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Az új év kezdetén az extrém sportok kedvelőinek figyelme ismét Latin-Amerikára irányul, ahol
2016. január 3-án kezdetét veszi a Dakar-rali –
amelyen mi is ott leszünk! A Slovnaft logójával
és az 5-ös rajtszámmal – amelyet a Dakar történetében eddig még egyetlen szlovák versenyző
sem kapott meg – az első helyekért folyó küzdelembe bekapcsolódik a legjobb szlovák motorkerékpár-versenyző, Štefan Svitko is. A természettel és versenytársaival vívott harcát a szurkolók
két héten keresztül kísérhetik figyelemmel a versenyző Facebook-oldalán. Az extrém körülmények
közötti küzdelem terén nagy tapasztalatokkal rendelkezik a mostani számunk címoldalán szereplő
Jennifer Lawrence is, aki a legjobban fizetett amerikai filmszínésznő. Az Éhezők viadala című posztapokaliptikus film főhőse a Stílus & Lendület
számára adott exkluzív interjúban nyilatkozott a
filmszínésznők érdekében a közelmúltban kifejtett tevékenységéről, és azt is elárulja, mogy
miként ünnepli családi körben a karácsonyt.
És milyen lesz az önök karácsonya? Ha úgy döntöttek, hogy az adventet és a karácsonyt visszafogott tempóban élik meg, hogy kiélvezhessék
az ünnepek hangulatát, és több időt tölthessenek családjuk és barátaik körében, akkor
mi is szolgálunk néhány hasznos tanáccsal az
önök számára. Akkor néhány hasznos tanác�csal szolgálunk az önök számára. Ha útra kelnek, és meglátogatják szeretteiket, álljanak
meg töltőállomásainkon, tankoljanak üzemanyagot, frissüljenek fel út közben, és szerezzenek
további pontokat a Sony akcióban.
Biztonságos téli utazást kívánunk önöknek!
Anton Molnár
kommunikációs igazgató
SLOVNAFT, a.s.
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autós-motoros hírek

Túl az alapokon
Minden autógyártó igyekszik minél nagyobb részt
hasítani a piacból, minden rést betömni speciális
kivitelekkel. A házon belüli tuning igénye pedig
egészen fura szerzeteket szül.

Turbós

Erősítőkúra

Üzemanyagot cserélt a Hennessey
Performance, hogy Venom modelljének
teljesítményét tovább tornázza felfelé.
A 2016-os modellévre 1451 lóerősre erősítik a Venom GT-t, amihez az eddig használt 98-as oktánszámú benzint E85-ös
üzemanyagra cserélik a hétliteres V8-as
biturbó motorban. A Lotus Elise alapokra épített sportkocsi tömege mindössze 1244 kilogramm, így könnyű elképzelni, hogy meg tudja
cibálni a brutális erőforrás. A gyorsulás hajletépős, 18,1 másodperc alatt 400 km/órás
sebességen van a kocsi. A vége 450 km/óra.

Merevítés

Bírja a strapát

Nem titkolt célja szerint kifejezetten gyorsulási versenyekre
készítette el a Chevrolet Camaro COPO változatát. A konstruktőrök félelme azonban az volt, hogy a szériaváltozat hátsó, független felfüggesztése nem bírná a rá ható erőket, ezért „visszabutították”, és merev hátsó hidat raktak a brutális sportkocsi
alá. A speciális Camaro formáját a tengerentúlon népszerű gyorsulási versenyzővel, Courtney Force-szal közösen alakították ki.
Motorból háromféle közül választhat a vásárló, a legnagyobb
egy hétliteres szívó V8-as.
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➜ A brutális
●
➜ A gyorsuló
●
➜ A tágas
●
➜ A pofás
●
➜ A filigrán
●

autós-motoros hírek

Formailag

A nagytestvér

A Ssangyong, Korea legrégebbi autógyártója és 4×4-specia
listája bemutatta a Tivoli nagytestvérét, az egyelőre tanulmányként létező, és ebben a formájában XLV-Air névre keresztelt modellt. A kocsi a Tivoli vadonatúj padlólemezére épült,
viszont több mint húsz centivel hosszabb, így minden belefér
– ugyanis már alapesetben is 720 literes a csomagtere.
Az autó jövő év elején kerül sorozatgyártásba, addig a tanulmány látványos formaelemei még finomodnak. Motorterébe
ugyancsak a Tivoli Euro 6-os benzines és dízelerőforrásait
kapja meg az XLV-Air szériaváltozata.

Kishírek

Különadó dízelekre

Telekre

Mindent
a szemnek

A Skoda nem titkolt célja a ScoutLine
modellváltozataival, hogy típusaiból azoknak készít látványos kiviteleket, akik a terepjárók stílusát értékelik
nagyra az extra tudás helyett. A legújabb
Fabiát is elérte a vizuális tuning, amely
a szokásos kozmetikai beavatkozásokat jelenti: fényezetlen műanyag burkolat a kerékívekre, a küszöbökre, a lökhá
rítókra, itt-ott némi ezüst színű betét,
alacsony profilú, 16-17 colos felnik.
Az összkép csinos, és mivel ez elég is
a vásárlók többségének, összkerék
hajtást sem kínálnak a Fabia
ScoutLine kiviteléhez.

Sajátos

Bemutattak

A vadonatúj Mazda MX-5 hamarosan a tuningcégek nagy kedvence
lesz, ezért a gyártó elébe ment a dolgoknak, és bemutatta saját elképzelését arról, mit lehet kihozni még a roadsterek etalonjából. Rögtön
két kivitelt készítettek, a Spyder esetében elhagyták a tetőmechanikát,
a Speedsternél pedig az egész tetőt és a szélvédőt is. A szériaváltozat kétliteres erőforrásához és az erőátviteli rendszerhez nem nyúltak
a konstruktőrök, azonban a Speedster esetében jókora tömegcsökkenést értek el, ami tovább javítja a menettulajdonságokat.

Az Európai Parlament elfogadta a légköri szennyezőanyagok kibocsátására
vonatkozó irányelv módosításait. Mivel
az új szabályozás szigorúbb határértékeket ír elő, szakértők szerint könnyen
lehet, hogy a dízelautók tulajdonosait
különadóval terhelik majd.

Jön a gyerek!

A Google egy speciális szenzorral szerelte fel önjáró autóját. A kocsi ezzel felismeri, ha kistermetű ember kerül a
közelébe, ami a gyártó szerint azért fontos, mert a gyerekek kiszámíthatatlanul viselkednek, ezért óvatosabban kell
közlekedni a környezetükben.

Yaris a raliban

A Toyota 2017-ben készül visszatérni
a rali-világbajnokságra, amire a Yaris
következő generációjának speciális
kivitelével készülnek. Tetsuya Tada, a
sportrészleg vezetője szerint ennek kapcsán a vásárlók is örülhetnek majd egy
gyors utcai változatnak.

Remény a levegőben

A cambridge-i egyetem kutatói lázasan
és eredményekkel kecsegtetően dolgoznak a lítium-levegő akkumulátoron, ami
megoldhatja az elektromos autók legnagyobb problémáját, a rövid hatótávolságot. A fejlesztők szerint más előnyei
is lesznek az újdonságnak.

2015. december | stílus&lendület |

5

útitárs

Óvatosan

a téli utakon!

A legrutinosabb vezetőt is érhetik váratlan meglepetések
a téli autózás során. Változó út- és időjárási viszonyok,
felkészületlen sofőrök az utakon… Hogy mi azonban
kellően felkészültek lehessünk, érdemes megszívlelni
a Hungaroringen működő Groupama Tanpálya vezető
instruktora, Kőrös András tanácsait!
S&L.: Későn virrad, korán sötétedik, szinte mindig
esik valami, rosszak a látási viszonyok. Ezen hogy
tudunk segíteni?
K. A.: Tegyük rendbe az első fényszórókat, hogy
lássunk, és a hátsókat, hogy lássanak bennünket.
Az elsőnél ügyeljünk, hogy jól legyen beállítva: ha túl
alacsony, akkor csökken a látótávolság, ha túl magasra
állítjuk, akkor pedig a szembejövőknek okozunk kelle
metlen pillanatokat.

Azt a kanyart, amelyet
száraz útviszonyok között
60-nal tudunk bevenni,
havas úton már csak 25-tel,
ha ónos eső esik, akkor
pedig 8-10 km/h-val.

