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MOL Dynamic  
motorolajok a Dakaron

a Dakar-rali extrém nehézségi fokú terepver-
seny céljába beérkező motorkerékpár-verseny-
zők közül csak az öt legjobb nyeri el a beduinfe-
jet ábrázoló értékes trófeát. a „kiválasztottak” 
egyike idén a slovnaFt team versenyzője, 
Štefan svitko volt. a mol Dynamic csúcsminő-
ségű motorolajoknak is köszönhető, hogy a ver-
senyző a világ élvonalához tartozik. a motor-
kerékpár-tulajdonosok számára jó hír, hogy a 
svitko által a Dakaron a ktm motorkerékpár-
jához használt mol Dynamic kenőanyagok a 
slovnaft töltőállomásain is megvásárolhatók. 
a motorosszezon nálunk egyelőre még nem 
kezdődött el, hiszen jelenleg, a februári időjá-
rás közepette, kellemesebb gépkocsival közle-
kedni. használja ki a lehetőséget, és tankoljon 
most üzemanyagot előnyös árakon a slovnaft 
töltőállomásain!
a címlapon bandor Éva fiatal színésznő szere-
pel, aki már számos szlovák és magyar film-
ben bizonyította ragyogó tehetségét, pél-
dául a szeress, vagy menj el, a 66 szezon, a 
köszönöm szépen, jól és a gyerekek című fil-
mekben, amelyekben többnyire bonyolult női 
szerepeket alakított. a színházat nem szóra-
kozásnak tartja, hanem olyan művészetnek, 
amely gondolkodásra készteti az embereket. 

kellemes olvasást!

anton molnár 
kommunikációs igazgató
slovnaFt, a.s.
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Vissza 
a jövőbe!

az autógyárak 2015-re számos új modell és végre-
valahára megvalósuló, régóta várt koncepcióautó 
sorozatgyártására is ígéretet tettek. Ám az sem 
elhanyagolható, hogyan képzelik el a jövőt, illetve 
hogyan tisztelegnek a múlt nagyjai előtt.

nyugalom

Jövő-menő
a mercedes-benz F 015 elnevezésű jövőautó lét-
rehozásánál az a feltételezés vezette a tervezőket, 
hogy a zsúfolt nagyvárosokban szűkül az egyén 
személyes tere, akinek, ha egy kis meghitt nyuga-
lomra, egyedüllétre vágyik, önjáró autója kínálja 
majd ezt a lehetőséget. a mercedes szerint a telje-
sen autonóm, önjáró technológia elterjedté válik a 
közeljövőben, ezért a kocsi belsejét teljes egészé-
ben a kellemes, pihentető ellazulásnak és szóra-
kozásnak szentelték. az utasok négy elforgatható 
fotelben, egészen személyre szabottan pihenhet-
nek az utazások alkalmával.

Végre!

A bizonyíték
nem sok autótípus van, amelyet annyira várnak a rajon-

gók és a szakma képviselői, és amellyel kapcsolatban évek 
óta megannyi ígérgetés hangzott el a gyártó részéről, mint 

a honda nsX esetében. a Detroiti autószalonon végre meg-
mutatták az előző és ez idáig egyetlen generációjával legen-

dássá vált szupersportautó sorozatgyártásra érett 
verzióját. a továbbra is középmotoros nsX hib-

rid hajtásláncot kap, ami egy ikertur-
bós v6-os benzinmotorból és 
három elektromotorból tevő-

dik össze, 400 lóerős 
összteljesítménnyel. 
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légterelő

Sportzakóban
vadonatúj, óriási hűtőrácsból, légbeömlőkből és légterelő idomokból 

álló orral mutatták be az infiniti Q60 tanulmányváltozatát. a nissan 
prémiummárkájától elvárható elegancia mellett a kocsi le sem tagad-

hatná Forma–1-es partnerét, hiszen mind külsejében, mind belsejé-
ben felfedezhetők olyan megoldások, amelyek mintha egy az egyben 
a red bulltól származnának. az új Q60 sorozatgyártású változata az 

év második felében érkezik, és valószínűleg megtartja majd  
a sportos designelemet, mint a márkatársakon is alkalmazott,  

ám jelen esetben kifejezetten hangsúlyosra húzott,  
lépcsőzetesre kialakított c-oszlopot.

európai

Februárban jön
ebben a hónapban kerül a kereskedőkhöz a hyundai saját bevallása szerint is leg- 
európaibb autója, az új i20-as. a teljesen új platformra épített, nagyra nőtt kisautó 
nem közösködik egyetlen másik hyundai vagy kia modellel sem. az újdonság átlépte 
a kategóriájában lélektani határnak is elfogadott négyméteres küszöböt, egészen 
pontosan 4035 mm hosszú, azaz 4 centiméterrel nyúlik túl elődjén. a 4,5 cm-rel  
gyarapodott tengelytáv a belső térre is jó hatással van. motorok tekintetében hozza 
az átlagot a koreaiak új fegyvere, az 1,1-es és 1,4-es dízeleken kívül 1,25 és  
1,4 literes, változó szelepvezérléses benzinesek állnak csatasorba.

retró

Shelby-reinkarnáció
Ötven éve jelent meg az amerikai carroll shelby és a brit 
ac manufaktúra legendássá vált közös konstrukciója, a 
cobra 427-es. a modellnek az igazi áttörést a 7,0 literes, 
431 lóerős Ford motor beszerelése hozta meg 1965-ben. 
bár az alig 300 példányban gyártott, 262 km/óra végsebes-
ségű sportgép anyagi katasztrófának bizonyult, éppen ritka-
sága és kiváló konstrukciója miatt hamarosan legendává, a 
gyűjtők kedvencévé vált. a kerek évforduló alkalmából 50 
darab, az eredetivel megegyező shelby cobra 427-est dob-
nak piacra, darabonként 120 ezer dolláros alapáron,  
amiben a sebességváltó és a motor még nincs benne,  
csupán a polírozott fémkarosszéria.

KiShíreK
Két Porsche vissza
meglepő visszahívási akcióval nyitotta a 
porsche 2015-öt. a probléma: nem meg-
felelő nyomatékkal húzták meg a kerék-
dőlést, kerékösszetartást és utánfutást 
meghatározó elemeket, így hibás lehet 
az első és hátsó futóművek beállítása. 
a dolog pikantériája, hogy ez mindössze 
kettő darab cayenne s-t érint.

Mérges Up!
egyliteres tsi-blokkból hoznak ki 100 
lóerőt a mindössze 900 kilogrammos 
volkswagen up! miniautóhoz, amennyi-
ben a gyártó valóban elkészíti a kocsi 
gt-verzióját. márpedig ez a párosítás 
bőven elég ahhoz, hogy mosolyt csaljon 
a városi apróság sofőrjének arcára.

Yeti-tesók
nemcsak felfelé, hanem lefelé is bőví-
tené a skoda a jelenleg egy szem yetiből 
álló szabadidőautó-kínálatát. a többek 
között a renault capture és nissan juke 
ellenfelének szánt kocsi értelemszerűen 
a volkswagen tiguan alapjait  
használja majd.

Kígyó a garázsban
a tesla szerint egyes felhasználóknak 
nehezükre esik elektromos autójuk csat-
lakoztatása a hálózatra, ezért a főve-
zér, elon musk személyes bejelentése 
nyomán olyan töltőt fejlesztenek, amely 
magától csatlakozik a kocsihoz.  
a kábel állítólag úgy fog előjönni a garázs 
falából, mintha egy kígyót látnánk.
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számos újdonság közül választhatnak a felső-középkategóriás 
kombik iránt érdeklődők: a Ford mondeo Wagon és a Volkswagen 
passat Variant új generációja mellett itt a felfrissített  
peugeot 508 sW is.

és helykínálat
Kényelem

Volkswagen passat Variant – precizitás
bár a kategória egyik legrövidebb autója, mégis az átlagot jóval meg-
haladó csomagtartóval büszkélkedhet: a volkswagen passat új 
generációjának kombiváltozata ezzel együtt nem az ellentmondások 

járműve, sokkal inkább a német mérnöki képességek egy újabb 
bizonyítéka. a belső tér kialakítása, az anyagválasztás már a pré-
miumkategóriát idézi, akárcsak a vezetőtámogató rendszerek 
sokasága. a hosszabb tengelytávnak köszönhetően még tága-
sabbá vált az utastér – a kombi pedig nemcsak fejedelmi lábte-
ret kínál, de a hátul ülők fejének is jut elegendő hely. a hagyomá-

nyos órák mellett az audiból már ismert digitális műszerfallal is 
készül a kifejezetten csendes autó, amelynek úttartása kitűnő,  

a beállításokon érződik a részletmegoldások kitartó tökéletesítése.

ford mondeo Wagon – befutott
bár a modell Észak-amerikában Fusion néven már két éve kap-

ható, logisztikai problémák miatt csak néhány hónapja kezdődött 
az új generációs mondeo európai forgalmazása; a kombiverzió 
azonban csakis az öreg kontinensen kapható. miközben meg-
maradt az óriási belső tér, a Ford mérnökei már nemcsak az 
előző generáció kiemelkedő vezetési élményének továbbvite- 
lére fektettek hangsúlyt, de magasabb szintre emelték a kom-

fortot és a biztonságot is. az alapfelszereltség a prémium- 
kategóriával vetekszik, miközben a jól pakolható csomagtér  

egészen 1630 literesre növelhető, köszönhetően az egy mozdulat-
tal szinte teljesen síkba dönthető hátsó üléseknek.

peugeot 508 sW – utazóautó
a francia márka legnagyobb kombija 2011-ben jelent meg a pia-
con, az októberi párizsi autószalonon pedig bemutatkozott a fel-

frissített változat. a külső módosítások mellett tovább javult a fel-
használt anyagok minősége és bővült a felszereltség is. a típus 

legfőbb erényei – a hosszú tengelytávnak köszönhető tágas belső 
tér és az ergonomikus kialakítás – megmaradtak, míg a számos 
belső rakodórekesz mellett a csomagtartóban is találunk a sző-

nyeg alatt 48 literes rakodóhelyet. a jó pakolhatóság mellett  
a komfortos menettulajdonságok is kitűnő utazóautóvá teszik  
a megújult francia kombit, míg a térérzetet az access-szinttől 

alapáron járó óriási panorámatető növeli.

