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Kétszeresen is bőkezű  
a március

a slovnaft töltőállomásokon a bónusz klubnak 
is köszönhető, hogy az autósok mindig többet 
kapnak. Márciusban ez kétszeresen is érvényes. 
Most a tempo plus 95, a tempo plus Diesel és 
az eco+ autógáz üzemanyagok minden egyes 
literjéért dupla mennyiségű bónuszpont kerülhet 
a számlájára. a bónusz klub katalógusában kivá-
lasztott ajándékokat ily módon gyorsabban sze-
rezheti meg. amennyiben mégis inkább az azon-
nal járó ajándékokat részesíti előnyben, egy 45 
literes tartály teletankolásáért most két ajándé-
kot is választhat.
Magazinunk címlapján a világ egyik legjobb 
motorkerékpárosa, a slovnaft team csapatában 
versenyző Štefan svitko szerepel. a Dakar-rali 
2015-ös versenyén a ktM replica motorkerék-
párral versenyző és járművéhez kizárólag Mol 
Dynamic kenőanyagokat alkalmazó motorkerék-
páros a kiváló 5. helyet szerezte meg. a választ 
arra a kérdésre, hogy a Dakar-ralin a legjobb 
helyezések elérése csupán a gyártói verseny-
zők kiváltsága-e, vagy erre az olyan egyéni ver-
senyzőknek is esélyük van, mint Štefan svitko, 
beszélgetésünkből megtudhatják.

kellemes olvasást!

anton Molnár 
kommunikációs igazgató
slovnaFt, a.s.
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Két keréken

Suzuki-újdonságok
a japán gyártó motorkerékpáros részlege még 
várt volna két legérdekesebb újdonsága, a 
gsX-s1000, illetve annak gsX-s1000F válto-
zata műszaki paramétereinek közzétételével, 
ám honlapjukon egy aprócska részlet kis időre 
napvilágot látott: a blokkok 145 lóerőt teljesíte-
nek 9500-as percenkénti fordulatszám mellett. 
az aktív biztonságot blokkolásgátlóval ellátott 
fékrendszer és háromállású menetstabilizáló 
elektronika szavatolja. jó hír: a titko-
lózás ellenére a sportos két-
kerekűeken az utolsó 
simításokat végzik, 
és hamarosan a 
kereskedésekbe 
kerülnek.

Velük van
az eRő

Sportos és kényelmes modellekből, limitált 
szériákból az idei esztendő is erősnek ígérkezik, 
minden gyártó igyekszik betenni a lábát a legkisebb 
piaci résekbe is. tehetős vásárlók előnyben!

●➜ Nyeregben

●➜ A könnyűvérű

●➜ A bukósisakos

●➜ A mennydörgő

●➜ A jó barát

Nyitva tartás

Jó idők jönnek
az audi a „pszichológiai” tavasz első napjaira, márciusra idő-

zíti a közelmúltban bemutatott, vadonatúj tt nyitott kivitele, a 
roadster piacra dobását. a 10 másodperc alatt tetőt nyitó gép 

tervezésénél a szakemberek nagy hangsúlyt fektettek a tömeg-
csökkentésre, így kategóriájában egyedülállóan jó, 1320 kilo-
grammos lett az MQb platformra épített, számos pontján alu-

míniumból készült, 2.0 tFsi motorral szerelt autó. az újdonság 
dízellel is elérhető, a 2.0 tDi 184 lóerős és 380 nm-es nyoma-

tékot ad le. a tt s kivitel 310 lóerőt présel ki a tFsi blokkból,  
így a 100-ra gyorsulás 4,9 másodpercet vesz igénybe, a vég-

sebesség pedig 250 km/h – elektronikusan korlátozva.
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KishíreK
Villannyal jön?
a porsche nagy fejlesztésben van:  
a panamera junior három éven belül 
kerülhet piacra. eredetileg hagyomá-
nyos, belső égésű motorral képzelték el 
az új modellt, de úgy tűnik, kizárólag vil-
lanymotorral szerelik majd, konkurenciát 
állítva ezzel a teslának is.

Nem kapunk Accordot
végleges a honda korábban még eset-
legesnek tűnő döntése, mely szerint 
nem forgalmazza tovább az accordot 
európában. Mi több, a típus utódot sem 
kap. az öreg kontinensen elsősorban  
a márka szabadidő-autói kelendőek,  
a döntés tehát gazdasági alapú.

Bukott a Veloster
a furcsa konstrukciójú hyundai veloster 
nem aratott sikert a vásárlók köré-
ben, ezért a jövőben nem terveznek 
sport autót a modellpalettájukra. rali-
világbajnoki szereplésük azonban fon-
tos, ezért az utcai autók sportos kivi-
teleivel igyekeznek kedvezni az erre 
fogékonyaknak.