Stílus&Lendület: November van, amikor beszélgetünk,
azaz most már bármikor beköszönthetnek az igazi hide
gek, majd az igazi tél. Mivel várjuk az évszakváltást?
Kőrös András: A legfontosabb, hogy az autón minden
olyan alkatrészt, tartozékot, ami hidegre érzékeny, megfelelő állapotba hozzunk. Gondolok itt a hűtő és ablakmosó folyadékra, amelyeknek bírniuk kell majd a hideget. Ügyeljünk arra is, hogy télen egy-egy utazás során
sokkal több ablakmosót használunk el, hiszen a latyakot,
havat szinte folyamatosan törölni kell. Ezért fontos, hogy
az ablaktörlő lapát is megfelelő állapotban legyen, ne csíkozzon, ne rontsa a kilátást.
Ritkábban kerül szóba, de – főleg az utcán álló autóknál – fontos az akkumulátor állapota is. Az öregebb akksik könnyebben megadják magukat, gyakran sajnos anélkül, hogy észrevennénk az erre utaló jeleket. Szóval, ha
azt tapasztaljuk, hogy reggel kicsit húz az indításnál, ne
legyünk restek megnézetni, mert előfordulhat, hogy este
már nem indítja be az autót.
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S&L.: Ma már talán alapvetésnek számít a téli gumi hasz
nálata. Mire figyeljünk, amikor lecseréljük a nyári szettet?
K. A.: Két dologra: a gumi profilmélységére és korára.
Előbbi ne legyen kevesebb 4 mm-nél, amikor felkerül az
abroncs az autóra, különben jelentősen csökken a tapadás. A korról ritkábban esik szó, pedig 4-5 éves gumik
esetében akár 20-30%-kal is csökkenhet a tapadási teljesítmény, ami nagyon sokat jelent.
S&L.: És akkor még ott vagyunk mi, akik vezetjük az
autót. Nekünk is fel kell készülnünk a télre?
K. A.: Természetesen, ahogy az autót téliesítjük, úgy
a vezetőknek is át kell állítaniuk magukat téli üzemmódba. Legyenek nálunk olyan alapfelszerelések, mint
a jégoldó, a jégkaparó, és egy kefe. Fogadjuk el, hogy
tovább fog tartani beérni a munkahelyre, mert lassabban fogunk haladni. Ne bízzuk el magunkat, hiszen akármilyen jó sofőrök is vagyunk, a fizikát soha nem fogjuk
legyőzni! Egy példa: azt a kanyart, amelyet száraz útviszonyok között 60-nal tudunk bevenni, havas úton már csak
25-tel, ha ónos eső esik, akkor pedig 8-10 km/h-val.
S&L.: A téli vezetési technikákkal kevesen vannak tisz
tában. Tanpályán mindent megtanulhatnak?
K. A.: Sok mindent, attól függően, milyen hosszú kurzust
választanak. Most van a csúcsidőszak, mindenkit örömmel látunk. Ha egy autós úgy megy tőlünk haza, hogy
megismerte az autója és önmaga határait, megtanult rendesen fékezni és vészfékezni, rájött, hogy adott esetben
van jobb megoldás, mint kétségbeesve nyomni a féket,
akkor már mindenki jól járt.

A LEGJOBB
ÁR/MINŐSÉG ARÁNY

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

Szerencsés utat!

szemtől szemben

Kényelem:

bárhol, bármikor

Felsőkategóriás
prémium-SUV-ok

Amikor a luxus, a teljesítmény, a biztonságérzet robusztus
felépítéssel és kiváló terepjáró képességekkel találkozik:
a felsőkategóriás prémium-SUV-ok közül az Audi Q7, a Range
Rover és a Volvo XC90 típusokat vettük szemügyre.
Range Rover – A luxus etalonja
A prémium-SUV kategória megalapítójaként a Range Rover továbbra is
az etalont jelenti a luxuskivitelű terepjárók terén. A negyedik generációjánál tartó modell továbbra sem köt kompromisszumot a terepező
képességek terén, amiről az új generációs Terrain Response rendszer
gondoskodik: a technológia folyamatosan elemzi az útviszonyokat és
automatikusan ahhoz hangolja a légrugós felfüggesztést. Az utasteret továbbra is a terepjárós funkcionalitással párosuló letisztult elegancia jellemzi, a különböző felszereltségi csomagok és opcionális tételek
segítségével pedig a kényelem legmagasabb szintjeit lehet elérni, ami
akár számos kényelmi tartozékkal ellátott két hátsó fotelt is jelenthet.

Audi Q7 – Személyi asszisztens
Az idei Detroiti Autószalonon az Audi tíz év után váltotta le a márka
első SUV modelljét: a második generációs Q7 könnyűszerkezetes
karosszériája több különböző anyagot alkalmazó építésmóddal
készül, így ez a kategória legkönnyebb tagja. A méretcsökkenés
ellenére pedig a korábbinál tágasabb az utastér. A számtalan
asszisztensrendszer segítségével a Q7 65 km/h sebességig
akár teljesen önállóan elaraszol a forgalomban, az adaptív tempomat már 250 km/h-ig használható. De elérhető a nappal is
működő hőkamera, illetve összkerék-kormányzás is: az elektronika 15 km/h alatt az első tengellyel ellentétes, nagyobb sebességnél pedig azzal megegyező irányba fordítja a hátsó kerekeket
(3,5 és 5 fok között), ezzel is javítva a példás stabilitáson.

Volvo XC90 – Biztonság mindenekfelett
A tavaly ősszel érkezett második generáció 12 év után váltotta le elődjét, és
a kategóriában megszokott segédrendszerek mellett olyan világújdonságokat
is felmutat, mint az útelhagyást megakadályozó rendszer és az automatikus fékezés az útkereszteződésekben; a továbbfejlesztett City Safety
technológia az autók mellett a gyalogosok és biciklisek észlelésére is
képes. Az Audihoz hasonlóan az XC90 is lehet hétszemélyes: a második és a harmadik sor valamennyi ülése csúsztatható, így nagyobb
lábtér nyerhető a harmadik sor utasainak, illetve szükség esetén a
rakodótér is megnövelhető. A műszerfal leglátványosabb eleme a
táblagépeket idéző középkonzol; a felhőalapú navigációs rendszert
az Ericsson fejlesztette, a váltó előválasztója kristályüvegből készült.
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szemtől szemben

Range Rover

Audi Q7

Volvo XC90

Hosszúság ................................ 4999 mm
Szélesség ................................... 2073 mm
Magasság ................................. 1835 mm
Tengelytáv ................................ 2922 mm
Motorválaszték .......... 3 benzines, 3 dízel
Teljesítményszint ................. 258-510 LE
Átlagfogyasztás ......... 6,9-13,1 l/100 km
Alapár (áfával) ..... 99 820–193 440 euró

Hosszúság ................................ 5052 mm
Szélesség ................................... 1968mm
Magasság .................................. 1741 mm
Tengelytáv ................................ 2994 mm
Motorválaszték .......... 1 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint ................. 218-333 LE
Átlagfogyasztás ............ 5,5-7,7 l/100 km
Alapár (áfával) ....... 60 314–67 813 euró

Hosszúság ................................ 4950 mm
Szélesség ................................... 2140 mm
Magasság .................................. 1776 mm
Tengelytáv ................................ 2984 mm
Motor ........... 1 benzines, 1 dízel, 1 hibrid
Teljesítményszint ................. 225-400 LE
Átlagfogyasztás ............ 2,7-7,7 l/100 km
Alapár (áfával) ....... 55 882–93 266 euró

Design

Design

Design

A tervezőknek úgy sikerült megőrizniük a
típus jellegzetes jegyeit, hogy az új széria szorosan illeszkedik az Evoque modellel elkezdett friss márkaarculatba is.
SWB néven hosszabb tengelytávú kivitel
is készül.

A design a márka aktuális formanyelvezetét viszi tovább, a német gyártó nem
kockáztatott új arculati elemekkel.
Az extraként rendelhető Matrix LED fényszórók nemcsak a csúcstechnikát képviselik, de jól is mutatnak.

A letisztult formavilág kívül és belül is
hűen követi a skandináv design és a
márka hagyományait: az eleganciát és
dinamizmust sugalló első és hátsó rész
feldobja a konvencionális sziluettet.

Felszereltség

Felszereltség

Ebben az árkategóriában már a négy
felszereltségi fokozat – HSE, Vogue,
Autobiography és SVAutobiography – legalsó szintje is teljes körű luxust nyújt, a
legfelső szintet pedig a masszázsfunkciós Executive ülések és a 29 hangszórós Meridian audiorendszer jelenti.

A 7 colos kijelző a kifejezetten bőséges alapfelszereltség része, opcionálisan pedig 8,3, illetve 12,3 colos érintő
képernyő is kérhető. Az Audi connect
kibővített szolgáltatáskínálata mellett
további opcionális tételek a hátsó utasok által használható Audi táblagép és a
Bang & Olufsen térhangzású audiorendszer, valamint a Google Android Auto és
Apple Carplay okostelefon-integráció.

Felszereltség

Motor
A 3,0 literes dízel 258 vagy 354 lóerős
lehet, a 4,4 literes gázolajos erőforrás
339 lóerőt ad le. A 3,0 literes benzines
340 vagy 380 lovas változatban érhető
el, a csúcsot az 5,0 literes, 510 lóerős
aggregát képviseli, amely 5,4 másodperc alatt gyorsítja fel 100 km/órára
a monstrumot. Az erőátvitelről minden esetben nyolcsebességes ZF váltó
gondoskodik.

Az alapváltozat mellett Momentum,
Inscription és a sportosságot kihangsúlyozó R-Design verziókban kapható
új SUV olyan luxustartozékokat is kínál,
mint a nappabőr kárpit, a fabetétes kormánykerék, a márka eddigi legnagyobb
panorámateteje, valamint a Bowers &
Wilkins 1400 wattos, 19 hangszórós
audiorendszere, amelynek része egy speciális mélynyomó is. A két plusz hátsó
ülés opcionális.

Motor
A motorválasztékot a 320 lóerős benzines és 255 lovas dízelmotor alkotja –
mindkét egység 2,0 literes és turbófeltöltéses –, illetve a csúcsot jelentő, hibrid
meghajtású XC90 T8. Utóbbi esetében
a benzinmotorhoz 80 lóerős elektromos
erőforrást társítanak.