Felső-középkategóriás kombik

szemtől szemben
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ford mondeo Wagon
Hosszúság  .................................4871 mm
szélesség  .................................. 1852 mm
magasság  ................................. 1501 mm
tengelytáv  ................................ 2850 mm
Csomagtér  ........................541/1630 liter
motorválaszték  ..........3 benzines, 3 dízel
teljesítményszint .................. 115-240 le
átlagfogyasztás  ........... 4,3-7,5 l/100 km
alapár (áfával)  ........24 800-30 800 euró

design
az új típus 3,4 centiméterrel hosszabb, 
a szélesség és a magasság viszont csök-
kent az elődhöz képest, az elegáns hűtő-
maszkot és szépen ívelt övvonalat felvo-
nultató design így még sportosabb lett.

Felszereltség
a trend és titanium fokozatokban kap-
ható kombi alapfelszereltsége az egyik 
legbővebb a kategóriában. az extra tar-
tozékokat (köztük hanggal vezérelhető 
sync fedélzeti rendszer, városi kocca-
násgátló, önparkolórendszer, masszázsü-
lés vagy motoros csomagtérajtó-nyitás) 
pedig egyenként vagy csomagban is meg 
lehet rendelni.

motor
a sokszorosan díjnyertes ecoboost ben-
zinmotorokból az 1,5 literes, 160 lóerős 
egység, valamint a 2,0 literes erőfor-
rás 203 és 240 lovas változatai állnak 
rendelkezésre. a dízelpalettát az 1,6-
os, 115 lóerős motor mellett a 2,0 lite-
res aggregát 150, illetve 180 lovas ver-
ziói alkotják.

Volkswagen passat Variant
Hosszúság  .................................4767 mm
szélesség  .................................. 1832 mm
magasság  ................................. 1501 mm
tengelytáv  .................................2791 mm
Csomagtér  ........................650/1780 liter
motorválaszték  ..........4 benzines, 4 dízel
teljesítményszint ..................120-240 le
átlagfogyasztás  ...........4,2-5,5 l/100 km
alapár (áfával)  ........ 23 631-42 450 euró

design
ha nem épülne teljesen új platformra, a 
hatodik generáció akár az előző sorozat 
frissített verziója is lehetne: az elegáns, 
időtálló formán éppen annyit változtattak 
a tervezők, hogy még jobban illeszkedjen 
az aktuális márkaarculatba. 

Felszereltség
a trendline, comfortline és highline szin-
tekben kapható modellhez olyan, más 
típusoknál csakis extraként kapható tar-
tozékok járnak alapáron, mint az XDs dif-
ferenciál, a guminyomás-ellenőrző, az 
éberségfigyelő, az érintőképernyő vagy a 
kulcs nélküli indítás. 

motor
a típus esetében megszokott bőséges 
kínálatot vadonatúj vagy felfrissített tur-
bómotorok alkotják. az 1,4-es benzines 
125 vagy 150 lóerősként kapható, az 
1,8-as 180 lóerőt ad le, míg a 2,0-s tsi 
220 lovas. a legkisebb dízel az 1,6-os, 
120 lóerős egység, a 2,0 literes tDi 150, 
190 vagy 240 lóerővel választható.

peugeot 508 sW
Hosszúság  ................................ 4829 mm
szélesség  .................................. 1853 mm
magasság  ..................................1476 mm
tengelytáv  .................................2817 mm
Csomagtér  ........................512/1598 liter
motorválaszték  ..........1 benzines, 4 dízel
teljesítményszint ..................115-204 le
átlagfogyasztás  ...........4,0-5,8 l/100 km
alapár (áfával)  ........ 23 719-37 303 euró

design
a ráncfelvarrás leginkább a frontrészt 
érintette, amely a márka friss formanyel-
vezetének megfelelően agresszívebb 
fényszórókat, leD nappali fényeket és 
markáns, hatszögű hűtőrácsot kapott. 

Felszereltség
a négy felszereltségi szintben (active, 
allure, access, gt) kapható kombi a 
kényelmi funkciók terén nem marad el 
vetélytársaitól (a frissítés után elérhető 
a négyzónás automata klíma, a holt-
térfigyelő, az érintőképernyő és a tola-
tókamera is), de az asszisztensrend-
szerek terén már többet kínálnak a 
konkurensek. 

motor
benzinesből csak az 1,6-os erőforrás 
friss fejlesztésű 165 lovas változatát 
kínálja a márka, amelyet hatfokozatú kézi 
vagy automata váltóval lehet társítani. 
Dízelből már négy aggregát is található a 
palettán: a 115 lóerős 1,6 e-hDi mellett 
a 2,0 literes egység 140, 163, illetve 204 
lovas verziója kapható.
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a gépkocsit peter schlosserrel próbáltuk ki, aki egy 
nemzetközi vállalatnál k&F mérnökként dolgozik:  
„a munkahelyemre a városon kívülről járok be 
naponta, de ha a környező hegyeken át tudnék kelni, 
sokkal közelebb volna. ezért is voltam nagyon kíván-
csi a Dusterre, amelyről már sokat hallottam, és tud-
tam, hogy egy érdekes kompromisszum lenne.”

design és belső felszereltség
a gépkocsi első modellje, amely még 2010-ben jelent 
meg a piacon, nagyon egyszerűnek tűnt, és látszott, 
hogy a konstruktőrök kissé spóroltak rajta. ennek 
ellenére a vásárlók elnézték a kisebb hibáit, és ked-
velt gépkocsivá vált még azon nyugat-európai vevők 
között is, akiknek egy olcsó suv-re volt szükségük, 

extra kiegészítők nélkül. a faceliftes verziónál, ame-
lyet a gyártó 2013 végén bocsátott piacra, a modell 
számos kezdeti hibáját elhárították. az autó külső 
kialakításán látszik, hogy nem akartak rajta sokat vál-
toztatni. megújultak azonban a lökhárítók és a fény-
szórók, amelyek modernebb külsőt adnak a gépko-
csinak. a ráncfelvarrás során új elülső hűtőrácsot, 
Duster felirattal ellátott masszív tetőtartót és szélesí-
tett küszöböket is kapott. a gépkocsi belső felszerelt-
sége is mintha egy szinttel feljebb lépett volna.  
az autóban még mindig domináns szerepet játszanak 
a műanyagok, de már sokkal jobb a minőségük, és 
az ajtókon már kárpit található. a műszerfal modern, 
az ablakok kezelőgombjait a középkonzolról végre 
áthelyezték az ajtókra. a kormánykerék azonban túl 

a dacia duster rekordokat döntött, már régen túllépte az 
egymillió eladott darabszámot. nekünk egy csúcsfelszereltségű 
dízelmotoros négykerekűt sikerült tesztelnünk.

az egyszerűségben rejlik
a szépség 

dacia duster 1,5 dCi 4×4

olvasóteszt

8  | stílus&lendület | 2015. február



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.

motortípus:  négyhengeres turbófeltöltéses dízelmotor
hengerűrtartalom: 1461 cm3                                           
legnagyobb teljesítmény: 80 kW – 4000 fordulat/perc                                            
legnagyobb forgatónyomaték: 
 340 nm/1750 fordulat/perc 
méretek – hosszúság/szélesség/magasság: 
 4315/1821/1634 mm                            
tengelytáv: 2674 mm
legnagyobb sebesség: 168 km/h 
gyorsulás (0-100 km/h): 12,9 s 
az s&l mérése szerint: 12,9 s
átlagfogyasztás: 5,2 l/100 km
az s&l mérése szerint:  5,2 l/100 km
a modell ára: már 9990 eurótól, áfával
a tesztelt típus ára: 16 490 euró, áfával  

Javasoljuk:
MOL Dynamic Prima 5W–40

dacia duster 1,5 dCi 4×4

vékony, csak magasságban állítható, és még mindig 
hiányzik a könyöktámasz. 

motor- és menettulajdonságok
a másfél literes dízelmotor nem teszi atlétává a gép-
kocsit, de a rövid áttételeknek köszönhetően mégsem 
vádolhatjuk lustasággal. városban kimondottan fürge, 
azonban autópályán meg kell elégednünk a megszo-
kott „százharminccal” – ennél magasabb gyorsaság 
felett ugyanis veszít az erejéből. a faceliftet követően 
nagyot csökkent a zajossága is. az autó nem rendel-
kezik fejlett tcs (kipörgésgátló) rendszerrel, minden-
esetre összehasonlíthatatlanul jobbak a tereptulaj-
donságai, mint sok más, jóval drágább crossovernek. 
lock üzemmódban – tehát zárt differenciál mellett – 
még nehezebb terepen is jól teljesített, simán haladt 
előre 350 mm mély vízben is, ami egyértelműen sej-
teti, hogy a jövendő tulajdonosok jól járnak ezzel az 
autóval. a 210 mm-es hasmagasság, a 29,3 fokos 
első terepszög, a 23 fokos rámpaszög, a 34,9 fokos 
hátsó terepszög és az alacsony tömeg jelzi, hogy a 
Dusternek nincs sok vetélytársa az suv-ok között. 
ebben az árkategóriában meg pláne!
„a Duster szerintem nagyon jó választás azok szá-
mára, akik egy olyan suv gépkocsira vágynak, amely 
nem tartalmaz drága és szükségtelen kiegészítőket. 
ez az autó sok embert pozitívan meglephet”  
– zárta le a tesztet peter. 

az egyszerűségben rejlik

a felszereltség fontosabb elemei

abs, ebD, aFu, asp, esc, csv rendszerek, hegymeneti 
elindulást segítő asszisztens, guminyomást ellenőrző 
rendszer, hátsó parkolószenzor, media nav érintőképernyős 
multimediális rendszer, 16 colos könnyűfém keréktárcsák, 
szövetkárpit, elektromos ablakemelők elöl és hátul, 
elektromosan állítható, fűtött külső visszapillantó tükrök, 
nappali menetfény.

olvasóteszt
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bár nem pozsonyi 
színházakban, hanem 
komáromban játszik, 
az elmúlt években 
számtalan filmben 
láthatta a közönség. 
szerepei többségében 
szomorú, gondterhelt 
nőket alakít, a való 
életben viszont 
nagyon vidám 
személyiség. bandor 
évával beszélgettünk.

