtáshoz bőven elégségesnek bizonyult az egyhengeres,
250 köbcentiméteres erőforrás. A motorkerékpárokból
átvett egység 12 lóerős volt; később a BMW Isetta 300
változatban már 300 köbcentire „hízott” és a teljesítménye is nőtt egy lóerővel. Bár a 85 km/h-s sebesség változatlan maradt, a megnövelt motor nagyobb forgatónyomatéka jól jött az emelkedőkön, amelyek addig
nemegyszer kifogtak a csöppségen. Eleinte az
Isetta háromkerekű változatban készült,
hátul egyetlen aprócska kerékkel, de a
nagyobb stabilitás érdekében hamarosan egy újabb hátsó kereket kapott –
ezek továbbra is beljebb helyezkedtek el,
mint az elülső kerekek.
A BMW igyekezett több bőrt is lehúzni
az Isettáról, így 1957 és 1959 között
négyüléses változat is készült belőle, a
BMW 600, amely azonban hamar átadta a
helyét a hagyományos limuzin formájú BMW 700
típusnak. Ez utóbbi sikere stabilizálta a cég helyzetét, de az aprócska BMW Isettát még három
évig gyártották tovább – összesen 161 728 darab
készült belőle, amivel a márka történetének addigi
legnépszerűbb típusának számított.

Gyűjtők kedvence
A BMW Isetta bemutatásakor
alig került többe, mint
egy BMW motorkerékpár,
a máig fennmaradt példányok
azonban a gyűjtők kedvenceivé váltak – így egy alaposan felújított példány márciusban már 55 ezer dollárért kelt
el az RM Auctions amerikai
árverésén.
2015. szeptember | stílus&lendület |
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MOL-hírek

Sport, környezetvédelem és sikerek

Erős évszakkezdés
Kilenc éve zöldül az ország
Ősztől indul újra a MOL Zöldövezet Program

Tudta, hogy a Kodály körönd egykor szemétlerakó
volt? Hogy azért van annyi, a Dunára merőleges utca
az Újlipótvárosban, hogy szellősebb legyen a városrész? És azt, hogy van egy pályázat, amelyre jelentkezhet, ha megújítaná házának belső udvarát?
A MOL Zöldövezet Programmal kilenc éve zöldül az
ország. Csak mostanáig már másfél Margit-szigetnyi
terület újult meg. Települések parkjai, iskolák udvarai és bérházak belső kertjei is pályáztak és nyertek, összesen 12 millió forintot. Ez utóbbiakból jártunk körbe párat riksával, és megismertük közben
a ház és a környék múltját is. Velünk tartott Szabó
Simon színész, Nagy Réka tájépítész és Bilau Dea, a
„Hosszúlépés? Járunk!” túravezetője is.
Mert a fővárosban jó pár olyan MOL Zöldövezet-ház
van már, amely a pályázatból nyert pénz segítségével
újult meg. A Dembinszky utcában például mini könyvtár létesült a kertben, a Rózsa utcában az addig sivár
udvar helyett most berkenyefa alatt hűsölnek a lakók,
a Pannónia utcában pedig paprikát és paradicsomot
is termesztenek, hogy a gyerekek tudják, hogyan lesz
zöldség az apró magokból. „Hazafelé gyakran látom,
hogy a szomszédaim beszélgetnek és piknikeznek.
A gyerekeink is sokszor jönnek le, hogy együtt játszhassanak. Az új kert közelebb hozott minket egymáshoz”
– összegezte az egyik lakó, hogy miért is lett olyan jó a
belvárosban élni a MOL Zöldövezet akció után. A MOL
Zöldövezetre ősztől lehet újra beadni pályázatot.

Sikerek az Ifjúsági
Olimpián
Két aranyés egy bronzérem
Összesen 23 érmet szerzett
a magyar küldöttség a 13. Nyári
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.
A Tbilisziben megrendezett versenyről
a MOL Tehetségtámogató Programban
2012-től részt vevő Gyurinovics Fanni
úszónk és az idei támogatott, Szigetvári
Mercédesz judós is éremmel térhetett haza.
Fanni 200 méter vegyesen és 50 méter
gyorson aranyérmes lett, 400 méter vegyesben pedig negyedikként érkezett a célba.
Szigetvári Mercédesz a 70 kg-osok között
lett bronzérmes – a medálért egy francia
lánnyal mérkőzött meg, és végül óriási
csatában yukóval sikerült nyernie.
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Gyurta a dobogón
Kazanyi bronz
Gyurta Dániel, a MOL-csapat tagja bronzérmes lett 200
méter mellúszásban a kazanyi vizes világbajnokságon.
Ezzel a teljesítményével a MOL egyéni támogatottja sorozatban negyedszer szerzett vb-érmet. „Az első százam túl
erősre sikeredett. Talán ezért is fogyott el az utolsó 50
méteren az az erő, ami az utóbbi években megvolt bennem. Ezzel együtt úgy érzem, hogy a mai napon ez volt
a maximum. Jókor jött a harmadik hely az olimpia előtt.
Mostantól teljes erővel készülök Rióra és a budapesti világbajnokságra” – nyilatkozta Dani.

MOL-hírek

Nyerő olajszint
Gazdára talált a Honda Civic
Ismét sikeresen zárult a MOL „Olajszintméréssel
csak nyerhet!” kampánya, melynek végén a komádi
Takács Róbert személyében lelt gazdára a játék
fődíja, a vadonatúj Honda Civic. A nevezéshez csupán annyit kellett tenniük a résztvevőknek, hogy
ellenőriztették autójuk olajszintjét a MOL töltő
állomások egyikén, majd bedobták nyereményszelvényüket a gyűjtődobozba. Mint kiderült, érdemes volt
ráirányítani a figyelmet az autó ezen, gyakran elfeledett részére, mert bár az ellenőrzés könnyen elvégezhető, minden tizedik gépjármű esetében alacsony
volt az olajszint. A szerencsés nyertes augusztusban
vehette át gyönyörű, új autóját a budapesti Fóti úti új
Fresh Corner töltőállomáson.

Középpontban
a környezettudatos
nevelés
A család mindig segít
Akcióban a MOL Motoros Family
A MOL Motoros Family szeptemberre egy új
motorospihenő kialakítását vállalta az egyik
kedvelt motorosútvonal mentén, a Cser-tó
partján. Az átadásra szeptember 12-én kerül
sor, színes programokkal körítve, melyeknek
jelentős része a kerekek körül forog majd: lesz
motoros túra, stuntbemutató, különböző motoros ügyességi versenyek, valamint szkanderbajnokság, kötélhúzás, koncertek, vízibiciklibajnokság, beszélgetés Kis Viktóriával és a
Motoros Mentő Alapítvánnyal, és még ökörsütésre is sor kerül.

ÖKO Gyermeknap
Budakalászon
Idén ötödik alkalommal rendezik
meg az Őszi ÖKO Gyermeknapot
2015. szeptember 19-én, amelynek helyszínét a budakalászi Kós
Károly Művelődési Ház és Könyvtár
biztosítja. A rendezvényt a környezettudatosságra, a felelős és fenntartható gondolkodásra nevelés
jegyében hívták életre, így a programokat is ennek szellemében alakítják a szervezők. A család apraja
és nagyja számtalan ügyességi feladaton teheti próbára képességeit,
valamint megcsodálhatják a korábban meghirdetett kistérségi rajzpályázatra beküldött műveket is.

Kényelmes vásárlás a határon túl is
Fresh Corner már Romániában és Szerbiában is
A MOL Group új kiskereskedelmi stratégiát dolgozott ki, melynek keretében a magyarországi kutak után megnyitotta csehországi, szlovákiai, horvátországi, romániai és szerbiai töltőállomásain is első Fresh Corner üzleteit. Azóta Csehországban már öt, Szlovákiában három Fresh Corner kút
működik, míg Romániában Bukarest és Nagyszeben környékén a vásárlói
reakciók vizsgálata után további négy kutat újít meg a vállalat. Szerbiában
a szerb–magyar határ közelében fekvő Horgos két töltőállomása után
további kettő kút átalakítását valósítja meg a társaság az elkövetkezendő
hetekben. A MOL Fresh Corner üzletek minőségi termékekkel és kibővült
szolgáltatásokkal, kávéval, friss szendvicsekkel, pékáruval és a szupermarketekhez hasonló árú napi fogyasztási cikkekkel várják a vásárlókat,
mindezt megújult, designos, kellemes környezetben.
2015. szeptember | stílus&lendület |
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natúra

?

