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A címben szereplő információ miden járművezető számára hasznos. A független, svájci székhelyű 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 töltőállomás-hálózat teljesíti a legjobb ár-minőség arányt,
a megkérdezettek többsége a Slovnaftot jelölte
meg a válaszában. Az autósoknak ezt a bizalmát
töltőállomásaink színvonalának további emelésével szeretnénk viszonozni. Legújabban ez a Fresh
Corner szolgáltatásunkban nyilvánul meg, amely
lehetővé teszi, hogy töltőállomásainkon az autósok
a tankoláson kívül a leggyakoribb napi élelmiszereket is megvásárolhassák.
Megérkezett a nyár, a motorozás szerelmeseinek
időszaka. A Slovnaft most, a főszezon alatt felkínálja egy kultikus motorkerékpár, egy HarleyDavidson megnyerésének a lehetőségét. Az attraktív nyereményhez vezető út az All Bikers Slovnaft
alkalmazás letöltésén át vezet, amely útmutatóként segít abban, hogy bejárjuk Szlovákia tájait.
Nyári számunk címlapján Ester Wiesnerová fiatal
színésznő-zeneszerző szerepel, akit a Forbes
magazin a 30 legsikeresebb szlovák fiatal közé
sorolt. A vele folytatott beszélgetésből megtudhatjuk, 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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autós-motoros hírek

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.

Jön a Superb kombi

Plusz huszonhét liter
Ennyivel nagyobb az új Superb kombi csomagtartója az elődjénél, pedig az sem volt kicsi. A Škoda közelmúltban bemutatott,
a középkategória méreteit feszegető sikermodelljének a puttonyos 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 csomagtartón van, ami alapban 660, kibővítve 1950 literes.

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.
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➜ A nagy testű
●
➜ Bestiális
●
➜ Letölthető
●
➜ A török
●
➜ A munkatárs
●

autós-motoros hírek
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 „okosVespával” 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.

Kishírek
Nem lesz a GM-é a Fiat
Nemet mondott a General Motors vezetése a Fiat-vezér Sergio Marchionne
azon elképzelésére, hogy az amerikai
mamutcég legyen az olasz márka új gazdája – azaz partnere. A jelenlegi FiatChrysler konszern tulajdonosainak próbálkozása érthető: szabadulnának a
masszív adósságokkal terhelt cégtől.

Megérkezett az Alpine

Olasz divat

Linea helyett Aegea
Kifejezetten az árérzékeny piacokra szánja legújabb családi limuzinját a Fiat. Az elsőre furcsa nevű Aegea (az elnevezés 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 széles 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 hangsúlyt fektettek a divatra, semmint a munkaautó-erényekre. 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.

Miután szakítottak partnerükkel, a
Caterhammel, úgy tűnt, nem valósulhat
meg a Renault legendás Alpine A110
versenyautójának feltámasztása. A francia 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 hatalmas méretei miatt gigafactorynak hívott
üzem ötmilliárd dollárba kerül és 6500
embernek ad majd munkát. A költségekbe a Panasonic is beszállt.

Integess!
Kézmozdulat-felismerő rendszert kap
a hamarosan ráncfelvarráson áteső
Volkswagen Golf. A vezető kézmozdulatait a tetőkárpitba szerelt háromdimenziós kamerarendszer figyeli, ezáltal
a sofőr anélkül adhat
utasításokat a kocsinak, hogy bármit
megérintene.
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szemtől szemben

Kompaktkategóriás
kombik

Mi fér

a puttonyba?

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.
Ford Focus Wagon – Privilegizált
A Ford Focus harmadik generációja igazi világautó, gyakorlatilag azonos formában és műszaki tartalommal kapható minden kontinensen, ám a kombiváltozat csakis az európai ügyfelek privilégiuma. A tavaly ráncfelvarráson
átesett modellt Szlovákiában három felszereltségi fokozatban – Trend,
Titanium, Titanium Plus – forgalmazzák. A Focushoz számos új asszisztensrendszer 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 alapváltozat 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 dobogósai közé tartozik. A poggyásztér ráadásul nemcsak nagy, de
szabályos oldalfalainak és egyszerűen használható rolójának
köszönhetően kifejezetten praktikus.

