
Marcel Merčiak
A szívem a fociért dobog

 Extrém produkciók  
– földön, vízen, 
  levegőben

Adrenalin-
vadászok

A TEMPO Plus márka minőséget 
jelent

A mol-csoport ingyenes mAgAzinjA, szlovákiA – 2015. május

Fényes  
szelek

Autóshírek

A legnép-
szerűbb  

szegmens
szemtől szemben

A bmW IsettA 
története

Autós históriA

sport
 Saját testsúlyos 
vagy funkcionális 
  edzés?

Gasztronómia
Húsmentes 

majális



Szerencsés utat!  |  www.slovna  .sk

TERVEZZ ÚTVONALAT
A SLOVNAFT
ÚJ WEBOLDALÁN



Figyelünk ügyfeleinkre

használja ki Ön is, hogy a slovnaft a szlová-
kiában működő töltőállomás-hálózatok közül 
elsőként teszi lehetővé ügyfelei számára, 
hogy értékeljék a szolgáltatásait. Az autósok a 
staffino mobilalkalmazás segítségével a slovnaft 
213 töltőállomásának bármelyikéről elmondhat-
ják véleményüket. rendkívül hasznos lesz szá-
munkra az ügyfelektől kapott visszacsatolás az 
első tizenegy olyan töltőállomásról, amelyekben 
a gyorséttermi szolgáltatások új termékeit kínál-
juk. Az autósok a staffino alkalmazással nyer-
hetnek is, mivel az értékelést beküldők között 
minden héten kisorsolunk egy 20 euró értékű 
üzemanyagkártyát. A címlapon a legnépszerűbb 
hazai sportkommentátor, marcel merčiak lát-
ható. Az oto-díj (tévés személyiségek díja) több-
szörös tulajdonosa a szlovák közszolgálati televí-
zióban szerepel, de népszerűségét nem csupán 
a sport területén szerzett ismereteinek köszön-
heti. Főleg jégkorong- és futballmérkőzéseket, 
valamint biatlonversenyeket kommentál, de szív-
ügyének a futballstadionok zöld gyepén játszott 
mérkőzéseket tartja. A tapasztalt sportkommen-
tátorral készült beszélgetésből azt is megtudhat-
ják, hogy mi a véleménye a jelenlegi válogatott 
csapatról.
  
kellemes olvasást kívánok!

Anton molnár 
kommunikációs igazgató
slovnAFt, a.s.
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Az autógyárak a nyár közeledtével is igyekeznek 
fenntartani az érdeklődést portékáik iránt, ezért 
jelentős uborkaszezonról ilyenkor sem beszélhetünk. 
tanulmánymodellekkel, új fejlesztésekkel, 
világhódító tervekkel és az érzelmekre gyakorolt 
hatásokkal próbálkoznak.

Életöröm

Ideért a Tivoli
Az európai piacokra is megérkezett a ssangyong kompakt szabadidő-

autója, a tivoli. Formáját továbbra is a márkától megszokott, egyedi vonal-
vezetés jellemzi, ám európai szemnek sokkal vonzóbban, mint a korábbi 

ssangyongok esetében. A tivoli teljesen új fejlesztésű motorokat és váltó-
kat kapott, az 1,6 literes benzines és dízel erőforrások gond nélkül teljesítik 
az euro 6-os normákat. mi több, a dél-koreai újdonságot felszereltségében 

is a kategória legjobbjaihoz igazították.

Újra hippibusz?

Villanywoodstock
Az elmúlt években többször napirendre került a volkswagennél, 

hogy egy retromodell képében feltámasztják legendás kisbuszuk, 
a t1 szellemiségét. A new york-i Autószalonon a gyár igazgatósági 
tagja, dr. heinz-jakob neusser pedig újra arról beszélt: hamarosan 
megjelenhet a karosszériájában a legendás ősre emlékeztető, ám 

modern villanyhajtással szerelt capter.

Félsiker

Cél az egész világ
A cadillac mer nagyot álmodni: az amerikai márka straté-
gái újra azon törik a fejüket, hogy világhódító útjára kül-
dik legfrissebb modelljüket, a ct6-ost. nem titkoltan a 
német prémiumtípusok, elsősorban a mercedes-benz 
s-osztály megszorongatása a cél, és noha a technika és 
a minőség biztató, a dízel, illetve hibrid erőforrás egyelőre 
hiányzik a cadillac ct6-hoz.

●➜ A felnőtt

●➜ Az amerikai

●➜ A retró

●➜ A családbarát

●➜ Az új világ

Fényes
szelek
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Vagányabb

Morcos tigris
jövőbeni formavilágának előfutárát mutatta meg a kia  
a szöuli Autókiállításon. A novo névre keresztelt, csapott 
hátú négyajtós esetében a márkától megszokott „tigris-
orrot” lendületes, már-már agresszív vonalakkal húzták 
körbe. A motortérben jelenleg egy 1,6-os turbós-benzines 
dolgozik cvt-váltóval, ám a gyártó hangsúlyozza: a novo 
tanulmány, szériamodellé nem válik.

Botoxolt

Örök galaxis
Az új mondeo hosszú várakozás utáni piacra kerülésével elen-
gedhetetlenné vált a Ford nagyobbik egyterűjének megújítása. 
A galaxy külsejét épp hogy csak az új márkaidentitáshoz igazí-

tották, belül azonban nagyobbak a vál-
tozások. A kocsi jellegéből adódóan 

az ülésrendszert alaposan átalakí-
tották: az öt hátsó szék egyetlen 

gombnyomással elfektethető a 
csomagtér felől is.

KIsHírEK
Mosley aggódik
A nemzetközi Automobil szövetség 
korábbi elnöke, max mosley aggodal-
mának adott hangot a Forma–1 kínai 
futama előtt. szerinte a sportág össze-
omlásához vezethet, ha a bevételeket 
nem egyenlő arányban osztják el a csa-
patok között, és túl magas összegeket 
költenek az autók fejlesztésére.

Elektromos turbó
A tervek szerint az Audi Q7 új csúcsvál-
tozata már nem 12 hengeres, hanem 
v8-as lesz, turbófeltöltőit pedig nem-
csak a motor kipufogógáza fogja for-
gatni, de elektromos áram is – ezzel 
kiiktatható a zavaró turbólyuk. A több 
mint 400 lóerős Audi sQ7 2016-ban lép-
het színre és a technológiát a bentley 
suv-ja, a bentayga is megkapja majd.
 
i3 az Amazonon
Érdekes ötlettel rukkoltak elő japánban: 
az Amazon webáruház oldalán árulják  
a bmW elektromos újdonságát, az 
i3-ast. A könyv- és cD-forgalmazóként 
naggyá vált cégnél ma már min-
dent lehet kapni, miért éppen az autó 
maradna ki? Az Amazon felületén konfi-
gurátorral állíthatja össze a kedves vevő 
a számára megfelelő bmW-t.

Puritán Boxster
Újra spyder utónévvel dobja piacra  
a porsche a boxster lecsupaszított ver-
zióját. szinte minden kényelmi extrát 
kihagynak a modellből, így az elektro-
mos tetőmozgatást is – ám nem költség-
csökkentési szándék áll a háttérben:  
a cél, hogy a 20 mm-rel leültetett és 
feszesebb rugókra épített kocsi képes-
ségeit maradéktalanul élvezhessék  
a sebességmániás tulajdonosok.
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A kompakt kategória Európa legnépszerűbb 
szegmense: ebben küzd a vásárlók kegyeiért  
a hat éve piacon levő Opel Astra, illetve a 
nemrég felfrissített Ford Focus és Citroën C4 is. 

A legnépszerűbb
szegmens Sikermodellek  

a kompakt kategóriából

Citroën C4 – Francia kényelem
A modell második generációja 2010-ben, a párizsi Autószalonon lépett 

színre, és tavaly ugyanott mutatkozott be a felfrissített verzió is. A márka 
erősségé nek megfelelően leginkább kényelmével tűnik ki: a helykínálat és 
a csomag tér már-már a nagyobb kategóriákat idézi, az ülések komforto-
sak, a tervezők odafigyeltek a minőségérzetre, a motor nemcsak a kiváló 
hangszi getelés miatt csendes, a rugózást pedig finomra hangolták. 
emellett a biztonság terén is élen jár, példa erre az euro ncAp által a fel-
nőtt utasok biztonságára adott 90 százalékos, illetve a gyerekek védel-

méért megítélt 85 százalékos értékelés. A frissítéssel együtt a felszerelt-
ség hegymeneti elindulás-segítővel és holttér-figyelő szenzorokkal bővült.

Opel Astra – Formában maradt
A negyedik generációs Astra 2009 óta van a piacon, és a modellciklus 
közepén esedékes ráncfelvarrása is 2012-ben történt meg. A márka 

sikermodelljéből így még az idén érkezik az új generáció, ám ezzel 
együtt a jelenlegi típus sem lóg ki a kompakt szegmens sűrű mező-
nyéből – a design és a technológia is frissnek hat. Az opel Flexride 
adaptív felfüggesztés három különböző, előre beállítható működési 
módot tesz lehetővé, alkalmazkodva a közlekedési és útviszonyok-
hoz, míg a szintén opcionális AFl intelligens világítás fényszórói 

automatikusan igazodnak az út- és fényviszonyokhoz.

