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Minőségi hazai kínálat

a slovnaftnál úgy döntöttünk, támogatjuk azokat 
a termelőket szlovákiában, akiknek fontos a min-
dig ellenőrzött, kimagasló minőség, és felelősséget 
vállalnak portékáikért. ennek érdekében indítot-
tuk „Forgalmazza termékeit nálunk!” kampányun-
kat, amellyel a hazai élelmiszer-előállító kisvállalko-
zókat szólítjuk meg, lehetőséget kínálva számukra, 
hogy szlovákia különböző régióiból elhozzák hoz-
zánk hagyományos módon készített élelmisze-
reiket, amelyeket a slovnaft által, a legnagyobb 
szlovákiai töltőállomás-hálózaton keresztül egy 
szélesebb vevőkörhöz juttathatnak el. ezen ter-
mékek a számos kúton új koncepcióval kialakított 
Fresh corner pultokon is elérhetők lesznek.  
a slovnaft töltőállomásain így a tankolás és a 
vásárlás lehetőséget nyújt arra is, hogy a vevők az 
ellenőrzött és felelősséggel előállított hazai élelmi-
szer-kínálatból válogatva megkóstolhassák például 
a csallóköz vagy a zázrivá völgyének ízeit.
hasonlóképpen egyedi személyiség a címlapunkon 
szereplő lucia lužinská is. az élvonalbeli dzsesszé-
nekesnő és színésznő elárulta nekünk, hogy miért 
készít a szlovák gyerekek számára a szokásos-
tól eltérő zenei művelődési projekteket, miért talál 
ki kreatív módszereket annak érdekében, hogy a 
zenét a halláskárosult gyermekekhez is eljuttassa.

kellemes olvasást!

anton molnár 
kommunikációs igazgató
slovnaFt, a.s.
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●➜ A klasszikus

●➜ A korszerű

●➜ A letisztult

●➜ A divatos

●➜ A különleges

Más és más
terepen

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 divatvo-
nulatokra, ha a legendás pajero típusnévről van 
szó, ezt jól bizonyítja a legújabb pajero sport. bár a 
forma rajzolásakor igyekeztek modernnek és tren-
dinek vélt vonalakat kerekíteni, a lényeg továbbra is 
az alvázas felépítésben és a jó terepjáró tulajdonsá-
gokban van. 181 lóerős, 430 nm nyomatékot adó 
motorral kínálják a jókora terepest, ám sajnos mife-
lénk 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 mint-
egy tizenöt százalékkal. az sem mellékes, hogy immár az 

összes erőforrás teljesíti az euro 6-os károsanyag-kibo-
csátási normákat. a választható, hatfokozatú Dsg váltó-

nak vitorlázó funkciója is van, azaz üresben, takarékosan 
gurul, ha a vezető elveszi a lábát a gázpedálról.

autós-motoros hírek
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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.

Nem kellett
Finoman szólva sem váltotta be a hozzá 
fűzött eladási reményeket a volkswagen 
polo tDi bluemotion, amely 3,1 lite-
res szabványos átlagfogyasztásával 
kívánta felhívni magára a vásárlók figyel-
mét. annyira kevesen vették, hogy a 
gyártását leállították, így csak a tsi 
bluemotion marad a kínálat része.

Bumm lehet
a Dodge charger-tulajdonosokat figyel-
meztette 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 vissza-
hívjon 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 tulaj-
donos a szerzeményben. a nokia here-
nek az önjáró autók fejlesztésében lehet 
majd nagy szerepe.

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 leküzd-

hetetlennek tűnő dűnékre pozicionálják, hanem a városi 
aszfalt díszének. a land rover motorpalettájának vala-
mennyi 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.

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 ada-
tok, ám kétségtelen, hogy a motorkerékpár lelkét adja. az ülé-
sen kívül hagyományos anyagokból építkezik az e-raw, amely 
egyelőre prototípus.

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 azok-
nak, akiknek az bármilyen okból kifolyólag sok lenne. az nX sza-
badidő-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.

autós-motoros hírek
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a Volkswagen piacra dobta a touran harmadik 
generációját, amely jóval nagyobb az elődjénél, így 
immár a Citroën Grand C4 Picasso és a Ford C-Max 
grand is a konkurensei közé tartozik. 

A tér
diadala

Hétüléses 
kompakt egyterűek

Volkswagen touran – nagyobb, de könnyebb
a teljesen új fejlesztésű touran az első volkswagen egyterű, amely a modu-
láris platformra (mQb) épül. ennek köszönhetően 130 mm-rel hosszabb 
az elődjénél, és ebből 113 mm a tengelytávban mutatkozik – vagyis még 
tágasabbá vált az utastér. a három felszereltségi szintben – trendline, 

comfortline, highline – kínált egyterű ennek ellenére 62 kilogrammal 
könnyebb, motorjai pedig még erősebbek, de kevesebbet fogyaszta-
nak. az öt- és hétüléses változatban rendelhető modell poggyásztere 
a legnagyobb a kategóriában, emellett számos új rendszer könnyíti 
meg a rakomány tárolását és rögzítését. az ülések állíthatók, dönthe-
tők, összehajthatók és kivehetők; a második sor középső ülése pedig 

asztallá alakítható. az opcionális biztonsági felszerelések terén pedig a 
touran utolérte a prémiumszegmenst is.  

Ford C-max Grand – sikeres megújulás 
a Ford tavaly ősszel mutatta be a c-max grand második generációjának fel-
frissített változatát: a látványos frontrész mellett mindez jobb minőségű 
anyagokat és kidolgozást, illetve korszerűbb technológiát hozott magával.  
a nagyobb, akár hét üléssel is rendelhető grand-változat esetében megma-

radtak a hátsó tolóajtók, a belső tér pedig kitűnően variálható, köszön-
hetően a különálló üléseknek. a kifejezetten csendes c-max grand 
továbbra is a kategória egyik legélvezetesebben vezethető tagja, ami 
a kitűnő motorok mellett a pontos kormányzásnak és a feszes futómű-
nek is köszönhető. a kényelemről többek között a sync 2 multimédia-
rendszer vagy a szintén opcionális, hands-free csomagtérajtó gondos-

kodik – ez utóbbi a lökhárító alatt tett kisebb lábmozdulatra nyílik. 

Citroën Grand C4 picasso – modern hagyományok
a világ a francia autóiparnak köszönheti a kompakt egyterű gépko-
csik felfutását, és a két éve megjelent második generációs grand c4 
picasso hűen viszi tovább a hagyományt: praktikus, jól használható 
családi autó, takarékos motorokkal. a nagyméretű üvegfelületeknek 
köszönhetően az utastér világos, amit tovább lehet fokozni az opcio-
nálisan rendelhető panorámatetővel. a modern műszerfalon két kép-
ernyő helyettesíti a gombtengert – a használatuk azonban megszo-
kást igényel. az akár hétüléses utastérben rengeteg kisebb-nagyobb 
tárolórekesz található, a három hátsó ülés külön mozgatható és vari-
álható, és mindegyikhez saját lehajtható asztalka tartozik, míg a cso-
magtér könnyen és jól pakolható.

szemtől szemben
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Ford C-max Grand
Hosszúság  ................................ 4519 mm
szélesség  .................................  1828 mm
magasság  ................................. 1642 mm
tengelytáv  ................................ 2788 mm
Csomagtér  .......................  475/1867 liter
motorválaszték  ......... 4 benzines, 2 dízel
teljesítményszint .................  100-150 le
átlagfogyasztás  .......... 4,6-6,8 l/100 km
Alapár (áfával)  ......  19 500–25 500 euró

design
a ráncfelvarrás során a c-max grand  
is megkapta a márka aktuális forma-
nyelvezetét jellemző frontrészt és hozzá 
a leD nappali fényeket – ezzel együtt a 
külső design továbbra is vaskosabbnak, 
robusztusabbnak tűnik a konkurenciá-
hoz képest. 

Felszereltség
a két felszereltségi szint – trend, 
titanium – közül már az első is tartal-
maz minden fontos kényelmi és biz-
tonsági tartozékot, opcionálisan pedig 
8 hüvelykes érintőképernyővel társított 
navigációs rendszer, adaptív tempomat, 
holttérfigyelő és parkolóasszisztens is 
rendelhető.