Bio vagy
nem bio ??

Mit jelent a bio kifejezés? Honnan tudhatjuk, hogy valami
tényleg bio-e? Milyen kódokat, betűket, jelöléseket figyeljünk
a terméken vagy a csomagoláson? A kényes kérdésekre
általános támpontokat adó válaszokat kerestünk.

A

valódi biotermékekkel szemben támasztott alapvető
követelmény, hogy ellenőrzött ökológiai gazdaságból származzanak. Ahol a növényt vagy az állatot sem
milyen szintetikus vagy toxikus anyaggal nem kezelik, és a
talaj tápanyag-utánpótlása is csak szerves eredetű trágyából származhat. Növénytermesztés esetén alapelvárás az is,
hogy a föld három éve „érintetlen”, vagyis vegyszeres behatástól mentes legyen. A biogazdálkodás alapvetően megelőzi
a kártevők elszaporodását, s ha mégis irtásra lenne szükség,
azt természetes, a kezelt kultúra szöveteibe be nem épülő
növényi levelekkel teszik. Ezzel a módszerrel az alacsonyabb
hozam miatt a termékek általában magasabb költséggel állíthatók elő. Ökológiai gazdálkodásra utaló jelöléssel kizárólag
azt a terméket lehet ellátni és értékesíteni, amelynek készítői
tanúsítvánnyal tudják igazolni a termék eredetiségét.

A bio és a nem bio viszonya
Érdekesség, hogy a bio jelölésű
termékeket, alapanyagokat külön
kell tárolni és szállítani is a
nem organikus módszerekkel
termeltektől.

Az ökológiai gazdaságból származó termék
címkéjén a következőnek kell szerepelnie:
 A termék pontos megnevezése
 Az előállító vagy forgalmazó neve, címe
 Az ökológiai eredetre utaló jelölés, vagyis ezt a meg
nevezést keressük: „ökológiai” („az ökológiai termelésre
való átállásból származó”)
 Ellenőrző hatóság vagy szerv 834/2007/EK-rendelet
szerinti kódszáma
 Előre csomagolt termék esetében a közösségi logó
 A termék összetevőiként szolgáló mezőgazdasági
nyersanyagok termesztési vagy tenyésztési helyének megjelölése, vagyis: „EU-mezőgazdaság”/„nem
EU-mezőgazdaság”

Miért a gazdálkodást ellenőrzik?

Az élelmiszerekben található növényvédőszer-maradványok
vizsgálata költséges, és a tudomány azzal sincs teljesen tisztában, hogy e szerek lebomlásakor milyen köztes termékek keletkeznek, vagy hogy azok mennyire károsak az egészségünkre. Ezért egyszerűbb, ha a vegyszerek eleve be sem
kerülnek az élelmiszerbe.

Hazai helyzet

Magyarországon komoly ellenőrzésnek vannak kitéve a biogazdálkodók. Az ellenőrzésről és a tanúsítás folyamatáról,
a vonatkozó jogszabályokról, az ökológiai gazdálkodásról a
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. honlapján található részletes tájékoztatás. A Biokultúra Egyesület ökopiacán csak
olyan termelők árusíthatnak, akiket a Biokontroll ellenőrzött.

Pontosan hogyan nevezzük?
Nem hivatalosan, mégis azonos értelemben
használjuk a biogazdálkodás, ökogazdálkodás,
organikus gazdálkodás kifejezéseket. A hivatalos
elnevezés: „ellenőrzött ökológiai gazdálkodás”.
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promóció

Okoseszközünkről a távolból
is kényelmesen kezelhetjük
otthonunk fűtési rendszerét,
teljesen személyre
szabottan, legyen szó
többszobás lakásról, családi
házról vagy nyaralóról.

Fűtésszabályozás
okostelefonnal
Intelligens, kényelmes, energiatakarékos megoldás
A forró nyári napok elmúltával lassan visszakúszik az életünkbe a hajnali dér, az élesen harapó levegő. Talán mindenkivel előfordult már, hogy reggel, a meleg ágyból kibújva azt
kívánta, bár valaki befűtött volna helyette fél órával korábban. Pontosan ebben lehet segítségünkre a Honeywell evohome fűtésszabályozó rendszer.
Okostelefonunk ma már elengedhetetlen útitársunk
Bárhová is indulunk, mindennapjaink megannyi területén
nyújt segítséget, akár otthonunk fűtési rendszerének automatizálásában is. Mostantól, ha a délelőtti megbeszélésen
jut eszünkbe, hogy maximumon hagytuk a fűtést, csak egy
mozdulat, és szobánként szabályozva beállíthatjuk, hány
fokon pihenjen a lakás, amíg mi távol vagyunk.
Ebben nyújt segítséget a termosztátok gyártásában százéves
tapasztalattal rendelkező Honeywell, mely a legújabb rádiófrekvenciás technológiát használva alkotta meg új, fűtési
zónaszabályozó központját. Internetkapcsolattal, a Honeywell
Total Connect Comfort alkalmazás segítségével okoseszközünkről a távolból is kényelmesen kezelhetjük otthonunk
fűtési rendszerét, teljesen személyre szabottan, legyen szó
többszobás lakásról, családi házról vagy nyaralóról.

Így a leginkább energiatakarékos
És ugyanannyira komfortos megoldás, ha időprogrammal
ellátott zónaszabályozást alakítunk ki. Ha tudjuk, hogy
reggel 6:30-kor lesz szükségünk a fürdőszobára, beállíthatjuk a telefonunkon – az evohome pedig azt is megtanulja,
mennyi időre van szükség a választott helyiség befűtéséhez, s ennek függvényében cselekszik. De ha azt szeretnénk szabályozni, hogy a síelésből hazatérve legyen meleg
víz a fürdéshez, ezt is könnyedén megoldhatjuk a mobilos
alkalmazás egyik opciójával. A vezeték nélkül kommunikáló,
12 zónát kezelő evohome központtal és a rendszer további
elemeinek segítségével – többek közt radiátorműködtető
szelepek, kazánszabályozó modul, padlófűtés-szabályozó –
annyi zónát alakíthatunk ki, amennyit csak szeretnénk.
A rendszer moduláris, így utólag is könnyen bővíthető.
Az evohome rendszer rugalmassága még tovább fokozható
a Honeywell saját fejlesztésű, okostelefonunkra telepített
Total Connect Comfort alkalmazása segítségével. Akár
egy gombnyomással aktiválhatjuk valamelyik gyorsgomb
funkciót: szabadnap, távollét, takarékos, fűtés ki.
Sőt ha a független fejlesztésű „IF” alkalmazást is használjuk, okostelefonunkhoz már szinte hozzá sem kell nyúlnunk. Tetszőlegesen, igényeink szerint formálhatjuk beállításait vagy válogathatunk a már meglévő „receptek” között
és automatizálhatjuk az evohome rendszer működését.
Ha szeretne többet megtudni a kényelmes, energiatakarékos, „okos” evohome fűtési rendszerről és a benne rejlő
lehetőségekről, látogassa meg weboldalunkat:
www.rezsifaragok.hu/sl
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lendületben

Legek

a bringák világából

2

Gyorsabban, magasabbra, erősebben
– mióta ember az ember, mindig és szinte
mindenben szeretne több és jobb lenni,
szeretne kitűnni. Miért lenne ez másképp
éppen a kerékpáros világban? Íme, néhány
különleges bringás rekord!
7

1
2
3
4

A brit BradleyWiggins nem állt meg a laza hétvégi túrázgatásoknál, idén nyáron az egy óra alatt kerékpárral megtett
táv világrekordját döntötte meg: több mint 54,5 kilométert
tekert le hatvan perc alatt.
De egészen biztosan nem haladt olyan gyorsan, mint a
francia Eric Barone, aki saját sebességrekordját lépte
túl szintén ebben az évben: 223,3 kilométer per órával száguldott le egy meredek hegyről, méghozzá hóban.
Néhányunknak még az autója sem képes ilyen sebességre,
persze Barone-t egy speciális kerékpár repítette célba.
Habár a francia kerékpárja jól néz ki, azzal nehézkesen
tekernénk végig a világ leghosszabb bringás útvonalát,
a kanadai LaRouteVerte-t, amely Quebecet szeli át mintegy
négyezer kilométer hosszan.
Egy ilyen útra sokkal inkább alkalmas lenne a világ legkön�nyebbként hirdetett utcai kerékpárja, a Merida egyik új
modellje: a Scultura 9000 LTD mindössze 4,56 kiló.