Ford Focus – Világautó
A Ford Focus 2010 óta gyártott harmadik generációja igazi világautó, 
gyakorlatilag azonos formában és műszaki tartalommal kapható min-
den kontinensen. A tavaly ráncfelvarráson átesett kompakt modell 
szlovákiában is a kategória egyik legjobbja, amelyet jelenleg két felsze-
reltségi fokozatban – trend és titanium – forgalmaznak. A külső módo-
sítások mellett a frissítés átláthatóbb műszerfalat és jóval csendesebb 
utasteret hozott, és megmaradt a Focusra jellemző dinamikus vezetési 
élmény és stabilitás. A helykínálat elöl bőséges, hátul átlagos, ahogy a 
csomagtér is hozza a szegmens szintjét. számos új asszisztensrend-
szer kérhető a Focushoz, mint a keresztirányú forgalomfigyelés tolatás-
kor, a továbbfejlesztett parkolóasszisztens, az automata vészfék.

szemtől szemben
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Opel Astra
Hosszúság  ................................ 4419 mm
szélesség  .................................. 1814 mm
magasság  ................................. 1510 mm
tengelytáv  ...............................  2685 mm
Csomagtér  .......................  370/1235 liter
motorválaszték  ......... 5 benzines, 4 dízel
teljesítményszint .................  100-195 le
átlagfogyasztás  ...........  3,7-7,4 l/100 km
Alapár (áfával)  .......  14 990-25 395 euró

design
bár közel hat éve piacon van, az Astra 
formái nem tűnnek idejétmúltnak  
– a sportos megjelenést a jellegze-
tes fényszóró, a lapos szélvédő, a lejtős 
tetőív és a márkára jellemző oldalél hatá-
rozza meg. 

Felszereltség
Az öt szintben (selection, enjoy, Drive, 
cosmo, bi-turbo) forgalmazott típushoz  
a márka különleges kiadásokat is kínál: a 
business edition változat felszereltségé-
hez például többek között klímaberende-
zés, központi zár, menetstabilizátor (esp), 
négy légzsák, ködfényszórók, fedélzeti 
számítógép, audiorendszer vagy guminyo-
más-ellenőrző rendszer is tartozik.

Motor
A benzines kínálatot az 1,4, illetve az 
1,6 literes ecotec erőforrás öt verzi-
ója alkotja 100 és 170 lóerő közötti tel-
jesítménnyel. A dízelpalettán az 1,6-os 
cDti (110, illetve 136 lóerővel), és a 2,0 
li teres aggregát 165 és 195 lovas válto-
zatai találhatók.

Citroën C4
Hosszúság  ...............................  4329 mm
szélesség  .................................. 1789 mm
magasság  ................................. 1491 mm
tengelytáv  ...............................  2608 mm
Csomagtér  ....................... 380/1183 liter
motorválaszték  ......... 2 benzines, 2 dízel
teljesítményszint ...................  90-120 le
átlagfogyasztás  .......... 3,8-6,2 l/100 km
Alapár (áfával)  .......  13 392-18 848 euró

design
A márkán belül a Ds-szériának „jár” az 
extravagánsabb design, a c-sorozat tag-
jai visszafogottabbak. A modellfrissítés 
során a c4 leD-es nappali fényt, átrajzolt 
fényszórókat és néhány új felnit kapott, 
míg a belső térben letisztultabbá vált a 
műszerfal. 

Felszereltség
többek között hat légzsák, visszaguru-
lás-gátlóval ellátott esp, légkondicionáló 
és guminyomás-ellenőrző jár alapáron a 
négy szintben (live, Feel, Feel edition és 
shine) forgalmazott típushoz. A multifunk-
cionális bőrkormány a második, a kétzó-
nás klímarendszer pedig a harmadik 
szinttől része a felszereltségnek. Az opci-
onális infotainment rendszer érintőképer-
nyője 7 colos.

Motor
szlovákiában 2-2 benzines, illetve dízel 
erőforrással forgalmazzák a típust: az 
1.4 vti 95, az 1.6 vti pedig 120 lóerős, 
míg az 1.6 hDi gázolajos motor 90 és 
115 lovas változatokban rendelhető.

Ford Focus
Hosszúság  ...............................  4360 mm
szélesség  .................................  1823 mm
magasság  ................................  1484 mm
tengelytáv  ...............................  2648 mm
Csomagtér  ....................... 363/1262 liter
motorválaszték  ......... 4 benzines, 3 dízel
teljesítményszint ...................  95-150 le
átlagfogyasztás  .......... 4,0-6,3 l/100 km
Alapár (áfával)  .......  16 450-22 200 euró

design
A Focus a márka világszerte alkalma-
zott dinamikus formanyelvezetét követi, 
ami még hangsúlyosabbá vált a frissítést 
követően. szemből a jellegzetes hűtő-
rács, oldalról a meredek övvonal hatá-
rozza 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
A craiován gyártott 1,0 literes ecoboost 
motor 100 és 125 lóerős változatban is 
kérhető, a benzines kínálatot emellett 
a 150 lovas 1.5 ecoboost, valamint a 
hagyományos, 125 lóerős 1,6-os alkotja. 
A dízelpalettán az 1,6 literes tDci 95 és 
115 lóerős verziói, valamint a 2,0 literes 
150 lovas erőforrás található.
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sok autós tapasztalhatta már, hogy hosszabb leál-
lás után bekapcsolva a klímaberendezést, kelle-
metlen szag áramlik az utastérbe. ennek oka, 
hogy a hideg időszakban a pára lecsapódása 
következtében nedvesség képződik a rend-
szerben, ami a baktériumok melegágya. A kór-
okozók pedig a kellemetlen szagok előidézése 

mellett az autó utasainak egészségére is veszé-
lyesek lehetnek.

Tisztítás otthon
ezt elkerülendő a klímát akkor is hasznos kéthe-
tente beindítani egy kis időre, amikor amúgy a kinti 
hideg miatt nem használnánk. ám ez sem váltja ki az 
évenkénti tisztítást, amit akár házilag is meg lehet 
oldani. Az első lépés a pollenszűrő (a motortér végé-
ben, a szélvédő és az ablaktörlő alatti részen – pon-
tos leírást/képet az autó kézikönyvében találunk) 
ellenőrzése, és ha kell, cseréje. A kereskedelemben 
kapható otthoni tisztítóeszközök közül a legelőnyö-
sebb egy gázzal működő spray használata, amely 
leginkább egy füstgránáthoz hasonló. első lépés-
ként a klímaberendezést teljes intenzitásra kell kap-
csolni, majd egyből belső levegőkeringetésre váltani. 
ezután a sprayt behelyezzük az utastérbe (legjobb 
az anyósülésre), aktiváljuk a speciális kiképzésű szó-
rófejet, majd gyorsan bezárjuk az autót, s hagyjuk, 
hogy a flakon magától kiürüljön – telefújva az autót, 
így elérve miden apró nyílást. ezt követően így hagy-
juk tíz percig, ami alatt a fertőtlenítő gáz átjárja a 
rendszert, majd hosszan átszellőztetjük az utasteret.
A másik otthoni módszer a tisztítóhab használata – 
ennek mintegy felét a légbeszívó üregbe (a pollenszűrő 
mögött) kell fújni, míg a többit a beltérben lévő szellő-
zőnyílásokba. negyedóra hatóidőt követően alaposan 
szellőztessünk, és a motor beindítása után járassuk 
addig a klímát, míg az összes hab el nem párolgott. 

A módszer, bár hatékony, egyik nagy hátránya, hogy  
a hab folyadékká válva tönkreteheti az elektronikát, 
például az audioberendezést.

Professzionális kezelés
A műhelyek egy, maximum két módszerre rendezked-
nek be, ám a klímatisztításra szakosodott helyeken 
több, az otthoninál sokkal hatékonyabb opció közül 
választhatunk. bármelyik mellett döntsünk is, fontos, 
hogy ismerjük lehetőségeinket, melyek – a teljesség 
igénye nélkül – az alábbiak:
Az ózonos tisztítás az egyik ilyen módszer, amely – 
mivel hatezerszer hatékonyabb fertőtlenítőszer, mint  
a klór – eredményes védelmet nyújt a vírusok, penész-
gombák és a baktériumok ellen. ráadásul nem vegy-
szer, így nem hagy káros anyagot az autóban. 
Az ultrahangos módszer szintén jó megoldás, ennek 
során a hatóanyag garantáltan körbejárja a rendszert, 
majd vékony réteget képez a felületen, amely megne-
hezíti a kórokozók újbóli elszaporodását. 
A direkt tisztítás a harmadik lehetőség: a nagy nyo-
más miatt a hatóanyag garantáltan eljut mindenhova 
és „leborotválja” a szennyeződéseket.

klímaEgészséges
tartsuk karban 
légkondicionálónkat! 

Ezt se feledjük megnézetni!

szervizben járva érdemes azt is 
ellenőrizni, mennyi gáz maradt még 
a klímaberendezés tartályában, és 
ha szükséges, akkor ezt is pótolni 
kell, különben a bekapcsolt klíma-
rendszer feleslegesen növeli meg 
az autó fogyasztását.

A rosszul működő klíma károsíthatja 
egészségünket, ezért fontos a rendszeres 
karbantartás. Összeállításunkból megtudhatja, 
milyen lehetőségek közül választhat.