„szeretem
a szomorú szerepeket...”

címlapsztori
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stílus & lendület: Magyar anyanyelvű fiatalként 
Pozsonyba jelentkezett a VŠMU-ra. Nehéz volt? 
bandor éva: abban az időben még nem volt ilyen infor-
mációáradat, mint most. az első felvételin tudatosult 
bennem, hogy rengeteg hiányosságot kell még pótol-
nom! addig csak magyar közegben mozogtam, ezért az 
első számú szempont a nyelv elsajátítása volt. a felvé-
teli végül csak harmadik alkalommal sikerült, de köz-
ben már színházban is lehetett gyakorlatot tanulni, én az 
akkori magyar területi színháznál, főleg komáromban vol-
tam. természetesen csak kisebb szerepeket kaptunk, 
de bent kellett ülnünk a próbákon, hogy lássuk, hogyan 
dolgozik a rendező a színészekkel, és így fokozatosan 
tanultunk. emellett az idősebb színészek is tanítottak 
színészmesterséget.

s&l.: Volt különbség szakmai szempontból a magyar 
nyelvű színház és a szlovák nyelvű főiskola között?
b. é.: miután felvettek pozsonyba, egyedüli magyarként 
voltam a szlovák osztálytársaim között. a pozsonyi vŠmu 
képzése nagyon humánus, nagyon liberális. nem érdekli 
őket, hogy nem beszéli az ember tökéletesen a nyelvet. 
ha ez lett volna a legfontosabb, páran be sem kerültünk 
volna. a szlovák kötelező anyagon túl magyar anyaggal is 
lehet felvételizni – ezt többnyire kérik is a tanárok  
a magyar nemzetiségű felvételizőktől. 

s&l.: Pár éve önnek is lett volna lehetősége beszállni egy 
szappanoperába, de nem fogadta el az ajánlatot. Nem 
sajnálja így utólag?
b. é.: nem, nem sajnálom. annak ellenére sem, hogy a 
tévésorozatok országos ismertséget biztosítanak a szí-
nészeknek. ám ez nem egyenlő a mesterségbeli tudás-
sal. szerintem a főiskolai alapképzés után egy jó szín-
házban még évekig lehet tovább tanulni a mesterséget 
– akár életünk végéig is. ám egy szitkom nem erről szól – 
a gyors és jó improvizációról. elismerem, hogy az anyagi 
oldala miatt nagyon vonzó a tévézés. volt egy időszak, 
amikor ezt megvetettem, de most már teljesen másképp 
látom. a minap pont azt mondtam a filmes barátaimnak, 
hogy végre csináljunk mi is egy nagyon jó sorozatot, ami-
ben öröm lesz játszani. 

s&l.: Az első filmje a 2003-ban készült 66 szezon volt, 
és ha végigtekintünk filmkarrierjén, úgy tűnhet, hogy egy 
bizonyos alkotógárdával dolgozik azóta is. Véletlen?
b. é.: magam sem tudom pontosan, hiszen dolgoz-
tam már több rendezővel is. például jaro vojteket sem 
lehet összehasonlítani molnár csabival. mindenki más-
más egyéniség. kerekes péterrel szeretnék még nagy-
játékfilmben együtt dolgozni, az együttműködésem jaro 
vojtekkel, akivel a gyerekek című filmjében találkoztunk, 

még egy iskolai ismeretségre nyúlik vissza, prikler mátyás 
pedig még az egyetemi vizsgafilmjébe hívott engem és 
mokos attilát szerepelni. a filmművészeti egyetemen több 
fiatal rendező látja egymás munkáit, és talán a sok vizs-
gafilmes munkának köszönhetően van folytatása a filme-
zésnek – és ez nagyon jó! 

s&l.: Ön is úgy érzi, hogy az elmúlt években 
Szlovákiában azok a filmek lettek a legsikeresebb, ame-
lyek máshol valójában rétegfilmek lennének?
b. é.: nézettség szempontjából nálunk sem egyértelmű. 
a szeress, vagy menj el! a kommersz kategóriába tar-
tozik. a gyerekek és a köszönöm, jól inkább művész-
film kategória. sokat számít a reklám is! De az emberek 

a szomorú szerepeket...”

...jó érzéssel tölt el, hogy  
azon szlovák filmek  
iránt, amelyekben magyar  
színészek játszanak, folyamatosan 
nagy az érdeklődés...

címlapsztori
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szlovákiában kíváncsiak, és a pozsonyi vŠmu-n nagyon 
jó a dokumentumfilmes képzés. tehát vannak jó rende-
zők! például szlovákiában jól működnek a filmklubok. 
komáromban mi is nyitottunk egy filmklubot a színház-
ban, és szerencsére nagy az érdeklődés. sokat számít  
itt is a jó reklám… az viszont kimondottan jó érzéssel tölt 
el, hogy azon szlovák filmek iránt, amelyekben magyar 
színészek játszanak, folyamatosan nagy az érdeklődés 
itt, komáromban is. 

s&l.: A szerepeiben, melyeket az elmúlt években kapott, 
mindig gondterhelt, problémás, mondhatni nehéz sorsú, 
gyakran a saját koránál idősebb nőket formál meg... 
b. é.: a komáromi színházban nemrég volt spiró györgy 
csirkefej című tragédiájának a bemutatója, és ott is egy 
szétesés szélén álló nőt alakítok. nem tudom, hogy miért 
vonzom ezeket a típusokat, de szeretem, mert jól lehet 
bennük kurkászni, összetett embereket lehet így meg-
jeleníteni. egyben egyfajta terápiaként magamból is ki 
tudom űzni a bennem létező esetleges rossz szellemeket. 
persze nagyon szívesen játszom komédiában is. azért 
egy kicsit megviseli ez a sok nehéz szerep az ember lel-
két. most kaptam egy forgatókönyvet, amelyben a sze-
repemről kiderült, hogy egy tizenöt éve börtönben ülő 
nő, és a forgatókönyvben is így kezdik a jellemzést: 
negyvenöt éves, de sokkal idősebbnek néz ki a koránál. 
mondtam is magamnak, hogy már megint le kell menni 
rettenetbe… (nevetés) 

s&l.: A komáromi színházban van az embernek köteles-
ségtudata, hogy magyar közösségnek játszik?
b. é.: ez nagyon bonyolult téma, de én úgy érzem, hogy 
elsősorban jó színházat kell csinálni, és csak ezután fog-
lalkozni azzal, hogy a kulturális megmaradást is teljesít-
jük. Én ezt nem úgy csinálom, hogy egy nagy zászlót cipe-
lek közben magammal, a magyarságért. az én feladatom, 
hogy játsszak a színpadon. magyarul! ez inkább azok-
nak a feladata, akik vezetik a színházat. most például egy 
nagyon komoly, de egyben ritkán játszott darabot adunk 
elő komáromban, és fontos az, hogy az emberek gon-
dolkozzanak, ne csak szórakozni járjanak a színházba, 
hanem vigyenek haza magukkal gondolatokat és érzése-
ket is. Én azokat a darabokat szeretem, amelyek egyfajta 
tükröt állítanak a néző elé!

s&l.: Mitől jó egy színház? Miért érdemes akár egy 
vidéki színházban sokáig játszani? Van olyan színház, 
ahol megéri évtizedeket eltölteni?
b. é.: a londoni royal shakespeare színházban simán 
lenyomnék ötven évet, ha ott születtem volna. a jó színház-
nak változatosnak és igényesnek kell lennie. amíg jó ren-
dezőkkel dolgozunk, akikben van gondolat, és kizökkentik 
a nézőt is a komfortzónából, addig érdemes maradni egy 
színházban. nagyon fontos, hogy az anyag, a rendező és a 
színészek is jók legyenek. nagyon szeretek fiatal szlovák 
rendezőkkel dolgozni a komáromi színházban, de kíváncsi 
lennék például egy román vagy egy lengyel rendezővel való 
közös munkára is. a nemzetközi munka nagyon sokat tud 
adni a színésznek. ha egy színész csak egy színházban  
dolgozik hosszú éveken keresztül, fontos, hogy nyitott 
legyen, fejlessze magát, érdeklődjön a világ iránt.  
mert ha nem, akkor előbb-utóbb úgy érzi magát, hogy  
egy skatulyába kerül, ahonnan már nehéz kilépni.  
szükség van inspirációra, arra, hogy figyeljük a világot,  
a körülöttünk élő embereket. 