5
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8
5
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Persze nem akkor, ha a világ
leghangosabb bicajos dudáját építjük rá. A hatalmas
Hornster több mint 136 decibellel képes dübörögni, és egy
megszállott londoni biciklis azért
építette, hogy végre észrevegyék a
kamionsofőrök.
Steven Abraham célja, hogy idén összesen többet tekerjen, mint az 1939 óta csúcsot tartó Tommy
Godwin, aki abban az évben 75 065 mérföldet, vagyis
majdnem 121 ezer kilométert biciklizett. A kihívó mostanáig jól halad, és továbbra is napi 18 órát dolgozik a cél
eléréséért, vagyis naponta átlagosan legalább 331 kilométert teljesít.
Ő ugyan még nem az első lánc nélküli biciklit, a
StringBike-ot használja, pedig lehet, hogy ezzel a magyar
találmánnyal energiát spórolna magának. A speciális zsinórok segítségével haladó bringa ugyanis kíméli a térdet, és a lehető legfinomabb váltások miatt sokkal simább
gurulási élményt biztosít.
Habár a StringBike még egyelőre költséges dolog, a világ
legdrágább utcai bringájának árát meg sem közelíti.
Ez az elegáns Pauline Moynat modell maga a luxus, az igazán igényes (és gazdag) francia hölgyek járgánya lehet.
Azoké, akiknek meg sem kottyan a 13,5 millió forintnak
megfelelő vételár.
Végezetül pedig két ügyességi rekord: a kéz nélkül egy
kerekezés, tehát az első kerék felemelésével a hátsó keréken való egyensúlyozás rekordját egy dubrovniki fiú tartja,
akinek majdnem három és fél percig sikerült így gurulnia.
Hasonlóan ügyes, csak épp az első kerék bajnoka az az ír,
aki tíz másodperc alatt 46-szor ugrált BMX-ének az első
kerekén. E teljesítménnyel a „front hop” sztár természetesen világcsúcstartó.

példakép

Balogh Ádám zongorista

Tinédzser a zongoránál
Ádám hétéves kora óta él az elegáns
fekete-fehér billentyűk bűvöletében.
Azóta egy sor rangos verseny első helyét
hódította meg, járt a világ leghíresebb
koncerttermeiben, játszott Fischer Iván
vezényletével – és még nincs 18 éves!
Szerencsés gyerek, hiszen szinte a levegővel együtt szívta
magába a zenét: édesanyja csellista, édesapja az ütőhangszereket bűvöli. Nem is volt kérdés, hogy Ádám hétéves korában
a zeneiskolába vezetett útjuk, ahol a kisfiúra bízták, milyen
hangszert választ magának. Ő a tekintélyt parancsoló zongora mellett cövekelt le, majd az események hirtelen felgyorsultak. Ádám csupán fél évvel az első próbálkozásokat követően versenyezni kezdett – persze először csak „kicsiben”,
majd évről évre nőtt a tét. Olyannyira, hogy már ötödikes korában világossá vált: tehetsége a maximumot követeli tőle,
ezért inkább magántanuló lett. Ádámot 13 évesen felvették a
Zeneakadémia Előkészítő Tagozatára, ahol jelenleg is tanul,
Eckhardt Gábor és Némethy Attila vezénylete alatt. „Rengeteg
ismerősre, barátra tettem szert a zenének köszönhetően,
sosem voltam magányos” – meséli a tehetséges tinédzser.

Ha egy karrier beindul…
Fiatal kora ellenére nemzetközi közegben éli életét: összeszámolni is nehéz,
hány ország koncerttermében „koptatta” már a billentyűket egy-egy fellépés vagy verseny során, amihez jól
jött a segítség az Új Európa Alapítvány
Tehetségtámogató Programjától.
Sorra jöttek is a jobbnál jobb eredmények: több országos verseny első

Balogh Ádám
Ádám hétéves kora óta zongorázik, első tanára a MOL
Tehetséggondozásért Díjjal kitüntetett Megyimóreczné
Schmidt Ildikó volt. Azóta a Zeneakadémia Előkészítő
Tagozatára jár, tehetségének és szorgalmának
köszönhetően már bejárta a világot, és számos koncertteremben fellépett. Legutóbb Amerikában, a Cliburg
Junior Nemzetközi Zongoraversenyen kapott különdíjat,
a Hágai nemzetközi zongoraversenyen pedig második
helyezést ért el.
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Rengeteg ismerősre, barátra tettem
szert a zenének köszönhetően, sosem
voltam magányos.

helye van már a zsebében, de például 2013-ban, a milánói Piano Talentsen is ő diadalmaskodott, tavaly a budapesti Nemzetközi Chopin Zongoraversenyen különdíjas
lett, s idén az USA-ban megrendezett Cliburg Nemzetközi
Zongoraverseny döntőjébe is bekerült. Több önálló koncertet adott már Pécsett és többször fellépett a Pannon
Filharmonikusokkal. 2010-ben a „Fesztiválzenekar a zeneiskolásokért” verseny egyik nyerteseként a Budapesti
Fesztiválzenekarral játszhatott Fischer Iván vezényletével,
akivel később Dortmundban és Berlinben is közösen állt
színpadra a Konzerthausorchester szólistájaként. A jövőről ugyanakkor egy tinédzser könnyedségével beszél: „Még
néhány évig biztosan itthon tanulok, de azért külföldön is szeretném kipróbálni magam, utána pedig koncertzongoristaként képzelem az életemet. És ki tudja… egyszer talán majd
tanítani is szeretnék.”

címlapsztori

Apaszereprap

és egyéb felelgetősek

Zana Zoltán,
azaz Ganxsta Zolee
Zoé nyolc-, a Kartel húszéves. Lehetne fordítva is
– jegyzem meg, amivel le is zárjuk a feltételezések
mesevilágát. Valóságba csapunk: apaságról, szülői
kompetenciáról, előítéletekről és a Kartelről
(na meg picit az Atlético Madridról) beszélgettünk
Ganxsta „Döglégy” Zoleeval.
18
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Stílus&Lendület: A tetoválásokat, a láncot, a fekete
inget és a kendőt is értem. De a fásli a könyökön?
Az image része?
Ganxsta Zolee: Fenét. Biliárdgolyónyi duzzanat van a
könyökömön. Kemény a filmes világ. Magyar kaszkadőrökkel, komoly szereplőgárdával, Kamarás Ivánnal,
Gesztesi Károllyal, Gáti Oszkárral és Fenyő Ivánnal forgatunk. A film címe Cop Mortem. Egy magyar kaszkadőr
srác, Vavrik Tamás ajánlott be, akivel tavaly egy francia
Robin Hood-feldolgozásban kaptunk kisebb szerepet.
S&L.: Mint?
G. Z.: Útonálló. Mi más? Buddhista pap sosem voltam.
Sem egyetemi tanár, sem mérnök.
S&L.: Mert?
G. Z.: Ezzel a rablógyilkos fizimiskával? Tök jól működik,
egyébként. A mostani filmben viszont pozitív karaktert
alakítok. Furcsán is érzem magam… Egy apacs motoros
banda főnökét játszom – szóval a fazon azért megmarad
–, törvényen kívüli, de szerethető figura.
S&L.: Tanult bunyózni?
G. Z.: Rendszeresen jártam-járok ökölvívóedzésekre.
Meg is dicsérték a mozgásomat, amitől máris hihetőbbé
válik, ha egy kisebb manus lever egy bengát. Láttam
már ilyet – élőben.
S&L.: Együtt dolgozott Jancsó Miklóssal is a „Nekem
lámpást adott kezembe az Úr Pesten” című filmben,
és nem verőlegényt alakított.
G. Z.: Az első filmes élményem volt. Valaki üzent, hogy
Miki bácsinak nagyon tetszik a Kartel zenéje, és szeretné
használni az egyik filmjében. Nem akartam elhinni. Óriási
élmény volt. Eljátszottuk a Fekete ló című dalunkat, egy
másik jelenetben pedig Miki bácsi az arcomba világított
egy reflektorral. A szó átvitt értelmében is jó fénye volt:
elindított egy másik úton, egyre többször hívtak a tévébe.
S&L.: Ennek tükrében sem néz ki egy szerény
mérnökszerep?
G. Z.: Nem hiszem. Kezdenek elmosódni a határok,
korábban szigorúbban ment a kasztosítás, hogy ez az arc
csak gazember lehet, az meg királyfi, de azért az emberek zöme még mindig előítéletes. Mire asszociál egy tetovált, aranyfogas fickó láttán? Fú, csúnya bácsi! Rossz
ember! (Zoé, Zolee nyolcéves kislánya mellénk lép.
Az utolsó mondatokat hallhatta. „Mutasd magad, apa!
Szép vagy, nem vagy ronda” – mondja. Aztán elszökdel.)
S&L.: Die Hard 5? (Zolee rövid szerepet kapott a részben
Budapesten forgatott filmben – a szerk.)
G. Z.: Csúcskategória volt – gázsiban és körítésben is.
Zana művész úrnak szólítottak.
S&L.: Reagált rá?
G. Z.: Néha hátrafordultam, hogy tényleg engem
keresnek-e…
S&L.: Mert mindenkinek „csak” Zolee?