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 kategória 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 térben, amelyben – az alapváltozatnál 11 centivel hosszabb tengelytáv 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.
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szemtől szemben

Ford Focus Wagon

Volkswagen Golf Variant

Peugeot 308 SW

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

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

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

Design

Design

A márka nemrég bevezetett One Ford
globális designnyelvezete a Focus kombin is visszaköszön: jellegzetes hűtőrács,
meredek övvonal és kifejezetten sportos
hátsó rész határozza meg az összképet.

A Volkswagen is elegánsan oldotta meg
a hátsó puttony integrálását a karosszériába, a Variant is követi az alapmodell
szolid megjelenését. A belső design szintén németesen puritán és ergonomikus.

Felszereltség

Felszereltség

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.

A bőséges alapfelszereltség (MyKey programozható kulcs, gomb nélküli indítás,
légkondicionáló, 4 irányban állítható multifunkciós kormány) mellett az opcionális
lista is hosszú: a Focushoz ülésfűtés és
kormányfűtés is rendelhető, vagy hangvezérléses infotainment-rendszer 8 colos
érintőképernyővel.

Már a négy különböző fokozatban –
Trendline, Comfortline, Highline, R-Line
– kapható típus alapfelszereltsége is
a konkurencia felett jár. Emellett az új
modellhez gyakorlatilag a prémiumszegmensből ismert valamennyi vezetéssegítő rendszer is rendelhető.

Felszereltség
Szlovákiában négy felszereltségi fokozatban – Acces, Active, Style, Allure – rendelhető a típus, opcionálisan pedig többek között tolatókamera, 17 colos felni,
navigációs rendszer és ülésfűtés kérhető
az autóhoz.

Motor

Motor

Az 1,0 literes EcoBoost motor 100 és
125 lóerős változatban is kérhető, a benzines kínálatot emellett a 150, illetve
180 lovas 1.5 EcoBoost, valamint a 105
és 125 lóerős 1,6-os alkotja. A dízelpalettán az 1,6 literes TDCi 95 és 120 lóerős
verziói, valamint a 2,0 literes 150 lovas
erőforrás található.

A háromhengeres, közvetlen befecskendezéses, turbófeltöltéses 1.2-es
PureTech motor 110, illetve 130 lóerős
változatban áll rendelkezésre, az 1,6os benzines 156 lóerőt ad le. A dízelkedvelők 1.6 HDi 92, 100, 115 és 120
lovas változatait, illetve a 2,0 literes, 150
lóerős aggregátot kérhetik.

Motor
A benzinesek közül az 1,2 TSI 85 és 110,
míg az 1,4 TSI 125 és 150 lóerős változatokban 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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olvasóteszt

Családi

Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI

aszfaltszaggató

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.
Az autót Ján Kondással teszteltük, aki egy München környéki székhelyű német vállalatnál dolgozik, és gyakran
utazik Szlovákia legkeletibb részébe. „Számomra a gépkocsi legfontosabb paraméterei közé a biztonság, a komfort, 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 harmadik generációs modelljéről, amely három éve van a piacon, 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 gépkocsi kezdeti hibáit már rég elhárították, így olyan gépkocsit
vásárolhatunk, amely bevált és lényegesen olcsóbb, mint a
piacra kerülése idején volt” – állapítja meg Ján.
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Belső tér és design
A Zafira a moduláris gépkocsik közé tartozik. Már
a második üléssor is többféle módon variálható, mivel
három, önállóan állítható ülésből áll. A harmadik üléssor, mint minden ilyen gépkocsiban, pótmegoldás, esetleg 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 kellemes kialakítású és nagyon jó a kilátás belőlük.
Az ilyen típusú autók hátránya a széles A-oszlopok, amelyek zavarják a kilátást, de a Zafira konstruktőrei ezt
nagyon jól megoldották. Az osztott oszlop egyáltalán nem
zavaró. Nem tapasztaltunk semmilyen holtteret, mindent
kiválóan beláttunk.

olvasóteszt

A Cosmo verziónál, amelyet teszteltünk, túlsúlyban
volt a szövetkárpitozás, de több helyen megjelenik
a bőr is, ami nagyon kellemesen hat. Minél kevesebb
a beltérben a kemény műanyag, annál jobb. A műszerfal 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 teljesítménnyel és 350 Nm-es nyomatékkal. A motor a hatfokozatú kézi váltóval szerelve a családi egyterűt egy
igazi országúti vagánnyá változtatja. Amennyiben egy
családfő úgy dönt, hogy egy ilyen gépkocsiba invesztál, és időnként szeretné jól meghajtani, ezzel
a motorral felszerelve vásárolja meg azt. A köbtartalom 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.

Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI
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

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 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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Egy álomiskola

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.
10
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Stílus&Lendület: Hogyan került zenei pályára?
Ester Wiesnerová: Édesanyám zenész-pedagógus, zongorát oktat. Gyermekkorom óta a zenei pálya felé orientált. Ő és zenésztársai még a szocializmus idején tizenkét 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 gyerekként inkább festő szerettem volna lenni. Édesanyám
összehozott egy gyermekzenekart, amelyben már hatévesen szerepeltem. Később elvitt a nagytapolcsányi
konzervatóriumba egy profi énektanárhoz is, aki olyan
hangokat volt képes kicsalni belőlem, mint senki korábban. Ez már nekem is nagyon tetszett, talán akkor döntöttem el, hogy mégis ezt a pályát választom.
S&L.: Tehát ettől kezdve már egyértelmű volt az útja?
E. W.: Nem teljesen. Először nyolcosztályos gimnáziumba 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 kerülnöm, 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 felvételeknél folyamatosan kérdezősködtem az ismeretségi
körömben, hogy miként kell egy felvételen úgy énekelni,
hogy a lehető legdzsesszesebb legyen a hangzás. A szlovák 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 magamban, de akkor azt mondtam, itt az ideje valami komolyat
is kipróbálni. Nemzetközi workshopokra kezdtem járni,
gyakorlatilag mindenhova bejelentkeztem, ahova lehetett, és egy olaszországi workshopon döntöttem el végleg, 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 borzasztóan éreztem magam, biztos voltam benne, hogy
nincs esélyem, ha pedig mégis bejutnék, sehogy sem
tudnám kifizetni a tandíjat.

névjegy
Ester Wiesnerová (1994) énekes-zeneszerző, aki leginkább a
dzsessz világában mozog otthonosan, de a zene többi szegletébe is elbarangolt már (world music, népzene). Jelenleg az amerikai 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.

S&L.: Milyen volt a felkészülés?
E. W.: Talán nevetségesnek tűnhet, de a gyakorláson kívül rettenetesen sokat gugliztam, az interneten
talán minden szabadon fellelhető anyagot letöltöttem,
ingyenes szakkönyveket, zenei oldalakat, szinte minden zenész ismerősömtől azt kérdeztem, ő hogyan csinálja. 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 zeneszerzéstől kezdve az előadáson, a zenei üzleten át a hangszerek javításáig gyakorlatilag minden létezik. A világ legjobb
szakemberei segítik a diákokat, hogy igazi művészekké váljanak. És talán az egyik legnagyobb különbség az ottani és
az itteni világ között, hogy ott mindenki dolgozni szeretne.
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Hiszek abban,
hogy a zene
segítségével
óriási változások
mehetnek végbe
az emberekben.
Olyan zenét
szeretnék csinálni,
amely mindig ad
valamit.

Otthon gyakran azt éreztem, hogy más vagyok, mint a többiek, 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 elképzelhetetlen, hogy az egész a pénz miatt ne valósuljon
meg. Elkezdtem leveleket írni azoknak, akinek tetszettek 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, nemrég pedig megkaptam az iskola maximális ösztöndíját.
Oktatóim választottak ki erre a díjra, ami óriási elismerést jelent számomra.
S&L.: Szlovákiában számos helyen koncertezett már,
de a legérdekesebbek a női börtönben tartott korcetjei vagy a gyerekkoncertek lehettek…
E. W.: Hiszek abban, hogy a zene segítségével óriási változások mehetnek végbe az emberekben. Olyan zenét
szeretnék csinálni, amely mindig ad valamit. A nyitrai börtönkoncert számomra is óriási tapasztalat volt.
A börtönlakókkal beszélgetve olyan érzésem támadt,
hogy nagyon sok múlik azon, hogy az ember hova születik és mekkora szerencséje van. Én jó helyre születtem,
szerencsésnek tartom magam, ezért fontos, hogy segítsek 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 felkészületlenül 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.
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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 felfigyelt ránk, de én ennek köszönhetően jöttem rá, hogy
mit nem akarok csinálni. A verseny alapfilozófiája teljesen ellentétes azzal, amit én a zenei alkotásról gondolok. Ez egy olyan küzdelem volt, amelyben az egyébként 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 eldönteni, hogy hazai vagy inkább amerikai zenészekkel szeretnék-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.