Motor
a többször is az Év motorjának választott 
1,0 literes ecoboost motornak 100 és 
125 lovas verziója is kérhető a c-maxhoz; 
a benzines kínálatnak tagja még az  
1,5-ös ecoboost 150, illetve 180 lóerős 
egysége is. Dízelből az 1,6-os (120 
lóerő) és a 2,0 literes (150 lóerő) áll 
rendelkezésre. 

Volkswagen touran
Hosszúság  ................................ 4527 mm
szélesség  .................................. 1814 mm
magasság  ................................. 1628 mm
tengelytáv  ................................ 2791 mm
Csomagtér  .......................  743/1980 liter
motorválaszték  ......... 3 benzines, 3 dízel
teljesítményszint .................  110-190 le
átlagfogyasztás  ..........  4,2-5,9 l/100 km
Alapár (áfával)  ......  21 111–32 221 euró

design
az elődnél nagyobb, de így is sporto-
sabb karosszéria rövid első és hátsó 
túlnyúlásai nemcsak a dinamikus 
megjelenést erősítik, hanem újszerű 
térkihasználást is lehetővé tesznek – 
nagyobb lábtér, fejtér és poggyásztér 
várja az utasokat.

Felszereltség
hét légzsák, elektronikus differen-
ciál, hegymeneti elindulássegítő, elek t-
ronikus kézifék, légkondicionáló,  
színes érintőképernyős multimédia- 
rendszer – már az alapfelszereltség  
is jelzi, hogy az új touran a prémium-
kategóriát célozta meg.

Motor
a kínálat két belépőmotorja – az 1,2-es 
benzines és az 1,6-os dízel – egyaránt 
110 lóerős. a benzines kínálatnak tagja 
még az 1,4-es, 150 lovas, illetve az  
1,8-as, 180 lóerős tsi is, míg a 2,0 lite-
res dízelaggregát 150, illetve  
190 lóerős változatban rendelhető. 
a két legerősebb motort csak Dsg-
váltóval lehet társítani. 

Citroën Grand C4 picasso
Hosszúság ................................. 4597 mm
szélesség  .................................  1826 mm
magasság  ................................  1638 mm
tengelytáv  ...............................  2840 mm
Csomagtér  ......................  645/1843 liter
motorválaszték  .............................  2 dízel
teljesítményszint .................  120-150 le
átlagfogyasztás  .......... 3,9-4,4 l/100 km
Alapár (áfával)  ......  26 648–32 972 euró 

design
a jellegzetes frontrész miatt az autó még 
ma is feltűnést kelt az utcákon és az 
országúton. a design azonban nemcsak 
szemből egyedi, az egységes megjele-
néshez a minden részletében modern  
sziluett és hátsó rész is hozzájárul.

Felszereltség
a két különböző felszereltségi szinten – 
intensive, exclusive – forgalmazott modell 
alapára magasabb a konkurensekénél, 
ám ezért cserébe kétzónás klímát,  
7 hüvelykes érintőképernyőt és 12 hüvely-
kes digitális kijelzőt, navigációt, 17 hüvely-
kes felniket, bőrkormányt, parkolószen-
zort, hegymeneti elindulássegítőt vagy 
kanyarkövető ködlámpákat kapunk.

Motor
szlovákiában két dízelegységgel for-
galmazzák az autót: az 1,6 literes 120 
lóerős alapváltozathoz hatsebességes 
manuális váltó kapcsolódik. a 2,0 lite-
res, 150 lóerős bluehDi motort emel-
lett hatfokozatú automatával is lehet 
társítani. 

szemtől szemben
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a szakértők szerint eljön az idő, amikor az audi sport 

Quattro a bugattikkal vetekedik majd a veterán-

autó-piacon – hiszen minden ütőkártyája megvan 

hozzá: nagyszerű technika, exkluzivitás, kifogástalan ver-

senypedigré. az idő a 32 éve bemutatott négykarikás 

különlegességnek dolgozik.

egyenesen a murváról

a már ma is kultikus státusnak örvendő négykarikás 

betontorpedó története egybeforrott a ralizás egyik leg-

izgalmasabb időszakával, amikor 1982 és 1986 között  

a b csoportos monstrumok tomboltak a murván. 

a b csoport bevezetését a rali-világbajnokságba az autó-

ipar összkerékhajtás felé való átállása diktálta, a mezőny 

számára pedig így már három kategória állt rendelke-

zésre. az n csoportban a szériaautók kaptak helyet, 

az a csoportban az azokból továbbfejlesztett verseny-

autók, míg az új b csoportban a szinte megkötés nél-

küli rali rakéták. ez utóbbiban már az audi számára is 

lehetségessé vált az összkerékhajtás bevetése, amely  

az 1980-as Quattro coupe típusban debütált, és hamar  

a márka védjegyévé vált.

ráadásul a b csoportos raliautók homologizációjához csu-

pán minimum 200 közúti példány legyártása volt az alap-

feltétel – vagyis a gyártók immár nem az utcai autóikból 

voltak kénytelenek kifejleszteni a versenygépeket, hanem 

fordítva, ez utóbbiakat alakíthatták át rendszámmal ren-

delkező járművekké. ennek köszönhetően indult el a mára 

már legendássá vált audi sport Quattro karrierje is. 

színhatás
a németek először az alap-Quattrót alakítgatták át az új 

kategória kívánalmainak megfelelően, ám túlságosan 

súlyos karosszériája és nehéz kezelhetősége miatt nem 

tudta felvenni a versenyt az olyan konkurensekkel, mint  

a kifejezetten b csoportos raliautónak épített lancia 037. 

az audi ezért 1983-ban úgy döntött, hogy szinte teljesen 

új versenygéppel állnak majd rajthoz – csupán egy évük 

maradt arra, hogy megtervezzék, majd le is gyártsák  

az új autót. a jobb kanyartulajdonságok érdekében  

a Quattro tengelytávját 32 centiméterrel megkurtították, 

Az Audi Sport Quattro még ma is a ralizás élményét kínálja 

a közutakon – az egyre nagyobb értéket képviselő típus 

esetében különös jelentősége van az autó színének is.

Rali
az országúton

Audi Sport 
Quattro

autós história
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1984: sikerév

a sport Quattro versenyváltozata 

számá ra 1984 jelentette a sikerévet: 

a négykarikás márka ebben az esz-

tendőben olyan neves pilótákat foglal-

koztatott, mint stig blomqvist, hannu 

mikkola, michéle mouton és Walter 

röhrl, akik be is gyűjtötték a konstruk-

tőri világbajnoki címet az audinak, míg 

blomqvist a pilóták között lett első.  

a konkurencia sem tétlenkedett, így  

a következő két évben már a peugeot-

nak állt a zászló. a sport Quattro azért 

elért még egy világraszóló sikert: 

michéle mouton 1985-ben ezzel az 

autóval lett első a legendás arizonai 

pikes peak hegyi felfutó versenyen.

a karosszériaelemeket pedig akkoriban igen ritkának szá-

mító, ultrakönnyű anyagokból alakították ki. az 1983 

végén bemutatott sport Quattróból 214 példány készült 

néhány hónap leforgása alatt. a szériaváltozatban 2133 

köbcentis, 306 lóerős turbómotor dolgozik, amellyel az 

autó a ma is tiszteletet parancsoló 5 másodperc alatt éri 

el a 100 km/órás tempót. idő hiányában a szériamodel-

lek alkatrészeit még azelőtt lefényezték, hogy a vásárlók 

választhattak volna a lehetséges színek közül: így végül 

128 piros, 48 fehér, 21 kék, 15 zöld és 2 fekete autót 

gyártottak. ezek közül 175-öt hozott forgalomba az audi, 

20 fehér példányt egyből átadtak a sportrészlegnek, a 

fennmaradó példányokat pedig tesztautóként használták. 

mivel a raliváltozatnál nem létezett megkötés a turbónyo-

más szempontjából, az első versenyautók 450, az utolsó, 

1986-os verziók pedig már 600 lóerőt adtak le (összeha-

sonlításképp: a mai csúcs raliautók ennek a felére képesek). 

ezek a példányok 5 másodperc alatt már nemcsak felgyor-

sultak 100 km/órára, de utána állóra is fékeztek. 

a szakértők szerint a piacra kikerült 175 darab sport 

Quattro 90 százaléka még ma is működőképes. ezek 

egyre többet érnek: idén januárban az amerikai rm 

auctions arizonai árverésén 400 ezer dollárért kelt el egy 

fehér példány. a színnek azért is van jelentősége, mert  

a két eredeti fekete példány értéke – exkluzivitása miatt 

– természetesen még ennél is nagyobb. annak idején 

mindkettőt az audi-gyár vezetői kapták meg, ám azóta 

többször is gazdát cseréltek.

