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A legjobb  
ár-minőség arány

a címben szereplő információ miden járműve-
zető számára hasznos. a független, svájci szék-
helyű iceritas közvélemény-kutató intézet által 
végzett vizsgálatok eredményei kimutatták, hogy 
szlovákiában az ár és a minőség tekintetében  
a slovnaft az első helyen végzett. a kérdésre, hogy 
személyes tapasztalatok alapján melyik töltőállo-
más-hálózat teljesíti a legjobb ár-minőség arányt,  
a megkérdezettek többsége a slovnaftot jelölte 
meg a válaszában. az autósoknak ezt a bizalmát 
töltőállomásaink színvonalának további emelésé-
vel szeretnénk viszonozni. legújabban ez a Fresh 
corner szolgáltatásunkban nyilvánul meg, amely 
lehetővé teszi, hogy töltőállomásainkon az autósok 
a tankoláson kívül a leggyakoribb napi élelmiszere-
ket is megvásárolhassák.
megérkezett a nyár, a motorozás szerelmeseinek 
időszaka. a slovnaft most, a főszezon alatt fel-
kínálja egy kultikus motorkerékpár, egy harley-
Davidson megnyerésének a lehetőségét. az attrak-
tív nyereményhez vezető út az all bikers slovnaft 
alkalmazás letöltésén át vezet, amely útmutató-
ként segít abban, hogy bejárjuk szlovákia tájait.
nyári számunk címlapján ester Wiesnerová fi atal 
színésznő-zeneszerző szerepel, akit a Forbes 
magazin a 30 legsikeresebb szlovák fiatal közé 
sorolt. a vele folytatott beszélgetésből megtudhat-
juk, hogy miben rejlik a siker titka a zenei pályán, 
amelyen közismerten nagy a konkurencia. 

 kellemes olvasást kívánok!

anton molnár 
kommunikációs igazgató
slovnaFt, a.s.
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●➜ letölthető

●➜ a török

●➜ A munkatárs

Formás
idomok

Az olaszok diktálják a divatot az autóipari formák 
terén is, ez nem vitás, a vetélytársak azonban 
olyannyira igyekeznek felvenni a kesztyűt, hogy  
a pick-upokat is divatosra szabják. a Škoda bezzeg 
kitart a józan praktikum mellett.

legendás maserati

A szörnyeteg
a cím nem túlzás, ugyanis a zagato a mostro, azaz szörnyeteg 

nevet adta legújabb munkájának. a zagato mostro ii v8 maserati 
az 1957-es le mans-i 24 órás versenyre készült maserati 450 s 

zagato coupé costin elnevezésű legendás autónak állít emléket, 
amelyet szintén mostrónak becéztek. az erőforrás a maserati 

4,2 literes, szívó v8-asa 420 lóerős teljesítménnyel, amelyet  
orrközépmotorként helyeznek el. a hatfokozatú, kézi kapcsolású 

váltót a hátsó tengelyre tették.

Jön a superb kombi 

Plusz huszonhét liter
ennyivel nagyobb az új superb kombi csomagtartója az elődjé-
nél, pedig az sem volt kicsi. a Škoda közelmúltban bemutatott, 
a középkategória méreteit feszegető sikermodelljének a putto-
nyos kivitele is hamarosan érkezik, bár hivatalosan csak az őszi 
Frankfurti autószalonon mutatják be. a kombi motorikusan egy 
az egyben megegyezik a lépcsőshátúval, a lényeg a csomagtar-
tón van, ami alapban 660, kibővítve 1950 literes.
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KISHírEK
Nem lesz a GM-é a Fiat
nemet mondott a general motors veze-
tése a Fiat-vezér sergio marchionne 
azon elképzelésére, hogy az amerikai 
mamutcég legyen az olasz márka új gaz-
dája – azaz partnere. a jelenlegi Fiat-
chrysler konszern tulajdonosainak pró-
bálkozása érthető: szabadulnának a 
masszív adósságokkal terhelt cégtől.

Megérkezett az Alpine
miután szakítottak partnerükkel, a 
caterhammel, úgy tűnt, nem valósulhat 
meg a renault legendás alpine a110 
versenyautójának feltámasztása. a fran-
cia gyártó azonban önállóan folytatta 
a projektet, és a júniusi, le mans-i 24 
órás verseny alkalmával be is mutattak 
egy koncepcióverziót.

Gigagyár
nevadában, reno közelében építi fel 
akkumulátorgyárát a tesla. a hatal-
mas méretei miatt gigafactorynak hívott 
üzem ötmilliárd dollárba kerül és 6500 
embernek ad majd munkát. a költsé-
gekbe a panasonic is beszállt.

Integess!
kézmozdulat-felismerő rendszert kap 
a hamarosan ráncfelvarráson áteső 

volkswagen golf. a vezető kézmoz-
dulatait a tetőkárpitba sze-

relt háromdimenziós kame-
rarendszer figyeli, ezáltal 

a sofőr anélkül adhat 
utasításokat a kocsi-
nak, hogy bármit 
megérintene.

Olasz divat 

Linea helyett Aegea
kifejezetten az árérzékeny piacokra szánja legújabb csa-

ládi limuzinját a Fiat. az elsőre furcsa nevű aegea (az elne-
vezés az Égei-tengerre utal) küllemét az olaszok tervezték, 
ami meg is látszik a csinos kis lépcsőshátún, a technikája 

ellenben részben török. a 4,5 méter hosszú, 1,78 méter szé-
les kocsiban a helykínálatra valószínűleg nem lesz panasz, a 
csomagtere is 510 literes, ráadásul hamarosan kombikivitel 

is érkezik. Forgalmazásának kezdetéről egyelőre nincs hír.

nem csak melóra

Divatosabb lesz a Hilux
a toyota bemutatta a hilux legújabb generációját, 
amelynél a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb hang-
súlyt fektettek a divatra, semmint a munkaautó-eré-
nyekre. persze, azoknak sem kell megijedniük, akik 
továbbra is munkatársként tekintenek a pick-upra, a 
két új, erős dízelmotor (2,4 és 2,8 literesek) garancia a 
gazdaságos és nyomatékos autózásra. a forgalmazást 
ázsiában és ausztráliában kezdi a gyár, európába év 
végén jöhet az új hilux.

Okosmotor 

Appal érkezik Gogoro
smartscooter néven álmodták meg a gogoro robogóját. nem 
ismerős a név? nem csoda, a gyár hivatalosan ugyanis még 
nem is létezik, más termékük még nem volt, ezzel az „okos-

vespával” lépnének piacra. az elektromos robogó panasonic 
akkumulátorát a tervek szerint automatákból cserélgethetjük 
majd, és a mobilunkra letöltött gogoro app tájékoztat minden 

adatról, így a megtett távolságról, az esedékes szervizekről, 
illetve arról, hogy merre jártunk.
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peugeot 308 sW – a csúcs felé
a 2014-es Év autójának választott kompakt peugeot 308 a kombik között 
is az élre tör. a könnyű építéssel párosult tágas belső tér és a kategó-
ria egyik legnagyobb csomagtartója mellett a harmonikus hangolású 
futómű és a pontos kormányzás is a típus erősségei közé tartozik. 
a mindössze 35 centiméter átmérőjű kormánykerék és a magasra 
helyezett műszerek sportos hangulatot biztosítanak a belső tér-
ben, amelyben – az alapváltozatnál 11 centivel hosszabb ten-
gelytáv miatt – akár öt magas felnőtt is kényelmesen elfér.  
a belső tér hatékony, könnyen kezelhető rendszert kínál: a magic 
Flat hátsó üléspad két része azonnal lehajtható a csomagtartó 
oldalán található fogantyúkkal.

Ford Focus Wagon – privilegizált
a Ford Focus harmadik generációja igazi világautó, gyakorlatilag azonos for-
mában és műszaki tartalommal kapható minden kontinensen, ám a kombi-
változat csakis az európai ügyfelek privilégiuma. a tavaly ráncfelvarráson 
átesett modellt szlovákiában három felszereltségi fokozatban – trend, 
titanium, titanium plus – forgalmazzák. a Focushoz számos új asszisz-
tensrendszer kérhető, mint a keresztirányú forgalomfigyelés tolatáskor, 
a továbbfejlesztett parkolóasszisztens, az automata vészfék. a Focusra 
jellemző dinamikus vezetési élmény és a stabilitás a kombinak is sajátja, 
ezáltal a sportos vonalat képviseli a szegmensben. a helykínálat elöl 
bőséges, hátul közepes, és a csomagtartó is jól kihasználható – mérete 
viszont jócskán elmarad a legtöbb konkurensétől.

