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Megérkezett a tavasz, így a mindennapi rövid
utakhoz most már hosszabb kirándulások is társulnak. Jó tudni, hogy a kiváló minőségű Tempo
Plus üzemanyagaink a szintén kiváló adalékoknak köszönhetően alkalmazkodnak a motor járásához, ezért ideálisak a rövid és hosszú utak
megtételéhez. Ezek az üzemanyagok kizárólag
a Slovnaft töltőállomásain kaphatók. Az autósok minden egyes tankolásért bónuszpontokat
gyűjthetnek, amelyek azonnal ajándékra válthatók, vagy különböző termékeket választhatnak ki értük a terjedelmes Bónuszkatalógusból.
Amennyiben Ön a Bónusz Klub tagjaként regisztrál a www.bonusklub.sk portálon, mindig hozzájut a bónuszpontjaival és felhasználásuk lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztatáshoz.
A címlapon Zuzana Mikulcová, fiatal zeneszerzőénekesnő látható, aki 2013-ban megnyerte
a Szlovák Dzsessz Új Arcai versenyt, bejutott
a Cseh–Szlovákia hangja döntőjébe, és bemu
tatkozott a Poplegendák című televíziós műsorban is. A múlt évben vendégzenészként vett
részt James Blunt pozsonyi koncertjén.
A vele folytatott beszélgetésben bevallja, hogy
a Cseh–Szlovákia Hangja című zenei versenybe
már nem fogadná el a meghívást, mivel meg
találta a saját, autentikus útját.
Kellemes olvasást!
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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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➜ Az atléta
●
➜ A biztos pont
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➜ A támadó
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➜ A szupersport
●
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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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szemtől szemben

A három

kiskirály

Megújult
sikermodellek

A kisautók piacának három népszerű és
meghatározó szereplője (Hyundai i20, Opel
Corsa és Skoda Fabia) is megújult nemrég; az
ötajtós változatokat mutatjuk be.
Hyundai i20 – Sikerkorszak
A Hyundai az utóbbi években látványos eredményeket ért el az európai kisautószegmensben, és a második generációs i20 típussal folytatódhat a sikersorozat. A méretnövekedéssel együtt – a tengelytáv 45, a hosszúság 40,
a szélesség pedig 24 milliméterrel lett nagyobb – az elődhöz képest
bővült a helykínálat és a csomagtér is, míg a kibillenthető, vagy akár
teljesen kinyitható panorámatető tovább növeli a térérzetet. Az új i20
számos ú kényelmi és biztonsági tartozékkal kérhető, ilyen a belső
visszapillantó tükörbe integrált tolatókamera, a fűthető kormánykerék, az automatikusan páramentesítő szélvédő vagy a sávelhagyásra
figyelmeztető rendszer. A karosszéria 42 százaléka készül nagyszilárdságú acélból – ez még a középkategóriában sem megszokott.

Opel Corsa – Minőségi ugrás
A Corsa az Opel egyik legfontosabb modellje: a korábbi négy generációból 32 év alatt több mint 12,4 millió példány kelt el. Az új sorozat
belső tere egyszerre tetszetős és ergonomikus, a felhasznált anyagok
és a kidolgozás minősége pedig látványos előrelépést hozott. Emellett
számos olyan opcionális felszerelést kínál, amely eddig csak a felsőbb kategóriákban volt megszokott. Az automatikusan kormányzó
parkolóasszisztens gombnyomással aktiválható, és a technológiához jár a holttér-figyelmeztető is. Elérhető bi-xenon világítással
is, amely a kanyarfényszórót is magában foglalja. A megfelelő stabilitásról és a dinamikus vezetési élményről az újonnan fejlesztett
futómű gondoskodik.

Škoda Fabia – Kisebb, de tágasabb
A harmadik generációs Fabia hosszúsága ugyan 8, a magassága
pedig 30 milliméterrel csökkent az elődjéhez képest, szélessége viszont 40 milliméterrel nőtt. Emellett az új típus a kategória egyik legnagyobb csomagtartójával rendelkezik: a pog�gyásztér alaphelyzetben 330 literes, ez 15 literrel múlja
felül a kifutó modellt. Opcionálisan megjelenik benne a
MirrorLink technológia, amelynek segítségével a központi érintőkijelzőről is vezérelhetők az okostelefonos
alkalmazások, de a kínálatban szerepel a panorámatető,
a kulcs nélküli rendszer vagy éppen a tolatókamera is.
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szemtől szemben

Hyundai i20

Opel Corsa

Škoda Fabia

Hosszúság �������������������������������� 4035 mm
Szélesség ���������������������������������� 1734 mm
Magasság ��������������������������������� 1474 mm
Tengelytáv �������������������������������� 2570 mm
Csomagtér ����������������������� 301/1024 liter
Motorválaszték ��������� 3 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint ������������������� 75-100 LE
Átlagfogyasztás ���������� 4,0-6,7 l/100 km
Alapár (áfával) ���������� 8990-13 990 euró

Hosszúság ������������������������������� 4021 mm
Szélesség ���������������������������������� 1746 mm
Magasság �������������������������������� 1481 mm
Tengelytáv ������������������������������� 2555 mm
Csomagtér ���������������������������� 285/1120 l
Motorválaszték ��������� 7 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint ������������������� 70-145 LE
Átlagfogyasztás ���������� 3,2-6,3 l/100 km
Alapár (áfával) ���������� 9690-16 690 euró

Hosszúság ������������������������������� 3992 mm
Szélesség ���������������������������������� 1732 mm
Magasság ��������������������������������� 1467 mm
Tengelytáv �������������������������������� 2470 mm
Csomagtér ����������������������� 330/1150 liter
Motorválaszték ��������� 4 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint ������������������ 60-110 LE
Átlagfogyasztás ���������� 3,4-4,8 l/100 km
Alapár (áfával) ����������� 8940-16 240 euró

Design

Design

Design

A modellt teljes egészében a Hyundai
németországi bázisán fejlesztették ki;
a megjelenést leginkább a hatszögű
hűtőrács, a látványos lámpatestek,
a meredeken emelkedő övvonal és a rejtett C-oszlop határozzák meg.