Gyilkos csoport

a b csoport vonzerejét az őrült sebesség 

je lentette, de ugyanez okozta a végzetét is.  

az 1985-ös korzika ralin az olasz attilio 

bettega szenvedett halálos balesetet egy 

lancia 037 volánja mögött, míg az 1986-os 

portugáliai futamon a hazai joaquim santos 

egy Ford rs200-assal csapódott a nézők 

közé, három ember halálát okozva. a sportág 

vezetői henri toivonen és navigátora, sergio 

cresto (lancia 037) tragédiája után döntöt-

tek: az 1986-os korzikai versenyen 

történt baleset után meg-

szüntették a b csoportot.

autós história
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Hyundai  
i10 lpg

Vajon miért?
a városi kisautók gyártása az autóiparban egy olyan szeg-
mens, amelyben minden autógyár képviseltetni szeretné 
magát. nagy összegeket azonban nem fektetnek bele. És 
mi ennek az oka? az ebbe a kategóriába tartozó autókat a 
vevők többnyire második családi autóként vásárolják, legin-
kább a városi közlekedés céljára. ezeken a gépkocsikon főleg 
a designelemek dominálnak, amelyek megkülönböztetik és 
kiemelik az adott autómárkát. el kell azonban mondani, hogy a 
hyundai i10 nem tartozik ebbe a csoportba, és a konkurensek 
sorából főleg a menettulajdonságaival emelkedik ki. a jármű-
vet zuzana Forrai segítségével teszteltük, aki három gyermek 
édesanyjaként pontosan tudja, miért jó, ha a családban van 

egy második, kicsi autó is. „van egy erős családi kombink, amely-
lyel főleg a férjem közlekedik. nagy szükségünk lenne egy máso-
dik autóra, amelyet arra használnék, hogy a gyerekeket elvigyem 
az iskolába, vagy intézzem a napi bevásárlást. ezért nagyon meg-
örültem, hogy kipróbálhatom ezt a kedves kisautót”, – mondta el 
zuzana.  

design
az i10-es simulékony designja az új, merész és elegáns vonalak-
nak köszönhetően sportosabbá és modernebbé vált. az elődje 
egyfajta szürke kisegér volt, amin az autógyár most kissé javított.  
ezt az autót azonban senki sem azért vásárolja meg, hogy a kül-
sejében gyönyörködjön. a belső tér kialakításával kapcsolatban 
semmilyen hibát sem tudunk felróni. igaz, hogy az utasokat min-
denhol műanyagból készült elemek veszik körül, ám ez mégsem 

Még ha némely autógyár intenzíven is foglalkozik elektromos autók 
fejlesztésével, valódi konkurenciát a benzin- és a dízelhajtású autók-
nak jelenleg csupán a folyékony gázzal (lpg) működő gépkocsik 
jelentenek. a Hyundai is erre összpontosított, több modellje is lpg-
meghajtású. Kipróbáltuk, hogy mire képes közülük a legkisebbik. 

városi jármű
Ideális 

olvasóteszt
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motor típusa: háromhengeres benzinmotor
hengerűrtartalom: 998 cm3

legnagyobb teljesítmény: 49,3 kW/6200 rpm
legnagyobb forgatónyomaték: 90,2 nm/3500 rpm
méretek:  3665/1660/1500 mm
tengelytáv: 2385 mm
maximális sebesség: 184 km/h felett
gyorsulás (0-100 km/h): 11,6 s
átlagfogyasztás: 5,1 l/100 km, lpg 6,5
az s&l mérése szerint: 5,5 l/100 km 
a modell ára: 7999 euró, áfával
a tesztelt típus ára: 9900 euró áfával

Javasolt olaj:
MOL Dynamic Gold 5W-30

Hyundai i10 lpg

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.

A felszereltség fontosabb elemei
manuális klíma, abs + ebD blokkolásgátló rendszer, 
esp stabilizációs rendszer + vsm járműstabilitás-
vezérlés, elektromos kormányzásrásegítő, automatikus 
ajtózár induláskor, mp3 + rDs + auX + usb rádió, 
elektronikusan állítható és fűthető külső visszapillantó 
tükrök, elülső nappali fények.

hat túlságosan olcsónak. a színváltozatok, amelyek közül választ-
hatunk, egy kis játékosságot visznek a belső térbe. „a csomag-
tartó 252 literes, ami nem túl sok, azonban a napi bevásárlások-
hoz elegendő. amennyiben nagyobb helyre lenne szükség, a hátsó 
ülések lehajtásával több mint ezerliteres tér áll rendelkezésre,  
és ez már mindenki számára elegendő”, – állapítja meg zuzana.   
az első ülések nagyon kényelmesek, még hosszabb utak esetén 
is, de csak egy átlagos termetű ember részére. a hátsó ülésen 
utazni azonban már nem volna számára kényelmes. ezen nincs is 
mit csodálkozni – a hátsó üléssort ugyanis gyermekek számára 
tervezték. 

menettulajdonságok
a háromhengeres benzinmotor, amely ezt a kisautót hajtja, nem túl 
erős, de ezt nem is várja el senki. városi közlekedéshez azonban 
ideális. az indulási sebessége megfelelő, fürgén reagál a gázadásra, 
nagyon jól lehet vele parkolni, és a merev alváznak köszönhetően  
jól viseli az egyenetlen városi aszfaltos utakat is. a csomagtartóban 
a pótkerék helyett egy 27 literes lpg-tartályt helyeztek el. teli tar-
tállyal 250 km-t tettünk meg vele, és csak akkor kapcsoltuk át ben-
zines üzemmódra, amikor a tartalékot jelző kontrollégő világítani 
kezdett. tehát néhány kilogramm gáz biztosan maradt még benne. 
az egyes üzemanyagok közötti váltás teljesen folyamatos, az autó 
azonban mindig csak benzines üzemmódban startol. az egyes tar-
tályok üzemanyagszintjéről két önálló, a sebességmérő óra mellett 
lévő analóg óra tájékoztat. az egész műszerfal nagyon jól áttekint-
hető, szép – nem olyan, mint az utólagosan beszerelt rendszerek-
nél. a menettulajdonságokon semmit sem lehet érezni abból, hogy 
a motor lpg-re vagy éppen benzinre működik. 

Összegzés
a hyundai i10 egy ügyes városi kisautó, amelyen nincsen semmi-
lyen felesleges designelem.  a koreai autógyártó egy olyan modellt 
készített, amely elsődlegesen egy célt szolgál: az olcsó közleke-
dést. az autó ára nem terheli meg túlságosan a családi költségve-
tést, viszont nagyon jó szolgálatot tesz. a kombinált lpg-s meghaj-
tás az autósok örömére csökkentheti az üzemeltetés költségeit.  
azt mindenki csak maga tudja kiszámítani, hogy mennyi idő alatt térül 
meg számára az a nagyjából 1000 eurós árkülönbség, amennyivel ez 
a modell drágább, mint a hagyományos, benzinmotoros verzió. 

olvasóteszt
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teljes munkaidőben

egy napja mintha 48 órából állna. Folyamatosan 
több projekten dolgozik, és állandóan árad belőle 
a pozitív energia. Közismert szlovák énekesnőként 
zenére tanítja a környezetét, ugyanakkor gyakran 
szerepel színházban és filmekben is. emellett két 
gyermek édesanyja – lucia lužinská.

dzsessz
címlapsztori
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stílus&lendület: Színésznőként ismerte meg a 
nagyközönség, de énekesként is folyamatosan lát-
ható és hallható. Hova sorolná be magát?
lucia lužinská: néha önmagamat is kérdezem, 
hogy miért is jártam két iskolába, hiszen a két 
szakma elég közel áll egymáshoz. eredetileg éneket 
akartam tanulni, de szlovákiában a klasszikus éne-
ken kívül mást nem lehetett tanulni az én időmben. 
a színészet mindig vonzott, de mégis az ének állt 
közelebb hozzám, hiszen már gyermekkorom óta 
énekeltem az iskolai, majd az egyházi kórusban, az 
iskolai rockzenekarban, illetve máshol is. tudtam, 
hogy a musical népszerű műfaj, így arra számítot-
tam, hogy majd az egyetemen is rengeteget fogunk 
énekelni. martin huba és emília vášáryová osztá-
lyába kerültem, egy nagyon erős csapatba, amely-
ben végig főleg a színészmesterségen volt a hang-
súly. így amikor kikerültem a főiskoláról, már nem 
nagyon volt kedvem énekelni, inkább a színház 
vonzott. így kerültem a radosinai színházba, ahol 
janko melkovič írta a darabokat, konkrét színészek-
nek. miután az első zenés felvételeimet eljuttattam 
a szlovák rádiókhoz, általában azt a választ kap-
tam, hogy nincs szükség egy újabb éneklő színész-
nőre. eléggé felháborított, hogy miért kérdőjelezik 
meg, ha egy színésznő is énekel. barbra streisand 
is énekes-színésznő, nála mégsem kérdőjelezte ezt 
meg soha senki. 