Volkswagen Golf Variant – új erények
a német gyártó 2012 novemberében kezdte árusítani a kategória 
mércéjének számító modell hetedik generációját, amelyet aztán 
európában és Észak-amerikában is nagy fölénnyel választották az 
Év autójának. a két éve piacon lévő kombi megtartotta az alapvál-
tozat legfőbb erényeit – minőségi kidolgozás, kiforrott hajtáslánc, 

problémamentes kezelhetőség – de további előnyöket is kínál. 
a 30 centiméterrel nagyobb hosszúságnak köszönhetően 
bőséges a helykínálat és a csomagtartó is a szegmens dobo-
gósai közé tartozik. a poggyásztér ráadásul nemcsak nagy, de 
szabályos oldalfalainak és egyszerűen használható rolójának 
köszönhetően kifejezetten praktikus.

Szlovákiába is megérkezett a kompakt kombik 
új trónkövetelője, a peugeot 308 sW, amelynek 
többek között a Volkswagen golf és a Ford Focus 
puttonyos változatával kell megküzdenie.

a puttonyba?
Mi fér

Kompaktkategóriás 
kombik

szemtől szemben
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Ford Focus Wagon
Hosszúság  ...............................  4560 mm
szélesség  .................................  1823 mm
magasság  ................................  1505 mm
tengelytáv  ...............................  2648 mm
Csomagtér  .......................  490/1516 liter
motorválaszték  ......... 6 benzines, 3 dízel
teljesítményszint ...................  95-180 le
átlagfogyasztás  .......... 3,8-6,3 l/100 km
alapár  ....................  16 680–27 080 euró

design
a márka nemrég bevezetett one Ford 
globális designnyelvezete a Focus kom-
bin is visszaköszön: jellegzetes hűtőrács, 
meredek övvonal és kifejezetten sportos 
hátsó rész határozza meg az összképet.

Felszereltség
a bőséges alapfelszereltség (mykey prog-
ramozható kulcs, gomb nélküli indítás, 
légkondicionáló, 4 irányban állítható mul-
tifunkciós kormány) mellett az opcionális 
lista is hosszú: a Focushoz ülésfűtés és 
kormányfűtés is rendelhető, vagy hang-
vezérléses infotainment-rendszer 8 colos 
érintőképernyővel.

Motor
az 1,0 literes ecoboost motor 100 és 
125 lóerős változatban is kérhető, a ben-
zines kínálatot emellett a 150, illetve 
180 lovas 1.5 ecoboost, valamint a 105 
és 125 lóerős 1,6-os alkotja. a dízelpalet-
tán az 1,6 literes tDci 95 és 120 lóerős 
verziói, valamint a 2,0 literes 150 lovas 
erőforrás található. 

peugeot 308 sW
Hosszúság  ...............................  4585 mm
szélesség  .................................  1863 mm
magasság  ................................. 1472 mm
tengelytáv  ................................ 2730 mm
Csomagtér  .......................  660/1775 liter
motorválaszték  ......... 3 benzines, 5 dízel
teljesítményszint .................... 92-150 le
átlagfogyasztás  ..........  3,2-5,6 l/100 km
alapár  ....................  14 990–25 040 euró 

design
a szegmens egyik legelegánsabb  
autójának sziluettje nem hivalkodó,  
a hátsó rész harmonikus, és a designt 
néhány jól kigondolt részlet teszi  
izgalmassá – ilyen az első és hátsó  
lámpák formája, vagy az ezekkel har-
monizáló oldalív.

Felszereltség
szlovákiában négy felszereltségi fokozat-
ban – acces, active, style, allure – ren-
delhető a típus, opcionálisan pedig töb-
bek között tolatókamera, 17 colos felni, 
navigációs rendszer és ülésfűtés kérhető 
az autóhoz.

Motor
a háromhengeres, közvetlen befecs-
kendezéses, turbófeltöltéses 1.2-es 
puretech motor 110, illetve 130 lóerős 
változatban áll rendelkezésre, az 1,6-
os benzines 156 lóerőt ad le. a dízel-
kedvelők 1.6 hDi 92, 100, 115 és 120 
lovas változatait, illetve a 2,0 literes, 150 
lóerős aggregátot kérhetik. 

Volkswagen Golf Variant
Hosszúság  ...............................  4562 mm
szélesség  .................................. 1799 mm
magasság  ................................  1481 mm
tengelytáv  ...............................  2635 mm
Csomagtér  ....................... 605/1620 liter
motorválaszték  ......... 5 benzines, 4 dízel
teljesítményszint ...................  85-150 le
átlagfogyasztás  ..........  3,9-7,0 l/100 km
alapár  .................... 15 400–40 610 euró 

design
a volkswagen is elegánsan oldotta meg 
a hátsó puttony integrálását a karosszé-
riába, a variant is követi az alapmodell 
szolid megjelenését. a belső design szin-
tén németesen puritán és ergonomikus.

Felszereltség
már a négy különböző fokozatban – 
trendline, comfortline, highline, r-line 
– kapható típus alapfelszereltsége is 
a konkurencia felett jár. emellett az új 
modellhez gyakorlatilag a prémiumszeg-
mensből ismert valamennyi vezetésse-
gítő rendszer is rendelhető.

Motor
a benzinesek közül az 1,2 tsi 85 és 110, 
míg az 1,4 tsi 125 és 150 lóerős változa-
tokban kérhető. a kínálat csúcsát a 300 
lovas 2,0 tsi jelenti. a dízelpalettát az 
1,6 tDi és 2,0 tDi két-két verziója alkotja 
90, 110, 150 és 184 lóerővel.
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aszfaltszaggató
Családi

az autót ján kondással teszteltük, aki egy münchen kör-
nyéki székhelyű német vállalatnál dolgozik, és gyakran 
utazik szlovákia legkeletibb részébe. „számomra a gép-
kocsi legfontosabb paraméterei közé a biztonság, a kom-
fort, a tágas beltér és az ár tartozik. az autó egy olyan 
eszköz, amely az embereket szolgálja, és ezért szeretem 
bennük az egyszerű és okos megoldásokat. a zafira har-
madik generációs modelljéről, amely három éve van a pia-
con, tiszta lelkiismerettel elmondhatom, hogy a designja 
nagyon jól sikerült. még 2015-ben is mindig modernül hat, 
és senkiben sem kelt olyan érzést, hogy valamiről lekésett 
azzal, hogy még csak most vásárolja meg. sőt a gépko-
csi kezdeti hibáit már rég elhárították, így olyan gépkocsit 
vásárolhatunk, amely bevált és lényegesen olcsóbb, mint a 
piacra kerülése idején volt” – állapítja meg ján. 

Belső tér és design
a zafira a moduláris gépkocsik közé tartozik. már  
a má sodik üléssor is többféle módon variálható, mivel 
három, önállóan állítható ülésből áll. a harmadik ülés-
sor, mint minden ilyen gépkocsiban, pótmegoldás, eset-
leg kisgyermekek részére megfelelő. a harmadik üléssort 
azonban nem kell kiszerelni. ha besüllyesztjük a padlóba, 
annyi hely lesz a beltérben, mint egy átlagos kombiban.  
a gépkocsivezető és a mellette ülő utas ülése nagyon kel-
lemes kialakítású és nagyon jó a kilátás belőlük.  
az ilyen típusú autók hátránya a széles a-oszlopok, ame-
lyek zavarják a kilátást, de a zafira konstruktőrei ezt 
nagyon jól megoldották. az osztott oszlop egyáltalán nem 
zavaró. nem tapasztaltunk semmilyen holtteret, mindent 
kiválóan beláttunk. 

az opel Zafira tourer egyáltalán nem kezdő az autópiacon. épp ellenkezőleg, 
azon úttörők közé tartozik, amelyek az egyterű (mpV) járműkategóriára  
irányították a figyelmet. a három üléssoros családi gépkocsik igazán jól 
beváltak, és az autómárkák többsége átvette ezt a megoldást. mi most  
azt vizsgáltuk, hogy 2015-ben mennyire sikeres ez a modell, és ehhez  
a legerősebb dízelmotorral felszerelt verziót választottuk ki. 