AZ EVOX ELLEN ESÉLYE
SINCS A ROVAROKNAK!

Az EVOX ablakmosó folyadéknak köszönhetően
n
szélvédője tökéletesen tiszta, utazása pedig
biztonságosabb lesz.

Szerencsés utat! | www.slovnaft.sk

Slovnaft-hírek

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.
Svitko vezeti a Slovakia Trophy
Team csapatot

Fotó: TASR, František Iván

A szlovák válogatott csapat néhány éves hallgatás után – mivel
a hatnaposon nem képviseltette magát – most újra teljes létszámban áll a rajthoz. A Senior Trophy Team csapatot a kiváló enduroversenyző, 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 állhasson. 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 alkalommal rajthoz áll egy női csapat (Women Trophy) is, és a rendezvényről
nem fognak hiányozni a juniorok (Junior Trophy) sem.

Ne maradjon le róla!

Kassa készül a versenyre
A jelentős rendezvény képzeletbeli stafétabotját a kassaiak veszik át szeptember elején. A múltban – utoljára
2005-ben – a hatnapos motorkerékpár-verseny kizárólag Vágbesztercén került megrendezésre. A kelet-szlovákiai nagyvárosban már több mint 15 hónapja gőzerővel
folynak a megmérettetés előkészületei. A rendezők még
Argentínába is kiutaztak annak érdekében, hogy tapasztalatokat szerezzenek az ISDE-verseny 89. évfolyamának
eseményein és kapcsolatokat teremtsenek az egyes nemzeti motorkerékpáros szövetségekkel. Az enduro sport
elterjedt és rendkívül népszerű az egész világon, ezért az
indulók számát legfeljebb 540 főre kellett korlátozni.
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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 nagyságrendileg talán csak a Magas-Tátrában februárban megrendezett Téli
Universiadéval mérhető össze. Ha kedveli a motorkerékpársportot, és
különösen az endurót, mindenképpen tartalékoljon rá egy szeptemberi hétvégét, és szerezzen számos szép élményt ezen a versenyen.

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.

Slovnaft-hírek

Tele a tartály és
a bevásárlókosár is
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.
Az első három, Fresh Cornerrel
felszerelt töltőállomás
A Fresh Corner márkajel alatt a Slovnaftnál
mindenekelőtt kitűnő kávét, friss pékárut és
szendvicseket, valamint egyes töltőállomásokon élelmiszert is vásárolhatunk. Az első
három Fresh Cornert a vásárlók már ebben
a hónapban meglátogathatják, a fővárosban 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 legjobb ár-minőség aránynak köszönhetően) – nem változik. A Slovnaft identitása tehát nem vész el. Ami
azonban megváltozik, azt a vásárlók rögtön észreveszik, amint belépnek egy Fresh Cornerbe. Egy egészen más világban találják ugyanis magukat – kiváló
kávék, frissen sült, ropogós és illatos péksütemények 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 legújabb piaci és vásárlói trendjeire épül, annak érdekében, hogy kiszolgálják a vásárlói igényeket. Ezek gyorsan változnak, és a Slovnaft megfelelő választ képes
adni rájuk – a töltőállomások fokozatosan „szervizállomásokká” 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.
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Lenyűgöző autós túrák Európában

Bella  Italia

italia

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.

N

ápoly, Pompeji, Amalfi, Positano, Salerno, Sorrento – már csak
a településnevek felsorolásával is megjön a kedvünk egy vadregényes autózáshoz Olaszország egyik legszebb vidékén, a Nápolyiöböl mentén és az Amalfi-parton. Nápolyból indulva az A3-as autópályán 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.