...azt mondtam a filmes 
barátaimnak, hogy végre csináljunk 
mi is egy nagyon jó sorozatot, 
amiben öröm lesz játszani. 

nÉvJegY
bandor Éva jászai mari-díjas színésznő, párkányban szüle-

tett, a pozsonyi színművészeti Főiskolán (vŠmu) végzett,  

a kassai thália, később a komáromi jókai színház színé-

sze lett. számos szlovákiai és magyarországi filmben szere-

pelt, egyebek mellett a 66 szezon, a szeress, vagy menj  

el! a köszönöm, jól, valamint a gyermekek. házas,  

egy gyermek édesanyja.

címlapsztori
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2
a benzin aktuális árára való tekintet nélkül a 

pragmatikus járművezetők mindig keresik 
annak a módját, hogy miként lehetne minden 

egyes liter üzemanyaggal minél több utat megtenni. 
csakhogy számos olyan trükk, amely évekkel ezelőtt 
az egyszerű műszaki kialakítású gépkocsik esetében 

1

4

a teli tartály jó ötlet abban az esetben, ha az elhagyatottabb 
helyeken nem szeretnénk az utolsó csepp benzinünket is elhasz-
nálni, amíg elérjük a legközelebbi töltőállomást. az a meggyőző-
dés azonban, hogy a minél telibb üzemanyagtartály meggátolja 
az elpárolgást, téves. a régebben gyártott egyes gépkocsik szer-
kezete talán lehetővé tette a benzingőz kipárolgását a levegőbe, 
de a modern gépkocsik üzemanyag-rendszerébe már kipárolgás-
visszanyerőket szerelnek. egyes gépkocsiknál már akár ellenőrző 
fény is jelzi, ha meglazult, vagy netán hiányzik a tanksapka.

a régebbi autók motorjai a porlasztóba köz-
vetlenül a szűrőn át szívták be a levegőt. 
amennyiben a levegőszűrő eltömődött, bizo-
nyos mértékben valóban hatással lehetett 
a fogyasztásra. a mai tökéletesebb motorok 
azonban már egy számítógép-vezérelt modul-
lal (ecm) vannak ellátva, amely pontosan sza-
bályozza a levegő/üzemanyag keverési arányt. 
a levegő előbb a szűrőn, majd ezt követően 
egy érzékelőn halad át, amely lehetővé teszi 
az ecm számára, hogy lemérje a levegőáram-
lást és ehhez mérten módosítson az üzem-
anyagon. kisebb levegőáramlás esetén keve-
sebb jut belőle a motorba. az elszennyeződött 
légszűrők tehát a benzinfogyasztást nem befo-
lyásolhatják, azonban hosszabb ideig tartó 
gyorsulást eredményezhetnek.

ez a mítosz abban az időben keletkezett, 
amikor a motorokhoz porlasztóra volt szük-
ség. a mai gépkocsikat üzemanyag-befecs-
kendezővel látják el, amely észleli a motor 
szabadonfutását a gázpedál felengedése-
kor. az üzemanyag-befecskendezés abban 
a pillanatban kikapcsol, és a motorba már 
nem jut be több benzin, annak ellenére, 
hogy a motor még jár. az egyedüli, amit az 
állandó üresbe kapcsolással elérünk, az a 
váltómű idő előtti elhasználódása.

A csaknem teljesen teli tartály 
megakadályozza a kipárolgást

Az elszennyeződött levegőszűrő 
növeli a fogyasztást

Üresbe kapcsolás  
a megállásnál

működhetett, a mai, számítógéppel vezérelt gépkocsi-
rendszereknél egyszerűen már nem érvényes. néhány 
„bevált tanács” azonban még a múltban is értelmet-
len volt. tekintsük át együtt az üzemanyag-megtaka-
rítás 10 legnagyobb mítoszát. segítünk különbséget 
tenni a valóság és az óhajok között.

mítosz
az üzemanyagtankolásról

01

3még nem túl régen rendszerint választhat-
tunk az ötfokozatú kézi és a háromfokozatú 
automata sebességváltó között. a kézi sebes-
ségváltóval csaknem mindig kisebb fogyasz-
tást lehetett elérni, mivel az ügyes autóve-
zető a hatékony sebességváltással képes volt 
szabályozni a motor fordulatszámát. a mai 

csúcsminőségű automata sebességváltók 
azonban már rendszerint jobb telje-

sítményre képesek és hatéko-
nyabbak, mint az autóvezető, 

aki a váltásnál a tengely-
kapcsolót és a sebesség-

váltó kart használja.

Kézi sebességváltó használatával 
kisebb a fogyasztás

hazai pálya



7

65

8

9

talán minden autóvezető ismeri azt a mítoszt, 
hogy ha a nap hidegebb részében benzint tan-
kolunk – mondjuk nyári időszakban korán reg-
gel – a pénzünkért több üzemanyagot kapunk, 
mert a hidegebb folyadék sűrűbb. ez az elmé-
let lehet, hogy hitelesen hangzik, csakhogy a 
töltőállomásokon a benzin föld alatti tartályok-
ból áramlik ki, amelyek természetes módon 
védettek a nagy hőingadozásoktól. minden 
változás a benzin hőmérsékletében annyira 
elhanyagolható, hogy ez semmilyen észlelhető 
megtakarítást nem eredményez.

amennyiben nem tartjuk jó műszaki állapot-
ban a gépkocsit, természetes, hogy a teljesít-
ménye csökken és „többet is eszik”. ha azon-
ban elvégezzük rajta a szükséges javításokat, 
rendszerint nem tapasztalunk különbséget a 
fogyasztásban. a régebbi modellekben ügyelni 
kell az üzemanyag-befecskendezők, a lambda 
szonda, a gyújtógyertyák állapotára és a tank-
sapka jó működésére.

még azt követően is tovább szokott tankolni, 
hogy a tankoló pisztoly automatikusan kikap-
csol? sok autóvezető meggyőződése, hogy 
az utólagos tankolással több üzemanyagot 
juttat a tartályba, így két tankolás között több 
kilométert fut a gépkocsi. az igazság viszont 
az, hogy ha a tartály megtelt és a tankolópisz-
toly kikapcsol, a további benzin a töltőállo-
más benzingőz-visszanyerő rendszerébe jut, 
és onnét vissza a tárolókba. még rosszabb hír, 
hogy a túltankolással megsérülhet a gépkocsi 
üzemanyag-elpárologtató rendszere.

az autótulajdonosok mindig egy olyan cso-
dás megoldásra várnak, amely csökkenti a 
kiadásaikat. azért is van a piacon olyan sok 
különböző, alacsonyabb fogyasztást ígérő 
adalékanyag. az üzemanyag-injektorok tisz-
títóanyagai lehet, hogy jobb üzemanyag-gaz-
dálkodást eredményeznek, de ha 
a fúvókák bepiszkolódtak, az 
adalékszerek éppen annyi 
üzemanyagot spórolnak 
meg, hogy a beszer-
zési áruk éppen csak 
megtérül – még akkor 
is, ha a gyártó által 
a reklámban leírt 
módon működnek. 

a tempomatok az egyenle-
tes sebesség megtartására 
szolgálnak, de sok autóvezető 
úgy véli, hogy segítenek üzem-
anyagot is megtakarítani. ez 
igaz lehet az autópályán megtett 
hosszú utakon, egyenes terepen. 
azonban sokan közülünk már tapasz-
talták, hogy a tempomat hirtelen gyorsított 
abból a célból kifolyólag, hogy kiegyenlítse a 
hegymenet okozta terhelést. ez a manőver 
nagy üzemanyag-fogyasztással jár – hason-
lóan, mint amikor magunk lépünk rá alaposan 
a gázpedálra. az ügyes autós, aki előrelátóan 
viselkedik, a közelgő lejtők láttán rendszerint 
lassan nyomja le a gázpedált, és pontosan 
olyan erővel, amely a sebesség megtartásá-
hoz szükséges, a tempomat által okozott hirte-
len motorfordulat-változás nélkül.

Alacsonyabb hőmérséklet esetén 
több üzemanyagot tankolunk

A fogyasztás növekszik  
a gépkocsi korával

A benzintartály  
túltöltése hasznos

Az üzemanyag-adalékanyagok 
csökkenthetik a fogyasztást

A tempomat benzin-
megtakarítást 
eredményez

10számos pick-up gépkocsi tulajdonosa meg 
van róla győződve, hogy a rakterület hátsó 
ajtajának lenyitása előnyös az aerodina-
mika szempontjából, mert csökkenti az 
üzemanyag-fogyasztást. a valóságban azon-

ban az aerodinamika szempontjából hatéko-
nyabb a felcsukott ajtóval történő haladás. az 
áramló levegő átbukik a kabin fölött és tolja 
előre a gépkocsi hátsó részét. ennek a hasz-
nos levegőáramlásnak a hatása csökken, ha a 
hátsó ajtó ki van nyitva. a szakemberek ezért 
nem tanácsolják ennek az alkotórésznek pél-
dául hálóra történő kicserélését. az aerodina-
mikai hatás kb. olyan, mint amikor egy csónak 
halászhálót von maga után a vízben.