Autó-motor

Különös házasság
a legendás olasz motorkerékpár-gyártó vette kezelésbe a peugeot rcz-t, hogy 
a veronai motorkiállításon egy igazán érdekes és vérpezsdítő autó is helyet 
kapjon. a peugeot rcz r bimota a donorra jellemző hagyományos piros-
fehér-fekete színeket kapott. a pb104 felirat betűi a gyártópárosra utalnak, 
az egyes arra, hogy ez az első közös munkájuk, a 04 pedig jelzi, hogy ezút-
tal négykerekű jármű került a „kés alá”. az rcz 1,6 literes turbómotorja az 
r-szériában eleve 270 lóerős, amit a motorvezérlés átprogra-
mozásával és egy új kipufogórendszerrel 304-re tornáztak 
fel. elképzelhető, hogy a peugeot elérhetővé tesz egy 
kisebb szériát a bimota-kivitelből.

luxusbatár

Többszemélyes kényeztetés
a toyota bemutatta luxusegyterűjének legújabb generációját, azt is  

rögtön két névvel és stílusban. a műszakilag teljesen azonos járművek 
alphard néven a komfortot, vellfire jelzéssel pedig a sportosságot hiva-

tottak hangsúlyozni. a kocsi teljesen új fejlesztésű padlólemeze nagyobb 
helyet ad a hibrid hajtás akkumulátorainak. ez a legdrágább hajtásmód 

a 2,5, illetve 3,5 literes, 180 és 276 lóerős motorok mellett: a hibridet 
elöl egy atkinson-ciklus szerint működő, 150 lóerős (2,5 literes, négyhen-
geres) és egy 141 lovas villanymotor kettőse, míg hátul egy 67 lóerős vil-
lanymotor mozgatja. a toyota újdonsága nem európában lesz siker, ám 

előremutató megoldásaival minden bizonnyal találkozhatunk majd.

pályára!

GT-Lambo
a lamborghini vezetősége egyértelművé tette: a márkakupa után  
a gt-versenyzésbe is bele kívánnak kóstolni. ennek örömére el is készítet-
ték a lamborghini huracán gt3-ast, amelynek szénszálas alumíniumvázra 
épített karosszériáját a követelményekhez alakították. a v10-es motor tel-
jesítménye egyelőre titok, ám minden bizonnyal erősebb lesz, mint a tavaly 
bemutatott 620 lóerős super trofeo kivitel. az acéltárcsás fékrendszer elöl-
hátul Fia-homológ, a pilóta biztonságát szénszálas vázra épülő verseny-
ülés, fedélzeti tűzoltó berendezés és a tetőbe vágott, mentést segítő csa-
póajtó szolgálja. noha a lamborghini folyamatosan fejleszti a gt3-ast, már 
most megvehetik azt privát csapatok is, potom 369 ezer euróért.
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1 2Bajnoki jövés-menés Formás idomok,
szebb autók

rég volt már akkora mozgolódás a leg-
jobbak háza táján, mint a 2015-ös sze-
zon előtt: sebastian vettel hat év és négy 
világbajnoki cím után intett búcsút a red 
bullnak, és igazolt új kihívást keresve a 
Ferrarihoz, míg a kétszeres vb-győztes 
Fernando alonso épp az olasz csapatot 
hagyta ott a Mclaren kedvéért. egyikük 
sem lesz azonban könnyű helyzetben idén, 
hiszen a Ferrarinál a teljes vezetőségcsere 
után mindent az alapokról kezdenek, a brit 
istálló pedig a honda most debütáló, vado-
natúj hajtóegységével próbál majd egyről a 
kettőre jutni. 

hosszú évek próbálkozása után végre sike-
rült megtalálni a kompromisszumot a biz-
tonságos, egyben esztétikus kialakítású 
orrkúpok között. a szabályalkotók azon 
szándéka, hogy az autók eleje alacsonyab-
ban húzódjon, 2012 óta rendre rondább-
nál rondább megoldásokhoz vezetett, idén 
viszont sikerült úgy megfogalmazni az elő-
írást, hogy a csapatok többsége szépen 
ívelő, formás orrkúppal állt elő. ezzel nem 
csupán az ütközéses balesetek veszélyeit 
csökkentették, de még a szemnek is von-
zóbbá tették az új autókat.

lewis hamilton és nico 
rosberg közel azonos 
szinten áll, kettejük 
küzdelme biztosan 
rengeteg izgalmat tartogat 
az idényre.

erre figyeljünk 2015-ben!

Mit tartogat az idei F–1 szezon?

egy olyan domináns évad után, mint amilyet a 
Mercedes alakított ki 2014-ben, az új idény leg-
nagyobb kérdése, hogy az ellenfeleknek vajon 

sikerül-e végre összekapniuk magukat, vagy a címvé-
dők megint földbe döngölik az egész mezőnyt. ha csak 
abból indulunk ki, hogy a technikai szabályzat alig vál-
tozott valamit 2015-re, nem túl rózsásak az üldözők 
kilátásai, és mivel a Mercedes már-már zavarba ejtő 
fölénnyel zárta az idényt, nehéz elképzelni a riválisok 
hirtelen feltámadását. a felzárkózni kívánó csapatok 
legnagyobb problémája, hogy a tavaly életbe lépő sza-
bályrendszer gyakorlatilag konzerválja az erősorrendet, 
hiszen a kreatív tervezőmérnököknek alig ad mozgáste-
ret az autó kialakítása terén, a motorfejlesztést pedig 
költségcsökkentési okokból korlátozza. 