2

Pompei

1

Nápoly

Nápolyt látni és meghalni – tartja
a mondás, és talán nem véletlenül.
Bár Campania székhelyének ismertek az árnyoldalai is (a szeméthegyektől kezdve a romló közbiztonságig), a
rendkívül színes, pezsgő, gazdag történelemmel, kultúrával és gasztronómiával rendelkező várost mindenképpen
érdemes felkeresni. Európa egyik legnagyobb történelmi városközpontjának
falai napjainkig fennmaradtak. Ezeken
belül pedig – a híres kikötő mellett –
templomok, paloták, múzeumok, szabadtéri ásatások, szökőkutak és obeliszkek sokasága található.

A város 79-ben, a Vezúv kitörése után, néhány óra leforgása 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 megtekinteni a tragédia okozóját, a Vezúvot is, amelyen egészen a kráter pereméig is eljuthatunk.
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utazás

napoli

pompei

ischia

salerno

sorrento

positano

amalfi

capri

3

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 látnivalóit a templomok jelentik. Egyenletes,
enyhe éghajlata és gyönyörű fekvése mellett a régióból származó híres citromlikőr, a limoncello miatt is kedvelt. Emellett
komppal vagy hajóval innen a legkön�nyebb megközelíteni a Tirrén-tenger egyik
gyöngyszemét, a közeli Capri szigetét.

4Positano

Az Amalfi-part legszebb városa gyakorlatilag a hegy oldalában futó út alatt fekszik, így sok gyaloglásra és lépcsőmászásra kell felkészülni a feltérképezéséhez. Mór stílusjegyek és a térség jellegzetes kerámiadíszítései ékesítik a
települést, amelynek teraszairól lélegzetelállító panoráma
nyílik az azúrkék tengerre és a szűk öbölre. Jelenkori népszerűségéhez nagyban hozzájárult, hogy a Nobel-díjas
John Steinbeck is írt szépségéről.

5

Amalfi

6

Salerno

A városállam a középkorban tapasztalt
hajósainak köszönhette gazdagságát, pompáját pedig a mai napig megőrizte, amit
az impozáns Szent András-katedrális is jól
mutat. Készüljünk fel arra, hogy a parkolás sziszifuszi munkát jelent majd, de amint
végigsétálunk a tengerparti korzón, ráébredünk, hogy megéri a vesződséget – nem
véletlen, hogy a leghíresebb festők, írók és
zeneszerzők jártak ide ihletet találni.

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, középpontjában a dómmal, még Olaszországban is különlegesnek
számít. A várost a 300 méteres dombon álló, fenséges kilátást
biztosító Arechi vár masszív erődítménye uralja.

Autóval Olaszországba

n

Olaszország a kontinen
s egyik legátgon doltabb és leg jobb min
őségű autópályarendszerével büszkélked
het, amelyen sza kaszonként kell fizetni.
Lakott területen
50 km/h a megengedett
sebesség, de a
leg több belvárosi részen
ez 30 -ra csökken, míg a gyorsabb sza
kaszokon 70 -re
nő. Városon kívül 90, gyo
rsforgalmi utakon
110, autópályán pedig
130 km/h a felső
sebességhatár. A megen
gedett alkoholszint 0,5 mg (eg y pohá
r bor), ezen felül szigorúan büntetik az itta
s vezetést. Az olasz
vezetési stílus legendá
san temperamentumos és szabados, ezért
turistaként fokozot tan fig yeljünk, akkor
is, ha nekünk van
elsőbbségünk. Az Amalf
i-parton az út ese tenként egészen kesken
y, itt is fokozottan
kell fig yelni egy-eg y éle
sebb, nem belátható kanyarnál.

2015. július | stílus&lendület |
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beauty

Az élet napos oldala
Hűsítő, nyári szépségtippek

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 UVBsugárzástól, valamint az egyéb környezeti hatásoktól 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

Parfümök
A forróság szinte követeli
a könnyed, friss, gyümölcsös illatokat. Ám figyeljünk
arra, hogy soha ne tegyük ki
bőrünket erős napsugárzásnak, ha azt korábban már
befújtuk parfümmel.
Ezeket ajánljuk:
Escada: Turquoise Summer
Calvin Klein: CK One Summer

