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január elejétől Latin-Amerikára összpontosul,
ahol január 3-án útjára indult az idei Dakarrali. A versenyen a Slovnaft is „tart egy vasat
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Dakaron, és a csaknem 9000 kilométer hos�szúságú versenyen a jól bevált és kiváló minőségű MOL Dynamic kenőanyagokat használja.
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amelyben egy elálmosodó kamionsofőrt alakít.
A vele folytatott beszélgetésben elárulta, hogy
ígéretes, tehetséges matematikusból miként
vált kiváló színésszé.
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autós-motoros hírek

2014 legjei

➜ A legdrágább
●
➜ A legtöbb
●
➜ A legmodernebb
●
➜ A leghatalmasabb
●
➜ A legfényűzőbb
●

Az elmúlt év végén azt láthattuk, a válság után kezd
magára találni az európai autópiac. Az elemzők szerint ez
a folyamat idén is megmarad, sőt egyre növekvő eladásokkal
számolnak a gyárak. 2014 így bőven szolgált legekkel,
ezekből szemezgetünk.

Karbonszörny

Eszmeiség
A tavalyi esztendő legdrágább
autója címet a Lamborghini
Veneno Roadster birtokolja.
Ezzel a gyártó is tisztában van,
éppen ezért mindössze kilenc
példány értékesítését tervezték
be 2014-re, ami, tegyük hozzá,
egy ilyen exkluzív sportkocsi
esetében nem is olyan kevés.
A Veneno Roadster szuperkön�nyű, karbonszállal megerősített
polimer karosszériája egy 6,5 literes, 12 hengeres, 750 lóerős erőforrást takar, amellyel 2,9 másodperc
alatt gyorsul 100 km/h-s sebességre.
Végsebessége 356 km/h. A modell alapára 4,5 millió dollár, ami szívfájdító, főleg
annak tudatában, hogy egy extrém drága
Bugatti Veyron is megáll 2,5 millió körül.

Feltámadás

Éled az autópiac
Hosszú tetszhalott állapotot követően a tavalyi
évben folyamatosan kezdett magára találni az európai újautó-piac. 2014 első tíz hónapját tekintve az
üzembe helyezett új autók száma 6,1 százalékkal
10 645 907 darabra növekedett. Spanyolországban
18,1, Nagy-Britanniában 9,5, Németországban 3,
Franciaországban pedig 1,4 százalékkal emelkedett az új autók regisztrációja. A márkákat tekintve
a Volkswagen-csoport a piacvezető, ami elsősorban
a megtáltosodott Seatnak és a stabilan növekedő
Audinak köszönhető. Második helyen a szerényebb
mértékben növekvő PSA-csoport autói állnak.
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autós-motoros hírek

Kishírek
Földön, levegőben

Tisztítókúra

Üzemanyagcellás sportlimuzin
Az Audi is bemutatta saját üzemanyagcellás járművét, amely számos ponton eltér a más gyártók által korábban kifejlesztett típusoktól. Az egyik újítás, hogy az A7 h-tron quattro tanulmányautót két külön álló elektromotor
hajtja, a másik pedig, hogy ezeket nemcsak a hidrogén és oxigén reakciója
során áramot termelő üzemanyagcella látja el energiával, de egy lítiumion
akkumulátor is. Ez utóbbi konnektorról tölthető, így növelve 500 kilométeresre a hajtáslánc hatótávolságát. A rendszer összteljesítménye
231 LE, a maximális forgatónyomaték 540 Nm.

A WizzAir a világ legnagyobb autókölcsönző platformjával jelentett be együttműködést. 36 országban, a légitársaság
106 célállomásán nyílik lehetősége az
érdeklődőknek, hogy igénybe vegyék a
rentalcars.com 24 órás autókölcsönzőszolgáltatásait. Az együttműködés
lényege, hogy az utasok már a repülőjegy foglalásakor tudnak autót kölcsönözni az úti céljuk szerinti reptéren.

Kivonul a Seat
Legalábbis Oroszországból. 2015-től
beszünteti modelljei értékesítését a spanyol márka, ennek okaként a rubel gyengülését és az orosz gazdaság növekedésének látványos lassulását nevezték
meg. Már 2014-ben feleannyi Seatot
adtak el a térségben, mint egy évvel
korábban, a döntés tehát nem
érkezett váratlanul.

Idén sem lesz szuper-Lexus
Óvatosan fogalmaztak a gyár képviselői, amikor azt mondták: két éven belül
kerülhet sorozatgyártásba a Lexus várva
várt sportkocsija, az LF-LC tanulmányon
alapuló modell. A koncepciót már három
éve mutogatják, nem kapkodják el a dolgot, viszont a szériaautóval feltámasztják a 2010-ben eltűnt SC nevet.

Sikerszéria

A bányában

Brutális dömper
Tavaly állították munkába az oroszok megadömperét, a BelAZ 75710-est.
A 3300 lóerős óriás üresen 360 tonnát nyom, ám további 450-nel terhelhető,
így össztömege elérheti a 810 tonnát. Ez kilenc, utasokkal tömött Combino
villamos tömegének felel meg. A BelAZ 21 méter hosszú, 10 méter széles, így
egy 210 négyzetméteres helyre kéne bepasszírozni, amennyiben parkolni szeretnénk vele. Erre szerencsére nincs szükség, hiszen a hatalmas
orosz bányákban külszíni fejtésen fog dolgozni.

A Nissan sunderlandi üzemében tavaly
év végén elkészült a kétmilliomodik
Qashqai. A nyolc éve bemutatott crossover ezzel a Nagy-Britanniában gyártott
autók közül a leggyorsabban érte el ezt
a darabszámot, jelenleg is percenként
gurul le egy Qashqai a szerelőszalagról.
A kétmilliomodik kocsi egy N-TEC felszereltségű, vörös színű példány volt, amely
egy brit vevő számára készült.

Teljes luxus

Föltámad a Maybach
Bár az előző Maybach modellek színtiszta
bukást hoztak a Daimlernek, a konszern nem
akarja elveszíteni legtehetősebb vásárlóit,
ezért a Mercedes-Benz S-osztályból készít
nyújtott tengelytávolságú csúcsluxusmodellt.
Noha önálló márkából almárkává fokozták
le a Maybachot, a modellbe beleteszik
az autógyártás jelenleg ismert összes
tudását, így nagy eséllyel csábítanak el majd vevőket a Rolls Royce-tól
vagy a Bentley-től. Februárban kezdődik a forgalmazás S 500 és S 600
kivitelekben, 445, illetve 530 lóerős
V8 és V12-es motorokkal.
2015. január | stílus&lendület |
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szemtől szemben

Családi

crossoverek

Családi terepjáró, tágas kirándulóautó, magasított kompakt
modell – nem meglepő, hogy a több kategória tulajdonságait
egyesítő crossover sokféleképpen jellemezhető.

Peugeot 4008 – Klónok háborúja
A Peugeot a konkurenciától eltérő utat választott a
4008 forgalmazásakor. A Mitsubishi ASX-hez hét légzsák, színes központi kijelző, légkondícionáló, kulcs
nélküli indítás, hegymeneti elindulássegítő, parkolóasszisztens, tempomat, bőrkormány, Bluetooth és
LED-es menetfény jár hozzá. A belső tér stílusosan
ötvözi a japán és francia erényeket. A négykerék-meghajtás alapáras: a vezető dönti el, hogy fronthajtást,
illetve reteszelt vagy elektronikusan vezérelt 4×4-es
rendszert akar.

Nissan Qashqai – Sikerszéria
A modell egy éve bemutatott második szériájának a több mint kétmillió példányban elkelt első generációt kell felülmúlnia. Az új
típusnál a belső térben az elektromos kéziféknek köszönhetően több a praktikus tárolórekesz és a csomagtér is jól
kihasználható. Valamennyi erőforrás start/stop technológiával érkezik, automata váltó és négykerék-meghajtás azonban továbbra is csak a legerősebb motorhoz társítható.
A legfelsőbb felszereltségi szinten alapáras aktív biztonsági csomag egyebek mellett frontálisütközés-megelőzést,
sávelhagyás-jelzést, valamint közúti táblafelismerőt tartalmaz.