Leesett az állam, hogy egy hétéves
gyereknek milyen matekpéldákkal kell
megbirkóznia. Oké, nekem sosem jöttek
be a reáltárgyak. És a Realt is utálom.

G. Z.: Ja, Zolee. A nép Zoleeja. Ezért Maradona a nagy
példaképem. Nem zavar az életútja. Tisztelem azért, amit
sportolóként letett az asztalra, aztán később a népéért,
azért a tömegért, amiből kiemelkedett.
S&L.: Az sem hendikep, hogy Maradona a Barcelonában
és nem az Atlético Madridban focizott?
G. Z.: Ha a Real Madridban játszott volna, az baj lenne.
Nálunk a „Real” szitokszó.
S&L.: Honnan ered az Atlético-őrület?
G. Z.: Az első Torrente-filmből. Amit meg sem akartam
nézni. Zsékategóriás spanyol cuccot? Mégis kivettem a
kölcsönzőből, megnéztem – és megvilágosodtam. Több
mint húsz éve, amit fotókkal is tudok bizonyítani. Itthon,
régen egyébként az Újpestnek szurkoltam. A lilák hokimeccseire néha ma is kimegyünk Zoéval.
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S&L.: Ő kéri?
G. Z.: Imádja. A hazai focit nem annyira. A sport szeretetét vette át, a Vasasban aerobikozik. Nem akarok ráerőltetni semmit. Gondoltam rá, hogy elviszem jégkorongozni
is, mert a Vasasnak van lánycsapata. Mit mondott? „Apa,
az olyan fiús!” Ennyi. Viszont van Atlético-meze, amit gond
nélkül felvesz – de csak ha meccs van. Megkérdeztem
tőle, nem akarja-e a suliba is felvenni. És mit felelt rá?
S&L.: „Apa, az olyan fiús!”
G. Z.: Pontosan. Megértettem. Van ebben a sztoriban
mintaadás és mintakövetés is. Engem apám Újpestmeccsre vitt ki először. Rajtam maradt – erőltetés nélkül.
Ugyanez a helyzet Zoéval. És nem akarom, hogy a szándék dacot szüljön, mint az én esetemben. Apám sosem
rajongott a hosszú hajért, én viszont már tízévesen rocksztár akartam lenni. Az 1978-as futball-vb-n a magyar–
argentin meccset nálunk nézték a haverjaival. Tizenkettő
voltam. Dél-Amerikában akkoriban a hosszú lobonc volt
a divat, minden argentin játékosnak hatalmas tolla meg
harcsabajusza volt. És akkor ott, apu meg a barátai előtt
azt mondtam: „Én a kék-fehéreknek szurkolok!” Vége volt
a világnak. „Józsi, a fiad hazaáruló?” – kérdezték a haverok. Pedig csak annyi történt, hogy a gyerek – dacból –
szembement az apjával. Épp ezért vigyázok vele, hogy mit
forszírozhatok Zoénál és mit nem.
S&L.: Mit nem?
G. Z.: Ha látom, hogy valamit nagyon nem szeretne, azt
nem tolom el a végsőkig. A direkt kinyilatkoztatásokban
nem hiszek, nem is élek velük. Érveket és magyarázatokat sorakoztatok fel, mert azokból tényleg ért.
S&L.: Van rá fogadókészség. A beszélgetés előtti öt percben kiderült.
G. Z.: Ezt jó hallani. Az iskolai visszajelzések is erre utalnak, jó véleménnyel vannak róla. Mondjuk, amikor először
vittem el az oviba, és a nevelők megláttak, megrándult az
arcizmuk. Az én megjelenésemből – fogalmuk sem volt,
kicsoda Ganxsta – következtetéseket vontak le a gyerek
neveltetésére vonatkozóan. Később összehaverkodtunk,
megkövettek. Az arcomnak semmi köze Zoéhoz.
S&L.: A gyereknek viszont ez az arc (is) természetes.
G. Z.: Neki az öltönyös, aktatáskás apuka a „furcsa”,
nem ez a maradonás, „nép gyereke” forma, akit Zoleenak
szólítanak.
S&L.: Sztár?
G. Z.: Nem. Rétegfickó. Lehet, hogy a tévének, a filmeknek köszönhetően ismertebb valaki vagyok, de a zenekarunk és a zenénk underground maradt. Az, hogy a Kartel
közszájon forog, az elsők előnyéből is fakad. Itthon a
Kartel tette népszerűvé a gengszterrapet.
S&L.: Zoé hallgat Ganxstát?
G. Z.: Persze. És sajátos technikával egyszerűen elengedi a füle mellett a zűrösebb sorokat, bár ezeket én is
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névjegy

Ganxsta Zolee – született Zana Zoltán: rapper, dobos, előadóművész. A külkereskedői ügyintézésbe is belekóstolt, ám
inkább a filmezés és a zene (a rap) érdekelte. A punk- és rockvonulat után a (gengszter)rap mellett tette le a voksát, az
1995-ben alapított Ganxsta Zolee és a Kartel sikerei pedig a
filmes művészbejárók ajtaját is kinyitották előtte. Sportrajongó
– a finn hoki fanatikusa, a spanyol Atlético Madrid mellett az
argentin labdarúgó-válogatott és a Boca Juniors szurkolója
–, nevét a baranyai Görcsöny településen híd viseli. Életrajzi
könyve idén novemberben jelenik meg.

szándékosan „átugratom”. A Kartel a kedvenc zenekara.
És persze én vagyok a világ legjobb rappere.
S&L.: Úton a suli felé Kartelt énekelnek?
G. Z.: Előfordul. De a csúnya szavakat nem mondjuk ki.
Ezt Zoé maga alakította így. Az előző évben minden nap
én vittem és én hoztam el az iskolából. Fölkeltem, akkor
is, ha egy buliból reggel hatkor, agyonvágva értem haza.
Egy óra alvás, reggeli, öltöztetés, irány a suli, aztán haza
– ahol elájultam.
S&L.: Együtt tanulás?
G. Z.: Ritkábban, az anya asztala. Gyerekként a tesi érdekelt, mert focizhattunk, a többi tantárgy hidegen hagyott.
Azért nem vontam ki magam teljesen a közös tanulásból,
mármint Zoéval, de leesett az állam, amikor szembesültem vele, hogy egy hétéves gyereknek milyen matekpéldákkal kell megbirkóznia. Oké, nekem sosem jöttek be a
reáltárgyak. És a Realt is utálom.

címlapsztori

Fotó: Sárosi Zoltán, köszönet a táskáért a Régió Játéknak.