A külső nem távoldott el a 2006 és 2014
között gyártott Corsa D formanyelvétől,
de több markáns elem (szárny alakú fényszóró, trapéz hűtőmaszk, sportosabb
hátsó rész) is jelzi, hogy vadonatúj típus
érkezett az Opel-palettára.

A Fabia mindig is visszafogott eleganciát
sugárzott, a márka friss formanyelvezetének adaptálása pedig a korábbinál is
érettebb megjelenést kölcsönöz a harmadik generációnak.

Felszereltség

Felszereltség

A Classic, Comfort és Style kivitelekben
kapható típus alapesetben 3,5 colos
OLED kijelzőt kap, de az opcionális navigációt már hétcolos képernyőn lehet
követni. A Hyundai praktikus okostelefon-dokkolót kínál azoknak, akik inkább
a saját készülékük útmutatásai alapján
közlekednének. Az autóhoz ötéves, kilométer-korlátozás nélküli garancia jár.

A hat légzsák, a visszagurulás-gátlóval
ellátott ESP, a kormányzást gombnyomásra könnyűvé tévő City-üzemmód valamint a guminyomás-ellenőrző is alapáron
jár az öt szintben (Essentia, Enjoy, Color
Edition, Cosmo, OPC) forgalmazott típushoz. Az opcionális IntelliLink infotainment
rendszer érintőképernyője 7 colos.

Felszereltség
Többek között hat légzsák, légkondicionáló, ESP, motorfék-szabályozás, elektronikus differenciálmű, guminyomás-ellenőrző, sebességfüggő szervokormány,
audio-rendszer tartozik az alapszintnek
megfelelő Active csomaghoz. Ezenkívül
Ambition és Style szintekben kapható a
cseh kisautó.

Motor
Az alapmotor a háromhengeres, egyliteres MPI 60, illetve 75 lóerővel, a benzines
kínálatot az 1.2 TSI 90, illetve 110 lóerős
változatai teszik teljessé. Az új, 1,4 literes
háromhengeres dízelek 90 és 105 lóerős
teljesítménnyel rendelhetők. A manuális
váltók mellett a négyhengeres benzinesekhez és a csúcsdízelhez DSG automata
is rendelhető lesz.

Motor
Az 1,25 literes (75, illetve 84 lóerős változatban), illetve az 1,4-es, 100 lóerős benzinmotorok alumíniumból készültek és
folyamatosan változó szelepvezérléssel
(CVVT) rendelkeznek. Az 1,1 literes, 75
lóerős egység mellett a dízelkedvelők az
1,4-es, 90 lovas motort kérhetik.

Motor
A háromhengeres, 1,0 literes turbómotor
90, illetve 115 lóerős változatban érhető
el, míg az 1,4-es erőforrás 75, 90, 100
vagy 145 lovas lehet. A benzines kínálatban továbbra is megtalálható az 1,2 literes 70 lóerős motor, míg az 1.3 CDTI dízelmotor 75, vagy 95 lóerővel érkezik.
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olvasói teszt

VOLVO XC60
Ocean Race

A minőség
és a design találkozása

Vannak, akik azt állítják, hogy középkategóriás, luxuskivitelű
SUV gépkocsit csak a németek képesek gyártani. Ők azonban
még biztosan nem próbálták ki a VOLVO XC60-ast! A hosszú
ideje kiváló hírnévnek örvendő autómárkára a „gazdag és jó
ízlésű nyugdíjas” jellemzés helyett az utóbbi években inkább
a „dinamikus és modern stílusú” illik.
Ennek legjobb példája éppen az XC60-as gépkocsi. A Volvo
megmutatta a világnak, hogy miként néz ki egy igazán
jó minőségű SUV. A modellt egy zenész hölggyel, Justína
Jiráskovával teszteltük, aki most éppen szülési szabadságon van. „A családunk egy konkurens márka által gyártott
kombival közlekedik, de az autóparkunk egy további darabja
minden bizonnyal egy SUV lesz” – mondta el Justína.

Design és belső felszereltség
Egy Ocean Race felszereltségű gépkocsi állt rendelke
zésünkre a teszthez. Az elnevezés tiszteletadás a világ
legnehezebb jachtversenyének, amelyen a résztvevők a
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verseny kilenc hónapja alatt öt óceán vizét szelik át.
A verseny elnevezése a gépkocsi belső terében több
helyen is megjelenik, de mindig ízlésesen feltüntetve.
A minőség szinte szó szerint is érzékelhető, akár a kézzel
varrt bőrüléseket, akár a kiváló minőségben készült beltéri elemeket vizsgáljuk. „A vezetőülés megfelelő magasságú, és a nagyszámú aktív és passzív biztonsági elemmel felszerelt gépkocsi már az első pillanattól kezdve
biztonságérzetet nyújt. Kissé zavarba ejtő a középkonzolon elhelyezett rengeteg nyomógomb, azonban ezek
mindegyikének megvan a saját logikus helye, és nagyon
gyorsan meg lehet szokni őket. Az egész belső tér nagyvonalú, és a hátsó üléseken ülők is érezhetik, hogy ez egy
nagyobb kategóriás gépkocsi” – konstatálja Justína.

olvasói teszt

Menettulajdonságok
A Volvo XC60 családi autó. Ez azt jelenti, hogy nincs brutális erejű motorja és nem csábít az aszfaltborítás nélküli utakra. A vezetése nagyon kellemes, és elmondható,
hogy szinte pihentet. Kétnapi vezetés után a sofőr otthon
érzi magát benne. Az automata váltóművel párosított 2,4
literes motor teszi a dolgát, anélkül, hogy magára vonná
a vezető figyelmét. Az XC60-as modell nem az utak „vagánya”, de a gyártó nem is erre a célra tervezte. Az adaptív tempomat nagyon érzékenyen működik, nem szaggat és nem is fékez hirtelen, és minden gond nélkül lehet
vele közlekedni. Rendelkezik a Citysafe vészfékező rendszerrel, amely a gépkocsi előtt haladó jármű olyan hirtelen megállásakor, amelyre a vezető nem képes reagálni,
50 km/h sebesség alatt működésbe hozza a fékeket.
Kipróbáltuk – működik.