18
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Sminkek
Krémek
Nyáron a szokásosnál is nagyobb figyelmet igényel bőrünk védelme. Ilyenkor nem tanácsos
nehéz, zsíros krémeket használni. Inkább a
vizes, gél állagú termékeket részesítsük előnyben, 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

A napsütötte hónapokhoz fantasztikus sminktrendek párosulnak. Ám a megfelelő smink elkészítéséhez fontos, hogy néhány alapszabályt betartsunk:
lehetőleg ne használjunk folyékony alapozót, mert az
könnyen elfolyhat, inkább BB vagy CC krémekkel alapozzunk. Por állagú bronzosítót vigyünk fel vékony
rétegben a bőrre, ez természetesebb hatást kelt.
Használjunk vízálló szempillaspirált, hogy a medencéből kiszállva se mosódjon el a festék. Naponta többször kenjünk a szánkra ajakbalzsamot, szájfényt vagy
rúzst. Ezek kellő mértékben hidratálják, és nem engedik kiszáradni ajkainkat.
Ezeket ajánljuk:
L’Oreal: False Lash Superstar szempillaspirál
Michael Kors: Fire Coral szájfény
The Body Shop: Honey Bronze termékcsalád

gasztroplusz

A bog rácsoz ás
aranyszabályai
Öt fontos kérdés a szabadtéri főzésről
„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!
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.

3

Milyen legyen a bogrács?

A bográcsozás alapfeltételei: miután
a tűzrakó helyet gondosan kiválasztottuk, figyeljünk arra is, hogy a lángok körülfelett 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!

1

Hogy rakjunk tüzet?
Ha lehet, ne használjunk a gyújtáshoz mesterséges gyújtóst. 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.

2

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
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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 időállóbb és praktikusabb is a társainál.

4
5

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 hirtelen 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.

?

Hol

rakhatunk tüzet

és kizá  rdőn -mezőn, kirándulóhelyeken csak
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mell
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felüg
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gedett, de csak állan

gasztronómia

Klasszikusok

bográcsban

Kedvelt nyári kikapcsolódásra
hívjuk olvasóinkat, amely azon túl,
hogy baráti összejövetelnek sem
utolsó, kis gyakorlatszerzés után
igazi gasztronómiai kalanddá
nemesedhet. Elő a bográcsokkal!
22

| stílus&lendület | 2015. július

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

Lecsó

Így készül:

1) Tegyünk felcsíkozott szalonnát a bogrács aljába, és ha kisült a zsírja, fon�nyasszuk meg rajta a felkockázott hagymát. Erre szórjuk a karikákra vágott
paradicsomot és paprikát, a fűszereket és a pirospaprikát. 2) Amint zöldséges 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.
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 felkockázott vöröshagymát, majd sózzuk, paprikázzuk. 2) 1-2 perc
múlva öntsünk rá egy pohár hideg vizet. Amikor felforr, hagyjuk, hogy összeessen és sűrűbbé váljon. Ekkor forgassuk bele a
lébe a friss halszeleteket, adjuk hozzá a bort és az ikrát. A zöldségeket vágjuk össze, tegyük a tetejére, majd annyi vízzel öntsük
fel, hogy jól ellepje. 3) Mikor forrni kezd, tördeljük bele a leveskockát, 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.

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

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.
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.

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 felkockázott burgonyát és a többi zöldséget, valamint a felvágott zellerlevelet is. A vörösbor
csak az utolsó fél órában következik.
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.
2015. július | stílus&lendület |
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kultúra

Júliusi programajánló
A legendás Queen együttes Pozsonyban támad fel,
a Sitno völgyeit blues tölti be, a mozikban pedig
bemutatják a Lokalfilmist.

koncert

Ï

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 érkezik a Fragile Queen Symphony című új projektjével. A Braňo Kostka vezényelte 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

fesztivál

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 kísérőprogram is övezi, lesz kézműves termékek vására, ételkülönlegességek készítése, sportrendezvény, népi mulatság is.
www.sitnoblues.sk
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mozi

Lokalfilmis
Continental

Á

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.

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 gyilkosságok történnek. Vajon egy eltűnt expedíció halottainak lelkei gyilkolnak? Vagy a rejtélyes olmék
fej? Vagy a hagyományőrzők?