s&l.: Ekkor döntött úgy, hogy beszerez egy újabb 
„papírt” arról, hogy diplomás énekes?
l. l.: két párhuzamos életet éltem. a színházban 
játszottam, és emellett esténként egy zongoris-
tával klubokban léptem fel. viszont úgy éreztem, 
hogy a másik énem nem teljes. new yorkba készül-
tem, hogy ott vegyek énekórákat, gyakorlatilag min-
den elő volt készítve. ám a szerelem közbeszólt, és 
amerikából nem lett semmi. a párom zenész, és gya-
korlatilag rajta keresztül jutottam el ahhoz a zené-
hez, amelyet a legjobban szeretek. a párom grazban 
kezdett el tanulni, és sokat áradozott az iskolájáról. 
ekkor döntöttem úgy, hogy ha amerika nem jött be, 
akkor legalább grazba jussak el. a tervem az volt, 
hogy egy-két évet töltök ott, de végül öt év és egy 
diploma lett belőle. 

s&l.: Hogyan sikerült ekkora kihagyás után vissza-
térnie a szlovák művészvilágba?
l. l.: amikor visszatértem, újra hiányozni kezdett a 
kamera és a színház. egy véletlen folytán bekerül-
tem a panelház (panelák) című sorozatba, ahol hosz-
szú idő után találkozhattam régi évfolyamtársaim-
mal. számomra nagyon izgalmas volt az egész, míg 
a többiek már évek óta csinálták, és talán egy kissé 
bele is fásultak. nekem viszont olyan volt, mint ami-
kor gyerekként szórakoztunk, játszottunk. minden 
forgatási napot vártam, mert tudtam, hogy nem 
nekem kell irányítanom a dolgokat. 

s&l.: Most mégis énekesként ismeri a közönség. 
Nem hiányzik a másik szakmája?
l. l.: aktív színész voltam évekig, de folyton megsza-
kítottam a hazai karrieremet külföldi utakkal. több 
musicalben és cseh filmekben is szerepeltem, ám 
szlovákiából mégis eltűntem pár évre. közben egy új 
színészgeneráció jött, és azt mondják, hogy a kapcso-
latokat már az iskolában ápolni kell. a kapcsolati tőke 
a mi szakmánkban is nagyon sokat jelent. nekem 
nem ez volt a módszerem, vagy egy időre elveszítet-
tem azt. nem voltam itt, nem voltam aktív. sokan 
nem is tudtak besorolni sehova. a zenészek éneklő 
színésznőnek tartottak. a változás csak akkor jött el, 
amikor megjelentek az első cD-im, elkezdtem koncer-
tezni, és jöttek a workshopok. akkor már befogadtak. 
egy rendezőt közben arra kértem, hogy írjon egy dara-
bot csak nekem és zuzana kronerovának. De közben 

NévJeGy
lucia lužinská a pozsonyi színház- és Filmművészeti Főiskolán vég-

zett színész szakon, majd az ausztriai grazban szerzett dzsesszéne-

kesi diplomát a kunst universität hallgatójaként. egy ideig színházak-

ban dolgozott, de élt japánban és a skandináv országokban is. 2003 

óta az all time jazz zenekar tagja, mellyel három albuma jelent meg. 

több éve vezeti a „Dzsessz az iskolákba megy” programot. két gyer-

mek édesanyja. 

dzsessz
címlapsztori
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jött az első terhességem, így félretettük a darabot, 
majd a második, és nem lett belőle semmi. hiányzik 
a film és a színház, bár időnként kapok epizódszere-
peket. ha évekig tanul valamit az ember, majd sokáig 
intenzíven játszik, kialakul benne egyfajta függőség. 

s&l.: Két gyermek édesanyjaként elég gyakran szo-
kott gyerekekkel és az egészséges életmóddal kap-
csolatos témában megnyilatkozni.
l. l.: néha maguk az újságírók emelik ki ezeket 
a témákat, nem törekszem arra, hogy folyamatosan 
erről beszéljek. nemrég elvégeztem egy jógaoktatói 
tanfolyamot, így most intenzíven foglalkozom ezzel is. 
az egészséges életmód és étrend az első gyermekem 
születése környékén kezdett el érdekelni. bár jelen-
leg ez most trendi, én mégsem ezért foglalkozom vele. 
ha valaki megkérdez, nagyon szívesen beszélek róla, 
mert fontosnak tartom. például fontos számomra, hogy 
tudjam, milyen nyersanyagokból főz az étterem, ahova 
betérek. bár kevés ilyen hely van, mégis úgy látom, 
hogy az ország jó irányt vett. nem vagyok egy bioanya, 
de nem akarok olyan élelmiszert vásárolni, amely tele 
van hormonokkal, peszticidekkel vagy antibiotikumok-
kal, és azt sem szeretném, ha a gyerekeim az iskolá-
ban cukros italokat és édességet kapnának folyton. 
szeretem, ha a zöldséget szeretettel termesztik, és ha 
a pénz, amit kifizetünk érte, annak a zsebébe jut, aki 
megtermelte, vagy aki az ételt elkészítette.

s&l.: Párjával több sikeres projektet tudhat a háta 
mögött. Mikor érkezik az új album?
l. l.: ezzel bizony adós vagyok. első gyermekemnek, 
améliának írtam egy dalt, amely cD-n is megjelent. 
Éppen ezért fontosnak tartom, hogy második lányom, 
viktória is kapjon valami hasonlót.  a mostani  
munkáim leginkább a gyerekek oktatásával  
kapcsolatosak. az a célunk, hogy megszeressék  
a zenét, és bővüljön a tudásuk. néha vendégként sze-
repelek a musica medica programban, mely autenti-
kus hangok és improvizált zenei elemek egyvelege, 
és a párom, boris Čellár találta ki a barátjával, rami 

shaafival. borisszal közben egy teljesen új zenepe-
dagógiai programon is dolgozunk, melyet egy konk-
rét iskolának készítünk elő. egy új hangszert, egy bizo-
nyos wood packet találtunk ki, melyen a gyerekek 
a szivárvány színeit imitálva tanulnak meg játszani. 
így nem kell feltétlenül megtanulniuk kottát olvasni. 
nemrég egy halláskárosult gyerekeket támogató kam-
pány számára egy dalt játszottunk fel, továbbá jógá-
zom, valamint egy pszichológussal egy workshopot is 
vezetek. természetesen emellett még énekelnem is 
kell, hiszen enélkül nem tudnék létezni. otthon a gye-
rekeknek is szoktam énekelni, de a multivízió című 
projektben is felléptem, illetve ősszel vár egy párizsi 
koncert. már nagyon szeretnék egy új albumot is, de 
most, amíg a gyerekek kicsik, főleg az oktatással fog-
lalkozunk. nem kell mindenkiből zenészt faragni, de 
azt szeretném, hogy a mai gyerekekből olyan felnőt-
tek legyenek, akiknek nem jelent gondot elmenni egy 
opera-előadásra vagy egy dzsessz-, esetleg komolyze-
nei koncertre. 

a munkáim 
leginkább a gyerekek 
oktatásával kapcso-
latosak. az a célunk, 
hogy megszeressék  
a zenét, és bővüljön 

a tudásuk.

címlapsztori

14  | stílus&lendület | 2015. szeptember



Szerencsés utat!  |  www.slovnaft .sk

AZ EVOX ELLEN ESÉLYE 
SINCS A ROVAROKNAK!