A hosszú téli várakozásnak vége, Melbourne-ben hamarosan 
felbőgnek a motorok, és kiderül, kik végezték a legjobb munkát 
a felkészülés időszakában. a papírforma a mercedes újabb 
diadalmenetét vetíti előre.

Mindenki
egy ellen!
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3 4 5Jön a 30. 
Magyar Nagydíj

Csökkenő létszám
tavaly az egyik legvisszatetszőbb szabály 
az autók (pilótával együtt mért) 692 kg-
ban meghatározott minimumtömege volt, 
ami szélsőséges koplalásra kényszerített 
bizonyos versenyzőket. Mivel a limit túl ala-
csony volt, a magasabb pilóták igazság-
talan hátrányba kerültek kisebb társaik-
kal szemben, ezért annak érdekében, hogy 
sikerüljön a 692 kg közelében maradni, 
volt, aki egészségét kockáztatva már a 
folyadékot is megtagadta magától. idén 
szerencsére 702 kg a minimum, vagyis az 
extrém koplalásnak végre vége. 

szinte hihetetlen, mégis igaz: 2015-ben 
már a 30. F–1-es Magyar nagydíjat ren-
dezik. elképesztő sikerként könyvelhető 
el, hogy a hungaroringen a futam 1986 
óta politikai rendszerektől és kormá-
nyoktól függetlenül végig kirobbanthatat-
lan volt a versenynaptárból, miközben a 
sportág megannyi tradicionális helyszín-
nek vagy új jelentkezőnek fordított hátat. 
a mezőny imádja a Magyar nagydíj han-
gulatát, a vendégszerető embereket és a 
nyüzsgő főváros közelségét, ezért jogos 
a feltevés, hogy Magyarország a szép 
jubileum után is sokáig vendégül látja 
még a száguldó cirkuszt.

a tavalyi szezont beárnyékolta jules bianchi 
szörnyű szuzukai balesete, melynek során a 
francia versenyző egy pályaszéli munkagép-
nek csapódva maradandó agykárosodást 
szenvedett. a hasonló tragédiák elkerülése 
érdekében 2015-től bevezetik az úgyne-
vezett virtuális biztonsági autó rendszerét, 
amely a fokozottan veszélyes szakaszokon 
limitidőt rendel el, melyhez mindenkinek 
igazodnia kell. Mivel bianchi balesetében 
a szürkület, vagyis a rossz látási viszonyok 
is szerepet játszhattak, öt futam rajtját egy 
órával előrébb hozzák.

Bianchi balesetének
hatásai

a renault számításai szerint hajtóegy-
ségük teljesítménye 2014-ben mint-
egy tíz százalékkal volt gyengébb  
a Mercedesnél, és ezt még a legopti-

mistább becslések szerint sem lehet 
egyetlen tél alatt behozni. a franciák 

erőforrásait használó red bull ezért nem 
is fogalmazott meg nagy célokat az új idényre, 

ahogy a teljes vezetőséget lecserélő Ferrari is beérné 
csupán két győzelemmel. Mivel a Mercedes-motorral 
hajtott Williamstől és lotustól aligha várható, hogy 
legyőzze a gyári alakulatot, egyedül a Mclaren marad 
sötét lóként, amely a sportágba visszatérő hondával 
karöltve próbál meg áttörést elérni. noha a brit csa-
pat a vadonatúj hajtóegység miatt sok gyermekbeteg-
séggel küszködött az első teszten, van rá némi esély, 
hogy a döcögős kezdet után beindulhat a szekér.
Mindazonáltal akkor sem kell kongatni a vészharango-
kat, ha megint a Mercedes dominál majd, hiszen két 
zseniális versenyzője, lewis hamilton és nico rosberg 
közel azonos szinten áll, és mivel a csapat továbbra 
is engedi őket szabadon versengeni, kettejük küz-
delme biztosan rengeteg izgalmat tartogat az idényre. 
unatkozni tehát biztosan nem fogunk idén sem!
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a slovnaft üzemanyagok adalékanyagai 
biztosítják az üzemanyag-ellátó rendszer 
hatékony tisztán tartását az üzemanyag-
tartálytól egészen a befecskendező 
rendszerig, miként a motor hosszabb 
élettartamát is.

a slovnaft által használt adalékanyagokról
a slovnaft töltőállomásokon forgalmazott valamennyi 
üzemanyag egyedülálló összetételű, csúcsteljesítményű 
adalékcsomagokat tartalmaz. ezt a világ egyik vezető 
adalékgyártója kifejezetten a slovnaft számára 
fejlesztette ki. így ezeket az adalékokat kizárólag  
a slovnaft sárga-fekete töltőállomásain forgalmazott 
üzemanyagok tartalmazzák.

Miért fontos az oktánszám? 
az üzemanyag vásárlásakor elsődleges a megfe-
lelő oktánszám, amely a benzin kompressziótűré-
sére vonatkozó mérőszám. Meghatározása speciá-
lis feltételek mellett, pontosan definiált vizsgálómotor 
segítségével történik. a slovnaft kútjain forgalma-
zott benzin minimum 95-ös oktánszámú, míg a 98-as 
oktánszámú prémium benzin a felső kategóriát képvi-
seli. a magasabb oktánszám azt jelenti, hogy az adott 
benzinnek magasabb a kompressziótűrése, vagyis a 
magasabb kompressziójú motorokban sem követke-
zik be szabályozatlan öngyulladásos égés. a szüksé-
ges üzemanyag-oktánszám az adott motor konstrukci-
ójából adódik, az autónkra vonatkozó oktánszámot a 
tankfedél belső oldalán, valamint a jármű használati 
útmutatójában találjuk meg.