Opel zafira tourer 2.0 Cdti

olvasóteszt
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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 turbódízel
hengerűrtartalom: 1998 cm3

legnagyobb teljesítmény: 125 kW (170 le), 4000 rpm
legnagyobb forgatónyomaték: 350 nm, 1750-2500 rpm
méretek: 4656/2100/1685 mm
tengelytáv: 2760 mm
maximális sebesség: 210 km/h
gyorsulás (0-100 km/h): 9,8 s
átlagfogyasztás: 4,9 l/100 km
a s&l mérése szerint: 6,0 l/100 km 
a modell ára: 15 390 eurótől, áfával
a tesztelt modell ára: 22 940 eurótől, áfával

Javasolt olaj:
MOL Dynamic Prima 5W-30

Opel zafira tourer 2.0 Cdti

A felszereltség fontosabb elemei
a harmadik üléssorban be nem kapcsolt biztonsági 
övet jelző lámpa, automata kétzónás klíma, fedélzeti 
számítógép, hegybemeneti elindulást segítő rendszer, 
automata fényszóróváltás, alagútérzékelővel, automata 
távolsági fényszórók, esőérzékelő, bőr/szövet kárpitozás, 
bőrbevonatú kormánykerék, sötétített oldalsó és hátsó 
ablakok, 17 hüvelykes könnyűfém keréktárcsa.

a cosmo verziónál, amelyet teszteltünk, túlsúlyban 
volt a szövetkárpitozás, de több helyen megjelenik  
a bőr is, ami nagyon kellemesen hat. minél ke vesebb 
a beltérben a kemény műanyag, annál jobb. a műszer-
fal racionális beosztású. ne várjunk csodákat, de 
azért minden a helyén van.  Úgy gondoljuk, hogy ennél 
az árkategóriánál, minden olyan dolog benne van  
a gépkocsiban, amire a vezetőnek szüksége van. 

motor és menettulajdonságok
a tesztelt zafira legérdekesebb része a motor volt – 
amely egy kétliteres dízelerőforrás, 170 lóerős teljesít-
ménnyel és 350 nm-es nyomatékkal. a motor a hat-
fokozatú kézi váltóval szerelve a családi egyterűt egy 
igazi országúti vagánnyá változtatja. amennyiben egy 
családfő úgy dönt, hogy egy ilyen gépkocsiba invesz-
tál, és időnként szeretné jól meghajtani, ezzel  
a motorral felszerelve vásárolja meg azt. a köbtarta-
lom csökkentése most modern jelenség, de az igazi 
erő kifejtéséhez kétliteres motorra van szükség.  
a gépkocsi zajvédelme kiváló, és olyan magabiztosan 
fekszik az úton, hogy a magas gépkocsi megdőlését  
a kanyarokban nem igen érezni. 

Befejezés
az opel zafira tourer választása ésszerű, míg az erős 
dízelmotorral való párosítás szívbeli döntés. ha ehhez 
még elfogadható ár is társul, nincs mire várni.

olvasóteszt
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énekese

A Forbes magazin szerint a 30 legsikeresebb 
30 évnél fiatalabb szlovák egyike. eddigi 
karrierjét az Év felfedezettje díj is díszíti. zenei 
experimentátor, aki könnyedén ötvözi a különböző 
stílusokat. ester Wiesnerová nevét általában csak 
szuperlatívuszokban emlegetik.

Egy álomiskola 
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stílus&lendület: Hogyan került zenei pályára? 
ester Wiesnerová: Édesanyám zenész-pedagógus, zon-
gorát oktat. gyermekkorom óta a zenei pálya felé orien-
tált. ő és zenésztársai még a szocializmus idején tizen-
két albumot játszottak fel, és a rendszerváltáskor ők 
voltak az elsők, akik valódi karácsonyi albumot adtak 
ki. Édesapám is művész, fényképezéssel foglalkozott, 
de végül nem ezzel kereste a kenyerét. tőlem mindig 
azt kérdezték, hogy én is zongorista leszek-e, ám gye-
rekként inkább festő szerettem volna lenni. Édesanyám 
összehozott egy gyermekzenekart, amelyben már hat-
évesen szerepeltem. később elvitt a nagytapolcsányi 
konzervatóriumba egy profi énektanárhoz is, aki olyan 
hangokat volt képes kicsalni belőlem, mint senki koráb-
ban. ez már nekem is nagyon tetszett, talán akkor dön-
töttem el, hogy mégis ezt a pályát választom. 

s&l.: Tehát ettől kezdve már egyértelmű volt az útja?
e. W.: nem teljesen. először nyolcosztályos gimnázi-
umba jártam, de a lelkem mélyén éreztem, hogy nekem 
mégis inkább zenével kellene foglalkoznom. az iskola 
mellett azonban ez lehetetlen lett volna, ezért aztán 
jelentkeztem a konzervatóriumba is. ám azt a feltételt 
szabtam magamnak, hogy az első tíz közé kell kerül-
nöm, mert csak akkor van értelme. végül elsőként 
végeztem, így jutottam el a zeneelmélet szakra. 

s&l.: 2010-ben a szlovák dzsessz felfedezettjévé 
választották. Hogy találták meg egyáltalán, hiszen 
egy vidéki iskola diákja volt. Vagy már akkor is komoly 
dzsesszénekesnőt tisztelhettek önben?
e. W.: szó sincs róla. Én ezt a zenei műfajt szerettem, 
otthon is gyakran hallgattuk, és az édesanyám küldte 
be a tudtom nélkül az egyik felvételemet. emlékszem az 
estére, amikor szóltak, hogy továbbjutottam – nem is 
értettem, hogy pontosan miről van szó. a későbbi felvé-
teleknél folyamatosan kérdezősködtem az ismeretségi 
körömben, hogy miként kell egy felvételen úgy énekelni, 
hogy a lehető legdzsesszesebb legyen a hangzás. a szlo-
vák szakmát szinte alig ismertem, hiszen partizánskéból 
jöttem, milyen dzsessz lehetne ebben a kisvárosban?

s&l.: Mégis jelentkezett a világ legjobb iskoláiba. Elég 
merész döntés volt, nem?
e. W.: a verseny adott némi merészséget, hiszen a zsűri 
végig nagyon dicsért. többnyire nem hittem magam-
ban, de akkor azt mondtam, itt az ideje valami komolyat 
is kipróbálni. nemzetközi workshopokra kezdtem járni, 
gyakorlatilag mindenhova bejelentkeztem, ahova lehe-
tett, és egy olaszországi workshopon döntöttem el vég-
leg, hogy külföldön kell szerencsét próbálnom. 

s&l.: Például a Berkleen?
e. W.: erről senki nem tudott az édesanyámon kívül,  
akitől azt kértem, hogy születésnapomra utazzunk el 
párizsba, mert ott volt az európai felvételi. azután bor-
zasztóan éreztem magam, biztos voltam benne, hogy 
nincs esélyem, ha pedig mégis bejutnék, sehogy sem  
tudnám kifizetni a tandíjat. 

s&l.: Milyen volt a felkészülés?
e. W.: talán nevetségesnek tűnhet, de a gyakorlá-
son kívül rettenetesen sokat gugliztam, az interneten 
talán minden szabadon fellelhető anyagot letöltöttem, 
ingyenes szakkönyveket, zenei oldalakat, szinte min-
den zenész ismerősömtől azt kérdeztem, ő hogyan csi-
nálja. nagyon sok ösztöndíjprogramra jelentkeztem, 
és egy-két helyen végül sikerrel is jártam. 

s&l.: Hány szlovákiai diák tanul a Berkleen? Valóban 
az álmok iskolája egy művész számára?
e. W.: ebben az iskolában gyakorlatilag mindent meg lehet 
tanulni, aminek köze van bármilyen zenéhez. a zeneszer-
zéstől kezdve az előadáson, a zenei üzleten át a hangsze-
rek javításáig gyakorlatilag minden létezik. a világ legjobb 
szakemberei segítik a diákokat, hogy igazi művészekké vál-
janak. És talán az egyik legnagyobb különbség az ottani és 
az itteni világ között, hogy ott mindenki dolgozni szeretne.  

NévjEGy
ester Wiesnerová (1994) énekes-zeneszerző, aki leginkább a 

dzsessz világában mozog otthonosan, de a zene többi szegle-

tébe is elbarangolt már (world music, népzene). jelenleg az ameri-

kai berklee college of music diákja, ahol dzsesszkompozíciót tanul. 