S&L.: Közben királyi jubileumhoz értek a Kartellel: a
zenekar 20 évét egy tribute-albummal ünnepelték meg.
G. Z.: Az én fejemből pattant ki az ötlet, hogy felkérünk húsz magyar zenekart, akiket ismerünk és szeretünk valamiért, hogy gondoljanak újra egy-egy Kartelszámot. Az a legfrankóbb és a leginkább szívet melengető
ebben a sztoriban, hogy mindenki, a Quimby, az Uzipov,
az Akkezdet Phiai, a Brains, a Punnany, Kovalsky, a
Hooligans első szóra ráállt, és kiderült, hogy kicsit az
egész szakma Kartel-rajongó volt. A lemez tizenegy hete
vezeti a MAHASZ eladási listáját. Ebben benne van, hogy
a MOL-kutakon árulják az albumot, amiért Fejes Tominak,
a Tankcsapda dobosának, valamint a MOL-nak itt és
ebben a formában is köszönet.
S&L.: Az internetes „Vers nem mindegy, kinek” szériában,
amelyben színészek dalszövegeket adnak elő versként, a
Kartel „Ki a fasza gyerek?” című opusát is feldolgozták.
Mindjárt ketten is…
G. Z.: Janklovics Peti és Csöre Gabi verzióján is megszakadtam a röhögéstől. Szeptember ötödikén a Barba
Negra Trackben lesz az utolsó tribute-album buli. A lemezen hallható húsz bandából, aki tud, eljön, de az biztos,
hogy Csöre Gabi és Janklovics Peti fellépnek ezen a partin. Elég vad dolgokat találok ki, de eszembe nem jutott,
hogy ezt a szöveget egy napon szépen hangsúlyozva,
minden szóra odafigyelve elszavalják. Szórakozásból
írtam az első szövegeket, mert hard core rap akkoriban
nem volt Magyarországon. A kiadók el is hajtottak minket. „Atyaúristen, nem képzelitek? Ezt kiadni? Emberek
közé engedni?” Szűcs Laci a Sonynál másként gondolta.
Az ellenszél miatt bátor vállalás volt a részéről, viszont –
tekintettel az első három album eladási számaira
– üzleti szempontból helyes.

kell bevállalni. A nyári időszakban heti négyet
megyünk, ősszel-tavasszal heti két klubozást és
egyetemi bulikat vállalunk.
S&L.: Mit mond egy tizenévesnek a Kartel?
G. Z.: Hétköznapokat. Tizenhat évesek is jönnek a koncertekre. A legismertebbeket kivéve a régi dalainkat
hallva csak pislognak, de a „Telepi gyerekeket”, ami
három éve kering a neten, teli torokból nyomják.
S&L.: Merre tovább?
G. Z.: Egyenesen. Már írjuk az új számokat, és kitaláltuk,
hogy eljátszunk néhány rapklasszikust a Beastie Boystól,
a Run DMC-től, a House of Paintől. Új út.
S&L.: A szülők előszeretettel féltik tőle a gyermekeiket.
G. Z.: Nekem ez nem para. Nyilván szeretném, hogy
Zoénak ne legyen nehéz útja, ne kelljen sokat tanulnia a
saját kárán. Sok múlik rajtam, rajtunk. A szárnyaim alatt
tartom, de nem akarok túlzásokba esni. Például eszembe
sem jut a lányos apukák etalon baromsága, nem akarom leverni az első mókust, akit meglátok az oldalán.
Nem akarom elvadítani magamtól. A Jóisten talán azért
is küldte ezt a kislányt, mert nagy csajozó voltam. Ez a
karma.
S&L.: Hisz?
G. Z.: A karmában és a Jóistenben is, de utóbbiban nem
a biblikus, templomi formában. Légy rendben magaddal,
és ne kövess el jóvátehetetlen bűnt. Ne ölj, és ne lopj!
S&L.: És a Kartel szövegei?
G. Z.: Szándékosan és durván túlzásokba esünk.
Lipcsei Árpád

S&L.: Meg lehet élni a gengszterrapből?
G. Z.: A hozadékaival, a filmezéssel együtt meg. Pusztán
a zenélésből vékonyabban, de ahhoz rengeteg koncertet
2015. szeptember | stílus&lendület |

21

életmód

Iskolamustrán
a világ körül
Iskolák és módszerek
A szeptemberi iskolakezdés megfelelő apropó arra,
hogy elgondolkodjunk néhány oktatással kapcsolatos
kérdésen. Például: milyen típusú ismeretekre van
leginkább szüksége a gyereknek? És azt tudják, miért
teljesítenek kiemelkedően a finn és a szingapúri
diákok? Vagy, hogy melyik az elsőszámú magyar
középiskola? Cikkünkből kiderül.

K

ezdjük mindjárt egy alapvető kérdéssel: mi az
iskola feladata? Erre egy híres magyar iskolaigazgató úgy válaszolt: az, hogy ne ártson. Ilyen
iskola persze nincs, tette hozzá, de akkor legalább törekedjünk rá. Az ironikus vélemény mögött az az évszázados dilemma rejlik, amely az iskolák szerepéről és
hatékonyságáról szól. Vekerdy Tamás gyermek-szakpszichológus szerint az oktatási módszerek kialakításának
elsődleges kérdése, hogy miként viszonyulunk a gyermekekhez. „Tiszta lapnak” tekintjük-e őket, melyre azt
írhatunk, amit akarunk, vagy az a célunk, hogy segítsük
kibontakoztatni saját egyéniségüket? Előbbi a hagyományosan kontinentális iskolázás gondolkodásmódja, míg
utóbbi a liberális szellemű oktatásé.

Fasori Gimnázium:
az egykori magyar zseniképző
A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
a XX. század elején a világ legjobb iskolájának számított, köszönhetően rendkívüli pedagógusainak és tanítványaiknak.
A Fasori Gimnázium két későbbi Nobeldíjassal (Harsányi János közgazdász és
Wigner Jenő atomfizikus) is büszkélkedhet,
valamint 26 olyan diákja van, akik Kossuthvagy Széchenyi-díjat kaptak.
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Porosz szigor vs. alternatív módszerek
Közép- és Kelet-Európában a XIX. század eleji porosz
tanuláselmélet terjedt el, amelyet Wilhelm von Humboldt
német kultuszminiszter dolgozott ki. Humboldt a gyenge
német iskolákat azáltal akarta megreformálni, hogy bevezette az általános tankötelezettséget, s az iskolák kulcs
szavaivá az uniformizálást, a fegyelmezést és az ellenőrzést tette. A rendszer lényege a tanári tervszerűség, a
tananyag alapja a lexikális tudás volt.
Az évszázados porosz elképzelésekkel szemben ma már
sokan hívei az olyan gyerekközpontú pedagógiának és
intézményeknek, amelyek arra törekszenek, hogy a tanulók kibontakoztathassák képességeiket, a maguk tempójában haladjanak, és önállóan tanuljanak. Ezen módszerek hívei többek között olyan felmérésekre hivatkoznak,
melyek szerint az iskolát követő öt évben a verbálisan
megtanult anyag 75 százalékát elfelejtjük, ha nem használjuk naponta, ráadásul az iskolában tanultak életben
való hasznosulása csak 18 százalék körül van.

életmód

A világ oktatása
számokban

1,4 diák

milliárd

65 300 000
iskolai oktató

124

millió gyerek
nem jár iskolába*

17%

A Föld felnőtt lakosságának

-a

analfabéta

*A 6–14 éves, általános iskolai
korosztályra vonatkozó adat.

Magyarországon több évtizedes hagyománya van a
reform- és alternatív pedagógiai módszereknek.
A Waldorf-módszer például 1926 óta működik hazánkban, de nyitottságunkat az is bizonyítja, hogy a régió
országai közül elsőként Magyarországon létesült
Montessori-iskola 1991-ben. Maria Montessori módszere
szabadságra, önálló problémamegoldásra és önművelődésre nevel. A Montessori-pedagógus nem főszereplője
a tanórának, a tanári osztályozás helyett pedig a diákok
egy évközbeni szóbeli értékelést kapnak, majd év végén
egy Montessori- és egy hagyományos bizonyítványt.
Az iskola hívei szerint ezzel elkerülhető, hogy a gyerekek
a mindennapos teljesítménykényszer miatt szorongjanak.

A finn csoda

A PISA-jelentés
A háromévenként, az OECD- és más partnerországokban zajló PISA felméréssorozat
három területen (alkalmazott matematikai
műveltség, alkalmazott természettudományi műveltség és szövegértés) vizsgálja a
15 éves tanulók képességeit. A legutóbbi,
2012-es PISA-jelentésben matematikában a legjobb eredményeket a távol-keleti
országok érték el, a lista élén Sanghaj-Kína
áll, majd Szingapúr, Hongkong-Kína, Tajvan
és Korea következik. Az európai országok
közül Liechtenstein és Svájc végzett a rangsor elején. A magyar diákok az OECD-átlag
alatt teljesítettek.