Mire figyelj nk?
ha az előírtnál kisebb oktánszámú benzint haszná-
lunk, az a motor kopogását (detonációs égésfolyamat 
kialakulását) idézi elő. ez károsítja a motor szerke-
zeti elemeit és csökken a teljesítmény is. a nagyobb 
oktánszámú benzin használata semmilyen kárt nem 
okoz, sőt a kopogásérzékelővel felszerelt gépjármű-
veknél enyhe teljesítménynövekedéssel járhat.  a leg-
alább 100-as oktánszámú benzin különleges össze-
tétele és gazdagabb adalékcsomagja által fokozottan 
nyújtja azokat az előnyöket, amelyeket a prémium-
benzinektől elvárhatunk. 

üzemanyag-kisokos

Hogyan befolyásolják  
az adalékok a minőséget?
a vezető olajipari cégek – közöttük a slovnaft is – az üzemanyagok 
formulázása során használnak adalékokat a szabvány előírásain 
túlmutató, magasabb minőségi igények kielégítése érdekében.  
a slovnaft által gyártott üzemanyagok olyan adalékokat tartalmaz-
nak, amelyek bizto sítják az üzemanyag-ellátó rendszer hatékony 
tisztán tartását az üzemanyagtartálytól egészen a befecskendező-
rendszerig, így csökkentve a fogyasztást és a környezetet szeny-
nyező anyagok kibocsátását. hosszú távú használat esetén az 
adalékok eltávolítják a korábban kialakult lerakódásokat az üzem-
anyag-ellátó rendszerben. ezen túl az adalékok megakadályozzák 
a korróziót, valamint kopáscsökkentő hatással is rendelkeznek. 
Mindezek következtében nő a motor élettartama.

95 98
EVO

az üzemanyagárak csökkenésével egyre több 
autós gondolkodik el a drágább, de jobb minőségű 
benzin vásárlásán. Érdemes magasabb oktánszámú 
prémiumbenzint tankolni, vagy inkább más 
szempontokat vegyünk figyelembe?

Milyen benzint tankoljunk?

natúra
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az autót nagy tiborral teszteltük, aki raktárosként 
dolgozik egy kisvállalatnál. „Már évek óta kombi 
gépkocsikkal közlekedem, mivel ez a legpraktiku-
sabb jármű, amit az autóipar valaha is kigondolt. 
Számomra fontos, hogy kényelmesen ki- és berakod-
hassak a gépkocsiba, de az is, hogy hosszú távon 
megbízhatóan működjön.”

design és belső felszereltség
az új Focus külsejét néhány éve alakították ki. nagyon 
üdén hat, amin a tavalyi facelift még tovább javított.  
a gépkocsin azonnal szembetűnő változás a nagy 
és széles hűtőrács. jellegében az új Mondeóra 

emlékeztet, amely csak néhány hete jelent meg a pia-
con. a modernizáción átesett Focus az előző verzióhoz 
képest elegánsabb és fejlettebb. a külsőhöz képest a 
belső térben jóval több változtatás történt: a műszer-
fal lényegesen egyszerűbbé és jóval áttekinthetőbbé 
vált, és a titanium X változatban még egy gyönyörű, 
nagy lcD-kijelző is helyet kapott, amely komfortosan 
mutat minden adatot, és amely a sync2 rendszernek 
köszönhetően könnyen kezelhető, sőt a mobiltelefo-
nokkal is kompatibilis. Módosult a kormánykerék és a 
rajta lévő vezérlőgombok megjelenése is, más lett a 
számlapok között található kis lcD-kijelző is, amelyen 
az autós minden szükséges digitális adatot megtalál.   

biztonsággal
kompromisszumok nélküli

Ford Focus Combi 1.6 tdCi

a Ford Focus már hosszú ideje nagy népszerűségnek örvend 
úgy az autósok, mint az autóipari szakemberek körében.  
a modell tavaly ráncfelvarráson esett át, melynek során  
a gyártó figyelembe vette a laikus közönség és a szakemberek 
észrevételeit is. megnéztük, hogy ez miként sikerült.  