útitárs
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a legjobb

+ tippek

Legyen ez

SóstóZOO – Az ország legizgalmasabb állatparkja,  
ahol körbeutazhatod a földet! 
Képzelj el egy tölgyerdőt, melynek mélyén egy állatpark vár: 
van itt oroszlán, tigris, zebra és fókákat bemutató, fergeteges 
vízi show. Az Ócenáriumban cápák és ráják úszkálnak 
színpompás halakkal. Egzotikus növények és madarak 
varázsolnak távoli tájakra.

Ha nyaralásra gondolsz, akkor a szomszédos 
Magyarország keleti csücskében, Nyíregyházán 
számos csoda vár.

Aquarius Élmény- és Parkfürdő – Fedezd fel  
az élmények fürdőjét!
Regenerálódás, gyógyulás, Kincses Sziget, kamikazee 
csúszda, hullámmedence – minden korosztály megtalálhatja 
a számára megfelelő szórakozást. A Parkfürdőben poolbar, 
a csúszdaparkban izgalmak várnak rád. A gyógyító víz és 
a masszőrök pedig csodákat tesznek egy tartalmas nap 
levezetéseként.

Sóstói múzeumfalu – Régmúlt idők, népi 
hagyományok, tájjellegű építészet különleges világa
– megízlelheted a kemencében sült finomságokat és  
a népszokások felelevenítésekor részesévé válhatsz  
a hagyományos falusi ünnepek különleges világának.

Nyíregyházi kalandpark 
Ha kedveled a kalandokat, ajánljuk a 100 állomásból álló 
kötélpályát a sóstói erdőben.
Ha kedvet kaptál, hogy megismerd ezt a varázslatos erdőt  
és a benne rejlő titkokat, várunk téged Nyíregyháza 
– Sóstó-Gyógyfürdőn!

Örökmozgóknak: gyalog vagy két keréken  
a Kneipp-sétányon
Kicsiknek: Kockapalota – interaktív Lego-játszóház
Természetbarátoknak: séta a Botanikus kertben
Ínyenceknek: eredetvédett pálinkák  
és tájjellegű ételek

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.  
www.nyiregyhaza.info.hu

Nyíregyháza

HU
rO

Sk

Csodák
Nyíregyházán!

SÓSTÓ ZOO



A bmW ma egyet jelent a sportos menettulajdonsággal 
és a prémiumminőséggel, de volt olyan időszak, amikor a 
bajor gyártónak mindkét téren kompromisszumot kellett 
kötnie a túlélés érdekében. A működését repülőgép-erő-
források gyártásával kezdő, majd motorkerékpárok készí-
tésével folytató cég legelőször 1927-ben nyúlt a licenc-
vásárláshoz, amikor saját logóját a brit Austin 7 típusra 
aggatva belevágott a négykerekűek összeszerelésébe. 

esély a túlélésre
A bmW Dixi típust hamarosan nagy teljesítményű, sportos 

autók követték, ám a második világháború utáni 
németországban sem ezekre, sem a gyors motor-

kerékpárokra nem volt túlságosan nagy keres-
let. A megrokkant középosztály motorizá-

cióját leginkább a kisautók, illetve az 
egy-két személyes mikroautók bizto-

sították – a bmW vezetői is ebben 
látták a darabszámnövelés, egy-

ben a túlélés egyetlen esélyét.  

hogy a gyártás a lehető leghamarabb beindulhasson, a 
bmW ismét egy kész autó megvásárlására adta a fejét. 
A választás az olasz iso isetta nevű apróságára esett, 
amelyet a hűtőszekrények gyártásáról átnyergelt renzo 
rivolta üzeme készített. Az 1953-ban bemutatott apró-
ságból mintegy 1000 darab készült, mielőtt a bmW 
1954-ben megvásárolta a jogokat és a gyártóeszközök 
jó részét is. hogy beférjen a saját fejlesztésű motorjuk, 
a németek átalakították a jármű műszaki alapjait, majd 
1955-ben, immár bmW isetta 250 néven mutatták be a 
Frankfurti Autószalonon.

A szükség szülte, mégis sokszor 
hivatkoznak rá a BMW márka 
megmentőjeként: a BMW Isetta egykoron 
jól használható mikroautónak számított, 
ma pedig már stílusteremtő divatikon.

A BMW Isetta 
története

A popkultúra hőse
A bmW isetta már a forgalma-

zása idején stílusikonná vált, és 
később is számos filmben és tele-
víziós sorozatban tűnt fel. A gyere-
kek számára a nagy sikerű verdák 

rajzfilmből lehet ismerős, hiszen 
az egyik szereplőt, guidót is egy 

isettáról mintázták. A zenerajon-
gók számára pedig a Depeche 

mode révén lehet ismerős, mivel  
a jármű feltűnt a brit együttes 

több klipjében is.

Guruló tojás
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A mindössze 2,25 méter hosszú csöppség (rövidebb, mint 
a nagynak egyáltalán nem nevezhető volkswagen up ten-
gelytávja) saját tömege 360 kilogramm volt, így a meg-
hajtáshoz bőven elégségesnek bizonyult az egyhengeres, 
250 köbcentiméteres erőforrás. A motorkerékpárokból 
átvett egység 12 lóerős volt; később a bmW isetta 300 
változatban már 300 köbcentire „hízott” és a teljesítmé-

nye is nőtt egy lóerővel. bár a 85 km/h-s sebesség vál-
tozatlan maradt, a megnövelt motor nagyobb forgató-

nyomatéka jól jött az emelkedőkön, amelyek addig 
nemegyszer kifogtak a csöppségen. eleinte 

az isetta háromkerekű változatban 
készült, hátul egyetlen aprócska kerék-
kel, de a nagyobb stabilitás érdekében 
hamarosan egy újabb hátsó kereket 
kapott – ezek továbbra is beljebb helyez-
kedtek el, mint az elülső kerekek. 
A bmW igyekezett több bőrt is lehúzni 
az isettáról, így 1957 és 1959 között 

négyüléses változat is készült belőle, a 
bmW 600, amely azonban hamar átadta a 

helyét a hagyományos limuzin formájú bmW 700 
típusnak. ez utóbbi sikere stabilizálta a cég hely-

zetét, de az aprócska bmW isettát még három 
évig gyártották tovább – összesen 161 728 darab 

készült belőle, amivel a márka történetének addigi 
legnépszerűbb típusának számított.

Gyűjtők kedvence

A bmW isetta bemutatáskor 
alig került többe, mint  
egy bmW motorkerékpár,  
a máig fennmaradt példányok 
azonban a gyűjtők kedven-
ceivé váltak – így egy alapo-
san felújított példány március-
ban már 55 ezer dollárért kelt 
el az rm Auctions amerikai 
árverésén.

bumfordi kerekek
A design már önmagban meglepőnek hatott, hát még ami-
kor az érdeklődők a jól ismert kék-fehér emblémát fedez-
ték fel a bumfordi kisautón – a németek másik modellje 
akkoriban a barokk angyalnak becézett bmW 502 luxus-
szedán volt. A frankfurti standon emellett díszelgett az 
isetta, amelyre hamar ráragadt a guruló tojás becenév.  
A legfőbb érdekességnek az egyedi bejutás számított: az 
autó egyetlen ajtaja az oldalra táruló frontrész, a két utas 
ezen keresztül juthatott be a meglepően tágas utastérbe. 
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ráncfelvarrás
Az új Ford 
Mondeo 
Combi tdCi

A kombit richard reicher hivatásos sofőr segítségé-
vel teszteltük. „hosszú utakat teszek meg európa-
szerte, és gyakran menedzsereket vagy olyan embe-
reket szállítok, akik számára fontos a kellemes 
körülmények között történő utazás. kíváncsi voltam 
rá, hogy az új mondeo teljesíti-e ezeket az elváráso-
kat” – mondta el richard.

Design és belső felszereltség
Az előddel összehasonlítva az új mondeo nem min-
den részletét érintették a változások, azonban min-
denképpen több történt, mint egy ráncfelvarrás. 
rögtön feltűnik a hangsúlyos, Aston martin-os hűtő-
rács. A Ford ezt a jellegzetes vonalat követi a többi 
modelljénél is, amelyekhez immár az új mondeo is 
igazodott. A gépkocsi formája rendkívül elegáns, de 
a formatervezők a biztonságra törekedtek, ezért nem 
változtattak meg gondolkodás nélkül olyan elemeket, 
amelyek eddig is jól működtek. „A vezető a műszerfal 

kijelzőjén egyszerre sok információt kap, ami ugyan 
eleinte zavaróan hat, de nagy előny, hogy minden 
egyedileg beállítható. A középső panelen a nyolchü-
velykes kijelző domináns helyet foglal el, alatta már 
csak a hőmérsékletet és a levegő beáramlását sza-
bályozó gombok kaptak helyet. ez rendszerszerű logi-
kára utal, már rég láttam ilyen jó elrendezésű középső 
panelt. A kapacitáskijelző reakcióidejét egy kissé las-
súnak tartom, és képzeletbeli pontokat is vonnék le 
azért, hogy eléggé erősen kell lenyomni a gombjait” – 
állapította meg richard.  

menettulajdonságok
A mondeo mindig is a kiváló menettulajdonságú autók 
szinonimája volt. ez az új modell esetében sem válto-
zott. „Az első dolog, amit a vezető észlel, hogy a belső 
tér zajszigetelése kiváló. Annak ellenére, hogy a tesz-
telt gépkocsi dízelmotoros, a hangját szinte nem is hal-
lottuk. A kétliteres, automata váltóval szerelt tDci-
motor kiválóan teljesít, de elkelne egy erősebb verzió 
is, amely talán még jobban együttműködne az auto-
mata váltóval. Az autópályán ez a kombináció azonban 

több mint

az új Ford mondeo sokat váratott magára. Bár az usa-ban 
már tavaly megjelent, nálunk a premierje – ha leszámítjuk az 
autószalonokon bemutatott kiállítási darabokat – 2015-re tolódott 
át. a mondeo a saját kategóriájának legsikeresebb modelljei közé 
tartozik – mi elsőként egy kombiváltozatot próbálhattunk ki. 

olvasói teszt
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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.