Finnországban 10–20 év alatt olyan gyermekközpontú
iskolákat hoztak létre, melyekkel az ország tanulói a PISAvizsgálatok élmezőnyébe kerültek. Miután dollármilliókat fektettek oktatási kutatásokba, létrehozták az úgynevezett komprehenzív iskolarendszert, amely az általános
és a középiskolát egy kilencéves alapiskolába olvasztotta össze. Az alapoktatásban a tanárok arra is odafigyelnek, hogy időben felismerjék a diákok tanulási nehéz
ségeit, illetve rendkívüli képességeit. Az első hat évben
nincs osztályzás, és házi feladatot is csak elvétve kapnak
a diákok. Jellemzően kevés a tanítási óra, ami átlagban
napi négy órát jelent. Szabadidejükben a gyerekek foglalkozásokon vesznek részt, esetleg tagjai valamilyen ifjúsági vagy sportegyesületnek. Az értékelés sincs egy központi teszthez kötve, ehelyett a diákokat az órai aktivitás
figyelembevételével értékelik.
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életmód

Magyarországi középiskolák
rangsora (2015)

A finnek nemrég egy újabb merész húzással álltak elő:
eltörlik a tantárgyakat is. A gyerekek oktatása érdeklődési
területük köré fog szerveződni: ha valaki például a vendéglátóiparban szeretne majd elhelyezkedni, akkor a cafeteriaképzést választhatja, amely tartalmaz matematikai, idegen
nyelvi, jogi és kereskedelmi, kommunikációs ismereteket –
de nem tartalmazza például a kémia nevű tantárgyat.

Fővárosi iskolák: 1. Budapesti Fazekas Mihály
Általános Iskola és Gimnázium,
2. Budapest V. kerületi Eötvös József Gimnázium,
3. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium.
Vidéki iskolák: 1. Lovassy László Gimnázium
(Veszprém), 2. Nyíregyházi Krúdy Gyula
Gimnázium, 3. Pannonhalmi Bencés Gimnázium,
Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium

A legeminensebb: Szingapúr
Ha oktatási csoda, akkor Szingapúr példáját is muszáj
megemlítenünk. Amikor az ázsiai ország 1965-ben
elnyerte független államiságát, népességének túlnyomó
többsége még iskolázatlan, írástudatlan volt, mivel kötelező közoktatási rendszer nem létezett. Ezzel szemben jelenleg az élen áll a világ legtöbb oktatási felmérésének rangsorában. Szingapúr oktatási rendszerének
egyik elsődleges pillére a tanárképzés minőségének
magas színvonala: a tanárok szigorú kiválasztási rendszeren és képzésen esnek át, és nagy hangsúlyt fektetnek tudásuk frissítésére, továbbá arra, hogy a kezdő
tanárokat az idősebb, tapasztaltabb kollégák mentorálják. Hivatásukat ugyanakkor anyagilag is megbecsülik.
Ami a tanítás módszereit illeti, előtérbe helyezik a tanulók logikai érzékét, és folyamatosan csiszolják kritikus

gondolkodásmódjukat. A tanításra alapvetően közös
tanulási folyamatként, egymást erősítő kölcsönhatások
rendszereként tekintenek. Szingapúrban a XXI. századi
oktatást tartják az egyik legmegtérülőbb befektetésnek:
az állami költségvetés hozzávetőleg 25 százalékát fordítják oktatási célokra.

Otthonoktatás
Az alternatív módszerek szintén egyre népszerűbb formája az otthonoktatás. Az Egyesült Államokban például
kétmillióra becsülik az otthon tanított gyerekek számát,
és évi 15-20%-os gyarapodással számolnak. A módszer azonban nem egy új trend, hiszen egyidős az emberiséggel. Magántanulónak lenni hatékonyabb, idő- és
energiamegtakarítással jár, általa szorosabbá válnak a
családi kötelékek, és jobban felkészít az életre – állítják
az elkötelezett szülők. Magyarországon az otthonoktatást magántanulói státusz keretén belül lehet megvalósítani, iskolalátogatás alóli teljes vagy részleges felmentést
kérve. És hogy valóban hatékony-e? Erről érdemes megkérdezni például Polgár Juditot és nővéreit…

A legszegényebbeknek
Az „Iskolák a peronon” kezdeményezés egy
indiai tanár fejéből pattant ki. A suli alapelve:
oktatásra szükség van, és ha máshogy nem
megy, a sulit kell odavinni, ahol a gyerekek vannak. Az 1985-ben indított mozgalom mára többtucatnyi peronra nőtte ki magát, és sok ezer
mélyszegénységben élő diáknak nyújt alternatívát. Van például dolgozó gyerekekre kitalált
program is, itt az egyetlen követelmény a tanórán való részvétel. Az ötletgazda Mr. Khurana
a térségre jellemző monszunidőszakra is gondolt: mikor az oktatási helyszín víz alatt van, az
elszántabb tanárok csónakokon járják a falvakat, és a fedélzeten tartják meg óráikat.
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A világ legdrágább iskolája: Le Rosey
A királyok iskolájának is nevezett svájci Institut
Le Rosey-ban meseszerű körülmények között
zajlik az oktatás – elég, ha csak a gstaadi síparadicsomban kialakított campust említjük…
Számos trónörökös koptatta már padjait, például az iráni sah és Farouk egyiptomi király, de
Roger Moore és John Lennon sem sajnálta gyermekétől az évente átlagosan 37 millió forintnak
megfelelő tandíjat. Ezért 20 különböző nyelven választható anyanyelvi oktatás, rengeteg
külföldi út, vitorláskikötő, 10 teniszpálya, saját
lovarda, golfpálya várja a tanulókat. Nem mellesleg minden második diákra jut egy tanár is…

promóció

Gyűjtse a multipontokat

az egész család!

A

Multipont webes szolgáltatásai két új funkcióval bővültek,
melyeket minden Multipont kártyával rendelkező törzsvásárlónk használhat, miután online regisztrációt követően
belépett személyes fiókjába a www.multipont.hu weboldalon:
• a tranzakció-történettel multipontegyenlegét és tranzakcióit tudja visszamenőleg is ellenőrizni a „Ponttranzakcióim”
menüpontban;
• a számlaösszevonással pedig akár családjával közösen
gyűjtheti a pontokat.
Amennyiben családtagjai rendelkeznek Multipont Törzsvásárlói
kártyákkal, esetleg Multipont bankkártyákkal, a számlaösszevonás szolgáltatással lehetőségük nyílik pontszámláik összekapcsolására, és ezáltal a közös pontgyűjtésre is. Így az összevont kártyák fizikailag továbbra is külön használhatóak, de a pontok egy
pontszámlára gyűlnek, amelyről az összes kártyával beválthatók.

Ne hagyja veszni lejáró multipontjait!

A 2013-ban gyűjtött, de még be nem váltott pontjai 2015
év végén lejárnak – de még nem késő! Felhasználhatja őket
a Multipont pontbeváltó partnereknél (www.multipont.hu/
pontbevaltas) pontonként egy forint értékben, sőt bizonyos
Partnereinknél a pontjai az időszakos akciók keretében akár
többet is érhetnek.

Figyelje akcióinkat, és ha még nem tette meg, iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy az elsők között értesüljön
a legújabb ajánlatainkról!
Aktuális pontegyenlegéről a www.multipont.hu oldalon tájé
kozódhat az egyenleglekérdezés menüpontban, egyszeri online
regisztrációt követően.

gasztronómia

Tészta,

kreatívan és gyorsan
Iskolaszezon, szürke hétköznapok, nagy sietség – egyre
kevesebb időnk van arra, hogy konyhatündérek legyünk.
Csüggedésre azonban semmi ok: villámgyors tésztákkal
könnyű pillanatok alatt nagyot alkotni!
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gasztronómia
Hozzávalók: 20 dkg fusilli tészta, 15 dkg tonhalkonzerv, 3 evőkanál olívaolaj,
1 fej kisebb vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 2 szál szárzeller, 2 dl száraz
fehérbor, só, frissen őrölt bors, 5 db koktélparadicsom, 5 dkg fekete olajbogyó.

Tonhalas fusilli
Így készül:

1. A tésztát megfőzzük sós, enyhén olajos vízben. 2. A felkockázott vöröshagymát megpirítjuk, és a fokhagymát is hozzáadjuk. 3. Mikor illatozik, adjuk
hozzá a szárzellert, az apróra vágott paradicsomokat, sózzuk-borsozzuk, és
locsoljuk meg a borral. 4. Amikor a paradicsom kissé levet ereszt, levesszük
a tűzről, és végül hozzáadhatjuk a tonhalat is. 5. Finoman kevergetve hagyjuk
kicsit összemelegedni, majd keverjük a meleg tésztához. 6. Tálaláskor szórjuk
meg frissen tépkedett petrezselyemzölddel és olajbogyóval.
S&L-tipp: Ha a gyerekek idegenkednek a tonhaltól, csirkével
is készíthetjük. Ekkor a felkockázott mellet a hagymán süssük aranyra,
s ezután adjuk hozzá a zöldségeket. A gyerekmenüből a bort kihagyjuk.