Motor
Három V6-os, 3,0 literes erőforrás alkotja
a motorkínálatot: a 218 vagy 272 lóerős
TDI dízel, illetve a 333 lóerős benzines TFSI. Mindháromhoz nyolcfokozatú
Triptronic váltó társul, és alapfelszereltség a quattro összkerékhajtás is.
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autóteszt

FORD C-MAX 1.0 Ecoboost

Fiatalosabb, szebb, vonzóbb

A Ford az elmúlt években a teljes palettáját megfiatalította,
így a Focus után itt volt az ideje a C-MAX ráncfelvarrásának
is. Bár az újítások egyenként nem tűnnek túl komolynak,
viszont rengeteg van belőlük. A ráncfelvarrás sokat dobott
a C-MAX-on, fiatalosabb és vonzóbb lett.
Egy kis történelem
Az S-MAX családi egyterű kisebbik testvére, a C-MAX
2010 óta készül ebben a formában, még abban
az évben kapta meg elsőként a Ford új, univerzális
alvázplatformját, melyre később az új Focust is építették. Ám a modernizációval már megelőzte őt a
Focus, talán nem véletlenül, hiszen ez a Ford legkelendőbb típusa, így itt akartak a vevőknek leginkább
a kedvében járni. Az európai eladásokban a C-MAX
bekerült a top háromba, a korábban említett Focus
és a Fiesta mögé harmadikként. Az új C-MAX két verzióban készül, a klasszikus ötszemélyes, melyet mi
is tesztelhettünk, illetve a GRAND, melynek vagy
nagyobb a csomagtere, vagy rendelkezik egy harmadik üléssorral is. Mindkét típus abszolút családi modellnek számít, maximális variálhatósággal,
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melybe beletartozik a hátsó ülések mozgatása és
kivétele is. Így az ötszemélyes családi autó pillanatok alatt átalakítható egy kis költöztető furgonná.

A motor és a futómű
Az autót az erősebbik egyliteres Ecoboost motorral
próbáltuk ki, mely 92 kilowattos teljesítményre képes.
Ez az erőforrás tökéletes, ha a városban közlekedik
az ember, és nincs túl gyakran négy-öt felnőtt személy
az autóban. Ám abban a pillanatban, ahogy az autót
megpakoljuk, érezni lehet, hogy végső soron mégiscsak egy alig ezer köbcentis motor hajtja. Ilyenkor
persze jobb lenne az erősebb, új 1,5 literes benzinmotor, ezért viszont több mint kétezer eurós felárat
kell fizetni. Az általunk mért átlagfogyasztás hat liter
körül mozgott, ebben elég sok autópálya volt, ahol a
motornak nagyon kellett pörögnie. Mindezek ellenére

autóteszt

meg kell dicsérnünk az egyliteres Ecoboostot, normál helyzetben nagyon kiegyensúlyozott a teljesítménye, semmilyen vibrációt nem éreztünk, ami a régebbi
háromhengeresekre volt jellemző. Végső soron nem
véletlenül nyert egymás után négyszer ez a motor. Az
autó futóművét nagyon jól állították be, a Ford ebben
mindig is remek volt. A sofőr a kanyarokban szinte
észre sem veszi, hogy egy magasabb MPV-t vezet.

Design és újdonságok
A Ford új márkaszintű designjának megfelelően
a C-MAX is megkapta az új hűtőmaszkot, ahogy korábban minden egyes típus. Ám számos külső design
elem változása azzal függ össze, hogy az egyes elemek már új, lézeres hegesztéssel lettek összeillesztve,
így kevesebb lett a takargatnivaló. A belső térben jóval
több a változás, szinte teljesen átalakult a műszerfal.
Némileg kevesebb lett a gomb, viszont az újak kevésbé
konzervatívak, mint a régiek. A központi elem mindenképpen a 8 hüvelykes kijelző, melyen a rádiótól a
navigáción át az autó számos paraméterét lehet állítani.

FORD C-MAX
1.0 Ecoboost
Motortípus:
háromhengeres benzinmotor
Hengerűrtartalom:	
998 cm3
Max. teljesítmény:	 92 kW (125 LE), 6500 ford./perc
Max. nyomaték:
170 Nm, 1400-4500 ford./perc
Méretek:
4379/1828/1626 mm
Tengelytáv:
2648 mm
Legnagyobb sebesség:
187 km/h
Gyorsulás (0-100 km/h):
11,1 s
Átlagfogyasztás:
6,0 l/100 km
A modell ára:
14 490 euró áfával
A tesztelt típus ára:
19 590 euró áfával

A felszereltség fontosabb elemei
17 colos könnyűfém kerék; sötétített üvegezés a
B-oszloptól hátrafelé; automata parkolórendszer (SAPP);
ICE 10 csomag 8 hüvelykes kijelzővel +SYNC2 Bluetoothrendszer; elektromosan állítható, fűthető, behajtható
külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel; fűthető
elülső ülések; elektromosan fűtött első szélvédő.

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.

Javasolt olaj
MOL Dynamic STAR 5W-30

A Focusból számos belső újítást vettek át, ilyen például az új kormány. A Titanium felszereltség nagyon
sok extrát tartalmaz, melyek közül a parkolóautomata
az egyik legérdekesebb. Nekünk ez felesleges és
lassú dolognak tűnt, de miután megkérdeztünk egy
kétgyermekes anyukát, állította, hogy saját autójában
ennek örül a leginkább és aktívan is használja. A parkolórendszer a párhuzamos parkolásnál segít a leginkább, így sokkal kevesebb a stressz. Valóban csak
gratulálni lehet a Ford mérnökeinek, hiszen megtalálták a saját célközönségüket, és mégiscsak egy családi egyterűt terveztek.
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címlapsztori

Egy lány

Kentuckyból
E xkluzív
interjú
Berlinből!

Jennifer Lawrence
Huszonhárom évesen ő volt a második legfiatalabb színésznő, aki
valaha elnyerte a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat a Napos
oldal sérült özvegyeként. A következő évben újra jelölték az Amerikai
botrányban nyújtott alakításáért, majd világra szóló hírnevet szerzett
Katniss Everdeen szerepével az Éhezők viadalában. A sikerszéria
befejező epizódjának bemutatója kapcsán Berlinben beszélgettünk
a filmipar legjobban fizetett színésznőjével.

címlapsztori

Szerintem nem helyes engem egy forradalom
vezetőjéhez hasonlítani. Hiszen én csak
színésznő vagyok. Karakterszínészként azonban
érzem a felelősséget.

S

ztársága az egekbe szökött, de Jennifernek
sikerült megőriznie arcát: a szerethető, földön
járó lányét. Egy olyan korban, amikor az összes többi
színész hiúnak, felületesnek és végletesen hamisnak
tűnik, ő megtartotta hitelességét és életközeliségét.
Katnissként elszánt és halálos, de a valós életben
Jennifer – aki Kentuckyban nőtt fel, egy szerény jövedelmű családban – tudja, hogyan ne vegye magát túl
komolyan. Ugyanakkor van benne valami más is, ami
különlegessé teszi Hollywoodban: kimondja, amit gondol. Amikor szóvá tették, hogy hízik, kirohant az önéheztető sztárocska mintaképével szemben, amely
manapság oly népszerűnek tűnik, és „provokatívan”
sajttortát lakmározott a vörös szőnyegen. Amikor a
lesifotósok elkezdték ellehetetleníteni a magánéletét, hatósági védelmet kért. Nem sokkal később pedig
– mindössze pár hete történt – beadványt írt a nők
azonos javadalmazása mellett érvelve. Miután meghekkelték a Sony e-mailjeit, Jennifer megtudta, hogy
férfi sztártársai az Amerikai botrány szerepeiért sokkal többet kaptak, mint ő és a társulat hölgytagjai.
„Amikor rájöttem, hogy mennyivel kevesebbet fizetnek nekünk, nem a Sonyra haragudtam meg” – írta.
„Magamra lettem dühös, hogy rossz tárgyalófélként
túl gyorsan feladtam.”
Amikor azonban a premier kapcsán találkozunk vele
Berlinben, a történelmi Hotel de Rome szállodában,
J-Law nem kelti sem a tipikus feminista aktivista,
sem a szuperdíva érzetét. Nem több mint egy virágos
ruhába bújt 25 éves lány, akit kikészít az időzónák
közötti állandó repkedés, és arról panaszkodik, hogy
magas sarkú, nyitott Louis Vuitton szandálja nem is
olyan kényelmes. Presszókávét kér. Duplát. Aztán
válaszol a kérdéseinkre.