A plató ajtajának lenyitása  
javít a fogyasztáson
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Újjászületésre 
hangolva

Hogyan csöppenjünk tavaszi harmóniába

Méregtelenítés:

a változás szele jön, a tél az utolsókat rúgja. ahogyan az időjárás 
mindennapos fordulatai, úgy az új évszakok is hatással vannak ránk: 
hangulatunkat, érzelmeinket lassan, de tartósan befolyásolják.  
a tavasz közeledtével lényünk lassan felébred, több energiával ég, 
ezért ezt a változást érdemes tudatosan is előkészíteni…

az első lépés
méregtelenítés alatt azt értjük, hogy meg-
próbálunk eltávolítani minden anyagot a 
szervezetből, amelyre nincs szüksége. ezek 
a salakanyagok és a feleslegesen raktá-
rozott tápanyagkészletek. a méregtelení-
tés legegyszerűbb módszere a fokozott 

folyadékbevitel és a csökkentett méreganyag-bevitel. 
bőrünket szaunázással, bélrendszerünket rostpótlás-
sal és az emésztés serkentésével, májunkat mértékle-
tességgel, táplálékmegvonással, a tüdőnket pedig friss 
levegőn történő mozgással tisztíthatjuk. többféle bevált 
kúra közül választhatunk, de tartsuk szem előtt, hogy 
egy-egy méregtelenítés során a méreganyagok csak 
speciális ásványi anyagokhoz kapcsolódva tudnak kike-
rülni a szervezetből. így a kúra alatt vegyünk magunkhoz 
könnyen felszívódó kelát-kötésű molekulákat, melyek a 
fémek szerves savakkal alkotott komplexei.

1 2
szelíd méregtelenítés
bizonyos esetekben, kismamáknál, 
gyerekeknél és beteg embereknél 
veszélyes lehet a kizárólagos 
folyadékfogyasztás. ilyen helyzetekre 
ajánljuk a méregtelenítő tapaszt, 
melyet bioboltban, drogériában is be 
lehet szerezni. a talp akupunktúrás 
pontjain keresztül ható találmányon 
kívül esetleg próbára lehet tenni 
az ionizált vizet, amely lúgosítja az 
elsava sodott szervezetet.

léböjtkúra
léböjt során a megnövekedett 
folyadékbevitel nagyban hozzásegíti 
szervezetünket a méreganyagok 
kimosódásához. végezhetjük tiszta 
vízzel, teákkal, gyümölcslevekkel. ha az 
utóbbinál maradunk, olyan gyümölcsöt 
válasszunk, amely nem emeli a 
gyomorsavszintünket: az ananász-, 
alma-, cékla- vagy sárgabaracklé 
megfelel. léböjtkúra előtt érdemes 
kikérni háziorvosunk véleményét.

fogyó
kúra

ideálistestsúly

életmód
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a súlyfelesleg leküzdése
a leghatásosabbnak titulált diéta sem ér fel étkezési szokásaink mér-
tékletessé tételével. kultúránkban szinte természetessé vált a mérték-
telen habzsolás, ugyanakkor a fogyás iránti vonzalom. a trendek azt 
diktálják, hogy csak rajtunk múlik, megvalósítjuk-e önmagunkat, azaz 
az ideált. törekedjünk arra, hogy a „diéta” egy kiegyensúlyozott, rend-
szeres, vegyes étrendre épüljön! így lassabb, de biztosabb lesz a hatás. 
a villámdiétákat kifejezetten kerüljük!

lelki ráhangolódás a tavaszra
a harmóniát és a boldogságot lelkiekben is elérhetjük. 
ehhez tudatosan kell törekedni a számunkra megfelelő 
életminőség kialakítására. „az vagy, amit megeszel” – 
szól a fáma, ám a harmóniát az étrenden túl szellemi-
lelki életünkben is meg kell teremteni. a gyakorlatban 

ezt egyszerűnek tűnő cselekedetekkel, ám olykor csak nagy 
energiák árán tudjuk megvalósítani. a lelki „nagytakarítást” 
pedig nem lehet elég korán elkezdeni. 

Diéta:

Harmónia:

1

2

2

testkontrolldiéták
ebben a diétában a szénhidrátokat külön kell választanunk a fehérjéktől, 
mert az elv szerint a szervezet különböző időszakokban máshogy működik. 
a délelőtti, kiválasztási időszakban csak friss gyümölcsöt, vagy a levét 
szabad fogyasztani, mert az emésztés sok energiát igényel. a fehérjében, 
illetve szénhidrátban gazdag táplálékokat nem szabad egyszerre 
fogyasztani, hanem ezeket semleges hatású étkekkel kell kombinálni. 
bizonyos ételpárosításokról, a fehér lisztről, a tejről és a cukorról  
is le kell mondanunk a diéta során.

Fehérjediéták
ezzel a módszerrel a szénhidrátokat szorítjuk ki az 
étrendünkből. a mennyiségcsökkentő diéták helyett ez a 
módszer konkrét étkeket zár ki az étrendből. ezzel egy időben 
a húsok, tejtermékek szabadon fogyaszthatók. ha kiiktatjuk 
vagy ügyesen helyettesítjük a pékárukat, ez a diéta viszonylag 
könnyen betartható, és tartós átalakuláshoz vezet. ide tartozik 
bizonyos értelemben a paleolit diéta is.

néhány jó tanács
szeressük önmagunkat és a nekünk fontos 
embereket. legyünk jó kapcsolatban 
a körülöttünk lévőkkel és a családdal. 
tanuljuk meg kifejezni az érzelmeinket, 
fogalmazzuk meg céljainkat. próbáljuk meg 
élménydúsan élni a hétköznapjainkat, s ez 
ne függjön az anyagi jóléttől. ne vonjuk meg 
magunktól az örömforrásokat: keressünk 
olyan helyzeteket, amelyek hozzásegítenek 
a feszültségmentességhez, nyugalomhoz.

1Boldogság
az ember természeténél fogva keresi 
a boldogságot, és arra törekszik, 
hogy elérje. a legmodernebb felfogás 
szerint a boldogság és a harmónia 
érzete nem egy állapot, hanem egy 
folyamat része. ilyen például a pozitív 
pszichológia. a boldogság állapotába 
akkor kerülünk, ha valamilyen kitűzött 
cél felé haladva, különböző akadályokat 
legyőzve sikeressé válunk, és tökéletes 
élményben van részünk. a célok és  
az akadályok együtt teremtik  
a boldogság harmóniáját.

ideálistestsúly

jókedv
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mint sok más esetben, itt is igaz, hogy a legjobb mód-
szer a megelőzés: ha például párologtatunk a lakásban, 
és nagy levelű növényeket ültetünk, nem lesz száraz a 
levegő. a jól megválasztott étrenddel hidratáljuk szerve-
zetünk sejtjeit. a túlzott tusfürdőhasználatot igyekezzünk 
kerülni, s a hosszú fürdőzéseket cseréljük le napi  
egy frissítő zuhanyra. a tusfürdő sértheti bőrünk  
természetes védőrétegét, ezért elég kétnaponta,  
kis mennyiségben használni.

ilyen a baj
ha nem vigyázunk, bőrünk a száraz hidegtől húzódik, kipi-
rosodik, hámlik, majd viszket. a környezet változásait 
érzékenyebben viseli, ellenálló képessége csökken. ha 
ilyesmit tapasztalunk, válasszunk kifejezetten télspeci-
fikus testápolót, arc- és kézkrémet – ezeket már az első 
hidegekben is elkezdhetjük használni.

Védőpajzs extrém körülményekhez 
mindig, mielőtt a szabadba megyünk – de főleg nagy szél 
esetén – kenjük be az arcunkat megfelelően zsíros krém-
mel. természetes, telített zsírokban gazdag olajakat, 
használjunk. Fagyos időben tilos magas víztartalmú  
krémeket használni. 

Mentsük a menthetőt!
a már kiszáradt bőrt rendszeres lefekvés előtti kezelés-
sel, természetes testápolóval gyógyítsuk. a vérkeringés 
fokozása kulcskérdés, melyet meleget adó pakolásokkal, 
masszázzsal érhetünk el. a meleg fürdő nem szárít, ha 
vérpezsdítő aromaolajat, például rozmaringot, gyömbért 
keverünk a vízbe. 

A függővé tett bőr
az ásványi olajból származó hatóanyagok a bőr „függősé-
géhez” vezetnek. ilyenek a paraffin, a szilikon, a ceresin, 
a petrolatum és társaik. ha rendszeresen alkalmazzuk 
őket, egy idő után akkor is kívánja majd őket az ajkunk,  
a bőrünk, amikor nem lennének szükségesek. e nem bőr-
rokon anyagok az ajakír használatával a szájba is jut-
hatnak, majd elraktározódnak a májban, vesékben. 
kontrollált natúrkozmetikumokban ilyenekkel elvileg  
nem találkozhatunk, de vásárlásnál nem árt figyelni  
az összetevőkre.

Egyszerű elkészíteni
Testápoló
használjunk természetes testápolót, amit kevés olí-
vaolaj és egy kis tengeri só keverékéből készítünk. 
Dörzsöljük be vele a bőrünket, majd langyos vízzel 
öblítsük le. a só tisztít, az olaj táplál és puhít.

Arcpakolás
házi arcpakolást készíthetünk friss ananászból, 
répa léből, banánból, tojássárgájából. ezek valame-
lyikét egy csepp mézzel és egy kis túróval keverjük 
pépessé, majd gőzzel melegítsük fel az arcunkat és 
egyenletes rétegben vigyük fel rá a pakolást.  
a 20–30 perces hatóidő végéig feküdjünk kényel-
mes, meleg helyre, és lazítsuk el magunkat.

bőrápolás 
Bőrünket a tél száraz hidege minden más évszaknál 
jobban megviselte. Külső védőtakarónknak ilyenkor 
a gyakori páratartalom-változással és az állandó 
hőingadozással is meg kell birkóznia. utánanéztünk, 
mivel óvhatjuk meg, továbbá hogyan készíthetjük  
fel a soron következő időszakra. 