Á

Mint a mesében: a gyönyörű Tracy és
a sármos Jeff Stevens, akik különkülön igen sikeresen űzték az ékszerés műkincslopást, találkoznak és egymásba szeretnek. Esküvőjük alkalmából
elhatározzák, hogy felhagynak a szélhámoskodással, ám csak a férfi talál
magának új foglalkozást, Tracynek hiányzik régi életének izgalma.

Ne vigyétek el
a hercegnőnket

MAGIC BOX

Á

DVD

Legendás musical Dežo Ursiny
felejthetetlen dalaival, Marika
Gombitová előadásában. Sokan
a Hófehérke szlovák verziójának
tekintik. A főhős (Marika Gombitová
alakítja) a hét törpe helyett azonban hét fiúval találkozik egy
gyermekotthonban…

Napocska, avagy
puntó és halfejek
Hamisan, de érzéssel

9

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!

¿

Szlovák digitális videotéka

zene
Bandcamp

könyv

I.P.C. Könyvek Kft.

A fotós
A világhírű fotós, Jan Saudek (Karel
Roden) élettörténete ihlette film
azokról a nőkről is szól, akik őt
körülvették – a lányairól, feleségeiről, szeretőiről és rajongóiról.
Kivételesen jó film, kellemesen
fanyar vígjáték, ragyogó humorral
és erotikus elemekkel.

Szaténos kezek
Csókolom

Sidney Sheldon
A holnap nyomában

Slniečko Kiadó

9

A népszerű pöstyéni együttes nyolc év után új albummal jelentkezik, amely fülbemászó dallamokat, ellenállhatatlan
pöstyéni dialektusban énekelt dalszövegeket tartalmaz,
jó nagy adag humorral, folk-rock, punk, world music és
helyenként még gipsy swing jegyekkel is fűszerezve.
2015. július | stílus&lendület |
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rejtvény

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!
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horoszkóp

Figyelni

önmagunkra

Tom
Hanks
1956. július 9.

Eva
Green
1980. július 5.

Tom
Cruise
1962. július 3.

Liv
Tyler
1977. július 1.

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

Mérleg

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

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!

Március 21. – április 21.

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 önöket egymáshoz.

Ikrek

Május 22. – június 21.

A július nem a nagy utazásoknak, hanem a népes
társasági rendezvényeknek kedvez majd. Kerti partik, 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 környezetében. Ha azonban ez elmaradt, akkor még most
sem késő elkezdeni.

Szeptember 23. – október 22.

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 fittebbnek 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, sokkal 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 lehetősége is lesz majd arra, hogy valamilyen vízparton
pihenje ki az év fáradalmait.
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hazai pálya

All Bikers SLOVNAFT Rally
Versenyezz egy Harley-Davidson
Iron motorért!

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.

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 mobilalkalmazás iPhone-ra és Androidra
készült verziója ingyenesen elérhető, és a regisztrált versenyzők
számára az alkalmazásban megnyílik egy funkció, amely lehetővé
teszi számukra a versenyzést és a
nyerést.
A versenyzők egész nyáron regisztrálhatnak a verseny szeptemberi
befejezéséig. Az indulási díj 20
euró, amely magában foglalja az
indulócsomagot, a verseny emblémáját ábrázoló öntapadó matricát,
egy ABR trikót és még számos ajándékot a médiapartnerektől.

1

Regisztráció
Registrácia

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

3
12
12
8
8
7
7

4

App

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

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

5
A mobilon lévő navigáció
megmutatja
a cél felé vezető utat.

6

A nyár végéig tartó verseny csúcspontja egy díjátadóval egybekötött
közös parti lesz, amelyen valamen�nyi versenyző közül még további
nyerteseket sorsolnak ki.
CHECK
CHECK

GO
GO

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…

Eredménylap
Registrácia
1.
2.
3.
4.

PH TO
PHOO
TO

30

| stílus&lendület | 2015. július

2

€€

Regisztrálj a
www.allbikersrally.sk
oldalon.

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

48h
7
Az idő letelte után a verseny
automatikusan véget ér,
és a megszerzett pontjaid
bejegyzésre kerülnek
a www.allbikersrally.sk
honlapon található listába

A LEGJOBB
ÁR/MINŐSÉG ARÁNY

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

Szerencsés utat!