A legjobbat a végére…
A Volvo XC60 fényszórói hihetetlenül jók. Míg a többi autómárka egyelőre csupán olyan adaptív fényszórókat kínál,
amelyek a távolsági és tompított fények között képesek
váltani, addig az XC60 lámpája a kibocsátott fénynyalábból kivágja a szembejövő forgalomban haladó jármű felületére eső fénysugarakat. A valóságban ez azt eredményezi, hogy nem vakítjuk el a szemközti irányban haladó
jármű vezetőjét, mert vele szemben sötét fényellenző képződik, míg körülötte mindent megvilágít a fényszórónk.
Aki ezt nem próbálta ki, el sem hiszi, hogy ilyen is létezik.
A tesztelés ideje alatt tapasztaltuk, hogy ez a rendszer
valóban működik.

VOLVO XC60 Ocean Race

A felszereltség
fontosabb elemei
Digitális műszerfal, aktív,
8 hüvelykes TFT-kijelzővel, adaptív
tempomat (ACC) követésitávolságellenőrző rendszerrel, ráfutásra
figyelmeztető rendszer teljes
körű automatikus fékezéssel,
valamint gyalogos- és kerékpárosfelismeréssel, aktív Dual Xenon
technológiás fényszórók,
2. generációs radaralapú
holttérfigyelő BLIS-rendszer.

Motortípus:
négyhenger, turbódízel-motor
Hengerűrtartalom:
2400 cm3
Teljesítmény:
133 kW (181 LE) – 4000 rpm
Legnagyobb nyomaték: 420 Nm/ 1500-2000 rpm
Méretek:
4644/1891/1713 mm
Tengelytáv:
2744 mm
Legnagyobb sebesség:
193 km/h
Gyorsulás (0-100 km/h):
10,2 mp
Átlagfogyasztás:
6,4 l/100 km
Az S&L mérése szerint:
8,5 l/100 km
A típus ára:
33 840 euró, áfával
A tesztelt típus ára:
54 700 euró, áfával
Javasoljuk:
MOL Dynamic Star 5W-30

A Slovnaft partnerszervizei:
HOFFER s.r.o. - Chevrolet; MARIOL KN s.r.o. - Subaru;
RIVAL CAR spol. s r.o. - Peugeot; EKOAUTO s.r.o.
Bardejov - Hyundai; AUTOSPOL VLASATÝ s.r.o. Košice
- SEAT, Škoda; AVION s.r.o. Žilina - Subaru; Omnia
Motors - Honda; Topcar Machánek - Škoda a VW;
Autotechnika, s.r.o. - Škoda, Hyundai, Mitsubishi.
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Önálló stílusú

lázadó

Arcát egész Szlovákia ismeri egy televíziós
versenyből. Mégsem volt hajlandó beszállni az
általa hamisnak tartott körforgásba, és a saját útját
választotta. A fiatal énekesnő-zeneszerző – bár
nagyon törékenynek tűnik – a lelke mélyén igazi
punk ellenálló. Zuzana Mikulcovával beszélgettünk.
10
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Stílus & Lendület: Milyen volt a gyermekkora? Voltak
zenei példaképei a családban?
Zuzana Mikulcová: Mindkét szülőm zeneértő. Otthon
gyakran hallgattunk zenét, és már kiskoromban is
vonzott a fellépés lehetősége. A zeneiskola és az otthoni zongora jó alapot biztosított számomra, valahogy
így kezdődött el az egész. Már gyermekkoromban
nagyon sokat énekeltem. Ennek ellenére emlékszem a pillanatra, hogy elsősként nem tudtak zongorára beíratni, mivel a felvételin nem voltam hajlandó
parancsra énekelni.
S&L.: A konzervatóriumba sem jutott be azonnal…
Z. M.: Az alapiskola végén még a konzervatóriumba
készültem, operaénekes szakra. Ám a hangom abban
az időben kezdett változni, így mégis gimnáziumba
kerültem. Két évvel később már a prágai konzerva
tóriumba jelentkeztem, de már populáris ének szakra.
Ezzel párhuzamosan már zeneszerzést is tanultam,
de ezt nem szoktam gyakran emlegetni, mert ennek a
szaknak az óráit nem látogattam túl sűrűn. (nevetés)
A populáris ének szak abban különbözik a klasszikustól, hogy itt az énektechnikán kívül modern stílusokat is tanul az ember, mint a dzsessz, a blues, a musical, gospel.
S&L.: A Prágában tanuló szlovákiai diákok többsége
ritkán tér vissza a hazájába. Ön mégis itt van. Miért?
Z. M.: Prágában is voltak saját zenekaraim, de akkor
még nem írtam saját zenét. Otthon, Rimaszombaton
egyszer az ismerőseim elhívtak egy koncertre,
hogy énekeljek nekik, és ott kezdődött el az egész.
Létrejött egy zenekar, mely a saját, autentikus zene
irányába tolt. Ezzel a formációval játszom a mai napig.
S&L.: Hogyan írható le pontosan a zenei stílus, amit
játszanak? Ez dzsessz?
Z. M.: Dzsessznek talán nem nevezném. Talán a filozófiája és az életszemlélete közelít a dzsessz felé…
Az én zenémet egyetlen stílusba sem lehet beskatulyázni. Van benne némi rock, dzsessz, és elektronikus
zene is, de közel áll hozzám a folk is, hiszen évekig
énekeltem a Sanyland zenekarban, amely ezt a stílust
vallja leginkább a magáénak.
S&L.: Jelenleg zenei dramaturg szakra jár. Miért?
Z. M.: Szerintem ez a lehető legjobb kombináció az
énekkel, hiszen lehetővé teszi az elméleti tudás megszerzését is. Eddigi tanulmányi tapasztalataim alapján remekül működik, és az iskola is nagyon tetszik.
S&L.: A zenéje nagy részét maga szerzi, a szövegeket
is ön írja. Fontos, hogy minden eredeti legyen?
Z. M.: Mindenképpen. A végső eredmény csak így válhat
valóban autentikussá. Ebben a formában nem mások
szerzeményeit reprodukálom, nem próbálok valaki mást
utánozni. Így a teljes művészi énemet adom.