Okos 
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az eltérő jógatípusok alapvetően a fizikai nehézség szintjén 
különböznek, illetve eltérően helyezik a hangsúlyt a fizikai 
vagy a szellemi feladatokra. hogy hozzánk melyik jógatípus 

illik, azt személyiségünkön túl életszakaszunk is meghatározhatja. 
alábbi összeállításunkban különböző, kevésbé ismert típusokat 
mutatunk be, igazi ínyenceknek.

Jógavariációk
az ész, a szív és a test összehangolása. eredeti hindu és buddhista célja 
szerint e hármas adja a jóga lényegét, habár ma már a legtöbben „csak” 
egy népszerű testedzési módként tartják számon. a tradicionális  
elemeket viszont a modern jógastúdiók is átveszik, a 
nyújtásokkal és a tartásokkal az elme elcsendesítésére 
vezetve rá a résztvevőket.

Öt különleges típus testnek és szellemnek

21 korunk egyik legnagyobb mestere, a nemrég 
95 éves korában elhunyt b.k.s. iyengar fej-
lesztette ki. rossz fizikumú, alultáplált gyerek-
ként iyengarnak rövid időn belül a tífusszal, a 
maláriával és a tuberkulózissal is meg kellett 
küzdenie. ilyen előzmények után nem csoda, 
hogy a mester patandzsali (a jóga szútra kézi-
könyvek társszerzője) ősi jógaszútráira, böl-
cseleteire épülő gyakorlatsorai sokszor kife-
jezetten különböző betegségek kezelésében 
segítenek. iyengar tanítása szerint a hevede-
rek, kötelek, téglák és egyéb eszközök kom-
binálása a jógával más sportoknál is hatéko-
nyabban csökkentheti a hátfájás, a magas 
vérnyomás, az álmatlanság vagy  
a depresszió tüneteit.

Jinjóga
a hetvenes évek vége óta egyre népszerűbb, 
sokan dinamikusabb típusú gyakorlással is 
kombinálják. a taoista jóga lényege, hogy az 
ászanákat, azaz a különböző pózokat hosz-
szan, három-öt vagy akár húsz percig is kitart-

ják. ez idő alatt a test elernyed, így a nyúj-
tások hatékonyabbak és egészen 

a mély kötőszövetekig hatolnak, 
miközben egyfajta meditációra is 

lehetőség adódik. egy ilyen pasz-
szív jógaórán a résztvevők jóval 
kevesebb gyakorlatot végez-
nek, mint a jang típusú kurzu-
sokon, és a pózok elnevezése 
is különbözik. az első néhány 

alkalommal nehéz lehet 
mindezt megérteni és 

átengedni magunkat 
az elmélyülésnek, 

így az esetleges 
kezdeti kudar-
cok ellenére is 
legyünk türel-
mesek magunk-
kal, az eredmény 

néhány óra után 
megérkezik.

Iyengar-jóga

sport
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4

Bikramjóga

Vinyasa Flow

a legismertebb jógatípus azok közül, amelye-
ket fűtött teremben végeznek. a 26 gyakorla-
tot 38-40 fokos hőségben, 90 perc alatt kell 
végrehajtani. a tartások egymásra épülnek és 
a teljes testet átmozgatják. ez egy fizikailag 
megerőltető edzés, de a hőség miatt az izmok, 
szalagok a szokásosnál is rugalmasabbá vál-
nak, ezért a kezdők esetében is minimálisra 
csökken a sérülés veszélye. a meleg a kerin-
gési rendszert is alaposan megdolgoztatja, 
kiemelt figyelmet kap a helyes légzés, miköz-
ben a test méregtelenítési folyamatai is maga-
sabb fokozatba kapcsolnak.

5Antigravity-jóga
egy légakrobatikai koreográfus nem is ala-
píthatott volna más jógairányzatot, mint anti-
gravitációsat. christopher harrison követői 
az utóbbi években a világ egyre több orszá-
gában keresik az utat az ananda, azaz a fel-
szabadult öröm felé – plafonról lelógó köte-
lek és függőágyak segítségével. az antigravity 
yoga (agy) órán nem ritka, hogy az ember fej-
jel lefelé függeszkedik valamivel a föld felett, 
ezért terhesség vagy porckorongsérv ese-
tén, vérnyomásproblémákkal küzdők és szé-
dülékenyek körében, vagy például szívbete-
geknek nem ajánlott. az sem mindegy, milyen 
ruhában kezdjük el az edzést: rövidnadrágban 
vagy ujjatlan pólóban fájdalmas horzsoláso-
kat szerezhetünk a kötelektől. Összességében 
viszont teljesen biztonságosak a gyakorlatok, 
és mivel nem mindennapiak, izgalmasak és 
szórakoztatók is. 

a különböző jógatípusok alapja általában azo-
nos, részben pedig egymásból is merítenek.  
a vinyasa Flow például az astanga, az iyengar 

és a vinijóga találkozásából született, kifeje-
zetten dinamikus típus. a különböző pózo-
kat összefűzve mozdulatsorok keletkez-
nek, a 90 perces edzéseken a résztvevők 
folyamatos mozgásban vannak. a pózok 
közti átváltó mozdulatok éppen olyan fonto-

sak, mint maga a kitartás, amely egyébként 
a szokásosnál rövidebb idejű. a sorrend szinte 

végtelen módon variálható, ezért aligha akad 
két egyforma vinyasa Flow óra, az oktató szá-
mos téma, testrész vagy úgynevezett „csúcs” 
köré építheti az edzést. a relaxáció rendszerint 
az óra végére marad. 
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egy kiadósabb 
kávékülönlegességgel 
a kanapéra kuporodva 
olvasgatni, beülni egy 
hangulatos kávézóba, 
s kortyolva, süteményt 
majszolva onnan figyelni 
az utca történéseit… 
maga a tökéletes 
nyugalom és harmónia.

Fekete ÉlVezeteK

gasztronómia
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sl-tipp: ha a tortalap elég vastagra 
duzzad, vágjuk ketté és a krémből 
töltsünk a két piskótalap közé is! 

sl-tipp: Ha frissebb ízre 
vágyunk, kísérletezzük ki, milyen 

gyümölcsdarabkákkal dúsítva  
lesz a legfinomabb a mousse.

Hozzávalók:  
125 g ét- 
csoki, 250 g 
mascarpone, 
100 g porcukor, 
1 csomag 
vaníliás cukor,  
4 db tojás,  
2,5 dl fekete-
kávé, 3 db 
zselatinlap.

Hozzávalók:
tészta: 1 dl erős 
feketekávé, 18 dkg 
vaj, 18 dkg cukor,  
3 tojás, 25 dkg liszt, 
1 csomag sütőpor,  
1 marék szemes 
kávé.  
krém: 3 evőkanál 
barna cukor,  
60 dkg porcukor,  
15 dkg vaj,  
1 dl tej, 1 dl kávé,  
1 teáskanál,  
finomra őrölt kávé,  
1 doboz habtejszín.

Mascarponés kávédesszert
Így készül: 

1) a legalsó réteghez verjük fel 2 tojás sárgáját 80 g por-
cukorral, majd adjuk hozzá az olvasztott csokoládét, és 
tegyük hűtőbe a poharakat. 2) keverjük el a mascarpo-

nét a vaníliás cukorral és verjünk fel 2 tojásfehérjét kemény 
habbá. lassan forgassuk a mascarponéhoz, s mehet ez is a 

hűtőbe. 3) eközben a kávéból kávézselét készítünk.  
a forró kávét keverjük el a maradék cukorral és a már beáz-

tatott zselatinlapokkal. hűtsük szoba-hőmérsékletűre.  
4) végül vegyük ki a hűtőből a lehűtött poharakat és réte-
gezzük rá a csokoládékrémet, majd a mascarponekrémet, 

arra pedig a kávézselét. tálalásig hűtsük tovább.

Karamellkrémes kávétorta
Így készül: 

1) a vajat olvasszuk fel, és a cukorral keverjük simára.  
2) adjuk hozzá a 3 felvert tojást, a kávét, majd adagonként  

a lisztet is. 3) egy tortaformát béleljünk ki sütőpapírral. Öntsük 
bele a tésztát a formába, majd hintsük rá egyenletesen a kávé-

szemeket. 4) előmelegített sütőben süssük 180 °c-on fél óráig. 
5) a krémhez keverjük össze a kávét, a tejet és az olvasztott 

vajat. 6) egy lábasba tegyük a barna cukrot és kevergetés  
nélkül olvasszuk karamellé. vegyük le a tűzről, majd mikor már 

alacsonyabb a hőmérséklete, öntsük hozzá a vajas tejet.  
7) Újra melegítsük és kevergessük, míg a karamell fel nem 

olvad. habverővel kezdjük habosítani, miközben az őrölt kávét 
és a porcukrot hozzáadjuk. 8) a habtejszínt verjük fel kemény 

habbá, keverjük össze a krémmel, és kenjük rá a piskótára. 

sl-tipp: fűszerkeverékek készítéséhez használjunk 
mozsarat! Ha ebben dolgozzuk össze a fűszereinket, ízük 
sokkal intenzívebb és frissebb lesz. 

Hozzávalók:  
sóskaramell:  
40 g vaj, 1 teás-
kanál tengeri só,  
10 dkg cukor,  
2 evőkanál víz,  
fél dl zsíros tejszín. 
latte: 1 adag 
feketekávé,  
1,5 dl tej. 
fűszerkeverék: 
1 kiskanál őrölt 
kardamom, 2 kis-
kanál őrölt fahéj,  
1 kiskanál  
tengeri só.