Kombi
olvasói teszt
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műszaki újdonságok
a motorháztető alatt a jól bevált, megbízhatóan 
működő és az autósok által már jól ismert 1.6 lite-
res dízelmotor található. ezért inkább néhány olyan 
műszaki újdonságról ejtünk szót, amely a face liftnek 
köszönhetően került bele a gépkocsiba.  
a gyártó a Focusban annyi „gadget”-et (kütyüt) helye-
zett el, ami még egy luxuslimuzinnak is a becsüle-
tére válna. a Ford Focus az aktív automatikus par-
kolást segítő rendszernek köszönhetően képes 
egyedül leparkolni hosszanti és merőleges irányban 
is. a vonóerőt elosztó rendszer az útfelület tapadá-
sának és a pillanatnyi útfeltételeknek megfelelően 
osztja el az első kerekekre a hajtó- és a fékezőerőt. 
Másodpercenként százszor képes reagálni, tehát 
33-szor gyorsabban, mint a szem pislogása. ez nem 
csupán reklám, a valóságban is éreztük, hogy a Focus 
a kanyarokban sokkal jobban és rugalma sabban 
re agál ezekre a hatásokra, mint más gépkocsik.  
az új Ford Focus az első gépkocsi, amely négy díjat 
is nyert az euro ncap advanced biztonsági tesztjein. 
ezt megelőzően már díjat nyert a gyártó által kifejlesz-
tett Driver alert és Forward alert – a vezető éberségét 
figyelő, illetve a gépkocsi előtt lévő akadályra figyel-
meztető –rendszerekért is. ebben az autóban csaku-
gyan biztonságban éreztük magunkat. 
„A Focus egy rendkívül kiforrott modell, amelyben 
nehéz hibát találni, és a faceliftet követően abszolút 
modern külsővel rendelkezik. Azt hiszem, sokáig  
a kedvenc gépkocsim marad” – zárta le tibor a tesztet. 

Motortípus: négyhengeres turbófeltöltéses dízelmotor
hengerűrtartalom: 1560 cm3 
legnagyobb teljesítmény: 85 kW – 3600 fordulat/perc
legnagyobb forgatónyomaték: 270 /1750 1/perc
Méretek – hosszúság/szélesség/magasság:
 4556/1823/1505 mm
tengelytáv: 2674 mm
legnagyobb sebesség: 193 km/h
gyorsulás (0-100 km/h): 11,1 mp
átlagfogyasztás:  5,1 l/100 km 
az s&l mérése szerint:  5,8 l/100 km 
a modell ára:  12 590 eurótól, áfával
a tesztelt modell ára:  21 590 euró, áfával

Javasoljuk:
MOL Dynamic Star F 5W-30

Ford Focus Combi 1.6 tdCi

a felszereltség fontosabb elemei

ice 3-sync ii +8 colos lcD-kijelző, abs, ebD, tcs, 
tvc, esp, hla My key, adaptív, bi-xenon fényszórók, 
fűthető ülések, elülső leD nappali fények, sapp aktív 
automatikus parkolóasszisztens

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.

olvasói teszt
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a suV a sportos szabadidő-autó rövidítése, és néhány 
prémiumújdonság valóban nagy hangsúlyt fektet a szó 
szerinti értelmezésre: a BmW X4, a lexus nX és a porsche 
macan kategóriájuk legdinamikusabb képviselői.

a sportosságon
Hangsúly 

porsche macan – off-road sportkocsi
amíg a kínálat ki nem egészül az olcsóbb, négyhengeres változatokkal, 
a porsche új sikermodelljének ára ott kezdődik, ahol a konkurenseké 

véget ér. a cayenne jóval sportosabb kistestvére a márkához méltó 
minőségben készül, a nemes anyagok uralta belső tér ötszemé-
lyes. az alapból 18 colos kerekeket opcionálisan légrugós futó-

művel társíthatják, így a Macan alaphelyzetben 15 mm-rel köze-
lebb ül az aszfalthoz. off-road üzemmódba kapcsolva azonban 

40 mm-rel emelkedik meg a karosszéria; a hasmagasság ekkor 
23 cm. a 400 lóerős Macan turbo 4,8 másodperc alatt éri el 

a 100 km/órás tempót, az opcionális sport chrono csomaggal 
pedig 4,6 mp-re csökken ez az idő.

BmW X4 – kistestvér
a bMW X6 új kategóriát hozott létre, a bajor márka pedig nemrég kibővítette 
a kupéterepjárók modellcsaládját. az új X4 esetében a gyártó figyelembe 

vette a nagyobb testvérrel kapcsolatos legfőbb kritikákat, így a kom-
pakt típus helykínálata hátul is megfelelő; az autó emellett már alap-
kivitelben is 40:20:40 arányban osztott hátsó üléstámlával érkezik. 
a bMW X4 különlegességei között szerepel a teljes színspektrumot 
felvonultató szélvédőkijelző, a többi közlekedő vakítását megelőző 
távfényasszisztens, valamint a sávelhagyásra figyelmeztető rend-

szer, az araszoló funkcióval kiegészített aktív sebességszabályozás, 
a preventív gyalogosvédelem, valamint a szükség esetén maximális 

fékerőt kivezérlő, ütközésveszélyre figyelmeztető rendszer.

lexus nX 300h – Hibrid erő
első körben a futurisztikus design révén szeretne új ügyfeleket csábí-

tani a toyotához tartozó prémiummárka, de a japán gyártó a forma 
mellett a tartalomra is odafigyelt. az anyagválasztás és a kidolgo-

zás megfelel a prémiumkategória elvárásainak, az ülések kényel-
mesek, a helykínálat pedig elöl és hátul is bőséges. Már az alap-
felszereltség is felülmúlja a konkurencia nagy részét, a hab a 
tortán a clari-Fi technológiával ellátott Mark levinson térhatású 
audiorendszer. az aktív biztonsági csomag többek között olyan 
tételeket tartalmaz, mint a körkamerás panorámamonitor, a tel-

jes sebességtartományban működő adaptív tempomat, a hátsó 
keresztirányú forgalomfigyelő, valamint az új típusú kanyarvilágítás.