Suzuki S-Cross – A nagy testvér
A jól ismert Suzuki SX-4 nagyobb testvérét tavaly mutatta
be a japán gyártó. Az aerodinamikus vonalvezetés
mellett az alacsony súly (a legkönnyebb verzió mindössze 1085 kg) is segít a kedvező fogyasztásban.
A műszerfal mutatós, de nem hivalkodó, mindez
példás ergonómiával párosul. A több mint 1,2 köbméteresre bővíthető csomagtartó könnyen pakolható és alapáron jár hozzá számos praktikus
kiegészítő. Az alapesetben fronthajtású crossover
az Allgrip összkerékhajtással is rendelhető:
a vezető a középkonzolon található tárcsa segítségével négy elektromosan felügyelt üzemmód közül
választhatja ki az adott útviszonyokhoz megfelelőt.
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szemtől szemben

Peugeot 4008

Nissan Qashqai

Suzuki SX-4 S-Cross

Hosszúság.................................. 4340 mm
Szélesség.....................................1768 mm
Magasság....................................1625 mm
Tengelytáv...................................2670 mm
Csomagtér..........................442/1219 liter
Motorválaszték................................ 2 dízel
Teljesítményszint................... 115-150 LE
Átlagfogyasztás.............4,9-5,6 l/100 km
Alapár (áfával).........34 224–36 568 euró

Hosszúság.................................. 4380 mm
Szélesség.................................... 1806 mm
Magasság................................... 1590 mm
Tengelytáv.................................. 2646 mm
Csomagtér.....................................430 liter
Motorválaszték............1 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint................... 110-130 LE
Átlagfogyasztás.............3,8-5,6 l/100 km
Alapár (áfával).........18 690–29 990 euró

Hosszúság.................................. 4300 mm
Szélesség.....................................1765 mm
Magasság....................................1575 mm
Tengelytáv.................................. 2600 mm
Csomagtér..........................430/1269 liter
Motorválaszték............1 benzines, 1 dízel
Teljesítményszint........................... 120 LE
Átlagfogyasztás.............4,2-5,9 l/100 km
Alapár (áfával).........15 300–26 000 euró

Design

Design

Design

A nagyméretű hűtőrácsnak, az egyedi
lámpáknak és a króm díszítőelemeknek köszönhetően a design jól láthatóan
elkülönül az alapul szolgáló Mitsubishi
ASX típustól, illetve a Citroën C4 Aircross
testvérmodelltől.

Az előző sikergenerációhoz képest nagymértékben megváltozott az autó: jóval
sportosabb, aerodinamikusabb a vonalvezetés. Az agresszív frontrészt az utóbbi
egy évben a márka szinte összes szabadidő-autója átvette.

Már a forma is elárulja, hogy többfunkciós járműről van szó – mindezt a márkára jellemző visszafogott eleganciával.

Felszereltség

Felszereltség

A bőséges alapfelszereltséget opcionálisan többek között tolatókamerával,
RockFord hi-fivel, teljes körű bőrkárpittal, panorámatetővel, navigációval, fűtött
első ülésekkel és metál-, illetve gyöngyházszínű fényezéssel lehet kibővíteni.

Visia, Acenta, Tekna – lehet kapni az
autót, és már a belépőmodellhez is jár
többek között multifunkciós kormány,
klímaberendezés, Bluetooth, ötcolos
színes kijelző, visszagurulás-gátló, keréknyomás ellenőrző vagy tempomat.
A Tekna szinthez már hétcolos érintőképernyő jár navigációval és 360 fokos
parkolókamera-rendszerrel.

Felszereltség
Az S-Cross nagyvonalú: kevés kompakt
méretű modell kínál alapáron hét légzsákot, sebességhatárolós tempomatot,
vészfékasszisztenst, gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszert, légkondicionálót, multifunkcionális kormányt, vagy
USB-portot. A csúcsot jelentő Elegance
Plus szinthez már ülésfűtés, panorámatető és intelligens kulcs is tartozik.

Motor
Az átdolgozott motorválaszték benzines
tagja a vadonatúj, 1,2 literes, négyhengeres, turbófeltöltős, 115 lóerős egység,
míg a dízelpártiak a továbbfejlesztett 1,5
literes, 110 lovas, vagy az 1,6-os, 130
lóerős egység közül választhatnak.

Motor

Motor

Romániában jelenleg csakis két Euro
5-ös, start/stop elektronikával társított
dízelegységgel lehet megvásárolni az
autót: az 1,6-os HDI 115, az 1,8-as HDI
150 lóerőt ad le, maximális forgatónyomatékuk pedig 270, illetve
300 Nm. Mindkettőhöz hatfokozatú
kéziváltó kapcsolódik.

A benzines és a dízelegység egyaránt
1,6 literes és 120 lóerős az ötfokozatú
kézi váltó mellett fokozatmentes CVTerőátvitellel is társítható. A dízel 320
Nm-s forgatónyomatéka már 1750-es fordulatszámtól rendelkezésre áll; ehhez az
erőforráshoz hatsebességes manuális
váltó kapcsolódik.

2015. január | stílus&lendület |
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olvasóteszt

A család

Opel Corsa 2015

új Benjáminja

A fiatal családok kedvelt gépkocsija, az Opel Corsa az
év végén generációváltáshoz érkezett. Magazinunknak
Szlovákiában elsőként nyílt lehetősége arra, hogy
kipróbáljon egy háromajtós, a legerősebb benzinmotorral
felszerelt verziót, az új 2015-ös modellsorozatból.

Az új Corsát Hlavaty Kittivel együtt teszteltük, aki egy
olyan polgári társulás tagja, amely gyermekotthonokban lakó gyerekek számára nyújt támogatást. „A mi
egyetlen házi gépkocsink kissé nagyobb és erősebb,
de én mindig is egy kisebb, fürgébb és színes autót
képzeltem el magamnak. Valami olyat, mint az Opel
Corsa” – mondta el Kitti.

Design és belső felszereltség
A belső tér designja a Corsát legalább egy évtizeddel
előbbre sorolja. Az Opel olyan mennyiségű elektronikai
felszerelést helyezett el benne, amelyet nemrég még
csak a magasabb kategóriájú, prémiumosztályba tartozó autókban láthattunk. A Corsának kiváló, bixenonos fényszórói vannak, a beépített kamerarendszere
pedig a frontális ütközés veszélyére figyelmeztet.
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Mi kipróbáltuk, és működik, még ha nem is egészen
olyan biztonságosan, mint a prémiumosztályú járművek estében. A holttér-monitorozó rendszer nekünk
tetszett, bár egy kis eső már elég volt ahhoz, hogy
kevésbé megbízható legyen. Akkor is bekapcsolt, ha a
környéken híre sem volt gépkocsinak. A forgalmi jelzéseket felismerő asszisztens városon belül és kívül is
megbízhatóan működött, a számítógép főleg a sebességkorlátozást jelölő táblákat ismerte fel nagyon
jól. Újdonság az autóban az érintőkijelzős LG audiorendszer, amely jól együttműködik az Androiddal; a
zenén kívül a telefonálást és a GPS-adatokat is problémamentesen veszi át. A kemény, csillogó fekete
műanyagból készült műszerfal nekünk nem igazán
jött be, de ez ízlés dolga. Az anyagkidolgozás minősége egyébként kiváló színvonalú.

olvsasóteszt

Motor- és menettulajdonságok
Az általunk tesztelt gépkocsit egy 1,4 literes motor
hajtotta, amelynek a teljesítménye ugyan bőségesen
elegendő, de talán nagyobb élményt fognak nyújtani
a kisebb kubatúrájú és erősebb turbófeltöltéssel rendelkező motorok. A hatfokozatú sebességváltó pontosan működött, az irányíthatóság is kitűnő, és ezzel a
háromajtós fürge autóval a kanyarok bevétele is igazán élvezetes volt. Csak azt sajnáltuk, hogy a tesztvezetés ideje alatt az út felülete állandóan nedves volt,
így nem volt alkalmunk arra, hogy leteszteljük a gépkocsi teljesítményének a határait is.
Kittivel együtt meggyőződtünk arról, hogy az Opel a
Corsa modernizálásával hatalmas lépest tett előre,
és ezzel a gépkocsit saját kategóriájának élvonalába
emelte. Az új Corsának jó esélye van arra, hogy ne
csupán a fiatal családok „első” autója legyen, hanem
második gépkocsiként is megfeleljen.

Opel Corsa 2015
Motortípus:Négyhengeres, turbófeltöltéses benzinmotor
Hengerűrtartalom:
1398 cm3
Legnagyobb teljesítmény: 
74 kW (100 LE)
Legnagyobb forgatónyomaték:
200 Nm/2000 fordulat/perc
Méretek – hosszúság/szélesség/magasság:

3999/1737/1488 mm
Tengelytáv:
2511 mm
Legnagyobb sebesség:
180 km/h
Gyorsulás (0-100 km/h):
13 s
Az S&L mérése szerint:
13 s
Átlagfogyasztás:
6,6/100 km
Az S&L mérése szerint: 
6,7 l/100 km
A modell ára: 
7990 eurótól, áfával
A tesztelt típus ára: 
9990 eurótól, áfával
A felszereltség fontosabb elemei
Bixenon első fényszórók, LED nappali fények, kormánykerékről vezérelhető audiorendszer és tempomat, elektromosan
kezelhető és fűtött külső visszapillantó tükrök a karosszéria
színében, 15”-os könnyűfém keréktárcsák, hegymeneti
elindulást segítő asszisztens, forgalmi jelzést felismerő
asszisztens, frontális ütközés lehetőségére figyelmeztető
rendszer, külső visszapillantó tükrök holtterét
monitorozó rendszer.
Javasoljuk:
MOL Dynamic Gold 5W–30

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

utaznék!