Stílus&Lendület: Azzal, hogy női akcióhős szere
pet játszott, karakterszínész lett, amivel egyidejűleg
sok fiatal nő számára egy generáció szócsövévé vált.
Érzékeli a nyomást? Érez valami felelősséget?
Jennifer Lawrence: Azt hiszem, ez a film sokat
elmond arról az áldozatról, amelyet Katniss már
nagyon jól ismer. A személyes áldozatokról, amelyeket meg kell hoznunk, hogy megváltozhassunk.
Háborúban nőtt fel, mást nem is ismer. Szerintem
nem helyes engem egy forradalom vezetőjéhez
hasonlítani. Hiszen én csak színésznő vagyok.
Karakterszínészként azonban érzem a felelősséget, mert a fiatal nők igenis eljönnek megnézni ezeket a filmeket, én pedig fontosnak érzem, hogy mi,
nők támogassuk egymást. Persze jönnek fiatal férfiak
is, tehát érzékelem a nyomást. Állandóan. Miközben
el is vagyok ragadtatva. Olyan szerencsésnek érzem
magam, hogy teret kaptam, hangot, hogy segíthessek, hogy tehessek valamit.
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Éhezők viadala trilógia

ellerén alapuló
A Suzanne Collins bests
2 milliárd
sci-fi sorozat több mint
e, negyedik
dollár t hozott világszert
rész (tervezet t
filmje, A Kiválasztott: 2.
ó: november
magyarországi bemutat
nzt ígér. Katniss
20.) pedig még több pé
hetően
megformálásának köszön
hívják (nem
J-Law, ahogy a barátai
l, aki Jennifer
összekeverendő J. Lo -va
tet t színésznő
Lopez), a leg jobban fize
tólag 53 millió
a földön: csak tavaly állí
dollár t keresett.

S&L.: Katniss az igazságnak és a szabadságnak
szenteli az életét, és sokszor dühös. Önt mi idegesíti,
mi borítja ki?
J. L.: Úgy hiszem, annyi igazságtalanság és egyen
lőtlenség van a világban, amit nehéz lenne nem
érezni. A tévés valóságshow-k nagy szerepet játszanak abban, hogy érzéketlenné tegyenek minket. Érzéketlenek vagyunk egymással és az erőszakkal szemben is. Szórakoztatóeszközként használjuk
a bennük szereplő embereket, idővel pedig egyre
több és több izgalomra van szükségünk. Ha valamilyen tanulságot levonhatnak a fiatal nézők ezekből a
filmekből, az az a fontos felismerés, hogy megtalálják
a saját hangjukat – mert ha mi nem tesszük, megteszik helyettünk mások.
S&L.: Húszéves volt, amikor elkezdett az Éhezők via
dalában dolgozni. Most 25. Mennyiben változott? És
mire jött rá?
J. L.: Furcsa érzés, amikor a világ rajtad kívül eső része
valamilyen módon kezel, valamilyen szemmel néz rád,
és az egész elidegenít téged. Még mindig ezt érzem.
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Nem érzek másként. Pont, mint amikor kinyílik a liftajtó,
és mindenki levegő után kapkod – olyasmi érzésem
van. De nagyon szerencsés az életem. Sokat tapasztaltam. Ha összegeznem kellene, mi a legnagyobb dolog,
amit megtanultam? Az, hogy nem hiszem, hogy valójában felismertem volna, mennyire küzdöttem az első
pár évben, amikor minden csak úgy megtörtént velem.
Huszonöt évesen mások vagyunk, mint huszonegy éves
korunkban. Most sokkal nyugodtabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érzem magam mindennel kapcsolatban.
S&L.: Nemrég a főcímekbe került a női-férfi fize
tésekben látható komoly különbségek ellen felszó
laló esszéjével, amivel komoly reakciót váltott ki.
Meglepődött?
J. L.: Igazán megdöbbentem. És remélem, hogy jól
értették. Ez ugyanis nem a pénzről szólt. Nem a pénzről panaszkodtam, amelyből úgyis túl sok van már.
Ravasz dolog engem szócsőnek beállítani, holott
továbbra is megcsinálok egy filmet szinte semmi pénzért, ha úgy akarom... Inkább arról szólt, hogy a saját
mentalitásom kezdett útban lenni. És arról is, ahogy
megpróbálok kinőni belőle – abból az ostoba elgon
dolásból, hogy engem mindenkinek szeretnie kell.
És reméltem, hogy ezzel más nőket is arra ösztönzök,
hogy mondják ki: nem vagyunk áldozatok. A nemünk
nem mentség arra, hogy ne nyissuk ki a szánkat.
S&L.: Menjünk vissza pár évvel, amikor még tiné
dzser volt. Miféle lányt képzeljünk el?
J. L.: Fura voltam. Tizennégy évesen otthagytam az
iskolát, így aztán társaság nélkül éltem át a kamaszkoromat, ebből fakadóan magam alakítottam magamat.

címlapsztori

Ha valamilyen tanulságot levonhatnak
a fiatal nézők ezekből a filmekből, az az a
fontos felismerés, hogy megtalálják a saját
hangjukat – mert ha mi nem tesszük,
megteszik helyettünk mások.

Fontos, hogy felülről lásd és megkérdőjelezd magad
és a döntéseidet, megkérdőjelezd a dolgokat, amiket
mondtál, mert csak így fejlődsz.
S&L.: Sírni szokott?
J. L.: Gyerekként színleltem a sírást, de nem, igazából
nem sírok túl sokat. Nehéznek tartom. Vannak időszakok, amikor szeretném, ha tudnék sírni. Azt hiszem,
mással mindig könnyebb együtt érezni, mint magaddal. Erről szól egyébként az egész színészkedés is:
hogy megértsd valaki más helyzetét, magadévá tedd,
és együtt érezz vele. Valójában könnyebben sírok a
kamera előtt, mint a való életben.

névjegy

Jennifer Shrader Lawrence
(1990. augusztus 15., Louisville, Kentucky)
• 14 évesen felköltözik New Yorkba, hogy ügynökséget keressen
• 16 évesen leérettségizik, és elkezdődik filmes pályafutása
• 2010-ben Oscar- és Golden Globe-díjra jelölik A hallgatás törvénye
főszerepéért
• 2012-ben a Napos oldalban nyújtott alakításáért meg is kapja az
Oscart és Golden Globe-díjat
• Ugyanebben az évben berobban a köztudatba az Éhezők
viadalának Katniss Everdeenjeként

Nem is tudom… igazán sehova sem tartoztam, nem
bandáztam, nagyon független voltam – és hiperaktív.
Hihetetlenül! Ezzel együtt mindig is szerettem egyedül
lenni – úgy töltődtem fel igazán.
S&L.: Magányos volt? Elszigetelődött? Kételkedett
magában?
J. L.: Tizennégy évesen mentem el otthonról, így sokat
voltam egyedül, ami New Yorkban félelmetes volt.
Patkányok közt nevelkedtem… az ilyesmi megkeményíti
az embert. Ami a kétségeket illeti: fontos, hogy legyenek.

S&L.: Nemsokára itt a karácsony. Mik a tervei?
Milyen hagyományok vannak a Lawrence családban?
J. L.: Hazamegyek Kentuckyba. El sem tudom képzelni, hogy Los Angelesben karácsonyozzak. Az olyan
„karácsonytalan” lenne. Kentuckyban az új ünnepi
elfoglaltságunk sajnos az, hogy őrült orvvadászokat csípünk el a családi otthonunk kertjében. Ez szívás. Borzasztó élmény, de remélem, hogy ha most is
megtörténik, nem lesz belőle nagy dráma. Találkozom
majd az unokaöcséimmel is – elvégre a karácsony kisgyerekek társaságában az igazi. A legidősebb unokaöcsém, Bear négyéves, így már felfogja, hogy a
Mikulást várjuk. Szokásunk szerint a család egyik férfi
tagját öltöztetjük be, és azt játsszuk a kicsikkel, hogy
„Jaj, istenem, a Mikulás szánja elromlott!”, és odaszaladunk az ablakhoz, és nézzük, amint gyalog húzza el
előttünk. Ezt csináltuk akkor is, amikor én még kicsi
voltam. Nagyon jó móka!
S&L.: Van kedvenc karácsonyi étele?
J. L.: A mamám igazán nagyszerű krumplipürét csinál.
Nem tudom, mit tesz bele… Püré, valami fűszeres izével a közepén, az egészre rátesz egy vastag szelet sajtot, aztán betolja a sütőbe. Finom!
S&L.: És mindenki kap majd valami meseszép
ajándékot?
J. L.: A családban minden nőnek viszek egy csomó
Diort, ami elég extrának számít, én pedig a szerződésemnek köszönhetően igen könnyen jutok hozzájuk. Az unokaöcséimnek kicsi játékokat terveztem, de
ennél fontosabb, hogy minden évben írok nekik levelet. Arról, ahogy nőnek, változnak… később aztán, ha
megőrzik ezeket a leveleket, látják majd a személyes
jegyzeteimet róluk, születésüktől fogva. Szerintem ez
többet ér nekik.
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hazai pálya

Slovnaft logója
a Puojd márkanév alatt
A

Eredeti és merész. Ezekkel a szavakkal jellemezhető
a Puojd márka, amely Szlovákiában az állami címernek
a ruhákba és öltözékkiegészítőkbe egyedi módon
történő beleszövésével hívta fel magára a közvélemény
figyelmét. A márka most egy olyan vállalattal került
kapcsolatba, amelynek logója csaknem annyira közis
mert, mint az állami címer – ez a vállalat a Slovnaft.
Az együttműködés különleges reklámtárgy-kollekció
kidolgozását eredményezte.
Szlovákiában egyedülálló