Ricottával töltött tortellini
Így készül:

1. A lisztet a tojással gyúrjuk össze úgy, hogy homogén, kemény, rugalmas tésztát kapjunk. 2. Fóliába téve

egy órát pihentessük, ezalatt a ricottát keverjük össze
a parmezánnal és a leforrázott és felcsíkozott spenótlevelekkel, majd sózzuk-borsozzuk. 3. A tésztát nyújtsuk
nagyon vékonyra. Szaggassunk belőle kör alakú formákat, s ezek közepére tegyünk diónyi halmot a spenótos ricottából. 4. A széleiket vizezzük be, hogy összera
gadjanak, s a levegőt kinyomkodva hajtsuk ketté őket.
5. Derelyevágóval díszíthetjük, majd lobogó, forró vízben
5 perc alatt főzzük ki őket. 6. Serpenyőben olvasztott
vajon még forrósítsuk össze őket.

S&L-tipp:
A tortellinit
érdemes szósszal
házasítani, bár ha jó
sok vajjal tálaljuk,
önmagában is
isteni. Töltelékének
készítésekor
fantáziánknak
semmi sem
szabhat határt:
fűszermentes, édes,
sós, húsos vagy
vega – mindennel
tökéletes.

Hozzávalók: 5 dkg liszt, 5 dkg rétesliszt, 1 tojás, 10 dkg ricotta,
só, bors, egy marék spenótlevél, 10 dkg parmezán.

Hozzávalók: 40 dkg orzo tészta, 0,5 dl vörösborecet, 2 evőkanál
citromlé, 1 teáskanál méz, 1 dl olívaolaj, 10 dkg koktélparadicsom,
3 evőkanál friss bazsalikom, 4 gerezd fokhagyma, 5 dkg bébispenót,
só, bors, parmezán ízlés szerint, 5 dkg fenyőmag.

Pestós tésztasaláta
Így készül:

1. Főzzük meg a tésztát sós vízben. 2. Szűrjük, de ne öblítsük le. Hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni, és locsoljuk meg egy kis olívaolajjal, hogy ne ragadjon össze.
3. Robotgéppel dolgozzuk össze a fokhagymát, a bazsalikomot és a fenyőmagot
a spenóttal és egy kiskanál olívaolajjal – ez gyakorlatilag maga a pesto. 4. Ezt öntsük a lehűlt tésztára és jól keverjük el. 5. Finoman dolgozzuk össze a felkockázott
paradicsommal is, majd tegyünk rá ízlés szerint parmezánt, ecetet és citromlevet,
daráljunk rá borsot és díszítsük egész bazsalikomlevelekkel.
S&L-tipp: Az orzo tészta tulajdonképpen az árpagyöngy olasz
verziója. A rizottóhoz hasonlóan is elkészíthetjük: ekkor a főzőlevet
csak apránként adjuk hozzá, mindig akkor, amikor már beszívta
az előző adagot – ettől lédúsabb lesz.
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gasztronómia
Hozzávalók: 40 dkg spagetti, 50 dkg bébispenót (lehet fagyasztott is),
25 dkg érett kecskesajt, 10 dkg felkockázott császárszalonna, 1 dl főző
tejszín, 4 gerezd vékonyra szeletelt fokhagyma, olívaolaj, só és bors.

Spenótos spagetti baconnel
és kecskesajttal
Így készül:

1. Miután jól megmostuk a spenótot, dobjuk egy fazék forrásban lévő sós vízbe,
majd alig egy perc után szűrjük le. 2. A fokhagymát és a szalonnát egy nagyobb

serpenyőben olívaolajon pirítsuk, majd adjuk hozzá a spenótot és a főzőtejszínt,
sózzuk, borsozzuk. 3. Közben a tésztát szintén sós vízben főzzük „al dente”
(enyhén keményre), szűrjük le, majd forgassuk bele a serpenyőbe és keverjük
össze a tejszínes spenóttal. 4. Amikor az alapanyagok láthatóan összeértek,
vegyük le a tűzről a serpenyőt, és csak ez után adjuk hozzá a felkockázott kecskesajtot, végül pedig egy kis reszelt parmezánnal is megbolondíthatjuk.

S&L-tipp: A gyerekbarát változathoz az intenzív ízekkel rendelkező
alapanyagokat érdemes kiváltani valami semlegesebb, lágyabb hozzávalóval.
Kecskesajt helyett például elég, ha egy kicsivel több főzőtejszínt használunk,
a szalonnát pedig helyettesíthetjük sonkával is.

borajánló
Sauska Tokaj
Furmint 2014
A „csavarzáras alap” – friss,
citrusos, mentás, zöld almás és
nagyon-nagyon élénk, életteli.
Tiszta illat- és ízharmónia, hiszen
2014-ben a legkiválóbb fekvések
termése is gazdagítja Sauskáék
mindennapokra szánt kiváló
fehérborát.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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Hozzávalók:
20 dkg lasagne tészta,
30 dkg reszelt edami
sajt, 50 dkg darált
marhahús, 10 dkg
vaj, 5 dkg szalonna,
10 dkg sűrített
paradicsom, 5 dkg liszt,
5 dl tej, 2 dl vörösbor,
2 dl tejszín (30%-os),
1 vastag sárgarépa,
1 vöröshagyma,
szerecsendió, só, bors,
olívaolaj.

Bolognai lasagne
Így készül:

1. Olvasszuk fel a vaj felét egy serpenyőben, majd kockázzuk rá a szalonnát és
pirítsuk meg. 2. A vöröshagymát dinszteljük meg rajta, majd adjuk hozzá a darált
húst és a vékonyra vágott sárgarépát.
3. Ezután következhet a bor, majd a
paradicsom. 4. Adjuk hozzá a fűszereket, és amikor finomra puhult, jöhet a tejszín. Miután felforrt, elkészült a mártás.
5. A maradék vajat megolvasztjuk, a lisztet összekeverjük, majd a tejet beleöntve
sűrűsödésig kevergetjük, ez a besamel. 6.
Kenjük ki a tepsit vajjal. Az aljába besamelt
tegyünk, fektessük rá a nyers lapokat, arra
a húsragut, majd a besamelt. 7. Tésztára
kent besamellel zárjuk a sort, majd szórjuk
meg reszelt sajttal. 180 °C-os sütőben a
sajt barnulásáig süssük.

S&L-tipp:
A lasagne
a gyerekek
kedvence,
ha azonban
nincs gyerek
a társaságban,
elkészíthetjük
akár a csilis
verzióját is.

4X4 SPECIALISTA KOREABOL

Megérkezett a Ssangyong Tivoli!
Sokszáz millió eurós beruházás, 4 évnyi fejlesztés, vadonatúj moduláris padlólemez,
sportos és fiatalos dizájn, igényes és kiemelkedôen tágas belsô kialakítás
és csomagtér, vadonatúj 1.6 literes motorok és 7 légzsák Dél-Korea legrégebbi
autógyártójától és 4x4 specialistájától!

5év

garancia

CO2 kibocsátás: 109–167 g/km
Vegyes fogyasztás: 4,2–7,2 l/100 km
A képen látható autó illusztráció.

Próbálja ki Ön is a legközelebbi
hivatalos Ssangyong márkakereskedésben!

kultúra

Mert ősszel

Élmények
szeptemberre

sem áll meg az élet

Sajnáljuk, hogy vége van a nyárnak?
Egy percig sem kell búslakodnunk, ugyanis
a programkínálatban még bőven kitart a nyári
pezsgés: remek előadások, izgalmas bemutatók
és jobbnál jobb fesztiválok várnak ránk.

színház

Vidéki Színházak Fesztiválja

2015. szeptember 7–13.
Budapest, Thália Színház

Hét nap alatt nyolc remek előadást láthat a közönség a Thália Színházban: nyitásként a Békéscsabai Jókai Színház mutatja be a Bernarda Alba házát, majd
a Veszprémi Petőfi Színház előadásában tekinthetjük meg Ibsen Vadkacsáját.
Emellett látható lesz Az öreg hölgy látogatása az egri Gárdonyi Géza Színház
előadásában, a kecskeméti Katona József Színház a Párcsere című darabját, a
Miskolci Nemzeti Színház az Eltört korsót, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
pedig a Közellenség című darabot hozza el Budapestre. A fesztivál zárónapján
két remek stúdióprodukció várja a nézőket: a kaposvári Csiky Gergely Színház
játssza Gareth Armstrong Shylock című darabját, a Váci Dunakanyar Színház
pedig Václav Havel Audiencia és Vernisszázs című színművét adja majd elő.