Az EVOX ablakmosó folyadéknak köszönhetően 
szélvédője tökéletesen ti szta, utazása pedig 
biztonságosabb lesz.

nn

MOL EVOX screenwash 2015 HU A4.indd   1 16.4.2015   13:50
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AA jelentős tranzak-
ció Szlovákiában 41, 
Csehországban 125 töltőállo-

mást érint. A vásárlással kapcsola-
tosan az Agip töltőállomások márka-
neve mindkét országban megváltozik. 
Az Agip töltőállomások Csehországban 
többnyire MOL, Szlovákiában Slovnaft 
márkanév alatt működnek majd. „A töl-
tőállomások az új kiskereskedelmi koncepciónk része-
ként működnek tovább” – mondta el Lars Höglund,  
a MOL-csoport kiskereskedelmi igazgatója. Ez a kon-
cepció az „ipari” jellegű tankolóhelyet jó hangulatú, 
baráti környezetté változtatja.
A MOL-csoport Szlovákiában Slovnaft márkanév alatt 
most már több mint 250 töltőállomást üzemeltet.  
A márkaváltás folyamata az újonnan vásárolt töltőállo-
másokon 2015 őszén kezdődik és várhatóan  
2016-ban fejeződik be.
Csehországban a mostani tranzakciót követően és a 
Lukoil töltőállomások 2014 végén történő átvétele után 
a MOL-nak összesen 316 töltőállomása lesz. A MOL-
csoport továbbra is folytatja a töltőállomások átalakítá-
sát azzal a céllal, hogy a teljes benzinkúthálózatot két 
márkanév alatt – MOL és Pap Oil – egységesítse.  

tudta, hogy...
–  a magyarországi székhelyű, nemzetközi olaj- és gázipari társa-

ság, a mol-csoport a világ több mint 40 országában van jelen 
és csaknem 29 ezer embert foglalkoztat?

–  az olaj- és gázlelőhelyek kutatásán és kitermelésén kívül 
négy olajfinomítót és két petrolkémiai üzemet működtet 
magyarországon, szlovákiában és horvátországban?

–  több mint 1900 töltőállomással rendelkezik közép- és kelet-
európa 12 országában?

–  a mol-csoport kulcsfontosságú tagja a pozsonyi slovnaft, 
amely kőolaj-feldolgozással és üzemanyagok nagy- és kiske-
reskedelmi értékesítésével foglalkozik?

Bővült az üzemanyagtöltő
állomások hálózata

a vállalat úgy tervezi, hogy az év végéig több mint  
80 csehországi mol töltőállomáson kezdi el az üzem-
anyagok és a szolgáltatások forgalmazását, beleértve 
a 44 egykori lukoil töltőállomást is.

Az Agip töltőállomások neve slovnaftra változik.  
A mOl-csoport az idén fejezte be az eni társaság 
szlovákiai és csehországi üzleteinek akvizícióját, 
amely az eredetileg Agip márkanév alatt üzemelő 
kiskereskedelmi hálózatot is érinti.



Slovnaft-hírek
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tekintse meg a pozsonyi Fresh corner  
üzletünk megnyitójáról készült videót  
a youtube-on – a slOVnAFt tV-n.

Bővült az üzemanyagtöltő
állomások hálózata   – finomságok  

      hazai gyártóktól is

Fresh Corner

m még csak néhány gyártó termékei vásárolhatók 
meg, de idővel bővül a kínálat. a slovnaft töltőál-
lomásokon kialakított Fresh corner üzletekben 

szlovákia-szerte kiváló kávét, ízletes frissítőket és élelmi-
szereket kínálnak az autósoknak. a vásárlók időt takaríta-
nak meg a napi bevásárlással és a helyi élelmiszer-terme-
lők kínálatából is választhatnak.
a slovnaft az új koncepcióhoz tartozó első Fresh cornert 
pozsonyban a pozsonybesztercei (záhorská bystrica) töl-
tőállomáson nyitotta meg ünnepélyes keretek között. 
„szép, illatos, ízléses” – így jellemezték a töltőállomás 

teljesen megváltozott belső tereit azok a 
vásárlók, akik az elsők között látogattak el a 
helyszínre.  
az üzlet kialakítása valóban kellemes és 
kényelmes vásárlást biztosít a vevők számára. 
ez azonban még nem minden. „nem csupán 
az üzemanyag-értékesítésben szeretnénk az 
elsők lenni, hanem olyan jelentős kiskereske-
delmi vállalattá szeretnénk válni, amely képes 

a szolgáltatásait folyamatosan fej-
leszteni. további célkitűzésünk, 
hogy a slovnaft töltőállomáso-
kon a helyi termelők árucikkeit for-
galmazzuk” – mondta el reicher 
tímea, a slovnaft vezetőségi 
tagja és kiskereskedelmi igazga-
tója. a hazai kistermelők így egy 
nagy hazai vállalattal léphetnek 
kapcsolatba és kihasználhatják 
annak eladói hálózatát.
a slovnaft a további Fresh 
cornerek megépítésénél ter-
mészetesen figyelembe veszi 

a vevők különböző elvárásait. ezek értelemszerűen 
különböznek az autópályák mentén, közvetlenül a váro-
sokban, illetve a vidéki töltőállomások esetében. a város-
központokban és a városokhoz közeli térségekben egy 
töltőállomás – különösen, ha nonstop nyitva tart – bizo-
nyos mértékben az este bezáró üzleteket pótolja, ezért 
ilyen helyeken létesülnek az élelmiszerboltok. 
a közép-európai országokban utazók az ízletes élelmi-
szerek kínálatával és a kellemes Fresh corner üzletekkel 
nem csak szlovákiában találkozhatnak, a mol-csoport 
ugyanis a többi olyan országban is bevezeti, ahol jelen 
van. a Fresh corner eladóhelyek már a magyarországi, 
szerbiai és a csehországi töltőállomásokon is megtalál-
hatók. az eladóhelyek közös mottója: álljon meg nálunk, 
ízlelje meg a finomságokat, érezze magát kellemesen – 
és látogasson el hozzánk újra!

A MOL-csoport kiskereskedelmi igazgatója Lars 
Höglund és a Slovnaft kiskereskedelmi igazgatója, 
reicher Timea ünnepélyes keretek között nyitotta meg 
az első pozsonyi Fresh Cornert. 



Vidraru-tó

nagyszeben

brassó

tÂrgoViȘte

Poenari

Kercisóra

curtea de argeş

7c

mit egykoron a kommunista rendszer egyik 
legnagyobb vívmányaként tartottak számon, 
mára nemzetközi attrakcióvá vált: az 1970 
és 1974 között épült transzfogarasi utat 

(vagyis az e68-as európai útból leágazó 7c ország-
utat) a világ legjobb autóútjának nevezték a bbc-n 
futó top gear autósműsorban. jeremy clarkson és 

műsorvezető társai a számos 
szerpentinszakasznak örültek 
leginkább, de a transzfogarasi 
út nemcsak a kanyarvadászat-
ról szól, hiszen lélegzetelállító 
tájakon vezet keresztül. 
a Déli-kárpátok legmaga-
sabb hegycsúcsai között 
a Fogarasi-havasokban 

a transzfogarasi út
Az ősz beköszönte előtt még maradt idő felfedezni 
Románia szépségeit: a legszebb autós útvonalakról 
szóló sorozatunk zárórészében a világhíres 
transzfogarasi utat mutatjuk be.

található út 147 kilométer hosszan kanyarog a havas-
alföldi curtea de argeş és a szeben megyei kercisóra 
(cârţişoara) között. 830 kisebb-nagyobb hídon, 27 
viadukton és 5 alagúton át vezethetünk a lenyűgöző 
szépségű tájon, elhaladva bâlea-tó és a mesterséges 
vidraru-tó mellett. Építéséhez 6520 tonna dinamitot 
használtak fel, ebből több mint 20 tonnát a leghosz-
szabb romániai alagút, a 887 méteres capra-bâlea 
átjáró megépítéséhez. mivel a 2042 méter magas-
ságig felkúszó úton a hó eltakarítása szinte megold-
hatatlan, a transzfogaras teljes hosszában csak 
nyáron van nyitva, a magasan fekvő 
részeket általában október közepén 
zárják le. addig viszont, hogy a nagyobb 
forgalmat elkerülve élvezzük ki szép-
ségét, érdemes már rögtön napfelkelte 
után nekivágni.