dinamikus prémium-suV-ok

szemtől szemben
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BmW X4
Hosszúság  ................................ 4671 mm
szélesség  .................................  1881 mm
magasság  ................................. 1624 mm
tengelytáv  ................................ 2810 mm
csomagtér  .......................  500-1400 liter
motorválaszték  ......... 3 benzines, 3 dízel
teljesítményszint .................  184-313 le
átlagfogyasztás  .......... 5,2-8,3 l/100 km
alapár (áfával)  .......  46 996-61 132 euró

design
a modell az X3 sportos változata, a 
design leginkább a nagyobbik testvérre, 
az X6 típusra emlékeztet. az X3-hoz 
viszonyítva 20 mm-rel alacsonyabb első 
üléspozíció és a megjelenésében kétsze-
mélyes hatást keltő hátsó ülés egyértel-
műen jelzi a sportos karaktert.

Felszereltség
az xDrive összkerékhajtás mellett szé-
riafelszereltség a változó áttételű sport-
kormány is. az alap xline szint mellett 
elérhető az M sport csomag, amelynek 
tartozékai kívül-belül nyújtanak többlet-
dinamizmust. akinek pedig még ez sem 
elég, számos kiegészítő révén teheti 
egyedivé autóját.

Motor
a motorpaletta három-három euro 6-os 
benzines és dízelerőforrásból áll. a csúcs-
benzinessel szerelt bMW X4 xDrive35i 
306 lóerős, a kínálat legerősebb kép-
viselője pedig a bMW X4 xDrive35d, 
amelynek 3,0 literes, soros hathengeres 
motorja 313 lóerős és 5,2 mp-es gyor-
sulást tesz lehetővé. 

porsche macan
Hosszúság  ...............................  4681 mm
szélesség  .................................  1923 mm
magasság  ................................. 1624 mm
tengelytáv  ................................ 2807 mm
csomagtér  .......................  500-1500 liter
motorválaszték  ......... 2 benzines, 1 dízel
teljesítményszint ................. 258-400 le
átlagfogyasztás  ..........  6,1-9,2 l/100 km
alapár (áfával)  .......  65 212-88 498 euró

design
az agresszív frontrész és a kupés szilu-
ett a nagyobb porsche cayenne mintáját 
követi, de az összhatás jóval harmoniku-
sabb benyomást kelt. a kivájt hátsó lám-
pák mesterien törik meg a sima idomok 
egyhangúságát.

Felszereltség
az esőszenzor, a nyolc irányban elektro-
nikusan állítható vezetőülés és a kétzó-
nás klíma is alapáron jár a Macanhoz. 
opcionálisan 21 colos felni, intelligens 
bi-xe non fényszóró, bose térhatású 
audio rendszer, memóriás sportülés,  
fejlett pcM multimédia-rendszer, kerá-
miafék és nyomatékvezérelt differen-
ciálmű is kérhető.

Motor
a jelenlegi három változat közül a Macan 
s 3,0 literes, 340 lóerős v6-os benzin-
motort kapott, a Macan turbo pedig dup-
laturbós, 3,6 literes, 400 lóerős v6-ost. 
a Macan s Diesel 3,0 literes erőforrása 
258 lóerőt és 580 nm-t ad le. alapáron 
jár a hétsebességes, kormányról is irá-
nyítható pDk duplakuplungos váltó. 

lexus nX 300h
Hosszúság  ...............................  4630 mm
szélesség  .................................  1845 mm
magasság  ................................  1645 mm
tengelytáv  ...............................  2660 mm
csomagtér  .......................  555-1600 liter
motorválaszték  ...........................  1 hibrid
teljesítményszint .........................  197 le
átlagfogyasztás  ..........  5,0-5,4 l/100 km
alapár (áfával)  ....... 43 900-65 900 euró

design
a frontrészt a keskeny fényszóró és az 
óriási hűtőmaszk kombinációja hatá-
rozza meg, a profilt a határozott kerék-
járati ívek mellett a hátrafelé eltolt 
tetőpont teszi erőteljessé, míg hátul a 
jellegzetes l alakú, leD-es lámpatestek 
kaptak helyet.

Felszereltség
leD-fényszórók, bőrborítású kormányke-
rék, elektromos rögzítőfék, hegymeneti 
elindulássegítő, 8 légzsák, 8 hangszó-
rós audiorendszer, érintőképernyő, kétzó-
nás automata klímaberendezés – csak 
néhány tétel az alapverziónak számító 
business csomag tartozékai közül. az öt 
szint közül a luxury képviseli a csúcsot. 