A Slovnaft – amely a legértékesebb márkák közé tartozik Szlovákiában – Michaela Bednárová fiatal textilformatervezőnőt és cégét, a Puojdot kérte fel logójának kreatív megtervezésére. A cél az volt, hogy
a cég üzleti partnerei és alkalmazottai számára a
Szlovákiában eddig megszokottól eltérő, forradalmian
új kialakítású reklámtárgyak készüljenek.
„Nagyon örülök annak, ha egy cég nem a hagyományos reklámtrikókat vagy tollakat használja reklámanyagként, hanem egy nehezebb, de sokkal
érdekesebb utat választ ezek megteremtéséhez,
ami a formatervezővel történő együttműködést
jelenti. Teljesen más benyomást kelt, ha a cég logója
egy szinte teljesen új mintában jelenik meg, amely a
szemnek is tetszetős és változatlanul magában hordozza a cég filozófiáját is. Az emberek örömmel viselik az ilyen dolgokat, és ezáltal – nem erőszakos formában – teljesül a reklámtárgyak létrehozásának
lényege is. A formatervezés olyan hozzáadott értéket jelent, amelyet Szlovákiában sajnos még csak
kevéssé tudunk értékelni. Az ilyen módon való együttműködés itthon még mindig csak nagyon egyedi esetet jelent. Bízom benne azonban, hogy sikeres lesz.” –
mondta el Michaela.
„Az Új Európa Tehetségei Támogatási Programunk
immár tíz éve nyújt segítséget a tehetséges fiatal művészek számára. Az, hogy a céges ajándéktárgyak formatervének a kialakítását egy fiatal formatervezői gárdára bíztuk, szintén beleillik abba
az irányvonalba, amelynél a fiatal hazai tehetségek támogatása a célunk. Bár a Puojd márka
a Slovnaft logójához képest még nagyon fiatal,
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mégis ugyanúgy minőséget garantál” – fejtette ki a Slovnaft Vállalati és
Marketingkommunikációja részlegének
igazgatója, Anton Molnár.

A boldog utak térképe

A Slovnaft egyedülálló logókollekció
jának kialakítása több hónapig tartott.
A munkák során számos ihletet dolgoztak fel. A végén az a javaslat került ki
győztesen, amely az országutakat egy
sematikus ábrán ábrázolja. A logó kötődik a Slovnaft töltőállomások mottójához: Szerencsés utat!
A termékek színe összhangban van a
Slovnaft hagyományos színkombinációjával, de annak érdekében, hogy a termékek a hölgyek részére is tetszetősek legyenek, némely esetben
lila, kék és rózsaszín árnyalatokat is alkalmaztak.

Karácsony az édesanyja
formaterve szerint

Michaela a Slovnaft-kollekciót röviddel karácsony
előtt fejezte be. Milyen lesz a fiatal textiltervezőnő
karácsonya? „A karácsonyt megelőző időszak számomra az utolsó percig munkával telik, hiszen az

Fotó és a Slovnaft – Puojd ajándéktárgyak: Anna Kern Struhárová

hazai pálya

én szakmámra az a jellemző, hogy mindenki ebben
az időszakban vásárol a legtöbbet. Amikor megérkezem Kézsmárkra, a szülővárosomba, már csak arra
van időm, hogy feldíszítsem a karácsonyfát és segítsek megfőzni a karácsonyi káposztalevest. Annak
ellenére, hogy nagyon szeretek új dolgokat kigondolni és kikísérletezni, a karácsonyt úgy szeretem,
ahogyan azt az édesanyám megtervezi, aki szintén
képzőművész.”

Michaela Bednárová és a Puojd márka
A Pozsonyi Művészeti Főiskola Textiltervező Tanszékén végzett tervezőnő a főiskola ideje alatt, valamint annak befejezése után is féléves
tanulmányúton volt Finnországban. Jelenleg egyedi textilanyagokat
tervez divattervezők és belsőépítészek számára. Michaela 2008-ban
Puojd néven saját márkát alapított, és hozzálátott a szlovák emléktárgyak egészen új, elvi alapokon történő készítéséhez. A márkára
jellemző, hogy a műhelyében tervezett ruhák és textilkiegészítők stilizált szlovák címerrel, a szlovák mezők érlelte kalásszal és Szlovákia
térképének határvonalaival vannak átszőve. A tervezőnő autentikus
alkotói stílusa olyan szlovák és nemzetközi cégeknél is sikert aratott, mint a Volkswagen Szlovákia, a Nyugat-Szlovákiai Energetikai
Vállalat, a Szlovák Nemzeti Galéria vagy a Slovnaft.
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Miért szükségszerű, hogy
a karácsonyi időszak az év
legnagyobb hajtását jelentse?
Miért ne szólhatna inkább az
együtt töltött időről, egymásra
figyelésről, közös pihenésről?
Tippjeink segítenek megvalósítani
a „slow life” karácsonyt.

Családi à la carte
Nehéz lenne elképzelni a karácsonyt sütés-főzés nélkül, de ne hagyjuk, hogy a konyhai munka a fejünkre nőjön. Találjuk ki együtt a menüt, és az elkészítésnél is fogjunk
össze, mindenki abban segítsen, amit szívesen csinál. Együtt sokkal vidámabb
a főzés, és hamarabb el is készülünk.
A közös ünnepi étkezés dekorációja is segít ráhangolódni a szentestére. Töltsünk meg
egy nagy üvegtálat karácsonyfadíszekkel, esetleg több, szép alakú poharat szaloncukorral, vagy helyezzünk vázába ágakat, amire díszeket és mézeskalácsot aggatunk.
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Hívjuk be otthonunkba a természetet!
Ünnepi dekoráció? Az előre gyártott kényelmes, de hol marad a készítés
élménye? A legjobb, ha már a hozzávalókat is magunk gyűjtjük be – egy
napsütéses reggelen irány az erdő, ahol keressünk olyan terméseket,
faágakat, amelyeket asztalra tehetünk, lógathatunk, vázába állíthatunk.
Csipkebogyó, toboz, galagonya, kökény – ezek lesznek a kedvenceink.
Önmagukban is szépek, de festhetjük is őket. Mielőtt azonban otthon
munkának állnánk, szárítsunk ki mindent alaposan.

Lelassulós csodaajánd
ék
Még meg kellene
csin

álni ez t, el kell m
enni oda, be kell
fejezni az t? Vegy
ük csak elő szép
ny
ug
od
tan az antihatáridőnaplót,
és rájövünk, hogy
legfontosabb fela
a jelenlét. Gyönyö
datunk
rű, kedves és ok
os füzetke, ami se
ne csak elrohanj
gít, hogy
anak a napjaink
, hanem meg is él
az életünket. Mer
jü
k
t a prioritások ha
jlamosak felborul
Bővebben: slow
ni…
budapest.com/t
ag /naptar

Közös gyertyakészítés
Társasozzunk!
Bár a legritkább esetben szakítunk rá időt, felnőttként is jó időtöltés. Hogy mivel játsszunk?
Segítséget a minden évben odaítélt Magyar
Társasjátékdíj, vagy az igen neves Spiel des Jahres
listája ad. A tavalyi karácsony egyik kedvence a Kis
herceg – én kis bolygóm című játék lett, idén pedig
a Pandemic, a Colt Express, a Patchwork és a
Splendor van versenyben, de örök kedvenc a Dixit,
vagy a gyönyörű, magyar Marbushka-játékok.

A viasszal játszani igen jó szórakozás, készítsünk hát egyedi
gyertyákat, amelyeket nemcsak az ünnepek alatt, de később
is használhatunk. Az alapkészlet: fehér vagy színes viasz,
fémtalpú kanóc, gyertyaforma/hőálló üveg, edény az olvasztáshoz – kreatív üzletekben ezek mind beszerezhetők. Saját
ízlés szerint illatosíthatjuk is a gyertyákat, mindössze néhány
illóolaj szükséges ahhoz, hogy egyedi darabokat készítsünk.

Alvás, alvás, alvás feltöltődésről is.

ai
Az ünnepek szóljanak a fizik
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Hog y
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. Figyeljünk oda, hog y éjje
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ssuk be az ebéd utáni szulegalább 8 órát aludjunk, s ikta
sz család együtt pihenhet.
nyókálást is, mikor akár az egé
legmi vég telenül megnyugtató,
A közös ejtőzésben van vala
st!
luxu
meg magunknak ezt a
alább karácsonykor engedjük

Ide a fényképekkel!
Keressünk elő minél több régi, családi fényképet, és
hasonlítsuk össze őket a mostaniakkal! A képnézegetés,
azon túl, hogy segít megismerni a múltat, remek közös
elfoglaltság is. Hagyjuk találgatni a gyerekeket, szerintük
kire hasonlított a gyerekkori nagyi vagy a nagybácsi.
A nyolcvanas évek nagy slágere volt fotóst hívni a házhoz – ha megtaláljuk ezeket a fa előtt pózolós képeket,
mókás lehet akár újra elkészíteni őket.

Idén is meg kell nézni!
Valószínűleg az összes karácsonyi filmet kívülről fújjuk
már, mégis van valami kellemes és megnyugtató abban,
amikor újranézzük a régi ismerősöket. Egy forró csoki,
egy meleg takaró, és kezdődhet is a mozizás. Szerencsére
a Reszkessetek, betörők! óta jó néhány karácsonyi
film látott már napvilágot. Ilyen az Igazából szerelem,
a Grincs, a Shrekből az angyal, az Aludj csak, én
álmodom, a Holiday vagy a Karácsonyi fények.

Mit rejt
a videoarchívum?
A régi fényképeknél már
csak a családi videók
lehetnek izgalmasabbak.
Egy laza délutánt mindenképp
megérdemelnek az egyszerre
kínos és vicces felvételek.