A

románia

Hiúzokzergékés

hazájában

utazás
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Curtea  de  Arge
havasalföld egykori fővárosa bővelkedik egy-
házi műemlékekben – bizánci és posztbizánci 
templomai az unesco világörökségi javaslati 
listán szerepelnek. a leghíresebb közülük  
a Xvi. században épült kolostortemplom, a 
régió egyik legfontosabb építészeti emléke. 
Építéséhez kötődik a feleségét befalazó manole 
mester legendája, amelyről a manole-kút is 
megemlékezik. egy másik fontos templom 
az 1352-ben befejezett szent miklós királyi 
templom, egyike a kevés teljes épségében fenn-
maradt középkori román műemlékeknek.

Poenari  vára
a monda szerint vlad Ţepeş havasal-
földi uralkodó fordítva patkoltatta meg a 
lovakat, így tévesztette meg az őt üldöző 
törököket, amikor végül menedékre lelt 
a völgy fölé magasodó várban. a negru 
vajda által építtetett őrtornyot vlad Ţepeş 
fejlesztette megfigyelői és védelmi fel-
adatokat ellátó várrá, amely aztán a 
második otthonává vált. a vidraru-tótól 
mintegy 8 kilométerre található műemlék 
ma már a turisták nagy kedvence,  
ahonnan csodálatos panoráma nyílik  
az argeş folyó völgyére. 

Bâlea-tó  és  -vízesés
a vidraru-tótól 45 kilométerre lévő, 2034 méter magasan 
fekvő gleccsertó nagy népszerűségnek örvend a turisták 
körében, köszönhetően annak, hogy télen, a transzfogarasi 
út lezárását követően is megközelíthető, hiszen kötélpálya 
vezet fel a bâlea-vízeséstől. ez utóbbi az ország legnagyobb 
lépcsőzetes zuhataga: a 60 méter magas vízesés 1200 
méteres magasságban a moldoveanu és negoiu csúcsok 
között található. a tó egy 180 hektáros rezervátum közepén 
fekszik, amely számos ritka növény- és állatfajnak nyújt ott-
hont, mint a havasi gyopár, a zerge, a hiúz és a szirti sas.

Vidraru-tó
a gyűjtőtó lélegzetelállító látványt nyújt, amikor végigautózunk a 
166 méter magas és 305 méter hosszú duzzasztógáton. az argeş 
folyó vizének felduzzasztásával 1965-ben létrehozott tó hossza  

14 km, legnagyobb szélessége 2,2 km. a gát építéséhez 
930 ezer köbméter betont használtak fel, az pedig a 
korabeli mérnököket és építőket dicséri, hogy a nagy 

pusztítást végző 1977-es földrengés sem tudott benne 
kárt tenni. 

tragédiák útja
a transzfogarasi út nemcsak a mér-nöki leleményességről és a heroikus munkáról szól, de egyben a kommuniz-mus embertelenségéről is, hiszen épí-tésekor több százan vesztették éle-tüket. a korabeli hivatalos adatok 40 halálesetet említenek, de a beszámo-lók szerint ennél jóval több tragédia történt, hiszen csak a korábban épült vidraru-gát felhúzásakor is 400 katona és munkás veszett oda.

utazás
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a valódi biotermékekkel szemben támasztott alapvető 
követelmény, hogy ellenőrzött ökológiai gazdaság-
ból származzanak. ahol a növényt vagy az állatot sem-

milyen szintetikus vagy toxikus anyaggal nem kezelik, és a 
talaj tápanyag-utánpótlása is csak szerves eredetű trágyá-
ból származhat. növénytermesztés esetén alapelvárás az is, 
hogy a föld három éve „érintetlen”, vagyis vegyszeres beha-
tástól mentes legyen. a biogaz dálkodás 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 állít-
hatók elő. Ökológiai gazdál kodásra utaló jelöléssel kizárólag 
azt a terméket lehet ellátni és értékesíteni, amelynek készítői 
tanúsítvánnyal tudják igazolni a termék eredetiségét.

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 rendeletének kódszáma
  előre csomagolt termék esetében a közösségi logó
  a termék összetevőiként szolgáló mezőgazdasági 
nyersanyagok termesztési vagy tenyésztési helyé-
nek megjelölése, vagyis: „eu-mezőgazdaság”/„nem 
eu-mezőgazdaság”

Miért a gazdálkodást ellenőrzik?
az élelmiszerekben található növényvédőszer-maradványok 
vizsgálata költséges, és a tudomány azzal sincs telje sen tisz-
tában, hogy e szerek lebomlásakor milyen köztes termé-
kek keletkeznek, vagy hogy azok mennyire károsak az egész-
ségünkre. ezért egyszerűbb, ha a vegysze rek eleve be sem 
kerülnek az élelmiszerbe. 

A hazai helyzet
szlovákiában az ökogazdálkodóknak és élelmiszer-termelők-
nek regisztráltatniuk kell vállalkozásukat a mezőgazdasági 
ellenőrző és vizsgáló hivatalnál. a hivatal megfelelőségi bizo-
nyítványt állít ki számukra, és a bizonyítvány tulajdonosá-
nak szerződést kell kötnie a felügyeleti és tanúsító szervezet-
tel. a tanúsító szervezet tanúsítványt ad ki számukra, amely 
tanúsítja a biotermékek vagy bioélelmiszerek minőségét. 
amennyiben az egész farm egy ökoszisztéma részét képezi, 
a tanúsítványt a farm egészére állítják ki. a felügyeleti tevé-
kenységről szóló jegyzőkönyvek alapul szolgálnak a szlovák 
Földművelésügyi minisztérium számára az ökológiai gazdál-
kodás támogatása terén nyújtott dotációk odaítélésénél.

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. 

nem bio
Bio vagy 

Pontosan hogyan nevezzük?

nem hivatalosan, mégis azonos értelemben használjuk 
a biogazdálkodás, ökogazdálkodás, organikus gazdál-
kodás kifejezéseket. a hivatalos elnevezés: „ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodás”.

A bio és a nem bio viszonya

Érdekesség, hogy a bio jelölésű 
termé keket, alapanyagokat külön kell 
tárolni és szállítani is a nem organi-
kus módszerekkel termeltektől.

???

natúra
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A LEGJOBB 
ÁR/MINŐSÉG ARÁNY

Szerencsés utat!

A független svájci ICERTIAS szervezet vizsgálata alapján a legjobb 
ár-érték arányt Szlovákiában a Slovna�  töltőállomásai biztosítják. 

Köszönjük a bizalmat!

 A4-bestbuy-HU-OK.indd   1 19/06/15   13:50



iskolaszezon, szürke hétköznapok, nagy sietség – egyre 
kevesebb időnk van arra, hogy konyhatündérek legyünk. 
Csüggedésre azonban semmi ok: villámgyors tésztákkal 
könnyű pillanatok alatt nagyot alkotni! 

kreatívan és gyorsan
tészta,

gasztronómia
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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.

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.

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.

Ricottával töltött tortellini
Így készül:
1. a lisztet a tojással gyúrjuk össze úgy, hogy homo-
gén, kemény, rugalmas tésztát kapjunk. 2. Fóliába téve 
egy órát pihentessük, ezalatt a ricottát keverjük össze 
a parme zánnal és a leforrázott és felcsíkozott spenótle-
velekkel, majd sózzuk-borsozzuk. 3. a tésztát nyújtsuk 
nagyon vékonyra. szaggassunk belőle kör alakú formá-
kat, s ezek közepére tegyünk diónyi halmot a spenó-
tos 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. 

Pestós tésztasaláta
Így készül:
1. Főzzük meg a tésztát sós vízben. 2. szűrjük, de ne öblítsük le. hagyjuk szoba-
hőmérsékletűre 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 önt-
sük 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. 

Tonhalas fusilli
Így készül: 
1. a tésztát megfőzzük sós, enyhén olajos vízben. 2. a felkockázott vörös-
hagymát 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.

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

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. 

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.

gasztronómia
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s&l-tipp: A gyerekbarát változatnál az intenzív ízek „tompítására” 
a kecskesajt helyett például elég, ha egy kicsivel több főzőtejszínt 
használunk, a szalonnát pedig helyettesíthetjük sonkával is.

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 kever-
jük össze a tejszínes spenóttal. 4. amikor az alapanyagok láthatóan összeér-
tek, vegyük le a tűzről a serpenyőt, és csak ez után adjuk hozzá a felkockázott 
kecske sajtot, végül pedig egy kis reszelt parmezánnal is megbolondíthatjuk. 

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.

s&l-tipp: Ha izgalmasabbá szeretnénk tenni ezt a szószt, akkor 
készítsük a kedvenc zöldfűszereinkkel. tökéletesen illik hozzá  
a kakukkfű, az oregánó és a bazsalikom.