Sóskaramell latte
Így készül: 
1) a sóskaramellhez egy kis fazékba öntjük a vizet, felmelegítjük, 
majd beletesszük a cukrot, s alacsony hőmérsékleten megolvaszt-
juk. ne kevergessük! kis lángon addig várjunk, míg szép barna 
karamellszínű lesz, ekkor már elpárolog belőle a víz. 2) zárjuk el  
a lángot, adjuk hozzá a vajat és a sót, keverjük össze. mikor elegye-
dett, lassan öntsük hozzá a tejszínt, s melegítsük újra, de csak kis 
lángon, míg simává nem válik. 3) Főzzünk egy adag feketekávét, 
majd habosítsuk fel a tejet, s engedjük fel vele a kávét. erre jöhet a 
karamellszósz. 4) a fűszerkeverékhez törjük össze a fahéjat, a kar-
damomot és a sót. ebből is szórjunk egy csipetnyit a hab tetejére.

gasztronómia
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A pörkölés szintjei
az elterjedt beidegződésekkel ellentétben a pörkölés nem égetést 

jelent, hanem olyan magas és száraz hőmérsékleten történő beha-

tást, amely során megmaradnak a fajta eredeti jellegzetességei. 

erősség és a pörkölés időtartama szerint manapság különböző 

szinteket tartanak számon. az alábbi iskolák mind más és más jel-

leget képviselnek. az erősebb pörkölés elnyomhatja a kávé eredeti 

karakterét, ami elsősorban a francia kávékra jellemző.

Hamburgi 
világosbarna

Bécsi 
középbarna 

Francia 
sötétbarna

Olasz 
mélybarna

cappucino
espresso

felgőzölt tej

tejhab

Miből és mennyit?
mocha

espresso

csokoládé

felgőzölt tej

tejhab

americano
espresso

forró víz

macchiato
espresso

felgőzölt tej

élénkítésAz
a kávézás mindennapjaink része, ám ezt  
a tevékenységet is lehet gasztronómiai élmény-
ként űzni. a kávé régre visszanyúló hagyományai 
és kultúrája lehetővé teszi, hogy ínyencségként 
közelítsünk a jó feketéhez.

m vészete

világszerte elterjedő szokás is tőlük eredeztethető.  
a kávéházakban a rövid, frissítő fekete mellé felszol-
gált vizet ők nem a kávé után, hanem előtte isszák meg, 
ugyanis meggyőződésük, hogy a náluk szinte alapvetés-
ként mindenhol elérhető remek eszpresszót nem leöblí-
teni kell, hanem előtte szükséges az ízlelőbimbókat elő-
készíteni az élvezetre egy tisztítókorttyal.
bármerre is járunk a világban, érdemes kipróbálni a helyi 
kávézási szokásokat is, hiszen a jó kávé nem csupán pil-
lanatnyi élettani hatásai miatt a barátunk, de valódi kuli-
náris gyönyört is nyújthat, amennyiben értő kezek közül 
kerül értő közönség asztalára.

Sz ámos eredettörténet és legenda kering arról, 
hogyan is került a kávé az asztalunkra – a szá-
lak egészen arábiáig, az oszmán birodalomig, 

sőt gábriel arkangyalig és mohamed prófétáig 
nyúlnak. egy azonban biztos, napjainkban egyre 

nagyobb divat és elvárás, hogy a régi idők agyon-
pörkölt, kotyogón lefőzött „ipari termelésén” túllen-

dülve odafigyeljünk a minőségre. a tömegfogyasztásra 
szánt kávéfajták terén általában két típust különböz-
tet meg a világ: a robustát és az arabicát. utóbbi ízben, 
aromában és árban is felülmúlja társát, ellenben csak 
mintegy harmadannyi a koffeintartalma, és termesz-
tése is speciálisabb körülményeket igényel: kizárólag 
1000–2000 méteren lévő vulkanikus talajon, a trópusi 
éghajlati övben terem. mégis, a világ kávétermelésé-
nek csaknem 60-70 százalékát az arabica adja. 

Hogyan fogyasszuk? 
az eszpresszó elfogyasztásának is megvan a maga, 
országonként változó etikettje, amiben természe-
tesen az olaszok viszik a pálmát, miképp a lassan 
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Corinthia Hotel Budapest
www.vincebudapest.com

Let us be your ‘private dancer’!
we wiLL guide your senses, and show you the 
pLeasure of wines you have yet to experience.

`̀A6-8
march 

2015.

Wine ShoW
BudapeSt
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kiállítás

a hideg téli napok arra ösztönzik az embert, hogy felmeleged-
jen egy jó koncerten, érdekes kiállításon vagy egy moziban. 
a hónap érdekes könyveket kínál azok számára, akik 
szívesen olvasgatnak az otthon melegében. 

februári ajánlat

everest
poprádi múzeum, 2014. 10. 8. – 2015. 3. 15.

a tátraalji múzeum a világ legmagasabb csúcsának megmászására szervezett 
expedíció 30. évfordulójának emlékére rendezte a kiállítást. a csúcsot megmá-

szó első csehszlovák állampolgárok (a világon sorrendben a 18. és 19. hegymá-
szóként légzőkészülék alkalmazása nélkül jutottak fel a csúcsra) jozef psotka 
és Demján zoltán voltak. a kiállítás egyben megemlékezés a szlovák hegymá-

szás legendás alakjának, jozef psotka születésének nyolcvanadik évfordulójáról 
is, aki a mount everestről történő visszatérésnél odaveszett. a kiállítás a hegy-

ség felfedezésének történetét is bemutatja.  
www.muzeumpp.sk

VinCE Budapest Wine Show
budapest, 2015. 3. 6–8. 
borfanatikusokat és több száz nemzetközi szakértőt várnak 
március 6–8. között a corinthia hotel budapest impozáns sza-
lonjaiban, ahol 160 kiállító több mint 1000 bora kóstolható 
napijeggyel. az ötcsillagos környezethez illő, a minőséget kép-
viselő hazai és külföldi kiállítók mellett a világ minden tájáról 
érkező neves előadók és megismételhetetlen borsorok is vár-
ják az érdeklődőket a közel 30 mesterkurzuson, ahol izgalmas 
témákkal ismerkedhetnek a pezsgőktől a távoli égtájak külön-
legességein át a gasztronómiáig.
vincebudapest.hu

Forró 
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a rovat címekultúra

Á

Ïennio Morricone
sloVnaft aréna, pozsony 2015. 2. 20.  

a volt egyszer egy vadnyugat című filmben megszólaló szájharmonika mági-
kus erejű melódiája talán mindenki számára ismert, de minden bizonnyal 

kevesebben vannak azok, akik annak szerzőjét is ismerik. a 85 éves olasz 
szerző – akit összesen öt alkalommal jelöltek oscar-díjra – művei más sike-
res filmekben és televíziós sorozatokban is felcsendülnek, a számuk pedig 

meghaladja az 500-at! a szerző halhatatlan filmzene-slágerei első és utolsó 
alkalommal hangzanak el a slovnaFt arénában rendezett kétórás program 

során. a cseh szimfonikus zenekart a filmzene világának világhírű  
karmestere, ennio morricone vezényli.

www.ticketportal.sk

Wine 
show

koncert

Ï



Könyv

dVd

zene

film
eszeveszett mesék
aerofilms

a hat történet összekötő témáját olyan kisebb-
nagyobb igazságtalanságok képezik, amelyek ellen 
az ember még védekezni sem tud, ha nem akarja 
átlépni a törvény és a jó erkölcs határait. csakhogy ami sok, az sok, és egyszer min-
denkinek elfogyhat a türelme. az almodovar testvérek meglepő fordulatokkal teli 
humoros történeteinek végén garantált a feszültségoldó nevetés.
premier: 2015. 2. 19. 
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D. Tóth Kriszta
húszezer éjszaka

bookline könyvek

húszezer éjszaka az több mint 54 év. egy 
egész élet, amit ugyanazzal az ember-

rel kéne hűségben leélnünk. De képes-e 
erre ma egy negyvenes, érzelmekre és inti-

mitásra szomjazó nő, aki a mindennapi 
rutinba, a látszatvilágba és saját kínzó 

vágyaiba beletörik?

Margaret george
VIII. Henrik önéletrajza I–II.

ulpius-ház

nagyszabású művében margaret george most úgy 
ismertet meg bennünket viii. henrik történeté-

vel, mintha maga a hajdanvolt uralkodó mesélné 
el nekünk emlékirat formájában, amelyet a király 
bizalmát élvező udvari bolond, Will somers meg-

jegyzései tagolnak.

ZUZAnA hOMOLOvÁ ÉS MiLOŠ 
ŽELEZŇÁK
KÉT ÜreSSÉg KÖZÖTT
slnko reCords kiadó

a végtelenül intim album ez alkalommal nem 
a félig elfeledett népi örökség cizellálásával 
foglalkozik. az ének teljesen a gyökerekhez 
tért vissza, amelyet csak a harmonika,  
a síp és az ütőhangszer finom hangja kísér.  
a következő szavak fejezik ki legpontosabban 
a tartalmát: a lét elviselhető könnyedsége.

eLÁn egYÜTTeS
ÉLve neM KAPnAK eL 

MinKeT
Warner musiC

négy év szünet után megjelent a 
formáció 14. albuma, amelynek 

szerzői azok az urak, akik a hazá-
jukban már mindent elértek.  

ez egyben ajándék is vašo és jožo 
60. születésnapjára. miben más ez 

az album? talán a fúvós hangsze-
rek időnkénti megszólalása, ami 
nagyon jól illik ehhez a zenéhez. 

különben semmi új nincs benne, 
csak csupa elán! 