A felszereltség fontosabb elemei
parkolóasszisztens elülső és hátsó érzékelőkkel, 
„Quickclear” típusú fűthető szélvédő, ForD Dynamic 
leD-rendszerű adaptív Full leD-es fényszórók, 
esőszenzor + elektrokromatikus belső visszapillantó 
tükör, keyFree rendszerű, kulcs nélküli autónyitás és 
Fordpower indítógomb segítségével történő indítás, 
elektromosan behajtható külső visszapillantó tükör, 
fűthető, bőrborítású kormánykerék, automatikus 
váltás tompított és távolsági fény között, 
multifunkciós, 8 hüvelykes színes érintőképernyős 
kijelző, sD navigációs rendszer.

teljes mértékben megfelel” – mondta el richard. Az új 
mondeo egy hatalmas gépkocsi, amit a hosszú utakon 
is érezni. Az alváz a mondeóknál mindig a legkiválóbb 
volt, és ez most sincs másképpen. A gépkocsi rendkí-
vül stabilan fekszik az úton, különösen a kanyarokban 
megbízható. hosszú utaknál is nagyon komfortos, a 
vezetőn kívül elegendő hellyel rendelkeznek a mellette 
ülő, illetve a hátul ülő utasok is. Az újdonságok közül 
meg kell említeni az új leD-es fényszórókat az auto-
mata üzemmódban, amelyek egészen jól reagálnak 
a sebességre, a kanyarokra és az ellenkező irányban 
haladó forgalomra. Az autó „érzékeli” az utcai megvilá-
gítást is – a világítás vezérlése kész tudománnyá vált. 

összegzés
Az új mondeo minden erőlködés nélkül konkurenciát 
jelent a német autómárkák számára – számos teszt-
eredménye az új passatéhoz hasonlítható. mi rendkí-
vül elégedettek voltunk vele, és kíváncsian várjuk az 
újdonságokat, például a hibrid modellt.

motortípus: négyhenges, turbódízeles motor
hengerűrtartalom: 1997 cm3

teljesítmény: 110 kW (150 le) – 3500 rpm
legnagyobb forgatónyomaték: 350/2000 – 2500
méretek: 4867/1911/1501 mm
tengelytáv: 2805 mm
legnagyobb sebesség: 213 km/h
gyorsulás (0-100 km/h): 9,9 mp
átlagfogyasztás: 4,8 l/100 km
Az s&l mérése szerint: 6,5 l/100 km
A modell ára: 22 980 euró, áfával
A tesztelt modell ára: 32 180 euró, áfával 

Javasolt olaj:
MOL Dynamic Star 5W-30

Az új Ford Mondeo 
Combi tdCi

olvasói teszt

2015. május | stílus&lendület |  13



A szívem
a fociért dobog
a legjobb szlovák sportkommentátor. egyes 
mondatait napi szinten idézik a tévénézők, akiknek 
körében rendkívüli népszerűségnek örvend. 
Nemcsak focit vagy biatlont képes tökéletesen 
kommentálni, hanem akár egy csigaversenyt is. 
marcel merčiak.

A hoki fenomenális sport, én 
azonban focista vagyok, és arra 
vágyom, hogy szlovákia megjelenjen 
a foci világtérképén.
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stílus&lendület: Mikor döbbent rá arra, hogy újság-
író szeretne lenni? Esetleg gyerekkori álma volt?
marcel merčiak: már tízéves koromban pontosan 
tudtam, hogy sportkommentátor szeretnék lenni. Azt 
is tudtam, hogy ehhez újságírást kell tanulnom. mivel 
abban az időben erre csak pozsonyban, a komenský 
egyetemen volt mód, így egyértelmű volt számomra 
az út, csak végig kellett rajta mennem. 

s&l.: Manapság az újságírói szakmában ritka a hosz-
szú távú munkahelyi hűség. Ön viszont már több 
mint két évtizede hűséges a szlovák köztelevízióhoz. 
Sosem akart máshol dolgozni?
m. m.: hívtak már több sportcsatornához is, de min-
dig azt mérlegeltem, hogy a váltás valóban értelmes 
döntés lenne-e. A szlovák köztévében betöltött szere-
pem nagyon fontos számomra, ezért mindig a maradás 
mellett döntöttem. A köztévé egy fontos nemzeti kultu-
rális intézmény, és ezen belül a sportműsorok nagyon 
komoly helyet foglalnak el. közel két és fél éven keresz-
tül volt saját sportcsatornánk is. nekem minden álmom 
megvalósult itt, ám a kommentálás nagyon erős kábí-
tószer, nem lehet róla leszokni. Örülök neki, hogy ennek 
a függőségnek köszönhetően dolgozhatok tovább.

s&l.: A sportkommentátor pozíciója a legtöbb, amire 
egy sportújságíró vágyhat?
m. m.: ez talán nem érvényes a teljes újságírói szak-
mára, de szerintem a tévés szakmában nincs értéke-
sebb dolog, mint amikor az ember egy élő közvetítést 
kommentálhat. Úgy vélem, aligha van bármi is, ami 
összetettségével, nehézségével ehhez a munkához 
lenne mérhető. A legjobb és az átlagos között a különb-
ség a komplex tudásban rejlik, és hogy ezt milyen 
gyorsan tudjuk felhasználni. nemcsak arról a sport-
ágról kell sokat tudni, melyet éppen kommentálunk, 
de magáról a világról, a történelemről, a földrajzról… 
röviden szólva: széles körű általános tudás kell hozzá. 

s&l.: Manapság már nagyon sok sportcsatorna léte-
zik, ám nem mindegyik rendelkezik sportkommentá-
torral. Mi a kommentátor igazi hozzáadott értéke?
m. m.: már magának a kommentátornak is egyfajta 
csalinak kell lennie, akinek a neve, a renoméja vonzza 
a tévénézőket. ám természetesen senki sem született 
kommentátorként, mindenki, aki ebbe szakmába bele-
vág, a nulláról kezdi felépíteni magát. hosszú évekig 
eltart, amíg az embernek kialakul a stílusa. szerintem 
a kommentátor feladata nagyon egyszerű. Úgy kell 
vezetnie a nézőt a meccs közben, hogy az élvezze az 
előadást, függetlenül attól, hogy a bajnokok ligájának 
döntőjét vagy egy sima ligameccset néz. ám ehhez 
rengeteg információra, tudásra van szüksége, hiszen 
csak arról beszélni, hogy éppen kinél van a labda, iszo-
nyúan unalmas tud lenni. talán a múzeumi tárlatve-
zetéshez tudnám a legjobban hasonlítani. ha rossz 
a tárlatvezető, unalmas lehet a múzeum is. ám ha a 

látottakat jól sikerül előadni, egy vidéki kis tárlat is 
nagyon érdekessé tud válhat. ha a mieink játszanak, 
több beleéléssel, érzelemmel kell kommentálni, ám 
közben kiegyensúlyozottnak is kell maradni. 

s&l.: Kommentátori aranyköpéseinek köszönhetően 
egyfajta ikonná nőtte ki magát. Az emberek gyakran 
idézik, sőt a Facebookon még rajongói oldala is van. 
Tudatosan, előre begyakorolja, hogy mit mond majd 
bizonyos helyzetekben?
m. m.: ezen még sosem gondolkoztam, bár  
tudom, hogy ezek a mondatok már hozzám tartoz-
nak. ha egy spanyolország elleni meccset közve-
títek, akkor az mégis más, mint amikor a zsolna–
nagyszombat-meccset nézi az ember.  
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Az embereknek érezniük kell, hogy egy fontos ese-
ményről van szó, és ez fokozottan megjelenik, ha a 
csapatunk jól játszik. ezekben a pillanatokban szület-
nek a kommentátor legszebb gyöngyszemei is. óriási 
öröm, hogy Šesták prágai góljára mindenki úgy emlék-
szik, hogy én szepességi nyelvjárásban kiabáltam, 
hogy csodálatos volt! nem volt ez tudatos, de egy 
ilyen pillanatban valahogy ez jön ki az ember száján. 
ha egy fontos meccsen gólt lövünk, nem mondhatok 
csak annyit, hogy „gól”. Az ilyen helyzetekben az érzel-
mek nagyon fontosak.

s&l.: Foci-világbajnokság, BL-döntő, olimpia, hoki-vb, 
szinte mindent kommentált már. Hiányzik még valami?