Mindig mosolygós,
vicces és kedves.
Ilyennek ismeri
egész Szlovákia.
Olyan színész,
aki még a
legszomorúbb nézőt
is képes mosolyra
fakasztani. Milyen
azonban Branislav
Bystriansky a
magánéletében,
amikor kialszanak
a színpad fényei, és
újra önmagává válik?
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A művészet a szerencséről
is szól. Sok művésznek
nehéz élete van.

Stílus & Lendület: A színészek többsége már kora gyermekkora óta fellépett különféle rendezvényeken, és tudta,
hogy művész akar lenni. Önnél ez egy kicsit másként volt.
Branislav Bystriansky: A színházhoz merő véletlenségből kerültem. Az egyik barátom elhívott magával egy válogatásra a Fehér Színházba, amely akkoriban az egyik legjobb amatőr gyerekszínház volt az országban. Ő akkor már
eléggé ismert gyerekszínész volt, Ľubo Konopíknak hívták,
és már televíziós sorozatban is szerepelt. Én csak szórakozásból mentem el oda, azonban ez a szórakozás idővel
rendszeres amatőr fellépésekké változott, majd ezt követte
a színművészeti főiskola, és végül egy egész életre szóló
kapcsolattá vált.
S&L.: A Fehér Színház előtt sehol sem szerepelt?
B. B.: Nemcsak, hogy nem szerepeltem, de még színházban sem voltam. Gyermekként szerettem a szórakozást és
a vidámságot, a környezetem játékos gyereknek tartott, de
ezt sohasem kötöttem össze a munkával. Az amatőr színházban kb. négy év elteltével jöttem rá, hogy a színészetet
foglalkozásként is lehet művelni. Ez azonban nagyon furcsa érzés volt számomra, mivel akkor egy elektrotechnikai
középiskolában tanultam, és a szüleim is műszaki beállítottságúak voltak. A családunkban a művészet nem számított komoly hivatásnak.
S&L.: Szülei hogyan fogadták a döntését?
B. B.: Amíg amatőrként játszottam, apám és köztem volt
egy bizonyos feszültség. Ő gépészmérnökként az én jövőbeni hivatásomat nem tartotta olyan foglalkozásnak,
amelyben az ember sikeres lehet, és nem csupán nyomorúságban él. Abban igaza volt, hogy a művészet a szerencséről is szól. Sok művésznek nehéz élete van. Apám
a színészetről azt gondolta, hogy az nem egy valódi, férfinak való munka. Ez a véleménye csak később változott
meg, amikor jelentkeztek az első eredmények.
S&L.: Ön volt a család fekete báránya?
B. B.: Akár ezt is mondhatjuk, de nem abban az értelemben, hogy felelőtlen volnék. Apám azt szokta mondani,
hogy „Braňo könnyen veszi az életet”.
S&L.: Milyenek voltak a főiskolás évek?
B. B.: A színművészetire csak a második próbálkozás után
vettek fel, amiért nagyon hálás vagyok a sorsnak, mert így
a legjobb szlovák színészekhez kerültem. A mi pedagógusaink között volt Emília Vášáryová, Peter Huba és Marián
Slovák – akiknek nagyon sokat köszönhettem, különösen az első évfolyamban –, valamint Božidara Turzonovová
is. Ezek a nevek a minőséget jelentik. Martin Huba például olyan kiváló pedagógus volt, hogy elég volt őt csupán
hallgatni, és tudatosítani azt, amit mond. Aki az ő szavait

névjegy
A Színművészeti Főiskola színész szakán 1995-ben fejezte be a
tanulmányait. Ezt követően azonnal felvették a Szlovák Nemzeti
Színházba, ahol számos színdarabban játszott, de vendégszínészként más szlovák színházakban is fellépett. A szélesebb közönség láthatta őt a Be nem tartott ígéret című filmben (2009), de rendszeresen szerepel tévéjátékokban, filmekben (Matej Hóza esete, Kastély
délen, A hozzám legközelebb állók, Mikuláš Mráz) és tévésorozatokban (Panelház, Kutyil s.r.o.). Nős, két gyermeke van.

megértette, annál megvoltak a feltételei annak, hogy sikeres színésszé váljon. Teljesen objektíven nem tudom megítélni, hogy a többi évfolyamban milyen volt az oktatás,
de nekünk ezek a tanárok nagyon sokat adtak.
S&L.: Volt osztálytársaival milyen a kapcsolata?
Együtt dolgozik velük?
B. B.: Egy évvel azután, hogy a Szlovák Nemzeti
Színházhoz szerződtem, felkeresett egy volt osztálytársam,
Gabika Dzúriková. Mi tizennyolc éves korunktól – főiskolás találkozásunk óta – mindig együtt tartottunk. Nem játszunk együtt túl gyakran, de egy színházban vagyunk.
A többi volt osztálytársammal máig is barátkozom, például
Andrej Hrnčiarral, bár ő közben pályát változtatott. Az, hogy
kikkel találkozunk az iskolában, többé-kevésbé a véletlen
műve. Az iskola ideje alatt a munka egyfajta személyes
odaadást igényel, és ezért egymás között a lelkünket is fel
kell tárnunk. Éppen ennek a „lelki sztriptíznek“ köszönhetően többet tudunk egymásról, mint más hivatások esetében. Így keletkeznek a mély barátságok, de a gyűlölet is.
2015. január | stílus&lendület |
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A vidéki nézők sokkal
hálásabbak, mint
a fővárosiak. Azzal,
hogy közöttük élünk,
a pozsonyi nézők számára
nem vagyunk annyira
becsesek.

S&L.: Ha nem számítjuk az amatőr időszakát, a Szlovák
Nemzeti Színház rögtön az első munkahelye volt. Nem gondolkodott el azon, hogy előbb egy kisebb színházban kellene befutott színésszé válnia?
B. B.: Az, hogy rögtön a Szlovák Nemzeti Színházba kerültem, egyfajta kockázatot hordozott magában. Ott kiváló
színészek vannak – erős egóval. Úszni tanulni egy ilyen
közegben nagyon nehéz. Eredetileg Nyitrára készültem, de
ott azt mondták, hogy még gondolkodnak a felvételemen.
Ezt követően hívtak a Nemzetibe, és egy ilyen ajánlatot
nem szokás visszautasítani.
S&L.: A Szlovák Nemzeti Színházon kívül szerepel a
Bírók című vándorelőadásban is, amellyel szinte egész
Szlovákiát bejárta már. Mit tart fontosnak ezekből
az előadásokból, amelyeket kisebb szlovák
városokban tartottak?
B. B.: A vidéki nézők sokkal hálásabbak, mint a fővárosiak. Azzal, hogy közöttük élünk, a pozsonyi nézők számára
nem vagyunk annyira becsesek. Vidéken valamivel szívélyesebb a hangulat, és lehet, hogy egy kicsit jobban is tisztelnek. Sajnálom, hogy a Szlovák Nemzeti Színház nem tart
több előadást a fővároson kívül. Két kollégámmal, Tomáš
Maštalírral és Vlado Kobielskyvel éppen ezért hoztuk létre
a saját előadásunkat, a Bírókat.
S&L.: Ön mindig mosolygós és vicces. Otthon is ilyen
szokott lenni? Milyen ember a magánéletben?
B. B.: Néha otthon is mosolygós és vicces vagyok, de többnyire éppen ellentétje vagyok annak, ahogyan az emberek ismernek. Egy idő után a humor és a szórakozás foglalkozássá válik, márpedig a munkáját egy bölcs ember
nem viszi haza magával. Természetesen otthon is vannak olyan pillanatok, amikor gurulunk a nevetéstől, hiszen
két kicsi gyerekünk van, akik időnként hatalmas parádét
rendeznek. Otthon főleg ők szórakoztatnak bennünket.
Elárulhatom, hogy privátban néha unalmas vagyok.
S&L.: Ön Pozsonyban nőtt fel. Gyerekként
nagy csínytevő volt?
B. B.: Gyerekkoromban nagyon sok csínytevésben vettem részt, amelyek néha veszélyesek is voltak. Például a
kulturális minisztérium épületében, ahol egy örökmozgó,
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„páternoszter” lift közlekedett, ki akartam próbálni, hogy
mi történik vele, amikor a pincén áthalad. Összerakják,
vagy fejjel lefelé fordul? Ezért benne maradtam, de amikor
a pincébe ért, pánikba estem, és szerettem volna kimászni
belőle. Nem sok hiányzott hozzá, hogy a lift levágja
mindkét lábamat. Ha rágondolok, ettől a történettől
máig lúdbőrös leszek.
S&L.: Ön vidéken lakik, ahol önerőből épített házat…
B. B.: Én lakásban nőttem fel, de tudtam, hogy nem akarok örökké így élni. Mivel nem volt sok pénzünk, a nejemmel állandóan spóroltunk, és a helyzet rákényszerített,
hogy magam fogjak hozzá az építkezéshez. Mivel műszaki
beállítottságú családból származom, tudtam, hogy miként
lássak hozzá. Nem vágtam ismeretlen dologba, de rákényszerültem, hogy belemenjek. Ez egyike volt életem állomásainak: „Ültess fát, építs házat, és neveld a fiad!”.
S&L.: Ön ismert utazó, van egy lakókocsija is.
Hová készül legközelebb?
B. B.: A lakókocsival és a családdal együtt utazni nagyon
jó dolog. A házát a hátán cipelő csigához hasonlóan mi is
magunkkal visszük az otthonunkat, amiben az a jó, hogy
mindenki kényelmesen és otthonosan érzi magát útközben. A gyerekek a saját ágyukban alszanak, semmilyen
stressz nem éri őket, és reggel a tenger mellett ébrednek
fel. Számomra viszont maga az utazás a cél, a minél tovább
tartó vándorlás. Amíg a nejem szülési szabadságon volt,
két hónapon keresztül utaztunk, ami fantasztikus volt.
Az az álmom, hogy egész évben csak utazhassak, de sajnos ez gyakorlatilag nem megoldható. Nagyon vonz Kanada
és a dél-amerikai Patagónia is. Meglátjuk, mi lesz belőle.