Frutti di mare spaghetti
Így készül:
1. hevítsünk olajat egy serpenyőben, dobjuk rá a felkockázott vöröshagymát és fokhagymát, 
majd adjuk hozzá a tenger gyümölcseit. 2. kevés pirítás után öntsük fel fehérborral, és mele-
gítsük tovább, erős tűzön. 3. adjuk hozzá a hámozott konzervparadicsomot, és kissé nyomkod-
juk szét, így sűrítve be a mártást. 4. 10–15 perc alatt elkészül, ekkor vegyük le a tűzről és tart-
suk melegen. 5. a spagettit főzzük meg, szűrjük le, majd ke verjük össze a szósszal. 

Hozzávalók: 50 dkg tenger gyümölcsei vegyesen, 30 dkg spagetti 
tészta, 1 fej vöröshagyma, 2 evőkanál olívaolaj, 2 gerezd fokhagyma, 
1 dl száraz fehérbor, 30 dkg konzervparadicsom, só, bors.

Hozzávalók: 30 dkg penne, 35 dkg paradicsom, 2 gerezd fokhagyma, 
2-3 friss chilipaprika, friss bazsalikom, 2 evőkanál olívaolaj, parmezán.

s&l-tipp: A fokhagymagerezdeket egészben hagyva tegyük  
a serpenyőbe, csak a végén nyomkodjuk szét – így enyhébb íze lesz. 

A kis zöld levelek eltüntetése érdekében hagyjuk a bazsalikomot 
egyben, majd egészben kivéve távolítsuk el.

Penne all’arrabbiata
Így készül:

1. a pennét főzzük meg sós, olajos vízben, majd szűrjük le, s tartsuk melegen tála-
lásig. 2. a paradicsomokat irdaljuk be, majd mártsuk őket lobogó vízbe fél percre. 

ezután könnyen lehúzható a héjuk. mikor kihűltek, kockázzuk fel őket. 3. a fokhagy-
mát nyomjuk pépesre, majd adjuk hozzá a felaprított chilit. 4. kevés olívaolajra 

tegyük a chilit, fokhagymát, forrósítsuk össze, adjuk hozzá a hagymát és a paradi-
csomot, majd főzzük pépesre. 5. mikor levesszük a tűzről, adjuk hozzá a csíkokra 

vágott bazsalikomot, keverjük a tésztához, és hintsük meg reszelt parmezán sajttal. 

gasztronómia
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megszerette a kassaiakat, és teljesíti az ígéretét  
– eros ramazzotti visszatér a steel arénába, ahol új dalait 
is bemutatja, a legjobb gyermekkönyv-illusztrátorok pedig 
idén is találkoznak a szlovák fővárosban. 

Eros Ramazzotti 
Kassán

eros ramazzotti
Kassa, 2015. szeptember 30.

a női szívek millióinak bálványa, a „dolce vita” jelképe öt év elteltével 
teljesíti a kassaiaknak tett korábbi ígéretét, hogy egyszer még bizto-
san visszatér a steel arénába. ez a kitűnő pop-rock énekes, gitáros, 
zeneszerző és rendező eddigi pályafutása során több mint 55 millió 
lemezt adott el világszerte. kassára az eros World tour 2015 című 

turné keretében látogat el újra, hogy előadja legnagyobb slágereit és 
a jövő év tavaszán megjelenő albumának új dalait. 

www.ticketportal.sk
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Könyvillusztrációs Biennále 2015
pozsony, 2015. szeptember  4. – október 20.

bibianában, a nemzetközi művészeti gyermekházban idén rendezik meg a 25. jubi-
leumi nemzetközi versenykiállítást, amely a legszebb gyermekkönyv-illusztrációkat 
mutatja be. ez a különleges esemény a maga nemében a világ legnagyobb ilyen típusú 
rendezvénye, amelynek 1967 óta minden páratlan év szeptemberében és októberé-
ben pozsony ad otthont. az idei biennálét számos kísérőrendezvény teszi még érdeke-
sebbé: kétnapos nemzetközi szimpózium, albín brunovský-workshop, kortárs szlovák 
gyermekkönyv-illusztrációk. 
www.bibiana.sk

kiállítás
Ï

NEM, MÉG 
NETEZNIE KELL!

TANULIZATOR.HU

LEJÖHET 
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film

Á

Kecske
AsFK stúdió 

egy öregedő, egykori olimpiai bajnok lepkesúlyú ökölvívóról szóló road 
movie, aki egy reménytelen európai körútra indul annak érdekében, hogy 
pénzt szerezzen, és ezzel megmentse kapcsolatát várandós élettársával, 
michaelával, akivel egy kelet-európai kisváros perifériáján élnek. vele 
együtt kel útra a helybéli uzsorás is, aki a turnéban jó lehetőséget lát 
arra, hogy megszedje magát a kecskének kiosztott pofonokon. 
premier: 2015. szeptember 15.

zene
Az ismeretlenek

Az idő majd megmutatja
musae polymnia együttes

az időnként az amerikai 
Willie jones énekessel is fel-
lépő country zenekar 2010-
ben elnyerte a michal tučný 

zenészről elnevezett, legnagyobb 
cseh countryfesztivál díját. az együttes 

tizenhárom éves működése után egy olyan album-
mal jelentkezik, amelyen tizenkét üde, túlnyomórészt 

saját zenei szerzemény szerepel.

Le Payaco
elérkezett a nagy nap
pavian records stúdió

az idei szezon legnagyobb szlovák comeback-
je. Érdemes volt hat hosszú évet várni, mert egy 
olyan album érkezett a zenei piacra, amelyet a 
következő szavakkal lehet leginkább jellemezni: 
érett, becsületes és kiváló. az örökifjú zenekar 
ütős szövegeivel és ragályos, de intelligens pop-
rock zenével jelentkezik újra.

9

9

könyv

dVd

v. Kulcsár ildikó
Kölykök, dilik, szerelem 
Central médiacsoport zrt.

a könyvből, amit a kedves olvasó 
most a kezében tart, v. kulcsár 
ildikó, az ismert író-újságíró népes, 
bolondos famíliájának mindennapi 
életéből, a v. kulcsár művek izgal-
mas kalandjaiból kaphat olvasmá-
nyos ízelítőt 1992-től napjainkig.

elizabeth Little
Amíg a lányod voltam

libri Könykiadó

janie jenkins szexi, okos, és nem-
rég szabadult a sittről. Évekkel 

ezelőtt a lányt az évtized perében 
elítélték anyja meggyilkolásáért. 
ártatlanul ült, vagy mégsem? az 

anyja gyönyörű volt, gazdag és elvi-
selhetetlen. Úgy játszott a férfiakkal, ahogy macska 

az egérrel. valaki brutálisan végzett vele, és janie 
nevét írta fel vérrel a holttest mellé.

Dühöngés
bOntOn Filmstúdió

a film történetét egy 2004-ben megtörtént 
valódi esemény ihlette. egy olyan veszé-

lyeztetett embertípust mutat be, amelynek 
a szabadság és igazságosság utáni vágya a 

törvényesség határait feszegeti – a film  
a motorosok világát tárja elénk, amelyben a 

becsületes és egyenes jellem keveredik  
a szív dühöngéseivel és az abszolút szép-

ségre való törekvéssel.

Új élet
AsFK stúdió

egy film, amelyet a nézők sehol más-
hol nem tekinthetnek meg. 2005-ben 
a médiából jól ismert oľhov család feje 
elhagyta feleségét és hat gyermekét, és 
elhatározta, hogy teljesen új életet kezd. 
az édesanya, az öt leány és fiuk, adam 
hirtelen egyedül maradt. a dokumen-
tumfilm-rendező adam a család egyet-
len férfitagjaként úgy döntött, hogy szo-
katlan élethelyzetükből filmet készít.

Á

¿

Á

¿
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A rejtvény megfejtését 2015� szeptember 22-ig kérjük nyílt levelezőlapon a Slovnaft címére beküldeni (SLOVNAFT, a�s�, Podniková komunikácia, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,  
e-mail: magazin@slovnaft�sk)� A levelezőlapra kérjük, írják rá: Stílus és Lendület� Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Huszár Jánosné, Tornalja; Lőrincz László, 
Érsekújvár; Kékesi Ildikó, Pelsőc� Gratulálunk!

rejtvény
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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. 

richard 
Gere
1949. 08. 29.

Cameron
diaz
1972. 08. 30.

ryan 
phillippe 
1974. 09. 10. 

beyoncé
Knowles
1981. 09. 04.