m. m.: olyan meccseknél szeretnék jelen lenni, ahol 
a mieink jó eredményt érnek el. A focistáink már beju-
tottak egyszer a focivébé nyolcaddöntőjébe, most 
pedig esélyük van arra, hogy kijussanak az eb-re. ha 
ez sikerülne, szeretném közvetíteni a meccseinket, 
mert biztos vagyok benne, hogy pár győzelemre min-
denképpen van esélyünk. A hokit közvetítő kollégák-
nak könnyebb dolguk van, hiszen jégkorongos vébé 
minden évben van, és nagyjából tízévente elhozunk 
egy érmet. A hoki fenomenális sport, én azonban 
focista vagyok, és arra vágyom, hogy szlovákia meg-
jelenjen a foci világtérképén.

s&l.: Az Eb-csoportmeccsek felénél tartunk, és az 
első helyen állunk. Tényleg végezhet a csoport élén 
Szlovákia?
m. m.: hiszem, hogy igen. nagyon szeretem ennek a 
csapatnak a hozzáállását. meccsről meccsre, lépésről 
lépésére haladnak előre, nagyon jó csapat, nem hábo-
rúznak egymással. Az, hogy ez a csapat ilyen ered-
ményeket tud elérni, annak köszönhető, hogy min-
denki egyéniben is a maximumot hozza. szeretném 
azt megélni, hogy a zsolnai, a nagyszombati, vagy akár 
a pozsonyi stadionban is húszezren szurkolnak majd a 
csapatnak, függetlenül attól, hogy éppen málta vagy 
Franciaország lesz az ellenfél. nem kell minden mecs-
cset megnyerni, de az fontos, hogy a végén mindig tap-
soljon a közönség. meggyőződésem, hogy az olyan 
egyéniségekre, mint martin Škrtel vagy marek hamšík 
még nagyon sokáig emlékezni fogunk. remek játéko-
sok, akiknek külföldön is sikerült bekerülniük a leg-
jobbak közé, de egyben nagyon fontos pillérei a hazai 
válogatottnak is. ez a két játékos viszi magával a csa-
patot, mely így remek eredményekre képes. nagyon 
nagy szerencsétlenség kellene ahhoz, hogy ez a csa-
pat ne jusson ki Franciaországba. nem kell az első 
helyen végezni a csoportban, de ha júniusban győzni 
tudunk macedónia ellen, 18 pontunk lesz, és onnan 
kezdve már sokkal könnyebben lélegzünk. elméletileg 
spanyolország és ukrajna ellen egy time out is elfo-
gadható, de meggyőződésem, hogy a csapat ezeken a 
meccseken is a maximumot fogja teljesíteni. 

s&l.: A köztévében egy vetélkedőt is vezet. Ez az ön 
ötlete volt? Szeretett volna valami újat kipróbálni?
m. m.: szó sincs róla! A kvízmesteri ajánlatot a forga-
tás előtt két héttel kaptam. tavaly márciusban, ami-
kor átvettem az oto-díjat, még nem is sejtettem, hogy 
a szakmai utam egy ilyen új irányt fog venni. ez egy 
remek lehetőség, amit össze sem lehet hasonlítani a 
sportújságírói munkával, hiszen a kvízműsorban egy 
pontosan megírt forgatókönyv szerint haladnak a dol-
gok. teljesen új típusú munka, de nagyon szeretem. 
Újdonság volt számomra a játékosokkal való kommu-
nikáció. És ha olyan remek tévés személyiségek állnak 
szemben az emberrel az első forgatáson, mint Adela 
banášová, Dano Dangl vagy martin nikodým, bizony, 
fel kell kötni a nadrágot. Úgy érzem, hogy sikerült. 

NéVjEGy
marcel merčiak eperjesen született, pozsonyban újságírást tanult 

a commenius egyetemen. A szlovák köztévében 1997 óta dolgozik 

sportkommentátorként és műsorszerkesztőként. 2013 óta a sport-

szerkesztőséget vezeti, tavaly óta pedig saját kvízműsora is fut a 

tévében „Čo ja viem” címmel. többször megkapta a rangos oto 

televíziós személyiségek díját műsorvezető és sportkommentátor 

kategóriában. házas, két gyermek apja.
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Az autósoknak most kivételes lehetőségük nyílik arra, 
hogy véleményt mondjanak a slovnaft – mint a legna-
gyobb szlovákiai töltőállomás-hálózat üzemeltetője – szol-
gáltatásairól, amely egyesítette erőit a legismertebb kiér-
tékelő rendszerrel, a staffinóval. Az ügyfelek értékelhetik 
a slovnaft töltőállomásainak színvonalát, a kiszolgálást, 
valamint az árusított termékek minőségét.

A nyertesekre 20 euró értékű jutalom vár 
az értékelés beküldéséért
hetente egy alkalommal az összes olyan ügyfél közül, 
akik beküldték értékelésüket a slovnaft töltőállomások-
ról, kisorsolunk egy személyt, aki 20 euró összegű üzem-
anyagkártyát nyer, amelyet felhasználhat a slovnaft töltő-
állomásain termékek és szolgáltatások vásárlására. 

Hogyan végezzük az értékelést a staffino 
mobilalkalmazással?
•   Töltse le a Staffino alkalmazást az App store vagy 

a google play áruházból, és válasszon ki egy olyan 
slovnaft töltőállomást, ahol megállt.

•   Válassza ki, hogy mit szeretne értékelni – a töltőállo-
mást, a személyzetet vagy az ételt.

•   Mondja el véleményét – fejezze ki köszönetét vagy 
javaslatát a szolgáltatások javítására.

Újdonság a frissítők között
A staffino alkalmazás segítségével a 213 töltőállomás 
bármelyikét értékelheti. A slovnaftot azonban kiemelten 
érdekli az ügyfelek véleménye azon kijelölt 11 töltőállo-
másról, amelyekben a vásárlók a frissítők új kínálatával 
találkoznak. A slovnaft ezeken a helyeken aktívan támo-
gatja a staffino alkalmazás útján elküldött értékeléseket.

 A legnagyobb 
töltőállomás-hálózat
 üzemeltetője figyel az ügyfeleire

Megőrizni a minőséget és a szolgáltatások legmagasabb színvo-
nalát nem egyszerű feladat egy 213 töltőállomásból álló hálózat 
üzemeltetője számára. az ügyfelek elégedettek lehetnek a 
kiszolgálás minőségével, de némelyiküknek fenntartásai is lehetnek. 
Hol jelenthetik be az ügyfelek az elismerésüket, illetve panaszaikat?

Az utasok a frissítők új kínálatából választhatnak – 
és kiértékelhetik azokat – pozsonyban a zlaté piesky 
(Aranyhomok) üdülőhely és a tesco mellett lévő töltőállo-
máson, a D1-es autópályán, pozsony határában lévő töl-
tőállomáson, a lamač városrészben lévő töltőállomáson, 
továbbá a zeleneči, alsószerdahelyi, ivachnovái, turóc-
szentmártoni, galántai, sverepeci, trencséni és csorbai 
töltőállomásokon. www.slovnaft.sk/hodnotenie

18  | stílus&lendület | 2015. május

Slovnaft-hírek



www.slovnaftludom.sk

Egy személy évente átlagosan öt liter étolajat használ fel. Egy deciliter használt étolaj akár 1000 liter vizet képes 
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A funkcionális tréning és a saját testsúlyos 
edzés közös jellemzői:
➤  az egész testet veszik célba
➤  nem külön izomcsoportokra fókuszálnak, hanem 

egyszerre több izomcsoportot dolgoztatnak meg
➤  miközben az állóképességünk nő, esztétikailag is 

átformálódik a testünk
➤  harmonikusan kidolgozott izomzatot és jobb izom-

egyensúlyt érhetünk el
➤  erősítik az inakat, ezáltal is védve az ízületeket

teljes
testtel

Funkcionális és saját 
testsúlyos tréningek

TRX és homokzsák 
A funkcionális tréningnek számos formája léte-
zik, attól függően, milyen eszközt használunk. 
legismertebb ezek közül a napjainkban rend-
kívül népszerű trX (totalbody resistance 
exercise), azaz a teljes testtel végzett ellenállá-
sos edzés. Alapja egy olyan hevederrendszer, 
amelyben a kezünket vagy a lábunkat egy fel-
függesztési ponton tartjuk, miközben a másik 
végtagunk a talajon támaszkodik. A trX insta-
bilitásának köszönhetően igen kemény mun-
kát követel a törzsizmoktól. A funkcionális edzés 
hívei a motivációt az edzések kiszámíthatatlan-
ságából eredő változatosságban látják, haté-
konyságát pedig vizsgálatok is igazolják.  
Az amerikai national strength and conditioning 
Association (nscA) néhány éve végzett kutatásá-
ban összehasonlították a funkcionális tréninget 
az edzőtermi gépeken végzett gyakorlatokkal.  
A funkcionális tréninggel dolgozó alanyok 58%-
kal nagyobb erőnövekedést értek el, ízületi fáj-
dalmaik pedig 30%-kal csökkentek.

Funkcionális tréning 
sokoldalúan fejleszti a testet, ráadásul mindehhez változatos eszközöket 
használ. Az edzés alapját a mindennapi életben is előforduló mozgások 
adják: guggolások, emelések, húzó- és tolómozgások variációi. A tréning 
népszerűségét többek között az adja, hogy gyakorlatait szinte bárki végez-
heti korra, nemre és – a kóros súlytöbblet kivételével – testalkatra való 
tekintet nélkül. A kezdőknek remek lehetőséget ad arra, hogy jobb kondíciót 
szerezzenek és megerősítsék törzsizmaikat, de a sportolóknak is megfelelő 
kiegészítő mozgásforma lehet, hiszen egy adott sportág egyoldalú terhelé-
sét egy komplex izommunkát nyújtó edzéssel ellensúlyozhatják. sőt jó ered-
ményeket érhetünk el vele a sérülések utáni rehabilitációban is. 