Névjegy
Zuzana Mikulcová Rimaszombatból származik, a konzervatóriumot Prágában végezte, jelenleg pedig a pozsonyi Zeneművészeti
Főiskola diákja. 2010-ben megnyerte a Szlovák Dzsessz Ifjú
Tehetségei című versenyt, döntős volt a Cseh–Szlovákia Hangja
versenyben, ami után a Szlovák Televízió Poplegendák című
műsorában is szerepelt. Tavaly James Blunt pozsonyi koncertjén
vendégként lépett fel. Énekel, valamint szaxofonon és zongorán is
játszik. Nemrégiben megjelent az első albuma, melyet zenekarával,
a Zuzana Mikulcová Banddel adott ki.

S&L.: A széles közönség pár éve egy televíziós tehetségkutató műsorban ismerte meg, amely nyilván hozzájárult az ismertségéhez, de a mai napig gyakran
emlegeti, hogy a műsorral egyszerűen nem tudott belsőleg azonosulni. Miért?
Z. M.: El kell árulnom, hogy ebbe a versenybe meghívtak, nem magamtól jelentkeztem. A válogatásnál
azt ígérték, hogy ez valami teljesen más műsor lesz
a korábbiakhoz képest. Abban az időben az akkori
zenekarommal, a Sanylanddel sokat játszottunk, de
marketing nélkül nem tudtunk előrejutni. Mindenki azt
ajánlotta, hogy próbáljam meg a tévés műsort, mert
ez valóban sokat lendít majd a karrieremen.
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Az én zenémet
egyetlen stílusba
sem lehet
beskatulyázni.

Nagyon értékes tapasztalat volt, mert megbizonyosodtam, hogy az én utam nem erre vezet. Szerintem
az egész művi és álságos. Ám ennek a műsornak
köszönhetően jutottam be a Poplegendák című
műsorba, ahol olyan valódi legendákkal ismerkedhettem meg, mint például Milan Lasica.
S&L.: Egy hónapja jelent meg az első saját albuma.
Lesz következő?
Z. M.: Az első albumomon olyan dalok vannak,
melyeket teljesen a sajátomnak érzek, és nagyon örülök annak, hogy a Szlovák Zenei Alap segítséget nyújtott a lemez megjelentetéséhez. Folyamatosan dolgozunk tovább, de azt nem tudom megmondani, hogy
mi lesz egy év múlva. Hagyom, hogy a dolgok a saját
tempójukban haladjanak. Ez a saját zeném, és becsületesen csinálom, nem kell közben sehova sem nyomulnom. A szlovák és a cseh zenei közegben is van
lehetőségem további együttműködésre, és ha valami
tetszik, párhuzamosan több dolgot is tudok csinálni.
S&L.: James Blunt pozsonyi előzenekaraként léphetett fel tavaly. Hogyan sikerült ezt elérni? Mennyire
kellenek ehhez megfelelő kapcsolatok?
Z. M.: Elismerem, hogy egy ilyen dologhoz min
denképpen megfelelő kapcsolatokra van szükség.
A Fallgrapp zenekar egyik vezetője javasolt engem
azoknak, akik megfelelő előzenekart kerestek.
Megkerestek, és én igent mondtam. Nagyon örülök,
hogy a zenészek között működik egyfajta szolidaritás,
amikor egymásnak segítenek, nem pedig versenytársként tekintenek egymásra.
S&L.: Ha külföldön is szeretne befutni, fontos lenne,
hogy angolul is énekeljen, ám dalai többsége szlovák
nyelvű…
Z. M.: Régebben nem igazán énekeltem szlovákul, a
konzervatóriumban is csehül kellett énekelni, és ez
nem túlságosan vonzott. Angolul sokkal kényelmesebb volt énekelni, hiszen az idegen nyelv mögé sok
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mindent el lehetett rejteni. A szlovák nyelvet zenei
lehetőségként későbbi zenekaromban, a Sanylandben kezdtem használni, és akkor értettem meg, hogy
ez mennyire fontos. A közönségnek a saját nyelv sokkal több érzelmet tud átadni. A szlovák nyelv nagyon
tiszta az éneklésben is, és nekem pont erre van szükségem. Persze, a jövőben ez változhat.
S&L.: Mit kell tennie ma egy kezdő zenekarnak, hogy
eljusson a közönséghez? Saját weboldalt működtetni, videoklipeket gyártani, jelen lenni a közösségi
hálókon?
Z. M.: Mindazt, amit felsorolt. Ám elsősorban sokat
kell gyakorolni, és jól játszani. Egy összeszokott zenekar könnyen el tud készíteni egy videoklipet, amely a
YouTube segítségével bárkihez eljut. Manapság sokkal
több lehetőség van önmagunk bemutatására, hiszen
egy klipet egy jobb mobiltelefon segítségével is fel
lehet venni. Ha pedig eredeti a dolog, akkor működhet is. A szlovák rádiókba nehéz bejutni, ezért meg
kell találni az alternatív csatornákat. Az internet ilyen,
bárki kipróbálhatja. Egyelőre nincs menedzserünk,
mindent magunk intézünk. A zene szórakoztat bennünket, szívesen csináljuk. Nemrég ért véget egy csehországi koncertturnénk, remek közönségünk volt, ami
bennünket is meglepett. Úgy érzem, jó úton haladunk.

hírek

Ideális üzemanyag

minden útvonalra

Mindennap útra kelünk. Visszük a gyerekeket iskolába, utazunk a munkahelyünkre, vagy éppen vásárolni
megyünk, olykor leragadunk egy dugóban, és azon gondolkodunk, hová és milyen gyorsan kellene még eljutnunk. Vannak azonban olyan napok is, amikor csomagokkal megrakodva pihenni és kalandozni indulunk. Olykor
útjaink rövidek, máskor viszont távoli a cél. Egy dolog
azonban mindig fontos. A megfelelő üzemanyag kiválasztása. Az egyedülálló, intelligens adalékanyagoknak
köszönhetően a Slovnaft Tempo Plus minőségi üzemanyagai alkalmazkodnak a motor működéséhez és rövid, valamint hosszú autózásokra egyaránt ideálisak.