hazai pálya

Alacsony hőmérséklet mellett

használható gázolaj
Közép-Európában a tél egyre kiszámíthatatlanabb. Az időjárás
az elmúlt szezonban a megszokottnál ugyan melegebb volt,
a klimatológusok szerint bármikor előfordulhat szélsőségesen
hideg idő még a délebbre fekvő területeken is, ami főleg
a dízelmotoros járműveket teheti erősen próbára.
A Slovnaft töltőállomásain tankoló autósok biztosak lehetnek
abban, hogy kiváló minőségű téli gázolajat töltenek gépkocsijuk
tartályába. Ezenfelül a Slovnaft extra téli gázolajat is gyárt és
árusít. A Slovnaft téli gázolaja könnyedén elviseli akár a –20 °C
alatti, míg az extra téli gázolaj a –35 °C alatti hőmérsékletet is.

Miben más?
A Slovnaft által gyártott téli gázolaj egy olyan bevált adalékanyagot tartalmaz, amely javítja az üzemanyag folyékonyságát
még nagyon alacsony hőmérséklet mellett is. Az adalékanyag
meggátolja a paraffinok kikristályosodását az üzemanyagban,
és javítja a motor indítását. A téli gázolajat novembertől márciusig árusítják a Slovnaft üzemanyagtöltő állomásain. Az autósok
a dízelmotoros gépkocsikba Tempo Plus téli gázolajat vagy prémiumminőségű EVO Diesel gázolajat tankolhatnak.

Nálunk is lehet nagy hideg
A sarkvidéki hideg fogalmát az emberek általában az északi
államokkal társítják. Kemény hidegek azonban Szlovákiában is
előfordulhatnak. Amikor olyan erős fagyok vannak, hogy a téli
gázolaj már nem elegendő a gépkocsik üzemeltetéséhez, a
Slovnaft a töltőállomásain az Arctic Diesel elnevezésű csúcsminőségű téli gázolajat kezdi forgalmazni. A Slovnaft az Arctic
Diesel modern üzemanyagot az olyan extrém téli időjárási
körülmények közötti használatra fejlesztette ki, amikor
a hőmérséklet akár a mínusz 36-38°C-ot is eléri. Az üzemanyag alacsony hőmérséklet melletti tulajdonságait annak
speciális összetétele biztosítja.

A minőség előbbre visz
A dízelmotoros járműveket valószínűleg semmi más nem teszi
annyira próbára, mint a téli hónapok, amikor a motor megbízható működése főleg az üzemanyag minőségétől függ. Ezért
az autósoknak azt javasoljuk, hogy ebben az időszakban legyenek óvatosak a gázolaj tankolásánál, és csak a bevált minőségű üzemanyagot használják. A Slovnaft üzemanyagtöltő
állomásain forgalmazott téli gázolaj közvetlenül a pozsonyi olajfinomítóban készül, és a paraméterei messze túlteljesítik a
szabvány által előírt értékeket. Az autósok a Slovnaft töltőállomásain a kiváló üzemanyagok tankolásán kívül igénybe vehetik
a BÓNUSZ Klub szolgáltatásait és egy rendkívül attraktív
termékkínálatból vásárolhatnak.
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DAKAR 2015

Svitko:
teljes gázzal előre
2015. január 3-án, az argentín főváros, Buenos Aires elnöki palotája
elől, útnak indult a 36. Dakar-rali. A motorkerékpárosok mezőnyében a
legsikeresebb szlovák versenyző, Stefan Svitko is elindult, a SLOVNAFT
színeiben. A versenyző az új motorkerékpárjához, a KTM Rally Replica
450-hez, MOL Dynamic kenőanyagokat használ, és készen áll a csaknem
9000 kilométeres, drámai küzdelmekben bővelkedő viadalra.
Svitko hatodik alkalommal szerez tapasztalatokat a
Dakaron. A szlovák motorkerékpár-versenyzők közül egyedüliként, már az első induláskor, a Dakar 2010-es versenyen végig versenyben maradt, míg végül a 13. helyet szerezte meg. Egyúttal elnyerte a „2010-es Dakar-rali legjobb
újonc versenyzője” megtisztelő címet. A verseny 32. évadában ismét csatasorba állt, de motorkerékpárjának műszaki
hibái miatt már a 8. szakasz után be kellett fejeznie a küzdelmet. A verseny 33. évadában azonban kirobbanó formában volt, és történelmi sikert aratott, amikor a motorkerékpárosok kategóriájában az
5. helyen végzett. Az egy évvel későbbi versenyen kézsérülést szenvedett, ami miatt a verseny feladására kényszerült. Az utolsó – 35. évfolyamon – ismét pontokat szerzett,
és összesítésben a 9. helyen végzett.

Könnyebb súly, nagyobb teljesítmény
Az enduro kategória háromszoros Európa-bajnoka, néhány
újdonsággal érkezett Argentínába. Azonkívül, hogy a
Dakaron kizárólag csak a SLOVNAFT csapatszíneiben szerepel, egy teljesen új, KTM motorkerékpárral indul útnak,
amelynek váza króm-molibdén acélból készült. A KTM Rally
Replica 450 az előző modellhez képest 10 kilogrammal
könnyebb, a motor nagyobb teljesítményre képes és nincs
rajta porlasztó – az üzemanyag közvetlen befecskendezéssel jut el a motorba, ami a nagyobb tengerszint feletti
magasságokban előnyt jelent. A motorkerékpár a tavalyi
modellhez képest könnyebben is kezelhető.

Szerviz és logisztika
A műszaki és logisztikai hátteret két szakember – Zlatko
Novosad és Martin Kubačka – biztosítja. A motorkerékpár karbantartását Zlatko Novosad végzi, aki hosszú ideig
a szlovák válogatott tagja volt enduro gépkategóriában, és
ötszörös szlovák enduro- és crosscountrybajnok. A logisztika és az információk frissítése Martin Kubačka feladata.
Ő nemzetközi hatnapos versenyeken klubcsapatok menedzselésével foglalkozott Görögországban, Portugáliában és
Németországban. Jelenleg műszaki felügyelőként dolgozik
a Szlovák Motorkerékpáros Szövetségben.

Az első tíz között
Svitko csapata az idén is MOL Dynamic Moto 4T Racing motorolajkészletet vitt magával a Dakarra, amely a verseny extrém feltételei közepette is biztosítja a motor kiváló kenését, továbbá a láncok
karbantartásához Chain O-X lánckenő spray-t. Štefan Svitko többek
között a professzionális karbantartásnak és a kiváló kenőanyagoknak köszönhetően a Dakar élvonalához tartozó versenyzők között az
egyedüli, akinél az elmúlt években a verseny teljes ideje alatt nem volt
szükség motorcserére, így elkerülte az ezzel járó 15 perces büntetőidő
kiszabását. Ez szintén segítette őt abban, hogy felkerült a Dakar versenyzőinek TOP 10-es listájára.