Minimális eszköz- és helyigény, 
látványos eredmények az izomzaton. 

Vagyis nincsenek bonyolult kondigépek, 
ellenben garantált a feszes test. ezt ígéri 

az izomnövelés két innovatív formája,  
a funkcionális tréning és a saját 

testsúlyos edzés. az alábbiakban  
ezek előnyeit mutatjuk be. 

Néhány funkcionális 

sporteszköz

➤  különböző homokzsákok

➤  súlymellény

➤  ugrókötél

➤  wall ball – súlylabda, mely a 

tornaórákról ismert medicinlabdák 

modern változata
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Edzés saját testsúllyal
A legjobb edzőeszközöd a tested – vallják a mozgás-
forma hívei, akik szerint nincs szükség különböző esz-
közökre a látványos izomzat eléréséhez. A saját test-
súllyal való edzések művelőire a járókelők is gyakran 
felfigyelhetnek a kültéri kondiparkokban. A kidolgo-
zott felsőtestű fiatalok gyakorlatait látva sokan gon-
dolhatják, hogy az első edzésre már jelentős bicep-
szekkel kell érkezni – a street workout világbajnoki 
bronzérmes szarka ákos azonban cáfolja ezt: „A fel-
adatok nehézsége optimálisan felépíthető asze-
rint, hogy milyen az egyén kondíciója. vagyis kez-
detben nem muszáj a teljes testsúlyt belevinni egy 
gyakorlatba, ekkor még igénybe vehető segítség. 
húzódzkodásnál például lent maradhat a láb, a láb-
támasz szöge pedig szabadon változtatható mindad-
dig, míg a karizmok képesek nem lesznek a teljes test 
megemelésére” – magyarázza ákos. ugyanez igaz 
a fekvőtámaszra is: a kezdők eleinte a testnevelés-
órák jól ismert formagyakorlata szerint végzik, míg a 
haladók lába egyszer csak a levegőbe emelkedik, és 
a karizom megtartja a teljes testsúlyt. ne gondoljuk 
azonban, hogy e sportág kifejezetten a férfiak terepe: 
ákos maga is több lányt edz, és csak biztatni tudja a 
hölgyeket, hiszen már akár 3 hónap folyamatos mun-
kával látványos eredményt érhetnek el.

A két edzésmódszer nem  
külön izomcsoportokra fókuszál, 
hanem egyszerre több izmot  
is megdolgoztat.

Magától lesz kockás a has

A saját testsúlyos edzések során végzett gyakorlatok 90%-át egyfajta 
„speciális” tartásban, magunk alá billentett csípővel végezzük. e pozíció 
megtartásához a hasizmoknak folyamatosan dolgozniuk kell, így a kockás has 
gyakorlatilag mellékterméke az egyéb testrészeinket célzó edzésmunkának.

Kezdjük edzővel!
A sportoló szerint mindkét tréningforma esetében elsődleges fon-
tosságú, hogy konzultáljunk egy edzővel, aki megmutatja a gya-
korlatok alapjait, ideális mennyiségét, és ismerteti a mozdulatok 
helyes szögeit. A sérülések elkerülése érdekében ismernünk kell az 
emberi test és a fizika néhány törvényét is. rutint szerezve, később 
már önállóan is végezhetők az edzések. „egy húszperces bemele-
gítést követően minimum egy órát érdemes edzeni. heti három tré-
ninggel már nagyon szép eredményt lehet elérni, ennél kevesebb 
alkalom inkább szinten tartásra alkalmas” – fogalmaz szarka ákos. 
Érdemes tehát hinni neki.
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íme, a legőrültebb és 
legfélelmetesebb extrémsport-
mutatványok, és a mögöttük álló 
emberek, akik olykor a fizika 
alapvető törvényeivel dacolnak. 

Jebb Corlis – A repülő ember

A bázisugróként is híres jebb corlis egyik videója 
már közel 29 milliós nézettségnél jár a youtube 
internetes portálon, de leghíresebb ugrása mégis 
az, amire magyarországon, a kaposújlaki reptéren 
készült fel. kétezer méter magasból indulva repült 
át kína egyik legkeskenyebb, alig hét-nyolc méter 
széles hasadékán a csiang-langsan hegységben. 
A végén már 195 km/h-s sebességgel száguldott, 
és akadt olyan momentum is, amikor az amerikai 
egy méternél is közelebb került a sziklafalhoz.

Adrenalin-
vadászok

Extrém produkciók  
– földön, vízen, levegőben

TrAvis PAsTrAnA – Kész cirkusz!

pastrana csupán 15 éves volt, amikor megnyerte az extrém sportok világbajnoksá-
gának számító X games első freestyle motorkerékpár megmérettetését. Azóta is 
sorjázza elképesztő mutatványait, legyen szó hátraszaltóról két keréken a grand 
canyonba, vagy a világ leghosszabb, 82 méteres ugrásáról raliautóval. pastrana idő-
közben megalapította saját csapatát, amelyben a világ legjobb extrém sportolói moto-
ron, autóban vagy éppen jetskin mutatnak be hajmeresztő trükköket: megcsodálhat-
juk őket a nitro circus produkcióban, mely június 14-én budapesten is fellép majd. 

Alex Honnold – biztosítás nélkül

honnold nevéhez számos rekord fűződik: elsőként mászta 
meg 11 óra alatt a kaliforniai yosemite nemzeti park két 
ikonikus falát, az el capitánt és a half Dome-ot, illetve 
csupán 3 óra alatt kapaszkodott fel az 500 méteres mexi-
kói el sendero luminoso sziklafalra. mindezt puszta kéz-
zel, biztosítókötél nélkül – hiszen az amerikai sziklamászó 
a free solo stílus egyik legismertebb figurája…

Tyler brAdT – engedve az árnak

vannak, akik a zuhanásban lelik örömüket – ilyen az amerikai tyler bradt is, 
aki jelenleg is tartja a kajakos vízesés-zuhanás világrekordját. A brazil pedro 
oliva 39 méteres mutatványára válaszul a félelmetes amerikai palouse Falls 
vízesésbe vetette magát, 58 métert zuhanva. ha valaki mégis túl tudja ezt 
szárnyalni, a 28 éves amerikai valószínűleg immár annyibban hagyja dolgot – 
saját bevallása szerint nem próbálkozna még egyszer ekkora őrültséggel. 

extrém
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Köszöntjük Kehidakustányban. A település Zala 
megye északi, a Zala folyó észak–déli völgyében 
terül el. A valaha Deák Ferencnek otthont adó tele-
pülés ma sokak által kedvelt turisztikai célpont, 
amely megőrizte nyugalmat árasztó hangulatát. 
A gyógyfürdő sokrétű szolgáltatásai mellett a szabad-
idő hasznos eltöltésére számtalan lehetőség nyílik, 
mint pl. a horgászat, vadászat, lovaglás, épített műemlékek 
megtekintése, vagy csak egy romantikus séta az oxigéndús 
levegőn, csodálatos természeti környezetben, szemet 
gyönyörködtető dombok zöld lankái közt. A falu és a közeli 
települések színvonalas vendéglátó egységei kitűnő boraik-
kal és gasztronómiai különlegességeikkel várják az ideláto-
gatókat. 

Településünk büszkesége Deák Ferenc – a „haza bölcse” – 
egykori lakhelye, amely ma múzeumként és rendezvényházként 
működik. Deák 46 éven keresztül – 1808-tól 1854-ig – tekintette 
otthonának, és ezekben az években a reformkori Magyarország 
szinte valamennyi kiemelkedő személyisége járt Kehidán. 
A természetkedvelőket hegyi utak vezetik az idős kocsánytalan tölgyek, 
gyertyánok és bükkök által övezett Deák-kúthoz. A haza bölcse ennél a 
forrásnál szokott sétáin megpihenni, sőt, állítólag kehidai tartózkodása 
alkalmával csak innen hozatott vizet. Ki lehet próbálni, ma is iható. 
A forrást kőhalom rejti, melyet faléces ajtó zár, a víz szintje a föld 
szintjénél valamivel alacsonyabban van, nagyon óvatosan kicsit bele 
kell hajolni. 

Kehidakustány szomszédságában található Kallósd kisközség. Itt látható a 
történelmi Magyarországon fellelhető 5 napfénytemplom egyike. A kallósdi 
Szent Anna-templom országosan is fontos műemlék, az Árpád-kori kerek-
templomok egyik jelentős képviselője, amely minden évben számos 
turistát vonz a Zala egyik mellékvölgyében megbúvó, száznál is kevesebb 
lelket számláló faluba. Érdekessége, hogy kívül féloszlopok tagolják, 
belsejében pedig hat csúcsíves ülőfülke van. A fából készült karzatra a 
falba épített lépcsőn lehet feljutni. Berendezése nincs. Egyszerű oltárképe 
a templom névadóját, Szent Annát ábrázolja.

Itt, a Zala völgyében épül a Zalasprings Golf központ, amely Közép-
Európa legnagyobb és legmodernebb pályája lesz. 
További információ: www.zalasprings.hu

Látogasson el hozzánk, és legyen a vendégünk e csodálatos 
természeti környezetben!