Ösztöndíjasként számos nemzetközi kurzusra jutott ki európa-szerte. 

a nagyközönség a cseh–szlovákia hangja című zenei vetélkedőben 

ismerhette meg, illetve elnyerte az Év dzsesszfelfedezettje díjat is. 
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otthon gyakran azt éreztem, hogy más vagyok, mint a töb-
biek, hiszen akartam, törekedtem és dolgoztam magamon. 
a berkleen ez természetes. És azt látom, hogy nagyon sok 
az olyan ember, aki még nálam is sokkal többet dolgozik. 

s&l.: Mi volt a legnehezebb az ön számára?
e. W.: talán az ösztöndíj megszerzése. amikor kiderült, 
hogy felvettek, azt mondtam magamnak, hogy elkép-
zelhetetlen, hogy az egész a pénz miatt ne valósuljon 
meg. elkezdtem leveleket írni azoknak, akinek tetszet-
tek a koncertjeim, akiről hallottam, vagy aki hallhatott 
rólam. volt, aki csak pár eurót küldött, de nagyon sokat 
segített. később már részösztöndíjat is kaptam, de az 
iskola mellett dolgoztam és a szüleim is támogattak. 
egy szemesztert egy svájci alapítvány fizetett ki, nem-
rég pedig megkaptam az iskola maximális ösztöndíját. 
oktatóim választottak ki erre a díjra, ami óriási elisme-
rést jelent számomra. 

s&l.: Szlovákiában számos helyen koncertezett már,  
de a legérdekesebbek a női börtönben tartott korcet-
jei vagy a gyerekkoncertek lehettek…
e. W.: hiszek abban, hogy a zene segítségével óriási vál-
tozások mehetnek végbe az emberekben. olyan zenét 
szeretnék csinálni, amely mindig ad valamit. a nyit-
rai börtönkoncert számomra is óriási tapasztalat volt. 
a börtönlakókkal beszélgetve olyan érzésem támadt, 
hogy nagyon sok múlik azon, hogy az ember hova szüle-
tik és mekkora szerencséje van. Én jó helyre születtem, 
szerencsésnek tartom magam, ezért fontos, hogy segít-
sek másokon. sérült gyermekeknek is tartunk évente 
koncerteket és tábort is szervezünk. ezeket pár éve 
kezdtük el, és óriási öröm számomra, hogy azután is 
folytatódnak, hogy én már nem vagyok otthon. 

s&l.: Miben más az amerikai zenei világ, mint a 
hazai?
e. W.: talán a felelősség az első szó, ami eszembe jut. 
nálunk gyakran megesett, hogy valaki késve vagy fel-
készületlenül érkezett. amerikában ez nem történhet 
meg, hiszen óriási a konkurencia. ha valaki nem jön 
időben, vagy nem elég jó, egy pillanat alatt találnak 
helyette mást. nálunk ez nem így működik. 

s&l.: Gyakran használ szlovák népzenei motívumokat is. 
Hogyan sikerült összekombinálnia a többi zenei stílussal?
e. W.: ez egyfajta trend. szeretem a motívumainkat, 
könnyű velük dolgozni, és ha dzsesszel kombináljuk, 
mások számára is érdekessé válnak. amerikában nagy 
sikert arattak, mivel egzotikus a hangzásuk. némileg 
tartottam tőle, hogy a szlovák nyelvet senki sem fogja 
érteni, de ettől függetlenül nagyon tetszett mindenkinek. 

s&l.: Szerepelt a Cseh–Szlovákia hangja versenyben 
is. Mit adott önnek ez a kommersz tévéműsor? 
e. W.: valójában egészen kellemes volt, hiszen sokat 
foglalkoztak, törődtek velünk, a szlovák sajtó is felfi-
gyelt ránk, de én ennek köszönhetően jöttem rá, hogy 
mit nem akarok csinálni. a verseny alapfilozófiája tel-
jesen ellentétes azzal, amit én a zenei alkotásról gon-
dolok. ez egy olyan küzdelem volt, amelyben az egyéb-
ként együtt fellépő énekeseknek egymás ellen kellett 
harcolniuk. ez távol esik az én világomtól. 

s&l.: Önálló albuma még nem jelent meg. Miért?
e. W.: egyszerűen nem éreztem még magam elég 
érettnek hozzá. nem tudom még egyértelműen eldön-
teni, hogy hazai vagy inkább amerikai zenészekkel sze-
retnék-e dolgozni. egy biztos: a zene a sajátom lesz.  
És az is biztos, hogy szlovák nyelvű lesz, lesznek 
benne népzenei motívumok és dzsesszes effektek is. 
két éven belül mindenképpen készen kellene lennie.

hiszek abban, 
hogy a zene 
segítségével 

óriási változások 
mehetnek végbe 
az emberekben. 

olyan zenét 
szeretnék csinálni, 

amely mindig ad 
valamit.
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AZ EVOX ELLEN ESÉLYE 
SINCS A ROVAROKNAK!

Az EVOX ablakmosó folyadéknak köszönhetően 
szélvédője tökéletesen ti szta, utazása pedig 
biztonságosabb lesz.
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kassa készül a versenyre
a jelentős rendezvény képzeletbeli stafétabotját a kas-
saiak veszik át szeptember elején. a múltban – utoljára 
2005-ben – a hatnapos motorkerékpár-verseny kizáró-
lag vágbesztercén került megrendezésre. a kelet-szlová-
kiai nagyvárosban már több mint 15 hónapja gőzerővel 
folynak a megmérettetés előkészületei. a rendezők még 
argentínába is kiutaztak annak érdekében, hogy tapasz-
talatokat szerezzenek az isDe-verseny 89. évfolyamának 
eseményein és kapcsolatokat teremtsenek az egyes nem-
zeti motorkerékpáros szövetségekkel. az enduro sport 
elterjedt és rendkívül népszerű az egész világon, ezért az 
indulók számát legfeljebb 540 főre kellett korlátozni. 

tények
•   A Motorkerékpáros Olimpia 90., jubileumi évfolyama 
•   A verseny Kassán először, Szlovákiában pedig ötödik 

alkalommal kerül megrendezésre 
•   32 országból több mint 500 versenyző, 1000 tagot számláló 

támogatócsapat 
•   Števo Svitko a Slovakia Trophy Team (World Trophy) vezetője
•   A címvédő országok: Franciaország, Ausztrália, USA 
•   Paddockbemutató Kassán a Cassosport csarnok előtt
•   A versenypályákat a Kassa környéki erdőkben alakították ki
•   Zárórendezvény: motokrosszverseny 2015. szeptember 

12-én, szombaton kenyhecen.

svitko vezeti a slovakia trophy  
team csapatot
a szlovák válogatott csapat néhány éves hallgatás után – mivel  
a hatnaposon nem képviseltette magát – most újra teljes létszám-
ban áll a rajthoz. a senior trophy team csapatot a kiváló endurover-
senyző, Štefan svitko vezeti, a slovnaft teljes támogatása mellett.  
a motorsport kedvelői Štefan svitkót szlovákiában és világszerte is  
a Dakar-rali elit versenyzőjeként ismerik, aki 2010 óta minden évben 
újra és újra bizonyítja, hogy a világ élvonalában van a helye. svitko 
a slovakia trophy team vezetőjeként arra törekszik, hogy a szlovák 
válogatott csapat a verseny végén a dobogó legfelső fokára állhas-
son. egy dakaros versenyző számára a hatnapos azért is jelent nagy 
kihívást, mert az enduro az erős oldala. 
a svitko vezette senior slovak trophy team mellett első alkalom-
mal rajthoz áll egy női csapat (Women trophy)  is, és a rendezvényről 
nem fognak hiányozni a juniorok (junior trophy) sem. 

ne maradjon le róla!
az idei international six Days of enduro (isDe) – ez a nemzetközi 
hatnapos motorkerékpár-verseny hivatalos elnevezése – a 2015-ös 
év szlovákiai csúcsrendezvényeinek egyike lesz. az esemény nagyság-
rendileg talán csak a magas-tátrában februárban megrendezett téli 
universiadéval mérhető össze. ha kedveli a motorkerékpársportot, és 
különösen az endurót, mindenképpen tartalékoljon rá egy szeptem-
beri hétvégét, és szerezzen számos szép élményt ezen a versenyen.

 Svitko lesz a Slovakia 
trophy team vezetője

motorkerékpáros olimpia, avagy az enduro csapatok világbajnoksága. 
a nemzetközi Hatnapos motorkerékpár-versenyhez már 1913-as 
létrejötte óta ezek a jelzők kötődnek. a verseny hazánkban nagy 
jelentőséggel bír, mivel a legfőbb kategóriában – World trophy – az 
egykori Csehszlovákia versenyzői 15 bajnoki címet szereztek. most 
újra lehetőség nyílik arra, hogy a szlovákiát képviselő versenyzők 
bebizonyítsák rátermettségüket.
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tele a tartály és 
a bevásárlókosár is

Az első három, Fresh Cornerrel 
felszerelt töltőállomás
a Fresh corner márkajel alatt a slovnaftnál 
mindenekelőtt kitűnő kávét, friss pékárut és 
szendvicseket, valamint egyes töltőállomá-
sokon élelmiszert is vásárolhatunk. az első 
három Fresh cornert a vásárlók már ebben 
a hónapban meglátogathatják, a főváros-
ban pozsonybesztercén, losonc-apátfalván és 
Felsőkubinban. a következő három évben pedig 
a szlovákiai slovnaft benzinkutak többsége Fresh 
corner bevásárlóhellyel bővül.