Teljes gázzal előre Štefan Svitkóval
Éljen át Ön is egy kis adrenalinemelkedést – kísérje figyelemmel
a Dakar-ralit, és nyerjen értékes ajándékokat
a www.naplnyplyn.sk weboldalon. A Dakar érdekességeiről
tudomást szerezhet a folyamatosan frissülő
www.facebook.com/StefanSvitkoFanklub közösségi oldalon is.
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Téli fotókisokos

A hóban fényképezés trükkjei

A mínuszokban való fotózás külön sportként is felfogható.
Nemcsak a hőingadozás, hanem a páratartalom és
a fénymennyiség is befolyásolja az elkészült
képek minőségét, a digitális gép működését.

Éltető melegség
Már 10 °C alatt sem működik tökéletesen a digitális
gép. Fagypont alatt ne lepődjünk meg, ha azt mutatja,
hogy lemerült a teljesen feltöltött akku, a probléma megoldása azok melegen tartásában
rejlik. Míg a gép a hátizsákban lapul, az akkukat, pótakkukat tartsuk a belső zsebünkben. Ha mégis kihűltek, kezünk
melegére újra jól dolgoznak
majd. Az LCD-kijelző a folyadékkristály miatt szintén lelassul,
ezért kapcsoljuk ki, és használjuk helyette gépünk keresőjét.

geli
a legideálisabb a kora reg
Téli képek készítéséhez
élesek a fények
és
egő
lev
a
ta
tisz
or
időszak, mik

Kilehelni a párát
Mikor fáradtan visszamegyünk a meleg szobába,
a fagyosra hűlt gépek is csak lassan melegszenek fel,
és lecsapódik rajtuk a téli levegő párája – még belül is.
Hagyjunk nekik félórányi akklimatizálódást hűvös helyen,
különben akár rövidzárlattal is számolhatunk. Hóesésben
vagy esőben hasznos lehet vízhatlan tokba tenni az apparátust, ami a közvetlen csapadéktól is tökéletesen véd.
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Túl sok fényben
A nap okozhat kellemetlen meglepetéseket,
ám a hó még ennél is nagyobb falat: a mindenhonnan tükröződő, szikrázó fehérség becsapja az automatikát. A legtöbb gép alulexponál, mert túl sok a fehér felület, ezért a kép sötétebbé válik. Ezt ellenőrizzük az első
képek elkészülte után, és az EV expozíciókorrekció segítségével 1-2 értéket módosítsunk rajta.

natúra

énk fotózni,
Ha hópelyheket szeretn
ki a vak ut!
ljuk
cso
kap
p
kép
den
min

Okos korrekciók
Bizonyos kamerák eleve tartalmaznak „havas táj” vagy
„sport” módot, ezt feltétlenül használjuk ki. Ha van rá
lehetőség, a fénymérés típusát is átállíthatjuk: mátrixról
állítsuk spot módba, így a kép közepén lévő figura vagy
portré helyesen lesz exponálva. Használjunk polárszűrőt,
hogy a becsillanásokat elkerüljük, így nagyon szép végeredményt kaphatunk. De kísérletezhetünk akár polárnapszemüvegünk lencséjével is. Jó játék.

Szürkületi trükkök
A korai sötétedésben hamar bekapcsolhat a vaku.
Kapcsoljuk ki, különben csak szállingózó hópelyhek lesznek a képen. Állítsuk stabil helyre/állványra a gépet, vagy
levegőt visszatartva tartsuk ki, míg exponál –
ha ezt megtesszük, a záridőt hosszabbra állítva
szép eredményeket érhetünk el. Tanácsos szürkületben feltolni az ISO-értéket, így rövidebb
záridővel is jó kép készülhet.

Akció közben
Szeretnénk sajátos szemszögből megörökíteni a
síelést, a snowboardtükkjeinket vagy a szánkózást? Kössük magunkra a kamerát! Csatoljuk fix
helyre úgy, hogy kezünket szabadon tudjuk használni. A sporteszközre rögzítve még izgalmasabb
a hatás. Egy átlagos digitális gép nem tud időzített felvételsorozatot készíteni, tehát mindig el kell
kattintani. Ha extrém sportot akarunk rögzíteni és
nem tudunk akármikor exponálni, érdemes beruházni egy akciókamerára.

A napfény színe
Az átlagos fényviszonyokhoz képest
a napfény színhőmérséklete is változhat. Naplemente
közben 2-3000 K, ködös időben 10 000, magas hegyeken és nyílt tengeren 10-20 000 K is lehet. Ilyenkor válik
túl sárgává vagy túl kékké a kép. Ezt mindenképpen
módosítsuk a gép beállításai között, a funkciót WB (white
balance) néven találjuk meg.

2015. január | stílus&lendület |
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high-tech

Digitális minimalizmus

Élj könnyedén!

A „kütyük”, azaz a különböző elektronikai berendezések
szinte átszövik életünket. Modern kinézetüknek hála,
tökéletesen illeszkednek az általunk teremtett környezetbe.

iPhone 6 – Legek telefonja
Az Apple immár hatodik generációs
sikertelefonja új köntösben, vékonyabb
kivitelben és megújult tartalommal
lépett a telefonpiacra. Az új iPhone 4,7
hüvelykes retina kijelzőjével élmény a
telefon használata, míg a beépített
8 MP-es kamerával akár lassított videofelvételeket is készíthetünk, természetesen HD-minőségben. Sima, fémborítású
házához hézagmentesen illeszkedik
a Multi-Touch kijelző. A felhasználói
élményt az új kijelzőhöz optimalizált, sok
újdonságot tartalmazó új iOS 8 operációs rendszer biztosítja.
www.apple.com
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Canon G7X – Apró profi
A Canon prémium G-sorozatának legújabb tagja kompakt
méretben kínálja a profi kamerák tudását. A fémházba
rejtett, 20,2 MP-es felbontású érzékelővel tökéletes képek
és akár FULL HD videók is készíthetők, amelyeket WIFI-n is
átküldhetünk magunknak, illetve ismerőseinknek.
www.canon.com

iRobot Roomba 880 –
Tisztasági felelős
Az iRobot önjáró, robotporszívójának csúcsmodellje nemcsak hatékonyabban tisztít, de
szinte minden padlófelületen
képes a takarításra. AWall Follow
rendszernek hála, nem akad el,
ugyanis tökéletesen követi a fal
vonalát. A makulátlan tisztaságról pedig a különleges HEPA
szűrője gondoskodik.
www.irobot.com

high-tech

!

Szavazzon és nyerjen!

Azon kedves olvasóink között, akik megírják nekünk, hogy ebben a Hich-tech
rovatban melyik termék nyerte el leginkább a tetszésüket, kisorsoljuk azt,
amely a legtöbb szavazatot kapta!
Szerkesztőségünk elérhetősége: jatek@stylaelan.sk
Beküldési határidő: 2015. 01. 20.

CASIO EQB 500DC-1A – Időben van
A márka elegáns vonalát képviselő Edifice karórák egyik újdonsága az EQB
500, amely a nemesacél tokon és a kristályüvegen túl Bluetooth-kapcsolattal
rendelkezik, kapcsolatot tart okostelefonunkkal, szinkronizálja az időt rajta
keresztül, valamint átveszi a beállított ébresztéseket. Sőt képes megtalálni
elkallódott mobiltelefonunkat is.
www.casio-watch.com

Logitech K480 – Mindenes
Az univerzális (Android, iOS, Windows, Mac OS X, Chrome
OS) billentyűzet Bluetooth-on keresztül kapcsolódik egyszerre több eszközökhöz. Így közel egy időben akár mobilunkon, tabletünkön és számítógépünkön is írhatunk
üzenetet, ugyanis nem kell külön billentyűzetet használnunk. Elég egy gombnyomás a váltáshoz.
www.logitech.com

Samsung HU8500 – Íve van
A Samsung új generációs, ívelt UHD
tévéinek csúcsát jelenti a 8500as, amely mind a 4K-s felbontásával, mind a különleges ívelt képernyő
kialakításával egyedi élményt nyújt.
Az élénkebb, színesebb, élesebb
képet közvetítő tévé természetesen
3D-képes, és minden olyan kényelmi
és internetes extrával rendelkezik,
mint hétköznapi testvérei.
www.samsung.com
2015. január | stílus&lendület |
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Európai
síparadicsomok
Szeretünk, tél!