Közvetlenül a Slovnaftban gyártva
Nem minden üzemanyag egyforma – azért sem, mert
nem minden finomító van olyan technológiai szinten, mely
lehetővé tenné számára a legmagasabb minőség előállítását. A csúcsminőségű termelési egységekbe történő
nagy befektetések a Slovnaftot Európa három legmodernebb finomítója közé sorolták. A Slovnaft világszínvonalú
üzemanyagokat gyárt, és azok paramétereinek további
javításához speciális, neves gyártókkal való együttműködésben kifejlesztett adalékanyagokat használ. Ezek az
üzemanyagok az autósokhoz a Slovnaft üzemanyagtöltő
állomásain a Tempo Plus márkanév alatt jutnak el.
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A Tempo Plus márka
A Tempo Plus üzemanyagok magasan megfelelnek az
Európai Unió üzemanyag-minőségi követelményeinek, és
ugyanígy megfelelnek az Autógyártók Világszövetsége
által támasztott követelményeknek is. A gyártástól
kezdve a raktározáson át a terjesztésig, valamint
a Slovnaft üzemanyagtöltő állomásain történő értékesítésig az üzemanyagok állandó szakmai felügyelet alatt állnak. A laboratóriumi és motorvizsgálatok, a minőségi és
a teljesítménytesztek garantálják, hogy a Slovnaft töltő
állomásain a legjobb üzemanyag kerül a tartályokba.
A Slovnaft szigorúan ügyel a helyes anyagkezelésre.
Az említett lánc egyetlen elemében sem érintkezik az
üzemanyag vízzel vagy szennyeződésekkel.

Bővebb tájékoztatás
Azoknak az autósoknak, akik igénylik az egészen pontos információkat, a Slovnaft a www.slovnaft.sk weboldalon részletesebb adatokat közöl az üzemanyagaival
kapcsolatban. A Tempo Plus márkanév ultra alacsony
kéntartalmú üzemanyagokat takar, melyek hosszú távú
élettartamot biztosítanak a katalizátornak a kipufogócsőben. A desztillációs maradék, a telítetlen szénhidrogén-tartalom és gyantaanyag-tartalom alacsony értéke
minimálisra csökkenti a lerakódások képződését
a motor égésterében. Az eredmény pedig a simábban
és egyenletesebben járó motor. A tökéletes üzemanyagégetés javítja a kipufogógázok összetételét és lehetővé

hírek

teszi, hogy a motorból nagyobb erő szabaduljon fel,
továbbá az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztásban is
megmutatkozik. Ráadásul a Tempo Plus üzemanyagok
használatával elért kisebb motorkopás a meghibásodások csökkenéséhez vezet.

Téli és nyári Tempo Plus
A Tempo Plus teljesen adalékolt gázolaj megfelel a kompressziós gyújtású motorokkal rendelkező járművek legszigorúbb követelményeinek. A dízel üzemanyag egész éves
csúcsminőségű adalékolása télen a téli adalékanyagokkal is kiegészül, melyek javítják a téli típusú üzemanyag
szűrhetőségét és alacsony hőmérsékletű stabilitását.
Ez az érték a Tempo Plus gázolajnál –25 °C és –32 °C
között mozog az üzemanyag tárolásától és
a hozzáadott adalékok mennyiségétől függően, habár
a norma csupán –20 °C-ot követel meg.

A legmodernebb motorokhoz
A Tempo Plus ólommentes autóbenzin teljesítménytulajdonságait a legmodernebb közvetlen

benzinbefecskendezésű
és turbófeltöltős motorokhoz igazították. Az üzemanyag minőségi előnyei természetesen a hagyományos karburátoros motoroknál is
megmutatkoznak.

Minőség mindenhol és mindenkinek
A Slovnaft 214 töltőállomással rendelkezik Szlovákia
területén, és ezek mindegyikén egyformán jó minőségű
Tempo Plus üzemanyagot tankolhatnak az autósok.
Ez a márkanév a töltőállomásokon garanciát jelent arra,
hogy autónk tartályába ideális üzemanyag kerül annak
megbízható működéséhez.

Új Android és iOS alkalmazás
Vége a bizonytalanságnak, hogy milyen mes�sze van a legközelebbi töltőállomás, és hogy
például nyújt-e éttermi szolgáltatásokat az
autósok számára. Töltse le Android vagy iOS
operációs rendszerrel működő telefonjára a
Molgroupcards Töltőállomás-kereső mobilalkalmazást, és minden szükséges dolgot megtudhat. Az alkalmazás a www.molgroupcards.com internetes oldalon érhető el.
Hasznos útitársává válhat nemcsak
Szlovákiában, hanem Európa további 10
országában is, ahol a MOL-csoport több mint
3600 töltőállomással rendelkezik. A felhasználó nemcsak a töltőállomások jegyzékéhez
szerez hozzáférést, hanem információkat kap
az azokon elérhető szolgáltatásokról, nyitva
tartásról és kártyaelfogadásról is.

nincs internetes hozzáférése. A vevő így mindig tudja, hol tankolhat üzemanyagot, függetlenül az internetcsatlakozási lehetőségektől.
A Molgroupcards Töltőállomás-kereső alkalmazás 5 funkciót kínál:
• Töltőállomások a környéken – a legközelebbi töltőállomás keresése
• Saját útvonalon – útvonaltervező és töltőállomások az útvonalon
• ID-útvonalak – a mentett útvonal beolvasása a www.molgroupcards.com oldalon
• Töltőállomás-katalógus – a MOL-csoportba
tartozó üzemanyagtöltő állomások jegyzéke
• Kedvencek – a felhasználó által mentett
töltőállomások

Offline üzemmódban is működik
Az alkalmazás legfontosabb előnye, hogy offline üzemmódban is használható, ha éppen
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Európa

kincsei

A nagy európai fővárosok régóta kedvelt célpontjai
egy-egy hosszú hétvégi kiruccanásnak, de az öreg
kontinens olyan rejtett kincseket is kínál, amelyek
szintén tökéletes kikapcsolódást nyújtanak,
akár hosszabb időre is.