Maradjunk offline!
Legyen legalább egy nap az ünnepek alatt, amikor
félretesszük a telefont, a laptopot, nem posztolunk
a Facebookon, inkább előveszünk egy jó könyvet,
vagy felidézünk szép élményeket, és lejegyezzük
magunknak. Ilyenkor egyrészt úgyis mindenki
a családjával tölti az időt, másrészt a szeretteinknek
is jól fog esni, hogy a teljes figyelmünket
nekik szenteljük.

Merjünk
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a hagyományok
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Írjunk képeslapot!
Idejétmúlt dolognak tűnhet kézzel képeslapot
írni, holott kedves figyelmesség, kisebb
gyerekekkel remek írásgyakorlás a téli
szünetben, a címzettnek pedig várhatóan
hatalmas meglepetést okozunk majd azzal,
hogy ilyen nem mindennapi módon kívánunk
neki kellemes ünnepeket.
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Ez talán az egyik legnehezebb
feladat az állandó pörgés után,
de legyen egy nap, amikor csak
magunkra figyelünk. Reggel
lustálkodjunk, amíg jólesik, és
ha úgy tartja kedvünk, olvassunk, filmezzünk, vagy akár
böngésszük kedvenc blogjainkat
egész nap. A karácsonyi szünet
a legjobb alkalom, hogy
behozzuk a lemaradásunkat
ezen a téren.

Csak egy telefon!
Biztosan több olyan ismerős, barát
is szerepel a névlistánkon, akiket
az utóbbi időben elhanyagoltunk.
Válasszuk ki közülük a legfontosabbakat, és szánjunk időt arra, hogy
egy forró teával a kezünkben letelepedjünk a kanapéra és sms vagy
e-mail helyett hívjuk fel őket.

B787 Dreamliner

Válassza ki utazását
álmai városába,
tengerpartjára.
Élvezze a kényelmet és a páratlan eleganciát amikor Bécsből a
világ több mint 150 célállomásának egyikére utazik.
qatarairways.at

gasztronómia

Téli esték

baráti körben

Az egyik legjobb dolog a karácsonyban, hogy végre
több időt szánhatunk azokra, akik fontosak nekünk. Hogy
ez valóban így legyen, összegyűjtöttünk néhány olyan
receptet, melyek segítségével nemcsak az összejövetelek
jó hangulatát alapozhatjuk meg, de a konyhában töltött
órák számát is a minimálisra csökkenthetjük.
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Hozzávalók: 1 kg darált marhahús, 1 db kicsi cukkini, 2 szál
sárgarépa, 2 közepes fej vöröshagyma, 1 db csili (elhagyható),
1 kiskanál kurkuma, só, frissen őrölt bors, olívaolaj.

Zöldséges húsgolyófalatkák
Így készül:

1) Reszeljük tálba a cukkinit, sózzuk meg, és pár perc múlva nyomkodjuk ki a levét. 2) Reszeljük le a répát, vágjuk kockára a vöröshagymát, majd a csili, a hús és a fűszerek társaságában adjuk a cukkinihez. 3) Kicsit gyúrjuk meg kézzel, hogy homogén legyen. Ha túl
folyékony, zsemlemorzsával sűrítsük, ha túl kemény, kevés tejjel oldjuk. 4) A sütőt melegítsük elő 180 °C-ra. Közben gyúrjunk kicsi, bonbon méretű golyócskákat a masszából. Sütőpapírra téve permetezzük
le őket olívaolajjal, majd 25–30 perc alatt süssük őket aranyszínűre.

S&L-tipp:
A gombócmasszát
dúsíthatjuk
babkonzervvel,
petrezselyemmel,
sajttal, gombával.
Felhasználás előtt
mindent vágjunk
nagyon apróra.

Hozzávalók: 8-10 alma, 5 dkg cukor,
4 rúd fahéj, 4 evőkanál szegfűbors.

Cider

Így készül:

1) Vágjuk negyedekbe a megmosott almákat. Nem kell meghámoznunk őket, és
a magházat is bennük hagyhatjuk. 2) Tegyük egy lábasba, öntsük fel annyi vízzel, amennyi épp ellepi, majd adjuk hozzá a cukrot. 3) A fahéjat és a szegfűborsot

tegyük fűszertartóba, és lógassuk az almás vízbe. Forraljuk egy órán keresztül,
közben gyakran keverjük meg. 4) Mikor lekapcsoljuk, tegyünk a lábasra fedőt, és
hagyjuk hűlni legalább két órán át. Vegyük ki a fűszereket, és egy burgonyatörővel
pépesítsük az almát. 5) Ezután szűrjük le, és a fennmaradó héjakat gézbe csavarva, a nedvességet még facsarjuk ki teljesen. Ez az eredeti cider, ami légmentesen tárolva, hűtőben akár egy hétig is eláll, de le is fagyaszthatjuk.
S&L-tipp: A cider izgalmas, ünnepi, autentikus ízt kap egy kis gyömbértől,
de bevethetjük koktélkészítéshez is. 1 dl ciderhez feleannyi unikumot és
egy mandarin kifacsart levét használjuk fel, mindezt jégre öntve.

Hozzávalók: 20 dkg vagy két tábla étcsokoládé, 1 dl minél zsírosabb tejszín,
diónyi vaj. A mártogatáshoz: déligyümölcsök, aszalványok, befőttek, édes
kekszek, házi piskóta, marcipán, pillecukor, szeletelt mandula, durvára tört dió.

Csokoládéfondü
Így készül:

1) A gyümölcsöket a csoki előtt készítsük elő: tisztítsuk meg és daraboljuk fel őket, majd
tegyük kis tálalótálakba. 2) A csokit csokifondü-készítő tálba tesszük, és abban olvasztjuk

meg. Ha nincs ilyen szettünk, vegyünk elő egy kisebb és egy nagyobb lábast. A nagyobbikba
tegyünk 2-3 dl vizet, forraljuk fel, és tegyük rá a kisebb lábast úgy, hogy az a fülével támaszkodjon a nagy lábas peremén. 3) Ebbe daraboljuk bele az étcsokoládét, amely gőz felett
néhány perc alatt megolvad (ezzel a módszerrel ráadásul biztosan nem fog odaégni). A felolvasztott csokoládét vegyük le a tűzről, majd keverjük el a tejszínnel és kevés vajjal, így selymes és krémes csokikrémet kapunk. Az asztalnál tálalt csokifondübe mártott finomságokat
szeletelt mandulába vagy durvára tört dióba is pörgethetjük.
S&L-tipp: Tálaláshoz használjunk hordozható asztali főzőlapot,
amely folyékonyan tartja a csokit, ellenkező esetben néha vissza
kell tennünk a gőzre olvadni.
2015. december | stílus&lendület |
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Hozzávalók: 25 dkg ementáli sajt, 25 dkg Gruyère sajt, 10 dkg Appenzeller sajt,
2-3 dl száraz fehérbor, 1 tk. gyümölcspálinka (legjobb a cseresznyepálinka),
2 ek. kukoricakeményítő, 2 gerezd fokhagyma, 1 csipet szódabikarbóna,
szerecsendió, frissen őrölt bors. Mártogatáshoz: tojás, húsfalatok, zöldség,
magok, aszalványok, kenyérfélék.

Sajtfondü
Így készül:

1) A hozzávalókat egy külön tálban olvasszuk össze – ha azonban nem szeretnénk annyit

mosogatni, ezt akár a fondütálban is megtehetjük. Utóbbi esetben a tál kerámiabelsejét dörzsöljük be két gerezd fokhagymával, majd öntsük bele a fehérbort, és hevítsük közepes lángon. 2) Az épp gyöngyözni kezdő borba daraboljuk bele a sajtkockákat, és lassan kezdjük
kevergetni. Mindig egy irányba haladjunk a keveréssel, és addig csináljuk, míg a sajtmassza
homogén nem lesz. Az edényt nem szabad túl magas hőmérsékleten használni, tartsuk épp
csak langyosan. 3) Egy kisebb tálat használva, a pálinkában oldjuk fel a keményítőt és a szódabikarbónát, majd keverjük a sajthoz, és hagyjuk 5 perc alatt összeérni. 4) A fűszereket csak
a végén adjuk a masszához, ízlés szerinti mennyiségben. Ezután áttehetjük az asztalra, lehetőleg melegítőlapra, és kezdjünk együtt mártogatni.
S&L-tipp: A sajtok legyenek szoba-hőmérsékletűek, és ne
egyszerre, hanem kisebb adagokban kezdjük olvasztani őket.
Ha a kész fondüt lazítani szeretnénk, borral tegyük, ha pedig
sűrűsítenénk, adjunk hozzá több sajtot.

Hozzávalók:
Kosárkák: 45 dkg liszt,
1 tojás, 2 dl joghurt,
1 csomag szárított élesztő.
Töltelék: 10 dkg bacon,
35 dkg gomba,
2 hagyma, 1 szál sárgarépa, 1 db kápia paprika,
1 db zöldpaprika, 1 csokor
petrezselyem, só, bors.