A közeli Szlovákia vagy Ausztria, a minőségi Svájc,
a hangulatos Itália, netán a világ legnagyobb síterepe
Franciaországban? A tél beköszöntével számos
lehetőség vár a síelés szerelmeseire, és azokra is,
akik csak most ismerkednek a lesiklás rejtelmeivel.

Pályák hossza
Pályák jellege
Sífelvonók száma
Egyéb sportlehetőségek
Felnőttnapijegy ára
Gyermeknapijegy ára

Ausztria
Salzburger Sportwelt

Szállás

A nyolc téli üdülőhelyből álló régió
az abszolút kezdők és a félprofik
számára egyaránt kitűnő célpont.
Legyen szó gyermekekről vagy felnőttekről, esetleg óvatos újrakezdőkről, a
régió 25 sí- és snowboardiskolájának okleveles
és idegen nyelveket is beszélő síoktatói sok türelemmel és hozzáértéssel vezetik be a tanulni vágyókat a télisportok rejtelmeibe. Ugyanakkor, mivel a
Salzburger Sportwelt Ausztria legnagyobb síparadicsomának, a Ski amadé síszövetségnek a tagja, az
egy napnál hosszabb bérletek az összes régióra érvényesek, vagyis összesen 270 liften és 760 kilométernyi pályán használhatók. A régió híres az egész
családnak szóló programjairól, így minden évben
rendkívül változatos rendezvénynaptár várja az üdülővendégeket koncertekkel, nemzetközi síversenyekkel
és szórakoztató sporteseményekkel. A csúcstechnológiának köszönhetően a hóbiztonságot pedig
semmi sem veszélyezteti.
350 km
széles lejtőktől a családi pályákon át
az időmérővel felszerelt versenypályáig
94
korcsolya, sífutás
31-46,5 euró
15-23,5 euró
kétágyas szoba 50 eurótól

20

| stílus&lendület | 2015. január

ria
Auszt
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Svájc – Zermatt
Az országból négy síterep is tagja az Alpok
12 legpatinásabb üdülőhelyének összefogásával létrejött Best of the Alps nevű szövetségnek. Köztük van a közel 3900 méterig
húzódó Zermatt is, amely egyike a világ legmagasabban lévő síterületeinek. A szezon november végétől kezdődik és május elejéig tart, ám a gleccseren az év 365
napjában sportolhatunk. Itt található továbbá a világ – sífelvonóval is elérhető – második legnagyobb szintkülönbségű pályája.
Európa legmagasabban üzemelő sílifthálózata hatalmas pályarendszert sző át: a svájci terep összekapcsolódik az olaszországi
Breuil-Cervinia síterülettel, így a közös Zermatt International régióban közel 360 kilométernyi sípálya síelhető be egy bérlettel.
Nemzetközi hírnevének köszönhetően Zermatt kozmopolita hangulatú, és bár nem kicsi, mégis békés, hiszen utcáin csak elektromos autók és lovas szánok közlekedhetnek. A hely további
vonzerejét a 4000 méteres, nem mindennapi látványt nyújtó
Matterhorn és a falut körülölelő 37 másik hegycsúcs, illetve
a hegyi éttermek adják.
360 km
változatos pályák kezdőknek
és profi síelőknek egyaránt
54
sífutás, szánkó, túrázás, korcsolya, élményfürdő

Svájc

79 svájci frank
40 svájci frank
45 svájci franktól/fő

Olaszország – Val Gardena
A Bolzanótól 25 km-re fekvő Val Gardena (németül Gröden)
pályarendszer minden telet szerető ember szívét megdobogtatja: kifogástalan sípályák és sífutópályák, kulináris élvezetek, pazar túraútvonalak és a Dolomitok csodás látványa
várja az idelátogatókat. Köztük a családokat is: több tanulópálya és gyerekpark is található itt, de nagyszerű közös program a St. Ulrichban lévő Dolfiland fafaragó kalandközpont
felkeresése is. A Dolomiti Superski síbérlettel további 11 síterepet használhatunk, sőt az egyedülálló Sella Ronda „síkörutat" is megtehetjük, négy csúcsot, négy völgyet és három
tartományt is átsíelve. A Val di Fassa, Arabba, Alta Badia
és Val Gardena sícentrumokat összekötő 40 km-es útvonal
különleges élményt nyújt, hiszen lehetővé teszi, hogy a síléc
lecsatolása nélkül lehessen végigsiklani négy különböző és
igen változatos síterepen. Többek között a 100 méteres félcsőnek és a funparknak köszönhetően Val Gardena
a hódeszkások számára is rengeteg lehetőséget nyújt.
175 km
középhaladók, haladók és családok
számára alkalmas lejtők
79
sífutás, szánkó,
korcsolya, élményfürdő

Olasz or
sz ág

40 euró
28 euró
kétágyas szoba 45 eurótól
2015. január | stílus&lendület |
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Franciaország – Les 3 Vallées
A Francia-Alpok gyöngyszeme a Les 3 Vallées (Három Völgy),
amely 600 kilométernyi sípályájával a világ legnagyobb, teljes
egészében összefüggő pályarendszere. A Három Völgy sípályái 1300 és 3230 méteres magasság között terülnek el,
85 százalékuk 1800 méter felett található. A síterep legszebb része kétségkívül Val Thorens, ahol több olyan felvonó
is van, amely 3000 méter fölé visz. A nagy magasságnak és
a több mint kétezer hóágyúnak köszönhetően a régió december elejétől április végéig hóbiztos. Ugyan a februári főszezonban a központi részek elég zsúfoltak, de még a legforgalmasabb vasárnapi napokon is vannak csendesebb, félreeső
pályák. A francia úti cél kezdők, haladók és profik számára
egyaránt ajánlott – utóbbiakat óriási, jelöletlen
terepek várják, míg a hótalpas túrázók saját
útvonalakon barangolhatnak.
600 km

ág
Franciaorsz

minden szint és minden
korosztály számára
156
sífutás, szánkó, siklóernyőzés,
kutyaszán, motoros szán, fallabda
283 euró (hatnapos)
228 euró (hatnapos)
kétágyas szoba 50 eurótól

Lengyelország – Zakopane

Nem véletlenül nevezik a lengyel sísport bölcsőjének és fővárosának, hiszen
a síelés több mint 100 éves hagyománnyal rendelkezik itt. A télisportok népszerűvé válásával a környék hatalmas fejlődésen ment keresztül az utóbbi
években, a városban és környékén szinte minden sízésre alkalmas dombra
és hegyre lifteket és sípályákat építettek. A Tátra lengyel oldalán a hótakaró
rendszerint a legnagyobb vastagságot március második felében éri el: ilyenkor, a tavaszi napsütésben a legjobbak a síelési viszonyok. A kiadós hóréteg legtovább a Gáspár-csúcson (Kasprowy Wierch) tart ki, itt általában még
május elején is lehet csúszni. A sípályák a város környékén 1000–2000
méteres magasságban épültek ki, ám a síterepek nem alkotnak összefüggő
rendszert, az egyes pályák autóval vagy helyi buszjáratokkal közelíthetők
meg. A sípályák egy része ki van világítva, ezek estig is nyitva tartanak,
és a szálláslehetőségek is igen változatosak: az ötcsillagos szállodától
a turista-menedékházakig minden kategória megtalálható.
Pályák hossza: 40,8 km
Pályák jellege: a tanulásra kiválóan alkalmas tisztásoktól
az igen nehéz lesiklópályákig

Szlováki
a

Sífelvonók száma: 48
Egyéb sportlehetőségek: wellnessközpontok, termálvizes
strand, snowpark a freestyle szerelmeseinek
Felnőttnapijegy ára: 85-140 zloty
Gyermeknapijegy ára: 80-110 zloty
Szállás: a kétágyas szoba 100 zlotytól
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EVOX FAGYÁLLÓ
HŰTŐFOLYADÉKOK
VÉDELEM MINDEN FOKON!
Az EVOX fagyálló hűtőfolyadékok
maximális védelmet nyújtanak a korrózió,
a fagyás, a túlmelegedés ellen, emellett
óvják a motort a kavitáció, a vízkövesedés
és a lerakódások káros hatásaitól is.

• Védelem a túlmelegedés ellen
• Védelem a fagy ellen
• Védelem a korrózió ellen
• Védelem a lerakódás ellen
• Kiváló alkatrész-kompatibilitás

A MOL-CSOPORT TAGJA

gasztronómia

Gyors, egészséges

újévi levesek

Az ünnepi gasztrosokk után lassítsunk egy kicsit:
próbáljuk ki az alábbi könnyű, egyszersmind erősítő,
melengető, egészséges leveseket, különböző
feltétekkel színesítve őket.
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gasztronómia

Citromos rizsleves
Így készül:

1) Adjuk a rizst a felforralt alapléhez. 2) Főzzük benne egy kicsit, de
csak annyira, hogy ne főjön szét. Ezután fogjuk besűríteni. 3) Verjük
fel a tojások sárgáit, majd folyamatosan kevergetve lassan öntsük
bele a citromlevet. Mikor kész, néhány evőkanálnyit még tegyünk
bele a forró levesből is, szintén folyamatosan kevergetve. 4) Az egészet adjuk a forró alapléhez, és hagyjuk sűrűsödni. Olívaolajjal, borssal, citromborssal tálalhatjuk. Ha szükséges, sózzuk ízlés szerint.