Motor
jelenleg csak a lexus névjegyévé vált hib-
rid hajtással kapható a suv. a fronthaj-
tású változatban egyetlen villanymotor-
ral társítják a 2,5 literes, atkinson-ciklusú 
benzinmotort, míg az összkerekes verzió-
ban egy további, 68 lóerős elektromotor 
kapcsolódik a hátsó tengelyhez. 
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néma tanúja

Az 1902-ben létrejött Cadil
lac

a székhelyéül szolgáló Detroit város

de la Mothe Cadillac után ka
pta a nevét.

alapítója, a francia felfedezô, Antoine

Maffiamódszerek

1920 januárjában életbe lépett az egyesült államok 
kongresszusa által megszavazott alkoholforgalmazási tila-
lom. az 1933 decemberéig tartó prohibíció a szeszcsem-
pész gengszterek felemelkedését hozta, beköszöntött  
a véres leszámolások és bandaháborúk időszaka.  
a már életük során legendássá vált bűnözők közül is 
kiemelkedett alphonse gabriel „al” capone, aki hét éven 
át, 33 éves koráig uralkodott chicago alvilága felett. sorra 
iktatta ki riválisait, de őt is folyamatosan fenyegette a forgó-
táras géppisztolyok tüze. luxusautóihoz ezért az addig főleg 
csak a hadseregben ismert páncélozást rendelt – járművei 
közül egy 1928-as cadillac máig fennmaradt, és gazdája 
kétes hírnevének köszönhetően jelentős összeget ér.

Ravasz húzások
első látásra a gengsztervezér autója nem különbözik a 
többi 1928-as cadillac v-8 town sedantól – 5,6 literes 
motorja 90 lóerőt adott le és háromsebességes manuális 
váltó csatlakozott hozzá. a módosításokat okosan rejtet-
ték el. egyrészt ugyanazt a zöld-fekete festést kapta, mint 
a chicagói rendőröknek és vezető hivatalnokoknak akko-
riban kiutalt 85 darab cadillac. az „álcázás” részeként 
saját autóját is ellátta szirénával, illetve 
beszerzett egy rendőrségi rádióvevő 
készüléket – valószínűsíthető, hogy  
a bűnelkövetés történetében elsőként 
folyamodott ehhez a cselhez. 

Az első golyóálló autókat nem az államfők 
használták, hanem egy még veszélyesebb 
„munkakör” képviselői. a hírhedt 
gengsztervezér, al Capone 1928-as Cadillac 
town sedanja igazi (autó)történelmi kuriózum.

al Capone Cadillacje
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az viszont már biztos, hogy ez a legrégebbi fennmaradt 
páncélozott személyautó: a 2,5 centiméter vastag abla-
kok mellett az autót több mint 1,3 tonnányi acél védőle-
mez óvta a géppuskák golyóitól. a megerősített alváz mel-
lett szükség volt egy különleges ablakemelő szerkezetre 
is, míg a hátsó szélvédőt a felhasználási területnek meg-
felelő extrával látták el: egy mozdulattal lefelé lehetett bil-
lenteni, megkönnyítve a bennülőknek, hogy hátrafordulva 
tüzelhessenek az üldözőkre.

Elnöki legendák
bár a történészek már megcáfolták, mégis 
makacsul tartja magát az a legenda, hogy  
al capone autója az egyesült államok törté-
netének egyik legsötétebb momentumában 
segítette az országot. Franklin D. roosevelt 
egyik testőre memoárjában azt mesélte, 
hogy 1941. december 7-én, a pearl harbor 
elleni japán támadást követően az amerikai 
elnököt ezzel az autóval szállították  

Véreskezű robin Hood
az alkoholtilalmat kezdetektől fogva elutasította az amerikai lakosság jelentős része, így a véreskezű szeszcsempészekre sokan egyfajta népi hősként tekintettek. al capone számos karitatív tevékenységgel játszott rá a modern robin hood-szerepre, mígnem az 1929-es valentin-napi chicagói gyilkosságok után már nemcsak a közvélemény, hanem az addig a zsebében lévő igazságszolgáltatás is ellene fordult. Mivel más jogcímen nem tudták elítélni, végül adócsalásért került börtönbe nyolc évre.

a kongresszusba, ahol elmondta híres beszédét, beje-
lentve az ország belépését a második világháborúba.  
azt állította, azért használták al capone járművét, mert 
az elnöki flotta nem rendelkezett a biztonsági kockázat-
nak megfelelő páncélozott autóval. bár az akkori doku-
mentumokból és fotókból is egyértelműen kitűnik, hogy az 
állítás nem felelt meg a valóságnak, a legendának mégis 
van némi alapja: megbízható források szerint a cadillacet 
korábban valóban kölcsönvette néhányszor a Fehér ház, 
például az elnök egyik georgia állambeli útjához.  
később azonban rooseveltnek rendeltek egy saját  
páncélozott lincolnt. 