Hogy fognak kinézni?
az üzemanyagtöltő állomások külseje, valamint 
a minőségi üzemanyagok teljes kínálata – amely 
nemrégiben nyerte el a best buy award díjat (a leg-
jobb ár-minőség aránynak köszönhetően) – nem vál-
tozik. a slovnaft identitása tehát nem vész el. ami 
azonban megváltozik, azt a vásárlók rögtön észreve-
szik, amint belépnek egy Fresh cornerbe. egy egé-
szen más világban találják ugyanis magukat – kiváló 
kávék, frissen sült, ropogós és illatos péksütemé-
nyek és friss szendvicsek között –, ahol mindezen 
felül még a naponta szükséges élelmiszereket is 
beszerezhetik. 

jól átgondolt tervek
a slovnaft új kiskereskedelmi stratégiája már 2014 
óta formálódik. a stratégia a közép-európai régió leg-
újabb piaci és vásárlói trendjeire épül, annak érdeké-
ben, hogy kiszolgálják a vásárlói igényeket. ezek gyor-
san változnak, és a slovnaft megfelelő választ képes 
adni rájuk – a töltőállomások fokozatosan „szervizál-
lomásokká” alakulnak át, tehát olyan hellyé, ahol a 
vásárlók felfrissülhetnek, és a gyors, napi bevásárlást 
is elintézhetik. a slovnaft tehát alaposan átgondolta 
a Fresh corner elképzelést, amellyel szlovákiában 
az ügyféligények kiszolgálásának legprogresszívebb 
trendjét vezeti be.

az autósok a slovnaft töltőállomásokon a jövőben nemcsak 
tankolhatnak, hanem ízletes frissítőket is vásárolhatnak, 
valamint friss élelmiszert is beszerezhetnek. mindezt egy 
tető alatt kínálja a Fresh Corner – a minőségi áruk boltja.

2015. július | stílus&lendület |  15

Slovnaft-hírek



2

1

Az autós kirándulás a vezető 
számára általában nyűgöt 
és vesződségeket jelent. 
Engedjük azonban, hogy azt 
nyújtsa, amit a leginkább tud: 
a szabadság érzését. nyári 
utazási sorozatunkban olyan 
útszakaszokat mutatunk be, 
amelyek már önmagukban is 
megérik a fáradságot.

lenyűgöző autós túrák európában

Pompei
a város 79-ben, a vezúv kitörése után, néhány óra lefor-
gása alatt tűnt el a Föld felszínéről. mivel a vulkáni hamu 
és kőzet gyakorlatilag konzerválta a települést, az ma 
is a 79-es állapotában maradt meg; a világ legnagyobb 
ismert összefüggő romvárosát megtekinteni felér egy két 
évezredes időutazással. De ugyanilyen nagy élmény meg-
tekinteni a tragédia okozóját, a vezúvot is, amelyen egé-
szen a kráter pereméig is eljuthatunk.

Nápoly
nápolyt látni és meghalni – tartja 
a mondás, és talán nem véletlenül. 
bár campania székhelyének ismer-
tek az árnyoldalai is (a szeméthegyek-
től kezdve a romló közbiztonságig), a 
rendkívül színes, pezsgő, gazdag törté-
nelemmel, kultúrával és gasztronómi-
ával rendelkező várost mindenképpen 
érdemes felkeresni. európa egyik leg-
nagyobb történelmi városközpontjának 
falai napjainkig fennmaradtak. ezeken 
belül pedig – a híres kikötő mellett – 
templomok, paloták, múzeumok, sza-
badtéri ásatások, szökőkutak és obe-
liszkek sokasága található.

Bella  Italia
italia

ápoly, pompeji, amalfi, positano, salerno, sorrento – már csak 
a településnevek felsorolásával is megjön a kedvünk egy vad-

regényes autózáshoz olaszország egyik legszebb vidékén, a nápolyi-
öböl mentén és az amalfi-parton. nápolyból indulva az a3-as autópá-
lyán érünk a leggyorsabban pompejibe, de választhatjuk a tengerhez 
közelebbi ss18-as számú utat is. a vezúv által elpusztított városból az 
ss145-ös úton jutunk el sorrentóba, ahonnan az amalfi-part mentén 
érünk salernóba. a legkarizmatikusabb rész az ss163-as út positano 
és vietri sul mare közötti mintegy 36 km-es szakasza. nápolytól 
salernóig így közel 120 km a távolság, de a szűk hegyi utakon ezt 
mintegy 5 óra alatt tudjuk megtenni – amennyiben nem állunk meg 
folyamatosan a csodálatos látnivalók miatt.

N

utazás
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Sorrento
a legenda szerint odüsszeusz egyik fia 
alapította a nápolyi-öböl déli csücskében 
fekvő kikötővárost, amely 420 óta érseki 
székhely, így a paloták mellett legfőbb lát-
nivalóit a templomok jelentik. egyenletes, 
enyhe éghajlata és gyönyörű fekvése mel-
lett a régióból származó híres citromli-
kőr, a limoncello miatt is kedvelt. emellett 
komppal vagy hajóval innen a legköny-
nyebb megközelíteni a tirrén-tenger egyik 
gyöngyszemét, a közeli capri szigetét. Positano

az amalfi-part legszebb városa gyakorlatilag a hegy olda-
lában futó út alatt fekszik, így sok gyaloglásra és lépcső-
mászásra kell felkészülni a feltérképezéséhez. mór stílus-
jegyek és a térség jellegzetes kerámiadíszítései ékesítik a 
települést, amelynek teraszairól lélegzetelállító panoráma 
nyílik az azúrkék tengerre és a szűk öbölre. jelenkori nép-
szerűségéhez nagyban hozzájárult, hogy a nobel-díjas 
john steinbeck is írt szépségéről.

Salerno
a gazdag történelmű város messze földön ismert arról, hogy  
a középkorban itt működött a világ első egészségügyi iskolája, 
a schola medica salernitana. lenyűgöző, több mint öt kilométer 
hosszú promenádját ritka pálmák övezik, míg óvárosa, közép-
pontjában a dómmal, még olaszországban is különlegesnek 
számít. a várost a 300 méteres dombon álló, fenséges kilátást 
biztosító arechi vár masszív erődítménye uralja.

Amalfi
a városállam a középkorban tapasztalt 
hajósainak köszönhette gazdagságát, pom-
páját pedig a mai napig megőrizte, amit 
az impozáns szent andrás-katedrális is jól 
mutat. készüljünk fel arra, hogy a parko-
lás sziszifuszi munkát jelent majd, de amint 
végigsétálunk a tengerparti korzón, ráéb-
redünk, hogy megéri a vesződséget – nem 
véletlen, hogy a leghíresebb festők, írók és 
zeneszerzők jártak ide ihletet találni.

napoli

sorrento

pompei

salerno

capri

ischia

positano
amalfi

Autóval Olaszországban
olaszország a kontinens egyik legátgon-doltabb és legjobb minőségű autópálya-rendszerével büszkélkedhet, amelyen sza-kaszonként kell fizetni. lakott területen 50 km/h a megengedett sebesség, de a legtöbb belvárosi részen ez 30-ra csök-ken, míg a gyorsabb szakaszokon 70-re nő. városon kívül 90, gyorsforgalmi utakon 110, autópályán pedig 130 km/h a felső sebességhatár. a megengedett alkohol-szint 0,5 mg (egy pohár bor), ezen felül szi-gorúan büntetik az ittas vezetést. az olasz vezetési stílus legendásan temperamentu-mos és szabados, ezért turistaként foko-zottan figyeljünk, akkor is, ha nekünk van elsőbbségünk. az amalfi-parton az út ese-tenként egészen keskeny, itt is fokozottan kell figyelni egy-egy élesebb, nem belát-ható kanyarnál.

utazás
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Hűsítő, nyári szépségtippek 
Az élet napos oldala

Parfümök
a forróság szinte követeli 
a könnyed, friss, gyümöl-
csös illatokat. ám figyeljünk 
arra, hogy soha ne tegyük ki 
bőrünket erős napsugárzás-
nak, ha azt korábban már 
befújtuk parfümmel. 
Ezeket ajánljuk: 
Escada: Turquoise Summer
Calvin Klein: CK One Summer

Krémek
nyáron a szokásosnál is nagyobb figyelmet igé-
nyel bőrünk védelme. ilyenkor nem tanácsos 
nehéz, zsíros krémeket használni. inkább a 
vizes, gél állagú termékeket részesítsük előny-
ben, melyeket akár vizes bőrre is felvihetünk.  
ezek mélyen hidratálják a kiszáradt, leégett 
bőrt és serkentik a leégett, lehámlott rétegek 
regenerálódását.  
Ezeket ajánljuk: 
The Body Shop: Vitamin C Instant Glow
Clinique: Dramatically different moisturizing  
cream
L'Occitane: Body & Strenght

Az olykor tikkasztó nyári hőségben jólesik  
a felfrissülés. Hogy a soron következő hetekben 
a legjobb formánkban tündököljünk, érdemes 
néhány tanácsot megfogadni. így marad  
egészséges és szép a bőrünk egész nyáron.  