Hozzávalók:
1 nagy citrom
leve, 1 liter
zöldség- vagy
húslevesalaplé,
8 dkg rizs,
2 tojássárgája,
olívaolaj.

Érdekesség: A citrom magas vitamintartalmú gyümölcs, továbbá
csökkenti az éhséget és gyorsítja az emésztést is, így segít
méregteleníteni a szervezetet. Lúgosító hatása miatt rendszeres
fogyasztásával testsúlycsökkenés is elérhető.

S&L-tipp: A petrezselyem a reggelizőasztalon is elfér, friss
levelével bátran színezhetjük a nyers ételeket. Kúraszerű
használatával immunerősítővé válik.

Petrezselyem-krémleves
Így készül:

1) A hagymát dinszteljük meg forró olajon, majd dobjuk rá a megpucolt, felkockázott burgonyákat és a petrezselyemzöld vastagabb szárát kicsi darabkákra
vágva. 2) Öntsük fel a zöldségeket annyi vízzel, hogy 2-3 ujjnyira ellepje őket,
majd várjuk meg, míg minden megpuhul. 3) Eközben blansírozzuk a petrezselyemlevelet, színe megőrzésének érdekében. Vagyis mártsuk néhány másodpercre forrásban lévő sós vízbe, majd vegyük ki és engedjünk rá hideg vizet. Így
tegyük a levesbe, amit azután turmixgéppel pürésíthetünk. 4) A mascarponét
belekeverve még egyet forralunk rajta, majd forrón, csírával díszítve tálaljuk.
Hozzávalók: 2 nagy csokor petrezselyemzöld, 0,5 l szárnyas
vagy zöldségalaplé, 1 fej vöröshagyma, 5 dkg mascarpone
sajt, 2 nagy burgonya, só, bors, olívaolaj.
S&L-tipp: Ha a gyömbért fagyasztóba
tesszük, könnyebb lereszelni.

Gyömbéres répaleves
Így készül:

1) Hevítsük fel az olajat egy lábasban, és dinszteljük

meg benne a megtisztított és apróra vágott hagymákat
és a karikára vágott répát. 2) Az aromák kinyerése érdekében ezen a hőfokon adjuk hozzá a gyömbért és a curryt is, de csak kis ideig pároljuk. Reszeljünk bele egy kis
szerecsendiót is. 3) Öntsük fel 1-1,5 l vízzel vagy szárnyasalaplével, és ebbe reszeljük bele a jól megmosott
és kefével ledörzsölt citrom héját is. 4) Addig főzzük,
míg a répa megpuhul. Ekkor gondosan turmixoljuk le
a levest, tálaljuk frissen reszelt gyömbérrel.

Levesfeltétötletek
az egyszerű levesek
színesebbé tételéhez
• levesgyöngy (kruton),
kenyérkockák
• friss csíra
• reszelt parmezán
vagy más sajtok
• frissen sült bacon
• friss zöldfűszerek
• szárazon pirított magok
(mandula, napraforgó,
mogyoró)

Hozzávalók: 70 dkg répa, 1 nagyobb vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, só,
bors, 1 jól megdörzsölt citrom héja, 1 kávéskanál curry, 1 kávéskanál gyömbér,
szerecsendió, olívaolaj.
2015. január | stílus&lendület |
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a rovat címe
kultúra

Januári kínálat
Újévi

Rendkívül ígéretesen indul az új esztendő!
Téli universiade, minőségi zene, jó könyvek
és kiváló filmek várnak ránk januárban.

Esemény
27. Téli Universiade

Csorba-tó, Osrblie, Poprád, 2015. 1. 24. – 2. 1.

Á

A főiskolai sport legnagyobb ünnepe tizenhat év után ismét
Szlovákiában kerül megrendezésre. A világ legjobb főiskolás
sportolói (a nevezési korhatár 26 év) ezúttal a következő sportágakban mérik össze az erejüket: síugrás, északi sí, sífutás és
biatlon. A versenyeknek a Csorba-tó (550 résztvevő) és Osrblie
(250 résztvevő) ad otthont. A nézők és a szurkolók ingyenesen
tekinthetnek meg minden sporteseményt.
www.tatry2015.sk

Kiállítás
Ï

Az I. világháború – egy tragédia,
amely mindenkit sújtott
Pozsony, 2015. 1. 1–31.

A Szlovák Nemzeti Múzeumban január végéig tart az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából rendezett egyedülálló kiállítás, amelyet
a Szlovák Nemzeti Levéltár és a Hadtörténeti Intézet közösen készített elő.
A kiállítás nem csupán az ún. „Nagy Háború” történetét, a harcmódokat és
a háborúra jellemző sáncrendszereket tárja a nézők elé, hanem közelebbről
is megmutatja a háborús propagandát, az emberek életét a hátországban,
a nők és a gyerekek helyzetét, valamint a háborúnak a művészetre gyakorolt
hatását és még számos további témát is. www.snm.sk

Chris Kazarian Funk & Soul Project
Vágújhely, 2015. 1. 31.

Különleges lehetőség egy, a zene égboltjára feltörekvő csillag koncertjének
megtekintésére. A fiatal, energikus amerikai zeneszerző, gitáros és mindenekelőtt kiváló énekes európai koncertkörútja során Szlovákiába is ellátogat, ahová egy nagy adag kiváló zenével érkezik – lesz benne egy kis groovy
jazz, funk és soul is –, amely a saját szerzemények és a hagyományos
standardzenék keveréke. A zenész fellépései jellemzően pozitív töltésűek,
felhőtlen szórakozást nyújtanak és felszabadítják a képzeletet.
www.ticketportal.sk
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Ï

Koncert

kultúra

Film
A túsz
Barracuda Movie

A kis Pétert nagyszülei nevelték, mivel szülei Bécsbe emigráltak. A szülők
mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy a fiút is kijuttassák magukhoz, és Péter is több kísérletet tesz arra, hogy a „vonalon túlra” jusson.
A 60-as évek végén, amikor enyhülnek a politikai viszonyok, Péter elől is
elhárulnak az akadályok, hogy átjusson a határ túloldalára. Ez a döntés
viszont azzal jár, hogy elveszíti nagyszüleit, barátait és a közös kalandokat.
Premier: 2015. 1. 15.

Könyv
¿
Benkő László: A Zrínyiek – A gránitlekű
Talamon Kiadó

¿

Erawan Könyvkiadó

Noémi alig tölti be a tizenkilencet,
amikor az élete váratlanul darabokra hullik. A lány ahelyett, hogy
az egyetemisták gondtalan mindennapjait élné, bulizna és fiúzna,
egyszeriben mindent elveszít, ami
addig fontos volt számára.

Ismerje meg a XVI. század első felének magyarországi
történéseit, a Szigetvárt védő, s a törökkel egész életében ádázul, megalkuvást nem ismerve küzdő „gránitlelkű” Zrínyi Miklós gróf személyes sorsát... Tegyen egy
különleges időutazást ebben a nagyívű kalandregényben a török által megtámadott, felperzselt falvakban,
vágtasson a felsorakozott janicsárok sorfalának...

Á

CD

Fejős Éva
November lánya

dvd

MIROSLAV ZIKMUND
ÉVSZÁZADA

A CSAJOZÁS 10 SZABÁLYA

MAGIC BOX

MAGIC BOX

A huszadik század egy csaknem százéves férfi szemszögéből, aki bejárta
az egész világot. Még a Habsburgok
uralkodása idején született, átélte a
második világháborút és a kommunizmust, Afrikában volt, amikor megszűnt
a gyarmati rendszer. Államfőkkel
ismerkedett meg, beszélt Gagarinnal
és Sir Hillaryvel is...

Az asztrofizikát tanuló kedves és gyakorlatlan diák reménytelen szerelembe esik,
barátai azonban megpróbálnak segíteni
neki. Az eseményekbe bevonják
a fiú édesapját, aki a nők meghódításának témájában egy bestsellersorozat
sikeres kiadója. Csakhogy a női pszichológia tanulmányozása még inkább bonyolítja
a helyzetet...