Ï

Jó estét nyár, jó estét szerelem
Fotó: Szkárossy Zsuzsa

Bemutató: 2015. szeptember 6.
Budapest, Pesti Színház

Ï

40 évvel ezelőtt a Vígszínházban volt az ősbemutatója a
Fejes Endre felkavaró regénye alapján készült musicalnek,
melynek zenéjét Presser Gábor szerezte. A hatvanas években
játszódó novella egy megtörtént bűnügyet dolgoz fel egy csalóról, aki gazdagságot és boldogságot ígér a nőknek, de csak
összetört szíveket hagy maga után. A színészek, a hangszerelés és a dalok újak, a történet a régi. A siker pedig garantált.

09.17. CS 18-22H

„A POP: MINDENT ELFOGADÓ SZERETET. A POP: BOMBATÁMADÁS.” séták a gyűjteményben
VENDÉG ELŐADÓINK Kovács Ákos és Nagy Kriszta Tereskova LUDWIG GOES POP ELŐZETES
A Ludwig Múzeummal közös pop-kollázs workshop és Élő Múzeumcafé a kiállítás kurátoraival
A BOLYGÓ NEVE: ZIGGY. David Bowie életműve a pop-kulturális csillagközi térben. Poós Zoltán
író előadása WORKSHOP Mandarinzselé, pinkie pie és cola ÉLŐ POPART Andy Warhol
feltámad – virtuális térinstalláció 4 színben BOR Skizo Borház TEAHÁZ Big Ben

film

Nyári István: Művészőrség, 1977
© Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

POP/ART

gasztro

Ï
Everest
Bemutató: 2015. szeptember 17.

Az Everestet a világ legmagasabb csúcsának meghódítására tett egyik
kísérlet során történt események ihlették. A hegymászók az emberiség által tapasztalt egyik legsúlyosabb hóviharral találják szemben
magukat: kitartásukat a bolygó legkönyörtelenebb elemei teszik próbára, csaknem lehetetlen akadályokkal kell megküzdeniük, életük
szenvedélye pedig a túlélésért folytatott lélegzetelállító harccá válik.

könyv
Jo Nesbø: Vér a havon
Animus Kiadó

¿
Olav mindig is furcsa figura volt. Kedves, zárkózott
fiú, aki azonban egyetlen dolgot leszámítva mindenre teljesen alkalmatlan. Ez az egy dolog pedig az
emberölés. Mint a bérgyilkosok általában, ő is magányos életet él, csupán Maria, a siketnéma boltoslány iránt táplál plátói érzelmeket. Egy
nap azonban fordul a kocka, s megpillantja álmai asszonyát. Azonban a
nő a főnöke felesége. És Olav következő áldozata.

O

Bortér Szeged
2015. szeptember 16–20.
Szeged, Dóm tér

Idén ötödik alkalommal gyűlnek össze az ország legkiválóbb
bortermelői a szegedi Dóm téren, hogy a Fogadalmi templom
csodaszép díszletei között kínálják különleges portékáikat a
borért rajongó közönségnek. A már hagyományosnak számító
rendezvényen a remek borok mellé kiváló ételeket fogyaszthatunk, miközben a színpadon jobbnál jobb zenekarok gondoskodnak a nagyérdemű szórakoztatásáról.
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horoszkóp

Pihentető

kora ősz

Richard
Gere
1949. 08. 29.

Cameron
Diaz
1972. 08. 30.

Ryan
Phillippe
1974. 09. 10.

Szekeres
Nóra
1980. 09. 02.

Az idei szeptember a legtöbb jegy szülöttjének azt fogja
hozni, amire a nyári pörgés után leginkább szüksége van:
lehetőséget a pihenésre és az elmélyülésre, hogy utána
még nagyobb erővel tudja belevetni magát a tennivalókba.

Kos

Mérleg

Ha az előző hónapban egy új tervet kezdett el meg
valósítani, akkor ősszel egyre közelebb kerül majd
a sikerhez. Ha ez egy kisebb terv volt, akkor már
lehet, hogy szeptember végére eléri célját.

Ámor a legmosolygósabb arcát fordítja ön felé. Ha
már hosszabb ideje keres társat, egy nagyon is kellemes találkozásban lehet része, ha pedig kapcsolatban él, a társában fedez fel valami új varázst.

Bika

Skorpió

Bár ön a tavasz szülötte, mégis nagy örömmel
fogadja az őszt. Emberi kapcsolatai rendben lesznek, anyagi ügyei sem alakulnak rosszul, joggal érzi
tehát, hogy az élete irányítása a kezében van.

Beleveti magát a munkájába, ami nemcsak anyagi
fellendülést hoz, hanem sikerélményt és növekvő
önbizalmat is. Szerencsére remek érzékkel fogja
összehangolni a családot és a hivatást.

Ikrek

Nyilas

Az egyébként is kiváló szellemi kapacitása még a
szokottnál is jobb formában lesz. Ezt természetesen
bármire kihasználhatja, de érdemes lenne valamilyen új, nagy kihívást jelentő tanulmányba kezdeni.

Míg az előző hónap inkább a barátokról és a mozgalmasabb életről szólt, most eljött az idő, hogy a saját
életével is törődjön. Naponta legalább egy-egy órát
szenteljen önmagára. Higgye el, meg fogja érni!

Rák

Bak

Ez a hónap otthona átalakítását hozza majd előtérbe. Ha kicsit unja már a környezetét, színes fantáziájával vigyen bele valami újat! Egy festés, pár új
bútor, és máris jobban fogja érezni magát.

Az előző hónap végén egy kicsit változtatott a napirendjén, aminek most nagy hasznát veszi. Napjai
gördülékenyebbek, hatékonyabbak és vidámabbak
lesznek, ami igencsak megnöveli alkotókedvét.

Oroszlán

Vízöntő

Ha a közelmúltban váltott munkát, akkor nagyon
jól halad a beilleszkedéssel. Ha azonban ez egyelőre csak terv, akkor az ősz kezdete jó lehetőségeket
rejt, hogy konkrét lépéseket is tegyen az álommunka
megszerzése érdekében.

Ha van valami régi terve vagy álma, aminek eddig
anyagi akadálya volt, akkor most bátran belefoghat.
Ne törődjön vele, ha mások ezért könnyelműnek
vélik, ugyanis az ön pozitív gondolkodása lesz
a „győztes”.

Szűz

Halak

Ez a hónap azt hozza el önnek, amire a legjobban
vágyik: a harmóniát. Mindenki azt fogja érezni a környezetében, hogy megnyugszik ön mellett – ez nem
is csoda, hiszen pozitív hangulata és kisugárzása
másokra is átragad.

Ez a hónap főként azon Halak szülötteknek lesz
kedvező, akik valamiféle művészettel foglalkoznak.
Ha ez az irány eddig nem volt jelen az ön életében,
lehet, hogy most egy új hobbiba kezd.

Március 21. – április 21.

Április 22. – május 21.

Május 22. – június 21.

Június 22. – július 21.

Július 22. – augusztus 23.

Augusztus 24. – szeptember 22.
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Szeptember 23. – október 22.

Október 23. – november 22.

November 23. – december 22.

December 23. – január 20.

Január 21. – február 19.

Február 20. – március 20.

Csillagos élmények a Zselicben
Hotel Kardosfa,
a Csillagos Égbolt Szállodája

Hotel Kardosfa
www.kardosfa.hu
info@kardosfa.hu
Tel.: +36 82 712-016

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2015. szeptember 30-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.), vagy elektronikus
formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Egy félig olvasott könyv olyan, akár egy befejezetlen kaland.” Kisorsolt megfejtőink, akik
ajándéktárgyakat nyertek: Varga Györgyi – Érd; Hollósi Mihály – Martfű; Mártonné Bakti Beáta – Nyíregyháza; Pál Szilárd – Putnok; Máté Bálintné - Szendrő. Gratulálunk!
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