A 7 TÖrPe
magiC boX

3D-s német mesefilm. bobó egy szerencsétlen 
véletlen folytán megszúrja rózsika hercegnő 
ujját még azelőtt, hogy annak tizennyolcadik 

születésnapján az óra elütötte volna az éjfélt, 
és ezzel beteljesült az átok. bobónak és társai-
nak a hibát jóvá kell tenniük. hogyan?  hát egy 

szerelmes csókkal!

A MESÉLŐ
Continental film

egy férfi szerelmi drámája, aki pár-
huzamosan két gyönyörű nővel (eva 
herzigova és ana geislerová) épí-
tette fel az életét, a hazugságok 
végtelen hálója alapján. a férfi csak 
a pillanatnyi jelennek él, ami sors-
döntővé válik a számára.

¿
¿

ÁÁ

¡

¡



fejtörő
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A rejtvény megfejtését 2015. február 20-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. Nyerteseink: Jászai Gabriel, Szepsi; Kovács Roland, Búcs; Szikonya Dezider, Tany. Gratulálunk!  
A szerencsés nyerteseket 20 euró értékű üzemanyag-vásárlási utalvánnyal ajándékozzuk meg, melyek a Slovnaft-töltőállomásokon válthatóak be.



horoszkóp

Christian 
bale
1974. 01. 30.

robbie 
Williams
1974. 02. 13.

rene 
russo
1954. 02. 17.

rihanna
1988. 02. 20.

tevékenyen   
        a tél végén

Kos
március 21. – április 21.

az előző hónapban sok embert bátorított, most érezheti 
ennek áldásos hatását. nemcsak azt tapasztalhatja meg, 
hogy milyen jó érzés másoknak segíteni, hanem sok új 
barátra is szert tehet. különösen a hónap közepén  
nő meg nagyon a népszerűsége.

Bika
április 22. – május 21.

ha az előző hónapban már fellendült az anyagi helyzete, 
akkor ez folytatódni fog, ráadásul még egy kis tartalékot  
is tud majd képezni. ha az előző időszakban még nem 
érezte a fellendülést, ne aggódjon: február remek  
lehetőségeket rejteget.

ikrek
május 22. – június 21.

valaki egy érdekes új hobbira hívja fel a figyelmét, amit 
nagy kár lenne nem kipróbálni. a párkapcsolatán belül 
rend és harmónia uralkodik, barátaira pedig mindig számít-
hat. egy idősebb rokon kellemes meglepetést okozhat.

rák
június 22. – július 21.

az ön valódi terepe az otthon és a család, így még saját 
magát is meglepi, ha ebben a hónapban több kedve lesz 
valami házon kívüli programra, esetleg barátok közé menni 
vagy utazni. kedves rák szülött: tegye ezt, szórakozzon,  
és érezze jól magát!

Oroszlán
július 22. – augusztus 23.

Függetlennek, erősnek érzi magát, ami igaz is, és pozitív 
életszemléletével a lehető legjobb dolgokat fogja behívni 
az életébe. a jelenleg társkereső oroszlánoknak a hónap 
második fele ígér egy érdekes találkozást, amit nagy  
kár lenne kihagyni.

Szűz
augusztus 24. – szeptember 22.

változatlan örömmel végzi a munkáját, kollégái körében 
is jól érzi magát. a hétvégéket szívesebben tölti a család-
dal, egy kis lazítással, de nincs ebben semmi rossz. az idő 
most úgyis inkább a passzív pihenésnek kedvez.

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

ez a hónap az ön életében a párkapcsolatok-
nak kedvez a legjobban. ha kapcsolatban él, 
közelebb kerülnek egymáshoz, sőt valami egé-
szen új színt fedeznek fel közös életükben. ha 
szingli, akkor meg fogja tapasztalni, hogy meny-
nyien vágynak az ön társaságára.

Skorpió
október 23. – november 22.

Ön a megszokott hatalmas energiával lépett be 
ebbe az évbe, de ez a hónap már inkább a lazí-
tásnak kedvez. nyugodtan kérjen meg máso-
kat, hogy segítsenek, akár a munkahelyi fel-
adatokról, akár a házimunkáról van szó. 

nyilas
november 23. – december 22.

az előző, csendesebb hónap után ismét a régi 
energiájával veti bele magát a mindennapokba. 
kedvére lesz a pezsgés, a sok változás, a társa-
sági élet. még az sem kizárt, hogy egy pár napos 
kellemes utazás hoz friss színt az életébe.

Bak
december 23. – január 20.

ez a hónap épp olyan nyugalmas lesz, mint 
ahogyan ön szereti az életet. a hónap legfon-
tosabb feladata az ön számára: a személyes 
határok kijelölése. ha ez sikerül, nagyon jól 
fogja magát érezni a bőrében.

Vízöntő
január 21. – február 19.

az idei születésnapjának nagyon örül majd, 
hiszen minden idegszálával érzi, hogy ez az 
életév valami nagyon kellemes meglepetést 
tartogat. koncentráljon arra az életterületre, 
amelyben a legjobban vágyik változásra  
– higgye el, be fog következni.

halak
február 20. – március 20.

romantikus hangulatban lesz ebben a hónap-
ban, de ezzel nincs is semmi baj. valószínűleg 
a társa most szintén pont erre vágyik. ha van 
valamiféle művészettel kapcsolatos terve, 
akkor a hónap második felében bele is foghat, 
mert ez új örömforrást fog nyújtani önnek.

Új feladatokkal, nagy 
találkozásokkal, kellemes 
meglepetésekkel és remek lehetőségek 
ígéretével köszönt be a február.  
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a gyár tevékenysége túlnő területének hatá-
rain – a slovnaft ugyanis a sport, a kultúra, a 
művelődés, a tehetséges fiatalok támogatása 
és a környezetvédelem terén is aktív. „a tevé-
kenységünk valóban széles körű, ezért úgy dön-
töttünk, hogy a slovnaftot erről az oldaláról is 
bemutatjuk” – mondta el a vállalati és marke-
tingkommunikációs igazgató, anton molnár. 
az istropolitana ogilvy reklámügynökség kapta 
feladatul, hogy a slovnaftot egy olyan márka-
ként mutassa be, amely az üzemanyaggyártá-
son kívül még sok más hasznos dolgot is nyújt 
az embereknek. a televíziónézők így egy lendü-
letes reklámspot segítségével megtudhatják, 
hogy a slovnaft tevékenységét izzadság, köny-
nyek, adrenalin és endorfinok is kísérik. 
a tévéspotban nincsenek színészek, a felvéte-
lek a valóságban készültek. a forgatás csak  
két napig tartott. „az érzelmeket keltő tévé- 
spotot a szereplők – Štefan svitko motorkerék-
pár-versenyzőnek, jégkorongozóknak,  
a lúčnica népi együttes táncosainak vagy  
az Új európa tehetségei versenyben részt vevő 

mivel foglalkozunk 
  a slovnaftban?

zongorista lány, emma – türelmének és segítő-
készségének köszönhetően is sikerült elkészí-
tenünk. „Értékeljük, hogy segítettek érzelmeket 
belevinni a spotba, olyanokat, amelyeket  
úgy éltek át, mint a versenyeken és a valós 
életben” – mondja el barbora rebrošová,  
a slovnaFt marketingkommunikációs osztá-
lyának tagja, aki részt vett a spot forgatásának  
a megszervezésében.

A spot megtekinthető a YouTube-on, 
a SLOVNAFT TV-ben. Az oldalon 
bekapcsolható az angol feliratozás.

Annak érdekében, hogy Jakub Dvorský operatőr Štefan Svitko 

motorkerékpár-versenyzőről készült felvételeknél a Dakar-rali 

körülményeihez minél közelebb álló helyszínt alakítson ki, több 

kameraállást rendezett be, a felvételek egy részénél pedig 

drónnal készített légifelvételeket alkalmazott

A SLOVNAFT Arénában a tévéspot anyagának 

forgatásánál különleges kameratechnológiákat 

alkalmaztak. Például a dinamikus mozgás látványának 

fokozása érdekében a jégkorongozó testére egy 

könnyű szerkezetű, ún. bodymount kameraállványt 

erősítettek, így a játékos valójában saját magáról 

készített felvételeket

Emma, a kis zongorista az Új Európa Tehetségei 

támogatási program egyik résztvevője. A tévéspot 

kivételes fiatal tehetségekről forgatott része  

a pozsonyi Prímáspalota helyiségeiben készült

A Zöld Oázisok támogatási 

programról szóló rész 

forgatási helyszíne  

a malackai városi park volt

A Slovnaftot és a 

Lúčnica táncosait 

hosszú évek óta 

összeköti az a 

támogatás, amelyet az 

olajfinomító társaság 

ennek a kiváló népi 

táncegyüttesnek nyújt

a televíziós spot számokban

•   A forgatáson 60 tagú televí-
ziós stáb vett részt.

•   Egyes motívumok forgatásá-
nál a terepen egy pillanatban 
akár 150 ember is részt vett.

•   A spotot 5 helyszínen for-
gatták – a pozsonyi 
slovnaft arénán kívül a 
prímáspalota tükörtermében, 
az Új színpadon, a malac-
kai városi parkban és 
Detrekőcsütörtökön.

•   A forgatás csupán 2 napig 
tartott.

a választ erre az egyszerű kérdésre szinte mindenki ismeri: benzint, 
gázolajat és még számos egyéb terméket gyártunk. a slovnaft 
azonban nem csupán egy olajfinomító vállalat, hiszen számos egyéb 
kezdeményezésben vesz részt, tölt be támogatói szerepet.

hírek
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HUNČÍK PÉTER    A PRO LIBRIS ZSŰRI TAGJA

A  2 0 1 5  Ö S  P Á L Y Á Z AT  A  WWW.C E F. S K O L D A L O N

SZIMATUNK VAN A JÓ KÖNYVRE!
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