Valencia:
tökéletes vakáció
Valenciában mindent megtalálunk, amiről egy vakációs paradicsomban álmodhatunk: tengerpart, látványos építészet,
nagyszerű gasztronómia. A mára már elterelt
Riu Turia folyó egykori medrét hatalmas városi
parkká alakították, és mellette épült fel a Művészetek
és Tudományok Városa, amelyben operaház, mozi és
múzeumok mellett gigantikus akvárium, valamint planetárium is helyet kapott. De nem csak a város egyik
leghíresebb szülötte, Santiago Calatrava építész munkái miatt érdemes folyamatosan készenlétben tartani a fényképezőgépünket: a hidakon és régi épüle
teken számos „gargolas”, azaz vízköpő található.
Valencia gasztronómiája sem elhanyagolható, hiszen
Spanyolország ennek a városnak köszönheti nemzeti
ételét – a paellát. A legjobb éttermekben még
mindig pokoli forróságban, fafűtéses tűzhelyen
készítik a híres ételt.
A leghíresebb esemény a március
15–19. között ünnepelt Fallas. A várost
ilyenkor ellepik az óriási papírmasé
figurák, amelyek néha akkorák, mint egy
ház. A mintegy százezer látogatót vonzó
ünnepség utolsó napján a figurákat
meggyújtják, amit nagyszabású
tűzijátékok és koncertek kísérnek.
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Edinburgh: Harry Potter otthona
Szürkésbarna falak, sokablakos paloták, az ég felé törő rengeteg
torony – bármerre is tekintünk Skócia fővárosában, érthető, honnan
merítette az ihletet a Harry Potter-sorozathoz J. K. Rowling. Az írónő a
központi utca, a Royal Mile (Királyi Mérföld) mellett megbújó Elephant
House pubban írta meg a varázslótanonc első meséjét. Ha így nézzük,
akkor Sir Walter Scott emlékműve is mintha csak a Roxfort varázslóiskola
egyik melléképülete volna, de mesebeli világot idéz a város fölé tornyosuló
Nelson-emlékmű is. A turizmus helyi felelősei tesznek is a mágia népszerűsíté
séért: sokan kínálnak a föld alatt található börtönökbe és kriptákba vezető horrortúrákat. A megpróbáltatásokat a népszerű whiskymúzeumban lehet kiheverni,
a közelében lévő várkastélyt pedig érdemes a déli órákban felkeresni: mindennap
pontosan egy órakor tartják az ágyúlövések ceremóniáját. A Royal Mile elnevezése
onnan származik, hogy a vártól egy mérföldnyire, az utca másik végén, a domb
alján áll egy másik királyi épület: II. Erzsébet királynő skóciai rezidenciája, a turisták előtt is nyitva álló Holyroodhouse-palota.
Edinburgh egyik jelképe az Artúr székének
nevezett vulkanikus kishegy – a panoráma miatt
mindenképp érdemes felsétálni rá, de a túracipő
mellett évszaktól függetlenül jól jön egy vastagabb
kabát is, a tenger felől fújó szél ugyanis bármikor
csípőssé teheti a levegőt.

Brugge: maga a történelem
A XIV–XVI. századi Európa egyik legvirágzóbb településének látképét impozáns épületek és díszes tornyok sokasága határozta meg. Bár a flamand város
ezt követően folyamatosan vesztett privilegizált helyzetéből, Brugge (avagy Bruges, ahogy a franciául
beszélő vallonok nevezik) mit sem változott az évszázadok során. Belgium gyöngyszeme a legjobb állapotban fennmaradt középkori város Európában, amelyet
párás csatornák felett átívelő kőhidak, szélmalmok,
városkapuk, lenyűgöző templomok és paloták tesznek feledhetetlenné. Amíg a városházának otthont adó Burg tér valamikor a helyi nemesség gyülekezőhelye volt, a szomszédos Markt a város életét
még inkább meghatározó kereskedőké. Az ő bevételeiknek köszönhetően emelték a 83 méter magas
Belfort-harangtornyot, amelynek kilátójába 366 lépcsőfok visz fel. A panoráma azonban megéri a fáradságot: nemcsak a csatornák finom erezetét vagy a
sűrű házrengeteget lehet megcsodálni innen, hanem
Brugge két másik égbe nyúló épületét is. A gótikus stílusban épült Szent Megváltó katedrálisát, valamint a 133 méter magas toronnyal és az egyik
mellékoltárt díszítő Michelangelo-szoborral
büszkélkedő Miasszonyunk templomát.

A Belgiumban mindenhol jelen lévő csoki,
hasábburgonya és sör Brugge-ben is
népszerű. A flamand konyha leghíresebb
fogásai a waterzooi nevű, sűrű húsoszöldséges leves, az éti kagyló és a sörrel
készülő marhapörkölt.
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Bizarr

és káprázatos

!

húsvétot

Észbontó népszokások húsvét ünnepére

A húsvét az az ünnep, mely köré talán a legtöbb népszokás
és a legszínesebb tradíciók épültek. Nézzünk körbe, és
csodálkozzunk rá, milyen jelentéstartalmakat adtak különböző
népek a húsvétnak, és hogyan ünneplik kreatívan a vallási,
pogány és népi hagyományok kavalkádját.

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
zöldségültetvényeiben, így egy ideje már
nem a nyúl, hanem az Ausztráliában a
kihalás szélén álló, különösen veszélyeztetettnek számító erszényes bilby
hozza a csokitojást.

Ang lia:

tojáshéj hajón evező boszorkányok

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.
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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.

stílus

Braz ília:

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

Spanyolorsz ág :
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 vissza, melyben rengetegen vesztették életüket.

Bizarr étkek a húsvéti asztalon

Az utolsó vacsora – tengerimalacc

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

nál

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.

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 előállí
tásához 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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Kehidakustány
Kehidakustányi Turisztikai Egyesület és TDM szervezet
8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7.
E-mail: tdm@kehidakustany.hu