Puncs

Így készül:

1) A gyümölcsöket alaposan mossuk meg, súroljuk át a héjukat, és hámozzuk meg őket. 2) Egy lábasban forraljuk fel a
vizet, és adjuk hozzá a citrushéjakat. 3) 10 perc főzés után,

ha levettük a tűzről a fazekat, adjuk hozzá az összes alkoholt,
majd a cukrot is szórjuk bele. 4) Facsarjuk ki a meghámozott citrusok levét, és öntsük a puncshoz, majd tegyünk bele
néhány kockára vágott gyümölcsdarabot is. 5) Fűszerezzük
ízlés szerint: a karácsonyi hangulathoz leginkább a fahéj,
a szegfűszeg, az ánizs, a gyömbér, a szegfűbors és a kar
damom illik. Ezek egy kis fűszertartó filterben, a héjakkal
együtt kerüljenek a puncsba.
Hozzávalók: 5 dl vörösbor, 1,5 dl rum, 5 dl víz,
40 dkg cukor, 2 citrom, 2 narancs.

24

| stílus&lendület | 2015. december

Gombás-zöldséges
kosárkák
Így készül:

1) A töltelékbe való zöldségeket mossuk meg és vágjuk apróra.
2) A bacont vágjuk csíkokra, tegyük serpenyőbe és pirítsuk meg,

majd a zöldségeket dinszteljük meg a szalonnán, végül tegyük félre
és hagyjuk kihűlni. 3) Közben készítsük el a kosárkák tésztáját.
A tojást keverjük össze a sóval és a joghurttal, majd adjuk hozzá
a lisztet és az élesztőt. Addig dolgozzuk, míg könnyű tésztát nem
kapunk. Ha szükséges, lazítsuk egy kis vízzel. 4) Félórás pihentetés
után nyújtsuk ki, és szaggassunk belőle kosárkaforma méretű korongokat. 5) A fém kosárformácskákat vajazzuk ki, és nyomkodjuk bele
a tésztadarabokat. Ezután töltsük meg őket a kihűlt töltelékkel és
180°C-ra előmelegített sütőben, 30 perc alatt süssük pirosra.
S&L-tipp: Ha még több ízre vágyunk, a sütés végén
reszeljünk rá sajtot, és toljuk vissza a még meleg sütőbe,
hogy megolvadjon. Friss petrezselyem- vagy zellerlevéllel,
csomborral, lestyánnal, turbolyával is díszíthetjük
a kosárkákat.

EZEN TÖLTŐÁLLOMÁSOK
GYŰJTIK A HASZNÁLT
SÜTŐOLAJAT
Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica
Banská Š�avnica
Bardejov

Bra�slava

Bytča
Detva
Dolný Kubín
Dubnica nad Váhom
Dunajská Streda
Galanta
Handlová
Hnúšťa
Humenné
Jaslovské Bohunice
Kežmarok
Kolárovo
Komárno

Košice

Kremnica
Krupina
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Mar�n
Michalovce
Modra
Moldava nad Bodvou
Námestovo

www.slovna�ludom.sk

Trenčianska
Par�zánska cesta
Hutná
A.T.Sytnianskeho
Duklianska
Bajkalská
Eisnerova
ul. Schneidera Trnavského
Wolkrova
Herlianska
Korytnická
Púchovská
Bra�slavská
Hlavná
Hlavná cesta
Nábrežie Oravy
Továrevská
Bra�slavská II.
Hlavná
Šalská cesta
Prievidzká
Hlavná
ul. Osloboditeľov
Nižná brána
Novozámocká
Bra�slavská
Novozámocká
Hutnícka
Trieda KVP
Trieda SNP
Moldavská I.
Herlianska
Dolná
ul. Osloboditeľov
Družstevnícka
M.R.Štefánika
Haličská
Pezinská
Kollárova
Močarianska
Štefánikova
Rožňavská
Slanická osada

Nitra
Nová Baňa
Nováky
Nové Zámky
Par�zánske
Pezinok
Piešťany
Poltár
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Púchov
Revúca
Rimavská Sobota
Rožňava
Ružomberok
Senec
Senica
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Svit
Šahy
Šaľa
Šamorín
Štúrovo
Topoľčany
Trebišov
Trenčín
Trnava
Trstená
Veľký Kr�š
Veľký Meder
Vráble
Vranov nad Topľou
Vrbové
Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina

Baničova
Chrenovská
Cintorínska
Trenčianska
Výpalisko
Nitrianska
Myslenická
Bra�slavská
ul. Slobody
Svitská cesta
Sládkovičova
Duklianska
Rusínska
Nedožerská
Nimnická
M.R.Štefánika
Cukrovarská
Košická cesta
Bystrická cesta
Bra�slavská
Vajanského
Popradská
Hviezdoslavova
ul. Sovietskych hrdinov
Hlavná
Hon�anska II.
Nitrianska
Bra�slavská cesta
Komenského
Stummerova
M.R.Štefánika
Bra�slavská
Gen.M.R.Štefánika
Bra�slavská
Bučianska cesta
ul. Mieru
Lučenská
Bra�slavská
Hlavná
Prešovská
Piešťanská
Tulská
ul. SNP
Vysokoškolákov

kultúra

Karácsony előtti

Hattyúk tava

Az Adventet szebbé varázsolja számunkra Csajkovszkij talán
legismertebb műve, A hattyúk tava balettelőadása, valamint
a Lúčnica táncegyüttes és az IMT Smile zenekar közös fellépése.
Karácsonyig azonban még egy új cseh film bemutatóját is
megnézhetjük, és egy kiváló zenei élménnyel
is meglephetjük magunkat.

koncert

Suzi Quatro

Pozsony, 2015. december 19.

A rockzene első számú képviselőnője utolsó világ körüli turnéjának keretében fellép
a pozsonyi NTC Aegon Arénában is, hogy a rajongók körében ünnepelhesse meg karrierje
ötvenedik évfordulóját. Az olasz–magyar gyökerekkel rendelkező, Nagy-Britanniában élő
amerikai énekesnő, basszusgitáros, moderátor és színésznő kétórás előadásában karrierjének legsikeresebb dalait adja elő, és a szlovákiai közönség számára talán ez az
utolsó alkalom arra, hogy élőben hallgathassa a halhatatlan slágereket.

show

Ï

www.ticketportal.sk

Az IMT Smile zenekar és a Lúčnica
táncegyüttes – Made in Slovakia

Kassa, 2015. december 15., Pozsony 2015. december 21–22. és 2016. január 9.

Ï

Az IMT Smile zenekar és a Lúčnica táncegyüttes grandiózus zenés-táncos
előadása egy év elteltével ismét visszatér a színpadokra! Az eredetileg egyszeri projektként indult műsor a tavalyi fantasztikus siker után – több mint
50 ezer néző, a belépőjegyek pedig minden előadásra reménytelenül elkeltek – most a karácsony előtti időszakban újra visszatér a prágai helyszínekre,
a kassai Steel Arénába és a pozsonyi Incheba Expo Arénába. A projekt január
9-i záróelőadásának helyszíne a pozsonyi Ondrej Nepela jégstadion lesz.
www.ticketportal.sk

A hattyúk tava

Pozsony, 2015. december 16.

Az Incheba Expo Aréna a karácsony előtti időszakban a világ legismertebb balett-társulatát fogadja, amely Csajkovszkij A hattyúk tava
című balettjét adja elő. A legkiválóbb orosz táncosokat felsorakoztató Royal Russian Ballet az előadásával szinte már az egész világot körbeutazta. A pozsonyi, prágai, brünni és ostravai közönség a
hagyományos balettiskola legkiválóbb művészeit láthatja a gyönyörű
Odette hercegnő és a szenvedélyes fekete hattyú, Odília romantikus
történetéről szóló előadásban.
www.ticketportal.sk
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balet

kultúra

mozi
Vojtech

Continental

Egy középkorú férfi életének válságos időszakáról szóló tragikomédia
Vojtech (Matej Landl) a felesége távozását oly módon szeretné
feldolgozni, hogy a környezete előtt úgy viselkedik, mintha az meghalt
volna – csakhogy a neje a szemközti önkiszolgálóban dolgozik. Vojtech
végül úgy dönt, hogy harcba száll választottja szívének az elnyeréséért.
Vagy talán a választottjai szívéért? A hölgyek mindegyike a saját utolsó
lehetőségét látja a férfiban, és így olyan komikus események sorozata
kezdődik, amelyben mindenki a maga kis boldogságát keresi.
Bemutató: 2015. december 17.

Borbás Marcsi
A sűrűje 2.

könyv

Frei Tamás
Agrárbárók

Alexandra Kiadó

StratComm Kft.

Ezeket a recepteket már nagyanyáink is készítették, majd
továbbadták gyermekeiknek,
végül mi is megtanultuk az
elkészítésüket, és ma már mi
szerzünk örömet velük.

¿
¿

DVD

A Gengszter
MAGIC BOX

Az Agrárbárók Frei Tamás
negyedik akcióregénye. A főhős
ezúttal is André, a korábbi
három kötetből már jól ismert
magyar származású francia titkosügynök, akit ezúttal nehéz
lesz felismerni...

A hollóvá változott hét fivér
MAGIC BOX

Egy történet arról, hogy egy zseniális fehérgalléros bűnöző miként válik valódi gengszterré. A vállalatát csődbe vivő Káčko a bűntársa árulása következtében a börtönben
végzi. A fogságból azonban gyorsan szabadul és ezt követően kíméletlen bosszúhadjáratba kezd. A film megtörtént események
alapján készült és kiváló színészi teljesítményeket láthatunk benne.