KEDVES VENDÉGÜNK!

Kehidakustányi Turisztikai Egyesület és TDM szervezet

8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7.
E-mail: tdm@kehidakustany.hu

Kehidakustány

www.kehidakustany.hu

egykori lakhelye, amely ma múzeumként és rendezvényházként 
működik. Deák 46 éven keresztül – 1808-tól 1854-ig – tekintette 
otthonának, és ezekben az években a reformkori Magyarország 

A természetkedvelőket hegyi utak vezetik az idős kocsánytalan tölgyek, 

A gyógyfürdő sokrétű szolgáltatásai mellett a szabad-

mint pl. a horgászat, vadászat, lovaglás, épített műemlékek 
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Egy kis időre szabaduljunk meg a zsíros, nehéz 
étkektől. többféle diéta közül is választhatunk, 
az egészen enyhe, csökkentett húsfogyasztást 
jelentő flexitáriánizmustól a bio- és ökonómiai 
mélységekig verhetetlen makrobiotikus étrendig.

Húsmentes
majális

gasztronómia
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Hozzávalók: Tészta 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, csipet só, 1 tojás, 2 evő-
kanál hideg víz. Töltelék 50 dkg zöldség: répa, borsó, brokkoli, karfiol, 
kukorica, pritaminpaprika, spárga, cukkini, gomba ízlés szerint; olívaolaj, 
3 tojás, 3 dl tejföl, 5 dkg túró, 30 dkg sajt, csipet só, bors, friss fűszerek.

Zöldséges francia pite (quiche)
Így készül: 
1) morzsoljuk a hideg vajat a lisztbe, sózzuk meg és gyúrjuk össze a tojással. 2) ha 
összeállt, adjunk hozzá egy kis hideg vizet, majd tegyük fóliába csomagolva a hűtő-
szekrénybe egy órára. 3) A tészta elkészítése után a zöldségeket serpenyőben heví-
tett olívaolajon pirítsuk-fonnyasszuk 10 percig. 1-2 kanál vizet is tehetünk hozzá, hogy 
jól összepárolódjanak. 4) mikor megpuhult, hagyjuk kihűlni. A tésztát ekkor vegyük 
elő, nyújtsuk kerekre, és béleljünk ki vele egy kivajazott tortaformát. 5) A túrót, a tej-
fölt és a tojást keverjük jól össze a lereszelt sajt felével. halmozzunk a zöldségből egy 
réteget a tortaformába, majd egy másikat a túrós keverékből felváltva, a tetejére saj-
tot szórjunk. 6) előmelegített sütőben 180 °c-on 30–40 perc alatt süssük pirosra.

s&l-infó:  
A vegetarianizmus 
egyik típusa  
a lakto-ovo.  
ez a diéta 
megengedi, 
hogy tejet, 
tejtermékeket és 
tojást használjunk 
az étkezésekhez.  
A jógavegetári-
ánusok által is 
követett klasszikus 
„vega” étrendben  
a hal már tabu. 

s&l-infó:  
A flexitáriánus 

diéta során a 
növényi eredetű 

táplálékokat 
részesítjük 

előnyben, de 
korlátozott 

mennyiségben és 
ritkán húsokat is 
fogyaszthatunk. 

A hal napi 
fogyasztása is 
belefér ebbe a 
sokak által az 

egészséges étrend 
szinonimájaként 

felfogott diétába.

Hozzávalók: 20 dkg tápiókagyöngy, 6 dl tej, 2 dl kókusztej,  
csipet só, 2 narancs, 4 kanál cukor, 1 kiskanál zselatin.

Töltött cukkini
Így készül:
1) A felkockázott hagymát pirítsuk meg az olajon, közben vájjuk 
ki a cukkinit, és adjuk a hagymához. 2) A bulgurt szórjuk forró 
vízbe, és 10 perc alatt főzzük meg. 3) Az aszalt paradicsomot 
vágjuk kisebb darabokra, majd a friss kakukkfűvel és a puha, 
leszűrt bulgurral együtt adjuk a hagymás masszához. 4) töltsük 
vissza a cukkinikbe a masszát, majd szórjuk meg sajttal a tete-
jüket, és 150 °c-os sütőben 20–25 perc alatt süssük a cukkinit 
puhára, a sajtot pirosra. 
tálaljuk friss oregánóval megszórt házi paradicsompürével.

Kókuszos tápiókapuding 
narancszselével
Így készül:
1) A tápiókagyöngyöt tegyük lábasba és öntsük fel langyos vízzel. 10 percet várjunk, 
majd adjuk hozzá a tejet és a sót, és főzzük alacsony hőfokon. 2) mikor a gyöngyök 
megpuhultak, adjuk hozzá a kókusztejet és a cukrot. melegen töltsük poharakba, és 
hagyjuk kihűlni. 3) közben tisztítsuk meg és vágjuk kis kockákra a narancsokat, főz-
zük puhára, majd turmixoljuk össze. 4) Forrón adjuk hozzá a cukrot, és keverjük bele 
a zselatint is, amit előzőleg néhány kanál langyos vízzel puhára kevertünk. 5) osszuk 
el a pudingok tetején és összehűtve tálaljuk.

Hozzávalók: 2 nagy cukkini, 15 dkg rízs vagy bulgur, 
5 db aszalt paradicsom, 1 nagy hagyma, 1 dl tejföl, 
10 dkg sajt, friss fűszernövények, só, bors, olívaolaj, 
paradicsompüré, friss oregánó, kakukkfű.

s&l-infó: A helyesen megtervezett vegán étrend – azaz kizárólag növényi 
tápanyagok fogyasztása – például szívbetegség ellen is védelmet nyújt.

gasztronómia
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A szerelem hónapja egyaránt örömet szerez a legendás Elán együttes 
rajongóinak és a Jézus Krisztus szupersztár musical kedvelőinek. 
Egy közmondás szerint a szerelemhez a gyomron át vezet az út, ezért 
május utolsó előtti hétvégéjén érdemes lehet ellátogatni a pozsonyi 
várba. ezen a hétvégén ugyanis az ízletes és ínycsiklandó ételeiről 
híres slovak Food Festival veri fel a sátrait.

Mit kínál a május?

Elán együttes 
– The Best Of Vol. 2

poprád, 2015. 05. 22.

A 2014. évi best of program megasikere után az elán foly-
tatja koncertkörútját. Az új vizuális elemeket tartalmazó 

és új dramaturgia szerint felépített előadásra az együtte-
sen kívül a százötven tagú műszaki csapat is szorgalmasan 

készül. A rajongók a legendás popzenei együttessel közö-
sen énekelhetik a banda legnagyobb slágereit a poprádi 

jégstadionban május utolsó előtti péntekjén.
www.ticketportal.sk

koncert

jézus Krisztus szupersztár
pozsony, 2015. május

„Az egész eddigi munkám egyetlen célt követett. megérett az idő 
a világ legtökéletesebb musicaljének hazai előadására” – mondta 
a projektről annak rendezője, ján Ďurovčík. olyan sztárokat látha-

tunk benne, mint patrik vyskočil, janko slezák, ivan tásler és az 
imt smile együttes, katarína hasprová vagy nela pocisková.  

A jézus történetét és utolsó napjait bemutató musical a jegyelővé-
telek minden eddigi rekordját megdöntötte már.

www.ticketportal.sk

slovak Food Festival
pozsony, 2015. május

A pozsonyi vár festői szépségű környezetében megrendezésre 
kerülő „A város legnagyobb piknikje” elnevezésű rendezvényre 
szlovákia minden tájáról érkeznek éttermek, cukrászok, pékek és 
borászok. A látogatók az étel- és italkóstolókon kívül szavazataikkal 
is támogathatják a főző- és sütőversenyek résztvevőit, illetve 
biztathatják a szlovákiai főzőbajnokságba bekapcsolódó 
szakácsokat a kagylónyitogatásnál, vagy az Év legjobb cseh és 
szlovák szakácsa verseny (primerba cup) megnyeréséért folyó 
küzdelmekben részt vevő mesterszakácsokat. 
www.slovakfoodfestival.sk
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Tajtékos napok
bOntOn stÚDIÓ

boris vian híres szürrealista regénye 
alapján készült film. Az idealista colin, a 

rejtélyes betegséggel küzdő barátnője, 
chloé és barátaik egy olyan világban 

élnek, amelyben a gépkocsik kormány-
kereke a csomagtartóban van, az embe-

rek hátrafelé korcsolyáznak és a zon-
gora koktélt kever.

A mindennapok angyalai
bOntOn stÚDIÓ

egyes embereknek a mai napon meg kell hal-
niuk, és ezért a közelükben angyalok jelennek 
meg. A megjelenésük bizonyára meglepné önö-
ket, de ők is meglepődnek azon, hogy mennyire 
bonyolultak az emberek közötti viszonyok. A fel-
adatuk, hogy részrehajlás nélkül viselkedjenek, 
mégsem tudnak ellenállni a csábításoknak, és 
szeretnék megmenteni az egyes szituációkat.

IMT sMILE
Az úton, 1979

unIVersAl musIC kIADÓ

A népszerű eperjesi együt-
tes új albuma egyszerre friss 
és nosztalgikus, művészi és 

energikus, de főleg elbűvölően 
hódító. sokkal több azonban, mint 

a rádióban elhangzó pop-rock zene – tele van 
átgondolt átiratokkal, váratlan megoldásokkal 

és átjárásokkal más műfajokba. 