KEDVES VENDÉGÜNK!
Köszöntjük Kehidakustányban. A település Zala
megye északi, a Zala folyó észak–déli völgyében
terül el. A valaha Deák Ferencnek otthont adó település ma sokak által kedvelt turisztikai célpont,
amely megőrizte nyugalmat árasztó hangulatát.
A gyógyfürdő sokrétű szolgáltatásai mellett a szabadidő hasznos eltöltésére számtalan lehetőség nyílik,
mint pl. a horgászat, vadászat, lovaglás, épített műemlékek
megtekintése, vagy csak egy romantikus séta az oxigéndús
levegőn, csodálatos természeti környezetben, szemet
gyönyörködtető dombok zöld lankái közt. A falu és a közeli
települések színvonalas vendéglátó egységei kitűnő boraikkal és gasztronómiai különlegességeikkel várják az idelátogatókat.
Településünk büszkesége Deák Ferenc – a „haza bölcse” –
egykori lakhelye, amely ma múzeumként és rendezvényházként
működik. Deák 46 éven keresztül – 1808-tól 1854-ig – tekintette
otthonának, és ezekben az években a reformkori Magyarország
szinte valamennyi kiemelkedő személyisége járt Kehidán.
A természetkedvelőket hegyi utak vezetik az idős kocsánytalan tölgyek,
gyertyánok és bükkök által övezett Deák-kúthoz. A haza bölcse ennél a
forrásnál szokott sétáin megpihenni, sőt, állítólag kehidai tartózkodása
alkalmával csak innen hozatott vizet. Ki lehet próbálni, ma is iható.
A forrást kőhalom rejti, melyet faléces ajtó zár, a víz szintje a föld
szintjénél valamivel alacsonyabban van, nagyon óvatosan kicsit bele
kell hajolni.
Kehidakustány szomszédságában található Kallósd kisközség. Itt látható a
történelmi Magyarországon fellelhető 5 napfénytemplom egyike. A kallósdi
Szent Anna-templom országosan is fontos műemlék, az Árpád-kori kerektemplomok egyik jelentős képviselője, amely minden évben számos
turistát vonz a Zala egyik mellékvölgyében megbúvó, száznál is kevesebb
lelket számláló faluba. Érdekessége, hogy kívül féloszlopok tagolják,
belsejében pedig hat csúcsíves ülőfülke van. A fából készült karzatra a
falba épített lépcsőn lehet feljutni. Berendezése nincs. Egyszerű oltárképe
a templom névadóját, Szent Annát ábrázolja.
Itt, a Zala völgyében épül a Zalasprings Golf központ, amely KözépEurópa legnagyobb és legmodernebb pályája lesz.
További információ: www.zalasprings.hu
Látogasson el hozzánk, és legyen a vendégünk e csodálatos
természeti környezetben!

www.kehidakustany.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

lifestyle

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
gyógyszertárban 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.

lifestyle

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.

Illatozó, tiszta felületek

Hogy a tisz tává varázsolt
helyiségekben ne a veg
yszerek
szagát érezzük, pár cse
pp
illóolaj is elég. Az a néhá
ny
csepp pedig annyira felo
ldódik,
hogy semmi sem lesz től
e
olajos. Antibakteriális ha
tású
az ausztráliai teafaolaj
és a
levendulaolaj is. Ha eze
ket
használjuk, a mosot t ruh
ák vag y
a megtisztított felületek
kellemesen felfrissülne
k.

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.

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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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 |

25

kultúra

Gazdag
áprilisi kínálat
A hagyományos tavaszi rendezvényeket kedvelők számára kiváló
szórakozást jelent a Virsky ukrán népi együttes fellépése, míg a
kevésbé ortodox rajongókat a kassai Funky-bál várja, amelyen az
ismert zenész, Ricky Bailey is részt vesz. Számításukat azonban
mindenképpen megtalálják az ostravai Buty zenekar rajongói is.

tánc

Virsky – Ukrán állami
néptáncegyüttes
Pozsony, 2015. április 29.

Az együttes, amely átírta a tánc történetét: 75 éves múlt, fellépések 60 országban, 60 táncos, 50 különböző neves díj elnyerése... A szimfonikus zenekar által kísért professzionális táncegyüttes különleges módon képviseli Ukrajna egyes régióinak
egyedülálló népi kultúráját. Az együttes fellépését a közönség
mindenhol állótapssal jutalmazza.

koncert

Ï

www.ticketportal.sk

Buty – The Best Of
Pozsony, 2015. április 16.

Az eredetileg 1986-ban, Ostravában alakult
popegyüttes háromórás koncertje. A senki máséhoz
sem hasonlítható zene különböző stílusok keveréke,
ötletes, humoros szövegekkel. Itt a kiváló lehetőség
arra, hogy élőben is meghallgathassuk az olyan híres
számokat is, mint a Van egy hosszú kezem.
www.babylonatelier.sk

Funky-bál 2015
Kassa, 2015. április 17.

Kassára most először látogat el a világszerte ismert együttes frontembere és énekese. Az együttes számlájára írhatók az olyan nagy funkslágerek, mint a Where Is The Love, a You And I, vagy az Oh, Honey. Ricky
Bailey és a Delegation együttes képviseli a 70-es, 80-as és 90-es évek
brit funkzenéjét. A kassai Funky-partin olyan kiváló hazai formációk is
fellépnek, mint a Stark Band, a Funky Monkeys DJs és még továbbiak.
www.ticketportal.sk
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show

Ï

kultúra

mozi
Oly távol, oly messze

AH Production
Premier: 2015. április 15.

Jaroslav Vojtek dokumentumfilmje autista gyermekeket
nevelő családok mindennapjait mutatja be. A film
nem elbeszélésekre és párbeszédekre, hanem
konkrét, autentikus helyzetekre épül, amelyeknek
sorbarendezésével kerekedik ki a történet. A film a szülői
és a partner iránti szeretet kérdéseire keres választ az
autizmussal élő emberek között.

Á

Bear Grylls
A te életed

Gabo Kiadó

Lila Emerson meg van győződve
arról, hogy az élete tökéletes, és
nincs szüksége senkire a boldogsághoz. Lila hivatásos házvigyázó, ami
elég szokatlan munka, de ő nagyon
élvezi, hogy mások lakására vigyázhat, amíg a tulajdonosok nyaralnak. Az élete állandó utazás, és két
bőröndbe belefér minden holmija.

Jaffa Kiadó

¿

DVD

könyv

Nora Roberts
A gyűjtő

Többé az sem lehet kifogás,
hogy nincsen elég időd, hiszen a
könnyen elsajátítható, dinamikus
gyakorlatok között találsz
háromperces és harmincperces
mozdulatsorokat is.

Qatsi

Betonon legeltette lovait

MAGIC BOX

Sfú Filmintézet

A film a szlovák filmtörténet klasszikus alkotásai közé tartozik. Johanna leánygyermekével, de férj nélkül él, ami a falusi hierarchia legalsó fokára helyezi őket. Annak érdekében, hogy
Johanna legalább a lányát megmentse a társadalmi megbélyegzéstől, mindenáron férjhez szeretné őt adni, ez azonban egy egész sor tragikomikus helyzetbe hozza őket.