Yusuf Islam alias Cat Stevens
TELL 'EM I'M GONE

Bad Karma Boy
VÖLGYEK ÉS HEGYEK
Slnko records
Az előadó lemezét slágerszerű
szlovák dalok, különleges hangulat, réteges vokál, Reverb-gitár és
olyan hangszerek jellemzik, mint az
ondes, a kalimba és a tape choir.
Kiforrott, eredeti mű, az év legjobb
szlovák felvételei közé tartozik.

Á

Sony Music

¡

Tehetségének köszönhe¡
tően már fiatalkorában
legendává vált. 1977-ben
áttért az iszlám vallásra,
feladta zenei karrierjét
és humanitárius tevékenységbe kezdett. A zenéhez azonban
később visszatért. Most ötévnyi szünet után
egy új albummal jelentkezik.
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fejtörő

A rejtvény megfejtését 2015. január 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: Bényi Bence, Keszegfalva; Vámos Ibolya, Királyhelmec; Mészáros Erzsébet, Ság.
Gratulálunk! A szerencsés nyerteseket 20 euró értékű üzemanyag-vásárlási utalvánnyal ajándékozzuk meg, melyek a Slovnaft-töltőállomásokon válthatóak be.
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horoszkóp

Lendület

az új esztendőre

Denzel
Washington
1954. 12. 28.

Egy új év mindig magában hordozza
az újrakezdés lehetőségét: adjunk
esélyt magunknak, hogy megváljunk
a rossz szokásainktól, és tiszta lappal
indulhassunk 2015-ben.

Kos

Március 21. – április 21.

Az ünnepek után ön olyan vidáman lép be ebbe az esztendőbe, mintha január első fele még egy hosszú utószilveszter lenne. Tele van tervekkel, célokkal, amelyek zömét meg
is fogja tudni valósítani.

Bika

Április 22. – május 21.

Január vége felé kicsit fellendül anyagi helyzete, akár még
tartalékot is tud képezni. Nem is fogja magát olyan téves
dolgokkal hitegetni, hogy a pénz nem boldogít.

Ikrek

Május 22. – június 21.

Annak ellenére, hogy ön ezt az évet nem a szokásos újévi
fogadalommal kezdte, sorra botlik a jobbnál jobb lehetőségekbe. Figyeljen a jelekre, és gondolja át, hogy miben
szeretne változtatni az életén! Ezt ugyanis már ebben a
hónapban megteheti.

Rák

Jude
Law
1972. 12. 29.

Mel
Gibson
1956. 01. 03.

Kate
Moss
1974. 01. 16.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Ha korábban voltak művészi ambíciói, most jött
el az idő ahhoz, hogy ezeket valóra is váltsa.
Lehet, hogy ez egy új kihívást hoz, lehet, hogy
„csak” egy remek hobbit.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Mivel ön az állatöv legmaximalistább embere,
nem meglepő, ha ebbe az évbe is a megszokott, hatalmas energiájával lép be. Egy kis
időt azért szenteljen a pihenésre és önmagára is, hiszen az elmúlt időszakban épp eleget dolgozott.

Nyilas

November 23. – december 22.

Az ünnepek mozgalmassága utána a januárt
otthon, békében és csendben szeretné tölteni.
Ez sikerülni is fog, sőt lesz olyan Nyilas szülött is, aki valamiféle meditatív elfoglaltsággal
kerül közelebb belső énjéhez.

Bak

December 23. – január 20.

Az elmúlt időszakban túl sokat vállalt a családjáért és
a szeretteiért. Ez rendben is van, hiszen egy Rák ekkor
érzi magát igazán elemében, de a január lehetőséget fog
kínálni arra, hogy egy kicsit csak magával törődjön.

Az előző évet egy képzeletbeli leltárral zárta,
ami egyértelműen sikeres is lett. Most olyan
emberekkel hasonlítja össze magát, akik önhöz
hasonló élethelyzetben vannak. Örömmel
fog rájönni, hogy ön szerencsésebb, mint a
környezete.

Oroszlán

Vízöntő

Annak ellenére, hogy ön legtöbbször úgy szokta átvészelni
a januárt, mint egy lázas betegséget, most csupa kellemes meglepetést ígér a hónap. Ha a közelmúltban valaki
közelebb került a szívéhez, nem kizárt, hogy a kapcsolatból
„akármi” is lehet.

Ámor még mindig nem fordította el öntől a
mosolygós arcát – ha jelenleg nincs kapcsolata, akkor a legjobb hódító fegyvere a humora
és lazasága lesz. Meg fog lepődni, hogy ez
mennyire nyerő a másik nem számára!

Szűz

Halak

Végre egy olyan január, amikor azt mondhatja, hogy az
ünnepek után kipihenten, frissen lép az új esztendőbe! Ez
a hónap sok munkát hoz, de ezek javarészt friss kihívásokat jelentenek, melyeket örömmel vállal, mivel a kreativitását is kiélheti bennük.

Kicsit szomorúan búcsúzik az ünnepektől, de
gondoljon arra: vajon miért ne lehetne minden
egyes napot ünneppé tenni? Kedves Halak szülött, önnek pont erre kínál lehetőséget a most
beköszöntő, romantikus és vidám esztendő.

Június 22. – július 21.

Július 22. – augusztus 23.

Augusztus 24. – szeptember 22.

Január 21. – február 19.

Február 20. – március 20.
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hírek

EVOX:
a fagyálló biztonsága
A biztonságos téli közlekedés érdekében autónkat fagyálló
hűtőfolyadékkal és téli ablakmosó folyadékkal szükséges
feltölteni, amely még extrém körülmények között is
képes megtisztítani a szélvédő üvegét. Az EVOX
márka biztonságot nyújt a fagy ellen. A Slovnaft
a töltőállomásain ezzel a márkanévvel két olyan
terméket – fagyálló hűtőfolyadékot és fagyálló
ablakmosó folyadékot – forgalmaz, melyeknek
használatával télen is biztonságosan és
megbízhatóan üzemeltethetjük autónkat.

Az EVOX fagyálló folyadékok
védik a hűtőrendszert a korrózióval, lefagyással,
túlhevüléssel, légbuborék-képződéssel
és üledékek kialakulásával szemben.
KORRÓZIÓVAL SZEMBENI VÉDELEM
Védik a hűtőrendszer fém alkatrészeit
a korróziótól.
LEFAGYÁS ELLENI VÉDELEM
Megakadályozzák a hűtőfolyadék
lefagyását –38 °C-ig *.
TÚLHEVÜLÉS ELLENI VÉDELEM
Optimális hőelvezetést biztosítanak
még szélsőséges körülmények,
nagy sebesség és extrém magas
hőmérséklet esetén is.
ÜLEDÉKKÉPZŐDÉS ELLENI VÉDELEM
Kiváló hőátadást biztosítanak és csökkentik
a meghibásodások előfordulását.

Az EVOX ablakmosó folyadékok extrém
fagy esetén is használhatók
A nanotechnológia segít a szélvédő szennyeződéseinek eltávolításában akár
–40 °C-ig. Az EVOX téli ablakmosó folyadék nem töri meg a fényt, nem károsítja a gumi és műanyag alkatrészeket és a gépkocsi lakkozását sem.
Az ablakmosó folyadék a Slovnaft üzemanyagtöltő állomásain két illatban –
karácsonyi és jégkristály – kapható. Az EVOX téli ablakmosó folyadékok nem
hagynak nyomot a szélvédő üvegén, és jó kilátást biztosítva növelik
a közlekedés biztonságát.
A nyári és a téli folyadék keverése problémához vezethet
• A hűtőfolyadékot mindig teljes egészében cserélje le. Utántöltéssel
ugyanis romlanak a téli hűtőfolyadék tulajdonságai, és a hűtőrendszer
befagyása esetén a javítás magas költségekkel járhat.
• Az ablakmosó befagyott tartálya sok kellemetlenséget okoz. A befagyás
következtében az ablakmosó villanymotorja, illetve a hátsó ablakmosó
cső is megsérülhet. A tartályban lévő folyadékot mindig teljesen cserélje
le – csak ebben az esetben érvényes a téli ablakmosó folyadék csomagolásán feltüntetett fagyásponti érték.
Levegő hőm.

KIVÁLÓ KOMPATIBILITÁS
A JÁRMŰVEK ALKATRÉSZEIVEL
Nem károsítják a jármű gumi
vagy műanyag alkatrészeit sem.
* Az EVOX fagyálló hűtőfolyadék koncentrátumot
1:1 arányban kell hígítani desztillált vízzel
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A levegő hőmérséklete az adott haladási sebességnél
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A téli ablakmosó folyadék kiválasztásánál számolni kell a gépkocsi sebességével,
amely csökkenti a szélvédő üvegének hőmérsékletét.