Pavel Dobšinský klasszikus
meséje alapján készült cseh–szlovák film egy olyan lányról, aki mindent megtesz annak érdekében,
hogy hét elvarázsolt fivérét megmentse. Káprázatos szereposztás, a főcímdalt Marika Gombitová
énekli, a zenéjét pedig Vašo
Patejdl szerezte.

zene
Hviezda
Semmi sem változik

Vidiek
A vidiek és az égbolt

9

Brainzone Records

Slnko Records

Egyike a figyelemre méltó szlovák együtteseknek, kár hogy dalaikat
nem hallani a rádiókban. Egyben azonban igen, aminek eredménye az lett, hogy a Rádio FM slágerlistáját
a Hviezda című számuk négy egymást követő héten
keresztül vezette. Hangulatos, fülbemászó dalok,
karizmatikus énekes, kiváló dalszöveg…

9

A tizenkét hosszú év után
kiadott albumnak semmi köze
sincs a csillagászathoz vagy
a meteorológiához. Csak tiszta
gasztronómia. A zenei legendának számító együttes a CD-tányéron fő fogásként 16
hamisítatlan szaftos dalt ad elő, a köretet pedig a
rajta szereplő 65 vendégzenész jelenti!
2015. december | stílus&lendület |
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rejtvény

A rejtvény megfejtését 2015. december 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: Sándor Albert (Pat), Balga Tibor (Csáb), Fürjes
Szilvia (Tornalja). Gratulálunk!
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horoszkóp

Készülődés

az ünnepre

Brad
Pitt
1963. 12. 18.

Lucy
Liu
1968. 12. 02.

Steven
Spielberg
1946. 12. 18.

Milla
Jovovich
1975. 12. 17.

Az év vége közeledtével még vár ránk egy aktívabb időszak.
Ahogy azonban haladunk előre az adventben, végre azok
a dolgok kerülnek előtérbe, amik igazán fontosak az életünkben:
a család, a barátok és az egymásra való odafigyelés.

Kos

Mérleg

Bika

Skorpió

Ikrek

Nyilas

Rák

Bak

Március 21. – április 21.

Olyan örömmel várja a karácsonyt, mint gyermekkorában. Mivel valószínűleg már december elején
elkezd készülni rá, személyre szabott és szép ajándékokkal adhatja át magát a várakozás hangulatának.

Április 22. – május 21.

Szerencsére anyagi helyzete továbbra is kedvezően
alakul, de mit szólna hozzá, ha az idei karácsonyra
saját magát is meglepné valami olyasmivel, amire
már nagyon is rég vágyott?

Május 22. – június 21.

Az előző mozgalmas, eleven hónapok után a legtöbb
Ikrek szülött egy kicsit spórolni fog az energiáival.
Környezetét meg is lepi ezzel, pedig az életben nagyon
is szükség van olykor nyugodtabb időszakokra.

Június 22. – július 21.

Családszerető emberként a karácsony időszaka az, amikor igazán elemében érzi magát.
Háziasszonyként vagy házigazdaként nagy vendégjárásra számíthat, sok szeretetet és elismerést kap.

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Ha az előző hónapban belevágott az egészségesebb
életvitelbe, akkor mostanra érezni fogja ennek áldásos hatását. December második fele valószínűleg már a
jövő évi tervezgetéssel fog telni, ami újabb lendületet ad.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Az előző havi hajtás után most teljes lelkével a család és a barátok felé fordul. A hónap elején ugyan
még okoz kisebb gondot a munka és a magánélet
összeegyeztetése, de ha ez sikerül, joggal érezheti
úgy, hogy minden rendben van az életében.

Szeptember 23. – október 22.

Valaki önre bízza a titkait, ami felelősséget jelent, de
ettől az illetővel még közelebb kerülnek egymáshoz.
Az év végi ünnepek kicsit mozgalmasabbak lesznek,
mint ahogyan tervezte, de ezt nem fogja bánni.

Október 23. – november 22.

Maximalizmusa már megint csúcsformában lesz, ami
ebben az évben nem először fordul elő. Próbáljon
meg néhány dolgot kiadni a kezéből, és inkább fedezzen fel új, ismeretlen tájakat!

November 23. – december 22.

A saját hónapjába olyan vidáman lép be, mintha
mind a négy hét egy hosszú buli lenne. A szokottnál többet megy emberek közé, és jól is fogja érezni
magát. Boldog születésnapot!

December 23. – január 20.

Békés, csendes hónapot sejtet a december, pont
úgy, ahogyan ön szereti az életet. Bár ön nagyon is
házias, belátja, hogy az ünnepet semmi sem teheti
szebbé, mint a meghitt hangulat, a kedvesség és
a szeretet.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Ha az előző hónapban belefogott valami lakáson belüli
felújításba, akkor most már sokkal jobban érzi magát
a megszépült környezetben. Ha azonban ez valamiért
elmaradt, még mindig nem késő, fogjon hozzá!

Halak

Február 20. – március 20.

Különösen jó hatással lesz mind önre, mind környezetére, hogy most még a szokásosnál is jobban fog
örülni mások sikerének, és örömmel segít mindazoknak, akik kevésbé sikeresek vagy szerencsések.
2015. december | stílus&lendület |
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BONUS klub

Minden előny

a BÓNUSZ klubban van
„A BÓNUSZ klub ajándékkatalógusa”

A BÓNUSZ klub hűségprogram még több előnyt és
újdonságot ad! Az összes kedvezmény bármely Slovnaft
és Agip töltőállomáson igénybe vehető, és az új szolgál
tatások már az online kereskedelemben is elérhetők.

tankolásnál az EVO prémium benzin vagy EVO gázolaj minden
egyes literének az árából. Az árengedmény a pénztárnál, a
fizetés előtt kérhető, a tartály teletankolása esetén.

Új ajándékkatalógus

A BÓNUSZ klub legnagyobb újdonsága az online ajándékkatalógus. Az új szabályok értelmében tehát az egyes termékek már online is megrendelhetők, és az ügyfeleink kérhetik a
megrendelt áru ingyenes kiszállítását a töltőállomásra. Annak
érdekében, hogy az ajándékokat online módon rendelhesse
meg, az új BÓNUSZ-portálon fiókot szükséges létrehoznia.
A vásárlásért kapott jutalmak most még könnyebben elérhetők, ami annak köszönhető, hogy már az alacsonyabb pontszámok is jutalomra válthatók. A kiválasztott termék esetében
ügyfeleinknek két választási lehetőségük van: az első esetében magasabb pontszám beváltása mellett alacsonyabb áron
vásárolhatják meg a terméket, vagy alacsonyabb beváltott
pontszám mellett magasabb összegért juthatnak hozzá. A termékek széles kínálatát egészítik ki az azonnal kiváltható jutalmak, amelyek már 40 BÓNUSZ pont ellenében is elérhetők.

Üzemanyag-vásárlás pontok ellenében?

Újdonság, hogy az autósok a pontokat most már üzemanyag
vásárlására is felhasználhatják. 6 BÓNUSZ pontért 5 centes
árengedményt nyújtunk a tankolásnál a Tempo Plus benzin
vagy gázolaj, vagy ECO+ Autógáz minden egyes literének árából. 12 BÓNUSZ pontért 10 centes árengedményt nyújtunk a

30

| stílus&lendület | 2015. december

BÓNUSZ-portál

Az új BÓNUSZ-portál a jutalmak online módon történő megrendelésének a lehetőségén kívül jobb áttekintést nyújt a
kártyán végbemenő tranzakciókról és a begyűjtött vagy felhasznált pontokról. Ügyfeleink a saját adataikhoz már mobiltelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül is hozzáférhetnek. Ehhez elegendő, ha regisztrálnak a www.
bonusklub.sk oldalon és létrehozzák saját ügyfélfiókjukat.

Figyelem, új kártyák jönnek!

A BÓNUSZ klub hűségprogram új technológiai rendszere egységes kialakítású új kártyák kiadását teszi lehetővé. A vevők
a régi kártyájukat bármely Slovnaft vagy Agip töltőállomáson
újra cserélhetik. A kártyacsere előtt begyűjtött pontok az új
kártya kiadása iránti kérelem kitöltése és feldolgozása után
30 napon belül jóváírásra kerülnek az új BÓNUSZ kártyán.

Online regisztráció

Ön még nem tagja a BÓNUSZ klubnak és nem élvezi annak
előnyeit? BÓNUSZ kártyáját bármelyik Slovnaft töltőállomáson már ma kiválthatja, és a pontok gyűjtését is azonnal
megkezdheti. Amennyiben elektronikusan regisztrál a www.
bonusklub.sk weboldalon, azonnal plusz 50 BÓNUSZ pontot
írunk jóvá az egyenlegén.

TERMÉK KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓK.

Akár

50 %

SZÓRAKOZÁS
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
kedvezmény

TANKOLJON VAGY VÁSÁROLJON LEGALÁBB
30 EURÓ ÉRTÉKBEN, ÉS TEGYEN SZERT KEDVEZMÉNYRE
A SONY TERMÉKEK ÁRÁBÓL.
Az akció 2016. január 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
* A töltőállomás-hálózaton belül érvényes kiskereskedelmi
árakhoz képest Slovnaft és Agip.

Szerencsés utat!

www.slovnaft.sk/sony

*