Á
Á

Magával ragadó művészi dokumentumfilm-trilógia, három DVD lemezen.
A trilógia első része, a Koyaanisqatsi,
az emberiség, a természet és bolygónk kapcsolatáról szól, a második
rész, a Powaqqatsi, az élet átalakulásait bemutató nagyszabású szimfónia,
míg a harmadik rész, a Naqoyqatsi, az
emberiség és a civilizáció sötét oldalaira hívja fel a figyelmet.

zene

9

Purist
Colourful noise

Zuzana Mikulcová
Szavak

Purist

A szlovák–brit együttest
előterjesztették a Radio_Head Award Az év
felfedezettje címére, és videoklipjüket már az MTV
is sugározta. Egy nagyszabású parti keretében
mutatták be debütáló albumukat, amelynek nem
csupán idehaza van esélye a sikerre.

Hudobný Fond

9

A senki mással össze nem
téveszthető hangú énekesnő
bemutatkozása, aki a fiatal szlovák zenészgeneráció legjelentősebb
személyiségeinek egyike. A lemez az Új Arcok dzsesszzenei
verseny győztesének és a Cseh–Szlovákia Hangja énekverseny döntősének személyes vallomása.
2015. április | stílus&lendület |

27

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2015. április 20-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.). Kisorsolt megfejtőink,
akik ajándéktárgyakat nyertek: Dencső Béla, Vágfarkasd; Fazekas Andrea, Zseliz; Kékesi Ildikó, Pelsőc Gratulálunk!

28

| stílus&lendület | 2015. április

horoszkóp

Találkozások és

kikapcsolódás

Jennifer
Garner
1972. 04. 17.

Alec
Baldwin
1958. 04. 03.

Emma
Thompson
1959. 04. 15.

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

Mérleg

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.

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.

Március 21. – április 21.

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

Szeptember 23. – október 22.

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 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.

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.

Oroszlán

Vízöntő

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.

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.

Szűz

Halak

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.

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!

Június 22. – július 21.

Július 22. – augusztus 23.

Augusztus 24. – szeptember 22.

Január 21. – február 19.

Február 20. – március 20.

2015. április | stílus&lendület |
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hazai pálya

Közeleg

a döntő

napja

Már 2015. május 1-jén megtudjuk, hogy melyik csapat nyeri meg
a Slovnaft Cup bajnokságot, illetve a trófeával együtt az UEFA Európa
Ligában való részvétel jogát is. Poprád első alkalommal ad helyszínt
a döntőnek, ahol e célból nemcsak a központi lelátót újították fel,
hanem három új lelátót is építettek, 5700 főre növelve ezáltal
a futballstadion befogadóképességét.

Áprilisi középdöntő
A legmagasabb szintű szlovák kupabajnokság döntősei a visszavágós rendszerben, április során
lejátszott középdöntők résztvevői közül kerülnek ki. A csapatok a középdöntő első mérkőzéseit 2015. április 7-én és 8-án, míg a visszavágókat 2015. április 21-én és 22-én játsszák. Az
elsőként kisorsolt futballcsapat előnye, hogy a
középdöntő első mérkőzésén hazai környezetben játszhat.
A középdöntőbe jutásért a mérkőzéseket márciusban játszotta le a nyolc legjobb csapat:
az AS Trenčín, az ŠK Slovan Bratislava, az FK
Dukla Banská Bystrica, az FK Duslo Šaľa, az
MFK Košice, az FC DAC 1904 Dunaszerdahely,
az FC Spartak Trnava és az FC Senica.

A futball erős médiapartnere
A Slovnaft Cup fő médiapartnere a 2014/2015ös futballszezonban is a Slovnaft volt, amely a bajnokságnak megbízható és biztos támaszt jelent, és
olyan sportteljesítményekre készteti a csapatokat,
amelyek örömet szereznek a futballrajongók népes
táborának. A Slovnaft támogatásának is köszönhető,
hogy a Szlovák Futball Szövetség az idei bajnokságban megemelte a regionális bajnokságokból bekerülő csapatok számát, növelve így egyúttal a lejátszott fordulók számát is.

Nagyobb látogatottság
Az új játékrend szerint a bajnokság 2014/2015-ös
évfolyamába az első osztályú nemzeti bajnokságból
12, a második osztályból 20, a harmadikból 62, és a
negyedikből 120 csapat nevezett be a kupasorozatba.
Az értékes trófea elnyeréséért folytatott küzdelmekbe
így összesen több mint 200 csapat szállt harcba.
A kupamérkőzések új játékrendje növelte a mérkőzé
sek látogatottságát. A tavaszi idényt megelőzően
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a nézőszám (60 800 néző) egyharmadával volt nagyobb, mint a tavalyi évfolyamban, és az összesített mérleg valószínűleg eléri majd a
mágikus 100 000-es nézőszámot. A tavalyi szezonhoz képest négyszer több gól esett, és az 5. fordulóban a Szlovák Futball Szövetség
honlapján, a You Tube-on közvetített MŠK Žilina-FC Spartak Trnava
mérkőzést rekordszámú néző kísérte figyelemmel. A drámai fordulatokban bővelkedő büntetőrúgásokat 3743 néző izgulta végig.
Összességében ezt a mérkőzést 22 300 néző tekintette meg. Az alacsonyabb osztályú csapatok közül a legsikeresebb az OF Dunajská
Lužná csapata volt, amely egészen az 5. fordulóig (nyolcaddöntő)
jutott el, amiért pénzjutalomban részesült.

Ki nyeri a kupát?
Megjegyezzük, hogy a bajnokság tavalyi, 45. jubileumi szezonjának
2014 májusában lejátszott döntőjében az MFK Košice legénysége
meghiúsította a nemzeti ligabajnok ŠK Slovan Bratislava csapatának
a duplázást, amikor meglepetésre 2:1 arányban győzedelmeskedett
felette, elnyerve egyúttal a jogot az Európai UEFA-kupában való részvételre is. Hogy az idei döntő miként alakul, hamarosan megtudjuk.

www.slovnaŌludom.sk