Naptejek
teljes körű védelmet nyújtanak az új, innovatív 
napozótermékek, melyek a káros uva- és uvb-
sugárzástól, valamint az egyéb környezeti hatá-
soktól is megóvják bőrünket. az új napvédő 
lotion/krémek, melyek vízzel vagy izzadsággal 
érintkezve is megtartják védőrétegüket, nagyon 
hasznosak lehetnek erre a szezonra.
Ezeket ajánljuk:  
Shiseido: Expert Sun Aging Protection Lotion/ 
Cream Wet Force  
Douglas: Sun Lotion Sensitive

Sminkek
a napsütötte hónapokhoz fantasztikus sminktren-
dek párosulnak. ám a megfelelő smink elkészítésé-
hez fontos, hogy néhány alapszabályt betartsunk: 
lehetőleg ne használjunk folyékony alapozót, mert az 
könnyen elfolyhat, inkább bb vagy cc krémekkel ala-
pozzunk. por állagú bronzosítót vigyünk fel vékony 
rétegben a bőrre, ez természetesebb hatást kelt. 
használjunk vízálló szempillaspirált, hogy a medencé-
ből kiszállva se mosódjon el a festék. naponta több-
ször kenjünk a szánkra ajakbalzsamot, szájfényt vagy 
rúzst. ezek kellő mértékben hidratálják, és nem enge-
dik kiszáradni ajkainkat. 
Ezeket ajánljuk: 
L’Oreal: False Lash Superstar szempillaspirál
Michael Kors: Fire Coral szájfény
The Body Shop: Honey Bronze termékcsalád 

beauty

18  | stílus&lendület | 2015. július





1

2

3

4

5

a bográcsozás alapfeltételei: miután 
a tűzrakó helyet gondosan kiválasztot-

tuk, figyeljünk arra is, hogy a lángok körül-
felett legalább háromméteres körben ne 

legyen éghető anyag – beleértve a belógó 
faágakat is. mindig legyen a közelben oltásra 

használható anyag (víz vagy homok) és a tüzet sose 
hagyjuk felügyelet nélkül. szeles idő esetén mindezekre 
fokozottan figyeljünk!

Hogy rakjunk tüzet?
ha lehet, ne használjunk a gyújtáshoz mesterséges gyúj-
tóst. gyűjtsünk száraz füvet, avart, vékony botocskákat, 
majd ezekből készítsünk tűzmagot, amit egyre nagyobb 
botokkal borítsunk be, piramisszerűen. ahogy a tűz ereje 
növekszik, egyre nagyobb hasábokat tehetünk rá. ezek a 
fadarabok sose lógjanak ki a tűzrakó helyről. a fát mindig 
határozott mozdulattal tegyük az égő tűzre, élő, nedves 
fát pedig sose használjunk, mert nagyon füstöl és pattog.

Milyen tűzön főzzünk?
a főzéshez próbáljunk mindig közepes vagy kisebb tüzet 
rakni – a kisebb lángokat ugyanis könnyebb szítani, míg 
a nagy tüzet nehezebb gyengíteni. általában egyébként 

is igaz, hogy a bográcsos étkeket lassan, rotyogtatva 
kell főzni, lassú, egyenletes, de lobogó tűzön. ha fúj a 
szél, takarással óvjuk a lángot, különben nem melegít 
egyenletesen. 

Milyen legyen a bogrács?
a rézbográcsban egyenletesen fő az étel, mivel a réz jó 
hőelosztó. ellenben könnyen elszíneződik savas, ecetes 
környezetben. a vasbogrács nem kényes, de ha sokáig 
nem használjuk, könnyen berozsdásodik – ezért gyakran 
zsírral bekenve teszik el. a sérülékeny zománcos üstöt 
könnyű tisztán tartani, ám a legjobb választás mégis a 
rozsdamentes bogrács, amelynek ára borsos, de időál-
lóbb és praktikusabb is a társainál.

Ha már fő az étel…
bármilyen egytálételt megfőzhetünk bográcsban. az üstöt 
állítsuk kényelmes magasságba, úgy, hogy a láng ne érje 
az alját. az ételeket nem szabad kevergetni, helyette hir-
telen mozdulatokkal forgassuk a bográcsot. 

Milyen a biztos tűzoltás? 
miután végeztünk a főzéssel, mindig oltsuk el a tüzet.  
a tűz a parázsból visszagyulladhat, ezért öntsük le vízzel, 
végül szórjuk le homokkal is. távozáskor a kezünkkel még 
érdemes ellenőrizni a tűzrakó hely hőmérsékletét.

„Első bográcsozóként” számtalan kérdéssel találhatjuk 
szemben magunkat. Hol és hogyan rakjunk/rakhatunk 
tüzet, milyen legyen a bogrács, hogyan főzzünk benne? 
A legfontosabb kérdésekre, íme a válaszok!

hol?rakhatunk tüzet

•   Erdőn-mezőn, kirándulóhelyeken csak és kizá-

rólag az arra kijelölt helyen gyújthatunk tüzet.

•   Tűzgyújtási tilalom esetén ott sem megenge-

dett az égetés, ahol egyébként szabad.

•   A kerti grillezés, bográcsozás bármikor megen-

gedett, de csak állandó felügyelet mellett.

A
aranyszabályai

bográcsozás
Öt fontos kérdés a szabadtéri főzésről
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Kedvelt nyári kikapcsolódásra 
hívjuk olvasóinkat, amely azon túl, 
hogy baráti összejövetelnek sem 
utolsó, kis gyakorlatszerzés után 
igazi gasztronómiai kalanddá 
nemesedhet. elő a bográcsokkal!

Klasszikusok
bográcsban

gasztronómia
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Hozzávalók: 20 dkg szalonna, 80 dkg paradicsom, 1,5 kg paprika, 
80 dkg vöröshagyma, só, bors, 2 evőkanál pirospaprika, 4-5 tojás.

s&l-tipp:  
Ha ikrát nem 
tettünk a levesbe, 
tálalhatjuk 
gyufatésztával 
– klasszikusan 
ezt nevezik bajai 
verziónak. a levest 
tálaljuk ugyanazzal 
a borral, amit 
belefőztünk.

s&l-tipp: 2 tojást verjünk fel, majd 20 dkg liszttel gyúrjuk át, kissé kemény 
tésztát kapva. Csipkedjünk kicsi darabokat belőle, és hagyjuk állni egy 

darabig – így készül a csipetke. a levesben csak 5 percig főzzük.

Hozzávalók: 2 kg marhalábszár, 2-3 evőkanál zsír, 1 kg burgonya,  
3 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 db közepes paradicsom,  

1 db zöldpaprika, 6 szál sárgarépa, 2 szál petrezselyemgyökér, 1 csokor 
zellerlevél, 2 evőkanál őrölt pirospaprika, 2 dl száraz vörösbor, 4 evőkanál 

paprikakrém, egész kömény, babérlevél, petrezselyem, só, bors.

s&l-tipp: Ha a megszokottól eltérő zöldségekkel szeretnénk  
megbolondítani lecsónkat, érdemes kipróbálni a hagyományos összetevőkön 

túl padlizsánnal és kakukkfűvel elkészített, könnyedebb francia változatot. 

Hagyományos halászlé 
bográcsban
Így készül:
1) tegyük a bográcsba a zsiradékot, pároljuk üvegesre a felkoc-
kázott vöröshagymát, majd sózzuk, paprikázzuk. 2) 1-2 perc 
múlva öntsünk rá egy pohár hideg vizet. amikor felforr, hagy-
juk, hogy összeessen és sűrűbbé váljon. ekkor forgassuk bele a 
lébe a friss halszeleteket, adjuk hozzá a bort és az ikrát. a zöld-
ségeket vágjuk össze, tegyük a tetejére, majd annyi vízzel öntsük 
fel, hogy jól ellepje. 3) mikor forrni kezd, tördeljük bele a leves-
kockát, és ha nem elég szép a színe, adhatunk hozzá még egy 
kis pirospaprikát. 4) Folyamatosan figyeljük, ha friss a hal, a 
halászlé gyorsan, 20-30 perc alatt elkészül.

Bográcsgulyás
Így készül:
1) a hagymát, fokhagymát pároljuk üvegesre a zsiradékon a köménymaggal, majd adjuk 
hozzá az apróra vágott paradicsomot és paprikát. 2) szórjuk meg pirospaprikával, s 
tegyük rá a kockákra vágott húst. kevergessük finoman, amíg kissé elapad a leve, és 
szaftossá válik. a hús is kissé lepirul ezalatt. 3) ekkor öntsük fel annyi vízzel, amennyi 
levest szeretnénk. sózzuk, borsozzuk, és a többi fűszert is beletehetjük. miután felforrt, 
a paprikakrémet egy pohárban keverjük ki egy kevés forró lével, és úgy tegyük a levesbe. 
4) egy óra után már ellenőrizzük a húst, s ha már félig puha, adjuk a leveshez a felkoc-
kázott burgonyát és a többi zöldséget, valamint a felvágott zellerlevelet is. a vörösbor 
csak az utolsó fél órában következik. 