Kos
március 21. – április 21.

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. 

Bika
április 22. – május 21.

bár ön a tavasz szülötte, mégis nagy örömmel 
fogadja az őszt. emberi kapcsolatai rendben lesz-
nek, anyagi ügyei sem alakulnak rosszul, joggal érzi 
tehát, hogy az élete irányítása a kezében van.

ikrek
május 22. – június 21.

az egyébként is kiváló szellemi kapacitása még a 
szokottnál is jobb formában lesz. ezt természetesen 
bármire kihasználhatja, de érdemes lenne valami-
lyen új, nagy kihívást jelentő tanulmányba kezdeni.  

rák
Június 22. – július 21.

ez a hónap otthona átalakítását hozza majd elő-
térbe. ha kicsit unja már a környezetét, színes fan-
táziájával vigyen bele valami újat! egy festés, pár új 
bútor, és máris jobban fogja érezni magát. 

Oroszlán
Július 22. – augusztus 23.

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

Szűz
Augusztus 24. – szeptember 22.

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

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

ámor a legmosolygósabb arcát fordítja ön felé. ha 
már hosszabb ideje keres társat, egy nagyon is kelle-
mes találkozásban lehet része, ha pedig kapcsolat-
ban él, a társában fedez fel valami új varázst.    

Skorpió
Október 23. – november 22.

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.   

Nyilas
november 23. – december 22.

míg az előző hónap inkább a barátokról és a mozgal-
masabb életről szólt, most eljött az idő, hogy a saját 
életével is törődjön. naponta legalább egy-egy órát 
szenteljen önmagára. higgye el, meg fogja érni!

Bak
december 23. – január 20.

az előző hónap végén egy kicsit változtatott a napi-
rendjén, aminek most nagy hasznát veszi. napjai  
gördülékenyebbek, hatékonyabbak és vidámabbak 
lesznek, ami igencsak megnöveli alkotókedvét.

vízöntő
Január 21. – február 19.

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

Halak
Február 20. – március 20.

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.

pihentető

kora ősz

horoszkóp
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az események a Facebook és a twitter közösségi oldalakon, 
valamint saját youtube csatornán is követhetők. a legmaga-
sabb osztályú cseh labdarúgó-kupabajnokság a mol cup név 

felvételével és a szurkolókkal történő új kommunikációs mód kialakí-
tásával megszerezte azt a lehetőséget is, hogy új energiákat juttas-
son a focipályák zöld gyepére. 
a cseh labdarúgó szövetség kupabajnokságának a nyártól új médiapart-
nere és új elnevezése van. a bajnokság legalább az elkövetkező három 
éven keresztül a mol cup nevet viseli. névadója a piacvezető közép-
európai energetikai társaság, a mol-csoport, amely csehországban  
a második legnagyobb töltőállomás-hálózatot üzemelteti. 
a cseh labdarúgó szövetség kupabajnokságának új támogatója a 
mol retail csehország vállalat lett, amely átvette a lukoil és az agip 
töltőállomásokat, és szintén ez a társaság üzemelteti a pap oil töl-
tőállomás-hálózatot is. a kulcsfontosságú megállapodást a cseh 
labdarúgó szövetség elnöke, miroslav pelta és a slovnaft igazgató-
tanácsának elnöke és vezérigazgatója, világi oszkár – aki egyben 
a mol-csoport igazgatótanácsának tagja is –ünnepélyes keretek 
között írták alá. „a projektre úgy tekintünk, mint egy stratégiai part-
nerségre. a mol cup nemzeti kupabajnokság számára stabil hátteret 
szeretnénk biztosítani. a partnerséget három évre írjuk alá, emellett 
adott a lehetőség arra, hogy ezt további két évvel meghosszabbítsuk. 
a fő célunk, hogy emeljük a labdarúgó-bajnokság népszerűségét.  
a mol cup bajnokságot szeretnénk elvinni azokba a kisebb falvakba 
is, amelyekben szeretik és játsszák a futballt – mondta el világi 

a mOl Cup
Csehországban indul 

labdarúgó-bajnokság

A bajnokság élcsapata a sparta praha
a csehországi mol cup (a múltban a cseh-morva labdarúgó 
szövetség kupabajnoksága, raab karcher cup vagy a cseh posta 
labdarúgó bajnoksága néven is szerepelt) a nemzeti kupabajnok-
ság szintjén lévő cseh labdarúgó-bajnokság. a bajnokságban a cseh 
labdarúgó nemzeti bajnokságok minden szintjéről indulnak klub-
csapatok. a bajnokság 1993-ban létesült, és közvetlenül kapcsoló-
dott a cseh kupabajnokságra, amely a csehszlovák kupabajnokság 
részeként 1969 óta került megszervezésre. a bajnokság rende-
zőszervezete a cseh köztársaság labdarúgó szövetsége. a kupa-
győztes bejut az európai ueFa-kupasorozat 3. selejtező körébe.  
a legsikeresebb klubcsapat jelenleg a sparta praha, amely a presz-
tízsértékű trófeát eddig összesen hat alkalommal szerezte meg.

oszkár. a slovnaft médiapartnerségének köszönhetően a csehorszá-
gihoz hasonló modell működik szlovákiában is a legmagasabb osztá-
lyú kupabajnokságban, slovnaFt cup néven. a múlt évben beveze-
tett újítások itt már érezhetően emelték a mérkőzések színvonalát, 
és jelentős mértékben nőtt a mérkőzések látogatottsága is. a sikeres 
modell szerint folytatódik a slovnaFt cup idei évfolyama is, amely-
nek szeptemberben már a harmadik fordulója kerül megrendezésre.
a mol cup a médiapartner érkezésével új identitást és logót kapott, de 
új alapokra helyeződött a kommunikáció módja is. a focirajongók a baj-
nokság megelevenedett Facebook- és twitter-oldalán, valamint a youtube 
csatornán számos ismerettel gazdagodhatnak a legrégebbi sporthagyo-
mányokkal rendelkező csehországi verseny jelenéről és múltjáról.
a mol cup idei évfolyamában 117 cseh városban és községben 
összesen 187 mérkőzést játszanak. az első négy forduló után követ-
kezik a negyeddöntő, majd a középdöntő. a döntő 2016. április 27-én 
kerül megrendezésre.

létrejön 2016-ban a szuperkupa?
a közös cseh–szlovák labdarúgó-bajnokság meg-
rendezése egyelőre sajnos bizonytalan, de rend-
kívül jó az esélye egy szuperkupa-megmérette-
tésnek, amelyen a határ mindkét oldaláról érkező 
legjobb futballcsapatok mérhetnék össze az ere-
jüket. azt követően, hogy a slovnaFt cup nevet 
viselő szlovák labdarúgó-bajnokság mintájára 
megszületett annak cseh „ikertestvére”, a mol 
cup, a bajnokságok közös médiapartnere – a 
nemzetközi energetikai vállalat, a mol-csoport – 
érdeklődést mutat a szuperkupa megrendezése 
iránt is. a végső döntést a nemzeti labdarúgó-
szövetségek hozzák meg. anton molnár, mol-
csoporthoz tartozó slovnaft szóvivője megerősí-
tette, hogy jövőre mindkét ország kupagyőztese 
játszhatná az első történelmi döntőt. a futballra-
jongók számára ez igazán kiváló hír.

A partnerség ünnepélyes aláírása. A Cseh Labdarúgó 
Szövetség elnöke, Miroslav Pelta (jobbra) és a MOL-
csoport igazgatótanácsának tagja, világi Oszkár.

hazai pálya
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Ön szlovákiai kistermelő, aki hagyományos élelmiszert készít? A valódi hazai minőség, így az Ön termékei is támogatást 
érdemelnek! Éljen a lehetőséggel és forgalmazza termékeit Szlovákia legnagyobb töltőállomás-hálózatán keresztül! 
Ügyfeleinknek első osztályú hazai minőséget szeretnénk biztosítani, ezért bemutatjuk az Önök helyi specialitásait 
egy szélesebb fogyasztói körnek, de egy kicsit másképp! Ha Ön kész forgalmazni termékeit hálózatunkon keresztül, 
legkésőbb 2015. 10. 30-ig töltse ki a regisztrációs űrlapot a www.slovnaft .sk/pocti vepotraviny oldalon.

Elérhetőség: (0)2-4055 8100, pocti vepotraviny@slovnaft .sk
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