Tehetség transzport
1
slnkO reCOrDs kIADÓ

virtuóz zenészek által előadott free 
jazz/fusion zene. A zongorista vladislav 
Šarišský, alias „napocska” szemrebbenés 
nélkül szórja szét inspiratív motívumok 
darabjait, amelyeket a basszusgitáros Filip 
hittrich és a dobos marián slávka rendez tarka 
mozaikképekké. ínyenceknek való!

9

9

könyv
j. r. dos santos
salamon kulcsa

kossuth kiadó

Az isteni formula, Az ördög keze és 
más világsikerek nálunk is népszerű 

szerzőjének új regényében jó isme-
rősünk, tomás noronha professzor 

ismét menekülni kényszerül, miközben 
továbbra is olyan izgalmas kérdések 

foglalkoztatják, mint a halálközeli élmé-
nyek vagy az emberi érzékelés.

Vavyan Fable
jégtánc
Fabyen kiadó

jade baja elég korán meggyűlik „minta-
szerű” szüleivel, akik elvárják tőle, hogy 
felnőttként – velük ellentétben – min-
dent elérjen ezen a világon. beleveti magát inkább 
a nagybetűs Életbe, s nem is bánja meg, mert olyan 
tanítómestereket, mint tilton, a méltósággal halódó 
szaxofonos, meg bárd, a hótkomoly zsaruféle, 
manapság már csak az utcán találni…

¿

¿

film

Á

A hét hollóvá változtatott testvér
magic box stúdió

A fiatal lány nehéz feladatot vállal magára. meg 
kell mentenie a testvéreit és megszabadítania 
őket az átoktól, amellyel saját anyjuk sújtotta őket. 
A klasszikus mese történetének a motívumaira 
épülő mesefilm forgatása a zubereci árvai 
Falumúzeumban történt, és az ismert cseh és 
szlovák színészeken kívül szerepet kaptak benne 
zuberec és habovka községek lakosai is.
bemutató: 2015. 05. 28.

kultúra
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Kérjük, hogy megfejtését 2015� május 20-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38�)� Kisorsolt megfejtőink, 
akik ajándéktárgyakat nyertek: Gubo István Bretka, Farkas Gabriela Rimaszombat, Sándor Attila Nádszeg� Gratulálunk!
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Felfrissülés
hónapja

A legtöbb jegy szülöttje számára a május  
segít megtalálni a rég keresett egyensúlyt, akár 
a magánéletről, akár a munkáról, vagy pedig a 
hobbikról és a kikapcsolódásról legyen szó. 

jack
nicholson
1937. 04. 22.

Cate 
blanchett
1969. 05. 14.

Al
pacino
1940. 04. 25.

michelle
pfeiffer
1958. 04. 29. 

Kos
március 21. – április 21.

ha már hetek óta arra vár, hogy egy kicsit kimozdul-
jon a mindennapokból, akkor a lehető legjobb idő-
szakot választotta! A ragyogó május több szabadidős 
tevékenységet is kínál, nehéz lesz választani a jobbnál 
jobb lehetőségek közül.

Bika
április 22. – május 21.

májusban elérkezik az ideje, hogy egy kicsit önmagá-
val is foglalkozzon! lepje meg magát egy olyan szüle-
tésnapi ajándékkal, amire már nagyon régen vágyott! 
garantáltan jobb lesz tőle a hangulata. 

Ikrek
május 22. – június 21.

ebben a hónapban még a szokottnál is nagyobb lesz a 
mozgásvágya, és a szellemi kihívásokat is fokozottan fogja 
keresni. találja meg az egyensúlyt! ha valami új dolgot sze-
retne megtanulni, a hónap eleje kedvezni fog önnek.

rák
június 22. – július 21.

ha az előző időszak túl mozgalmas volt, akkor most nyu-
godtan hallgasson szervezete jelzéseire. ha bizonyos 
napokon egyedül akar lenni, ne féljen attól, hogy ezzel bár-
kit is megbánthat. nem kell mindig másoknak megfelelni.

Oroszlán
július 22. – augusztus 23.

kicsit több munkája lesz, mint máskor ebben az idő-
szakban, de olyan energikusnak érzi magát, hogy ezt 
sokkal inkább kihívásnak éli majd meg. még ahhoz is 
lesz ereje, hogy a munkatársainak is besegítsen. 

Szűz
Augusztus 24. – szeptember 22.

ha az előző hónapban kimaradt egy utazás, még min-
dig nem késő bepótolni. Az idei május rengeteg lehető-
séget tartogat arra, hogy kilépjen a komfortzónájából 
és új oldalról ismerje meg saját magát. ezzel hozzátar-
tozóit is meglepi majd. 

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

Ön most bizonyítani fogja, hogy a május a szerelem 
hónapja. nagyon jól fogja érezni magát a bőrében, és 
hajlamos lesz arra is, hogy még a szokottnál is job-
ban elkényeztesse azt, akinek a szívét adta.

skorpió
Október 23. – november 22.

ha az előző hónapban elkezdett dolgozni egy régebbi 
elképzelésen, most óriási lépésekkel haladhat a meg-
valósulás felé. még az sem baj, ha ezért átmenetileg 
más életterületeket kicsit háttérbe szorít.

Nyilas
november 23. – december 22.

ebben a hónapban olyan szokatlan nyugalom tölti 
el a lelkét, mint még soha, sőt még a környezete is 
megnyugszik tőle. ne lepődjön meg, ha a sors pár 
elkeseredett embert küld az útjába, önnek ugyanis 
sikerülni fog őket megvigasztalni. 

Bak
December 23. – január 20.

A hónap csendes napokkal köszönt be, ám egy 
régi barát felbukkanása új színt hoz az életébe. ne 
vonakodjon elfogadni olyan kihívásokat, amelyek 
kezdetben szokatlannak tűnnek. lehet, hogy egy 
még jobb időszak kezdetét fogják jelenteni.

Vízöntő
január 21. – február 19.

Élvezze ki nyugodtan a tavasz áldásait: hódító 
kedvében lesz, tele energiával, sok új ember fogja 
keresni a társaságát. próbáljon meg a belső egyen-
súlyára és függetlenségére is koncentrálni. 

Halak
Február 20. – március 20.

május nagyszerű lehetőséget kínál, hogy valamiben 
változtasson az életmódján. ha van valami rossz 
szokása, amiről már régen le szeretne szokni, cso-
dálkozva fogja tapasztalni, hogy most ez menyire 
könnyen megy. 
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A slovnaft támogatja  
az emberek közötti együttműködést
A zöld oázisok programnak két nagyon fontos célja van.  
Az egyik a projektek megvalósítása, a másik pedig az embe-
rek közötti együttműködés, a szervezés és az önkormányza-
tok helyi szinten történő támogatása. „A gyakorlat igazolja, 
hogy a projektek megvalósítása ott sikerül a legjobban, ahol 
az emberek megtalálják a közös hangot, és a mű az emberek 
közös erőfeszítésével jön létre” – fejtette ki milan hronec, az 
ekopolis Alapítvány tagja, amellyel a slovnaft együttműködik 
a zöld oázisok támogatási programban. 

Falusi szauna, gyümölcsszárító
Az idei év sikeres projektjei között szerepel például falusi sza-
una megépítése nagyszalatna (zvolenská slatina) község-
ben, zöld könyvtár kialakítása héthárson (lipany), illetve egy 
hagyományos gyümölcsszárító felújítása trencsénben.  

 A Slovnaft félmillió 
euróval támogatja a helyi 
  projekteket

A Zöld Oázisok támogatási program kilencedik évfolyamában 
összesen 320 projekt megvalósításához kértek pénzügyi 
támogatást. Közülük 110 jutott be az elbírálás következő 
fordulójába. az eredmény? a slovnaft az idén 19 új zöld Oázis 
létrejöttét támogatja.

A slovnaft támogatási programja a népi építészeti emlékek 
fenntartását és a poľana hegy alatti, festői szépségű térség 
turizmusát támogatja egy, a javorina térségben található 
pásztorház felújításával és turistaházzá történő átépíté-
sével. A naše zálesíčko polgári társulás projektje is támo-
gatást nyert, amely a Fehérvíz (biela voda) nevű patakon 
átívelő gyaloghíd, és gyalogos- és kerékpárút megépítésével 
összeköttetést teremt két szomszédos község, tőkésisziget 
(zálesie) és pozsonyivánka (ivanka pri Dunaji) között. A gya-
loghídon táblák kerülnek elhelyezésre, amelyeken feltünte-
tik a környéken honos állatok és növények neveit, ezáltal is 
bővítve azoknak az iskoláskorú gyerekeknek az ismereteit, 
akiknek az útja a hídon át vezet az iskolába.
A slovnaft a 19 zöld oázis kiépítéséhez összesen 56 ezer 
euró támogatást nyújt. „A projektek a 2015-ös évben a vege-
tációs időszakban kerülnek megvalósításra, legkésőbb 2015 
szeptemberének végéig” – mondta el milan hronec.

Félmillió euró a helyi közösségek számára
A slovnaft 2007 óta a zöld oázis program keretében 
szlovákia egész területén 203 projektnek nyújtott támo-
gatást, 511 ezer euró összegben. minden projekt a helyi 
lakossággal való együttműködés elve alapján valósult meg, 
és a közösségek javát szolgálja.
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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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