Lecsó
Így készül: 
1) tegyünk felcsíkozott szalonnát a bogrács aljába, és ha kisült a zsírja, fony-
nyasszuk meg rajta a felkockázott hagymát. erre szórjuk a karikákra vágott 
paradicsomot és paprikát, a fűszereket és a pirospaprikát. 2) amint zöldsé-
ges masszává estek össze a zöldségek, verjük fel a tojásokat 1-2 csipet sóval, 
majd folyamatosan kavargatva öntsük a kész lecsóhoz. 3) aki a tojást lágyan 
szereti, annak elég, ha csak a tűzről levett, még forró ételhez adja.

Hozzávalók: 1 kg ponty (szeletelve), 30 dkg zsír, 50 dkg ikra, 1 db 
halászlékocka, 1 nagy vöröshagyma, 1 db paradicsom, 1 db paprika,  
1 dl száraz vörösbor, 2 evőkanál pirospaprika, só, bors.

gasztronómia
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stílustól függetlenül Buli

Colours of Ostrava

Az elektronikus ritmusokat kedveled? Rocker vagy? 

esetleg mindenevő? a közép-európai fesztiváltérképen idén 

is mindenki megtalálja a neki való eseményeket a dübörgő 

nova rocktól, a pörgős Balaton soundon át az eklektikus 

szigetig és a VOlt Fesztiválig – nem is beszélve a trencséni 

Bažant pohoda stíluskavalkádjáról. 

Ostrava, Csehország 

2015. július 16–19.

bár a 2002-ben indult csehországi fesztivált egy 

lepusztult ipari környezetben rendezik meg, az ese-

mény így is megfelel a nevének. a szervezők idén is 

egy valóban színes palettát állítottak össze a világ 

zenei kínálatából: ausztráliától kezdve tunézián át  

new yorkig mindenhonnan érkeznek fellépők.  

a húzónevek között pedig az új albumát bemutató 

björköt, az agyondíjazott kasabiant, vagy az immár  

teljesen befutott rudimentalt találjuk, de fellép  

st. vincent, mika és roni size is. 

www.colours.cz

Sopron, Magyarország 

2015. július 1–4.

egy olyan eklektikus kínálattal, amelyben egymás mellett sze-

repel slash, a motörhead, ákos, bastille, john newman a parov 

stelar band, valamint David guetta, Fatboy slim és tiga, a sop-

roni volt Fesztivál ismét olyan változatosságot nyújt, ami még 

az európai fesztiválok első vonalában is szokatlannak számít. 

nem véletlen, hogy a magyar–osztrák határhoz közeli taka-

ros városba idén is európa keleti, nyugati és középső tájairól is 

érkeznek majd a minőségi élő zene rajongói.

www.volt.hu

Te
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Bažant Pohoda 
trencsén, szlovákia  

2015. július 9–11.

nem pusztán zenei, de egyben valódi művészeti 

fesztivál, ahol rock-, blues-, indie-, reggae-, punk-, 

techno-, drum&bass és világzene találkozik a 

klasszikus muzsikával, irodalommal, tánccal, film-

művészettel és színházzal. a fesztivál egyedi han-

gulatot teremt, ahol a sokszínű kulturális világ 

képviselői találkozhatnak és oszthatják meg egy-

mással gondolataikat. a 30 ezerben limitált 

lá togatói szám pedig valóban komfortos, sorban 

állások és tolongások nélküli élményt garantál.  

a szlovákiai zenei élet legjava mellett pedig kül-

földi fellépőkből és igazi világsztárokból sem lesz 

hiány: björk, manu chao, Franz Ferdinand  

& sparks, roni size, Die antwoord és a-trak.

www.pohodafestival.sk

Zamárdi, Magyarország 

2015. július 8–12. 

európa egyik legszínvonalasabb elektro-

nikus buliján a dübörgő zene mellett a jó 

hangulathoz hozzájárul az is, hogy a fesz-

tivál a „magyar tenger” partján zajlik, így 

sokan a lubickolás után egyből az egyik 

színpadnál vagy partisátorban folytatják a 

pörgést. a balaton sound minden évben az 

elektromos zene világsztárjainak gyüleke-

zőhelye, és ez idén sem lesz másként: töb-

bek között tiesto, nicky romero, hardwell, 

roni size, Faithless, afrojack, ludacris 

vagy chris liebling lép fel 2015-ben.

www.balatonsound.hu

MasterCard 
Balaton Sound

Sz
ige

t Budapest, Magyarország 

2015. augusztus 10–17.

európa egyik legjelentősebb fesztiválját a város szívé ben, 

a Duna egyik szigetén rendezik. nemzetközi elismertsé-

gét nemcsak a változatos zenei kínálatnak, de a külön-

böző napközbeni kulturális programoknak is köszönheti: 

cirkusz, filmvetítés, utcaszínház vagy éppen komolyze-

nei koncertek és irodalmi előadások. a főszerep azon-

ban természetesen a zenéé, a számtalan színpadon idén 

is többek között olyan sztárok lépnek fel, mint robbie 

Williams, Florance and the machine, avicii, ellie goulding, 

kasabian, Foals, interpol, limp bizkit, goran bregovic, 

hernan cattaneo vagy mariza.

www.sziget.hu
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Fragile Queen Symphony
pozsony, 2015. július 17.

a brit zenei legenda, a Queen együttes kultikus dalai a Fragile 
szimfonikus zenekar előadásában! richard müller két rendkívül sikeres 
cseh–szlovák turnéja után most a népszerű szlovák Fragile együttes érke-
zik a Fragile Queen symphony című új projektjével. a braňo kostka vezé-
nyelte zenekarral együtt fellépnek olyan népszerű szlovák előadók, mint 
jana golisová, soňa norisová, helena krajčiová, svetlana rymarenko, vilo 
csontos, slávo košecký, martin madej és kamil mikulčík is. 
www.ticketportal.sk

Sitno Blues
selmecbánya, 2015. július 24–25.

egyedülálló hétvégi kikapcsolódás a počúvadlói tó környékének párat-
lanul szép természeti környezetében álló szabadtéri színpadon. a fellépők 

között szerepel a vidiek, a polemic, marián Čekovský & band, peter lipa 
band, korben Dallas, medial banana, banda americano, superguitar’s, 

sima martausová & band, jerguš oravec & band, silvia josifoska & blues 
band, valamint marcel Daniš és barátai… a rendezvényt több kísérőprog-
ram is övezi, lesz kézműves termékek vására, ételkülönlegességek készí-

tése, sportrendezvény, népi mulatság is.
www.sitnoblues.sk

Ï

Ï

fesztivál

A legendás Queen együttes Pozsonyban támad fel, 
a sitno völgyeit blues tölti be, a mozikban pedig 
bemutatják a lokalfilmist.

Júliusi programajánló

koncert

kultúra
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Lokalfilmis
Continental

egy régi cigány prófécia szerint a messiás egy roma 
táborból indul el világmegváltó útjára. megszületik 
rytmaus, és fokozatosan európa legismertebb rapperévé 
válik. rytmaus szlovákia köztársasági elnökévé szeretne 
válni, és a választásokon lakatos pistával kerül szembe 
az elnöki székért folytatott küzdelemben. szlovákia tiszta 
ivóvízforrásainak és a víz eladásának köszönhetően 
nagyhatalommá válik, és az usa-val és oroszországgal 
együtt döntenek bolygónk sorsáról. a játékba azonban 
beleszól moloch, az ördög is.
Bemutató: 2015. július 18.

Sidney Sheldon
A holnap nyomában
i.p.C. könyvek kft.

mint a mesében: a gyönyörű tracy és 
a sármos jeff stevens, akik külön-
külön igen sikeresen űzték az ékszer- 
és műkincslopást, találkoznak és egy-
másba szeretnek. esküvőjük alkalmából 
elhatározzák, hogy felhagynak a szél-
hámoskodással, ám csak a férfi talál 
magának új foglalkozást, tracynek hiány-
zik régi életének izgalma.

Leslie L. Lawrence
Kukorica Istennő énekel I–II.

studium plusz könyvkiadó

miss lilly pretty híres manöken 
és ruhatervező haciendát vásárol 

mexikóban, majd rövidesen hősünk 
segítségét kéri. az haciendát övező 

óriási kukoricásban megrázó gyilkos-
ságok történnek. vajon egy eltűnt expedíció halot-

tainak lelkei gyilkolnak? vagy a rejtélyes olmék 
fej? vagy a hagyományőrzők?

A fotós
maGiC BoX

a világhírű fotós, jan saudek (karel 
roden) élettörténete ihlette film 
azokról a nőkről is szól, akik őt 
körülvették – a lányairól, felesé-
geiről, szeretőiről és rajongóiról. 
kivételesen jó film, kellemesen 
fanyar vígjáték, ragyogó humorral 
és erotikus elemekkel.

Ne vigyétek el  
a hercegnőnket
sZloVák diGitális Videotéka

legendás musical Dežo ursiny 
felejthetetlen dalaival, marika 
gombitová előadásában. sokan 
a hófehérke szlovák verziójának 
tekintik. a főhős (marika gombitová 
alakítja) a hét törpe helyett azon-
ban hét fiúval találkozik egy 
gyermekotthonban…

Napocska, avagy  
puntó és halfejek

Hamisan, de érzéssel
slniečko kiadó

a népszerű pöstyéni együt-
tes nyolc év után új album-

mal jelentkezik, amely fülbe-
mászó dallamokat, ellenállhatatlan 

pöstyéni dialektusban énekelt dalszövegeket tartalmaz, 
jó nagy adag humorral, folk-rock, punk, world music és 

helyenként még gipsy swing jegyekkel is fűszerezve. 

Szaténos kezek
Csókolom
Bandcamp

szaténos kezek vagyunk, 
amelyek hangokat adnak ki magukból 
– állítják saját magukról. mások olyan előadóművésznek tartják 
őket, amelyek milan lasica, július satinský és joy Division 
keverékei, mások a brit popzenére adott nem megfelelő 
és a szlovák popzenére és a cseh underground zenére 
adott megfelelő válaszként tartják számon őket. tömören 
összefoglalva: egy ilyen debütálást mindenkinek hallania kell!

Á

¿
¿

9

9

Á

kultúra
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Kérjük, hogy megfejtését 2015� július 22-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38�)� Kisorsolt megfejtőink, 
akik ajándéktárgyakat nyertek: Vámos Roland Királyhelmec, Lipták Lajos Tornaalja, Kiss Mária Bél� Gratulálunk!

rejtvény
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Bár mindenki más módon képzeli el a pihenést,  
a július számos remek lehetőséget kínál a legtöbb 
jegy szülöttjének arra, hogy tökéletesen feltöltődjön 
és felkészüljön az év második felére.

Kos
március 21. – április 21.

mivel az előző hónapban nem volt lehetősége 
élvezni a nyár áldásait, most mindent bepótolhat. 
ha figyelmes, lehet, hogy olcsón bukkan majd egy 
egzotikus utazásra.

Bika
április 22. – május 21.

a hónap közepén egy ígéretes találkozásban lehet 
része, ha viszont már régen „bekötötték a fejét”, 
akkor egy kisebb közös utazás közelebb viheti önö-
ket egymáshoz. 

Ikrek
május 22. – június 21.

a július nem a nagy utazásoknak, hanem a népes 
társasági rendezvényeknek kedvez majd. kerti par-
tik, bulik teszik széppé a hétvégéit.   

rák
június 22. – július 21.

elérkezett az idő, hogy saját magát is kényeztesse! 
lehet, hogy utazni nincs sok kedve, de ha vesz 
magának valami szép, régóta áhított dolgot, sokkal 
jobban fogja érezni magát.

Oroszlán
július 22. – augusztus 23.

a hónap elején egy érdekes, új munka lehetősége 
bukkan fel a horizonton. nem kizárt, hogy valami 
olyasmi, amire már régóta vágyakozik, vagy  
ami anyagi helyzetére nagyon pozitív befolyást  
gyakorol majd. 

Szűz
augusztus 24. – szeptember 22.

ha az előző hónapban lakásfelújításba kezdett, 
akkor egyre jobban fogja magát érezni új környe-
zetében. ha azonban ez elmaradt, akkor még most 
sem késő elkezdeni.

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

a július nagy energiával köszönt be, azt fogja 
érezni, hogy az ön számára nincs lehetetlen. 
Fontolja meg alaposan, hogy mire használja fel ezt 
az energiatöbbletet, mert akár élete legnagyobb 
sikeréhez is hozzásegítheti!  

Skorpió
október 23. – november 22.

ha az előző hónapban kicsit többen vették körül, 
mint máskor, akkor nem csoda, ha most egy kis 
elmélyülésre vágyik. ha teheti, utazzon el valahova, 
vagy csak szánjon több időt saját magára.  

Nyilas
november 23. – december 22.

a hónap második felében felbukkan egy régi barát, 
akinek a megjelenése nagy örömet szerez majd. 
talán ott tudják folytatni a kapcsolatukat, ahol 
valaha abbahagyták. 

Bak
december 23. – január 20.

mivel az előző hónapban az egészséges életmód 
került élete fókuszába, napról napra egyre fittebb-
nek és energikusabbnak érzi magát. ha korábban 
nem sportolt, itt az ideje!

vízöntő
január 21. – február 19.

mivel az ön uralkodó bolygója az uránusz, szereti 
a változásokat, az új kihívásokat. ez a hónap pont 
valami ilyesmit kínál önnek, éljen vele bátran, sok-
kal jobban fogja érezni magát tőle.  

Halak
Február 20. – március 20.

Ön még a többi vizes jegynél is jobban rajong a 
vízért, és ennek a hónapnak a nagy részében lehe-
tősége is lesz majd arra, hogy valamilyen vízparton 
pihenje ki az év fáradalmait.

Figyelni
önmagunkra tom

Hanks
1956. július 9.

eva 
Green 
1980. július 5.

tom
Cruise 
1962. július 3.

liv 
tyler 
1977. július 1.

horoszkóp
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All Bikers SLOvNAFT rally

a verseny lényege, hogy el kell 
látogatni szlovákia egyes 
kijelölt helyeire a szükséges 

pontok összegyűjtése céljából. az 
alkalmazás tartalmazza az egyes 
helyek leírását és fotóit. a mobilal-
kalmazás iphone-ra és androidra 
készült verziója ingyenesen elér-
hető, és a regisztrált versenyzők 
számára az alkalmazásban meg-
nyílik egy funkció, amely lehetővé 
teszi számukra a versenyzést és a 
nyerést.

a versenyzők egész nyáron regiszt-
rálhatnak a verseny szeptemberi 
befejezéséig. az indulási díj 20 
euró, amely magában foglalja az 
indulócsomagot, a verseny emblé-
máját ábrázoló öntapadó matricát, 
egy abr trikót és még számos aján-
dékot a médiapartnerektől.

a nyár végéig tartó verseny csúcs-
pontja egy díjátadóval egybekötött 
közös parti lesz, amelyen valameny-
nyi versenyző közül még további 
nyerteseket sorsolnak ki.

töltsd le az all Bikers slOVnaFt rally alkalmazást a www.
allbikersrally.sk weboldalról, fedezd fel a nyeregben ülve idén 
nyáron egész szlovákiát, és nyerj egy új Harley-davidson iron 
motorkerékpárt és számos más értékes díjat. az új virtuális 
verseny fő partnere a slovnaft. a további partnerek olyan jelentős 
márkák, mint a BmW, a Ktm, a Harley-davidson, a ČsOB 
Biztosító, a sygic, a touratech és a Klmwear vállalat.

Regisztrálj a  
www.allbikersrally.sk
oldalon.

Töltsd le az AllBikersRally alkalmazást
a mobilodra és aktiváld 
az aktiváló kód segítségével.
A mobilod a saját útinaplód is egyben!

A 20 eurós indulási
díj befizetése 
után vedd át 
az aktiváló kódot.

Az appban megtalálod 
a helyek listáját, azok rövid leírását
és pontértékét. Válaszd ki azokat, 
amelyekre szükséged van,
és sorold be őket az útitervedbe.

Ha az úti cél végére érsz,
„checkelj” az alkalmazás segítségével,
készíts egy szelfit, amely bizonyítékként 
és emlékül szolgál, hogy ott jártál.
És válassz ki egy további célt…

A mobilon lévő navigáció 
megmutatja 
a cél felé vezető utat.

Ha már tudod a célodat, 
rajtolj el a versenyben. 
Ettől a pillanattól kezdve 
számítódik a 48 órás időtartam.

Az idő letelte után a verseny 
automatikusan véget ér, 
és a megszerzett pontjaid 
bejegyzésre kerülnek 
a www.allbikersrally.sk 
honlapon található listába
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Versenyezz egy Harley-davidson 
Iron motorért!
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A LEGJOBB 
ÁR/MINŐSÉG ARÁNY

Szerencsés utat!

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

Köszönjük a bizalmat!
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