Aukciók sztárja
nem véletlen, hogy al capone autójának pályafutása nem 
ért véget tulajdonosa 1931-es bebörtönzésével. angliába 
került, ahol vidámparkok egyik attrakciójának számított, 
mígnem 1939-ben, amerikai kormányzati nyomásra a brit 
hatóságok megtiltották, hogy közszemlére tegyék. a sze-
dán 1958-ban kanadába került, ahol alapos restaurálást 
követően egy autómúzeumban mutatták be, majd ennek 
bezárását követően aukcióról aukcióra, gyűjteményből 
gyűjteménybe vándorolt. legutoljára 2012 júliusában  
bukkant fel, amikor nem kevesebb, mint 341 ezer  
dollárért cserélt gazdát egy michigani árverésen.

elnöki erőd
nem al capone cadillacje az 
egyetlen, amely a Fehér ház szol-
gálatában állt: a lincoln mellett 
ez a márka számított az elnöki 
hivatal legfőbb beszállítójának. 
barack obama 2009-ben kapta 
meg a négykerekű erődnek szá-
mító cadillac one elnevezésű 
limuzinját, amely nemcsak  
a gránátvetők, de biológiai  
fegyverek ellen is véd.
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Štefan Svitko hosszú ideje 
a dakar-rali legsikeresebb 
szlovákiai versenyzője, amit 
idén év elején is bizonyított 
a kiválónak számító ötödik 
helyezéssel. elismert 
sportemberként viszont 
nincsenek sztárallűrjei,  
a rajongók tiszteletét szerény 
és kellemes fellépésének is 
köszönheti. mi vonzza ebben 
a szélsőséges, fizikailag és 
pszichikailag is megterhelő, 
szokatlanul kegyetlen 
körülmények között zajló 
versenyben?

Motoros hős
a dakarról

a dakarnak mindenre szüksége van
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stílus&lendület: Idén hatodszor indult el a Dakaron. Ez 
azt jelenti, hogy már veteránnak számít?
Štefan svitko: Még nem vagyok az, de már a közép-
mezőnyben vagyok. vannak szakaszok, például a chi-
lei sivatagi szakasz, amit már hatodszor teljesítettem, 
tehát van már némi tapasztalatom, bár ezt az etapot min-
dig módosítják egy kicsit. Másfelől viszont sok a minden 
évben változó, új etap. 

s&l: Amikor először indult a Dakaron, még nőtlen volt. 
Aztán megnősült, sőt idén már apaként állt a rajtvonalra. 
Változtatott-e ez a Dakar iránti szemléletén? Másképp 
versenyzett?
Š. s.: talán nem is annyira. amikor ilyen versenyeken 
veszek részt, egyszerűen mindent bele kell adnom. 
Másfelől tény, hogy emberként már nemcsak magamért, 
hanem a családomért is felelős vagyok, de ötvenszáza-
lékosan nem lehet jól versenyezni. a feleségemmel tar-
tottam a kapcsolatot a verseny alatt is. ő napközben az 
interneten követte az eseményeket, és az etap végén 
sMs-eket váltottunk. amikor a nap végén meglátott a cél-
ban, megnyugodhatott, mert tudta, rendben vagyok. 

s&l: Melyik szakasz volt a legnehezebb?
Š. s.: nemcsak nekem, de a többieknek is határozottan a 
sóstavon való átkelés volt a legmegterhelőbb. hideg volt, 
alig pár fokkal nulla celsius-fok felett, esett az eső, a tavat 
összefüggő vízréteg borította, amin száz kilométeres órán-
kénti sebességgel kellett átszáguldanunk. kértük, hogy 
töröljék az etapot, de a szervezők hallani sem akartak 
róla, mivel az indulásnál a bolíviai elnök, evo Morales is 
megjelent. ez a szakasz nemcsak nagyon veszélyes volt, 
de az agresszív sós víz sokat ártott a gépeknek is. 

s&l: A médián keresztül általában már csak a kiváló 
eredmények jutnak el a közönséghez, de a Dakar  
a szolidaritásról is szól. Ön is segített két motoroson.  
Hogy is volt ez pontosan?
Š. s.: comónak abban az etapban segítettem, amelyben 
kb. húsz másodpercet veszítettem. át akarta ugrani a víz-
zel teli csatornát, de beleesett. így segítettem kihúzni 
a gépét. goncalvesnek a kb. 5000 méteres tengerszint 
feletti magasságon segítettem átkelni, ott három órán át 
húztam őt. De szerencsére nem veszítettem időt.

s&l: Megszokott dolog így segíteni? Segítettek már 
önnek is a múltban?
Š. s.: ha valaki a földön van, a motorosok biztosan segí-
tenek, szerintem ez természetes. ha a helyezésért vívnak 
küzdelmet, és a motoros csak áll, vagy inkább csak ül  

a műszaki hibás motorján, akkor ritkán segítenek. csak a 
nagyobb, többmotoros versenyzőt indító csapatok segítik 
ki egymást kölcsönösen a műszaki hibák esetén az eta-
pok alatt. a kis csapatok vagy az egyéniben indulók, mint 
például én, ezt nem engedhetik meg maguknak. 

s&l: A motorosoknak nincs valódi GPS-ük, mint  
az autósoknak, csak afféle iránytűjük, amely az irányt  
és a térképet mutatja. Elveszhet egy motoros  
az etapon valójában?
Š. s.: elveszni talán nem tud, de eltévedni igen, amivel 
értékes perceket veszíthet. például, ha régóta vesz tegel, 
a gépe, vagyis egy kis doboz a gépében jeleket küld  
a rendezőknek a koordinátáival, a legrosszabb esetben 
eljönnek segíteni. a motoros csak abban az esetben vesz-
het el, ha valahol leállította a gépét, és gyalog indult el a 
sivatagban. De ilyenről nem tudok.

s&l: A Dakar győzteseihez képest úgy 45 perccel bizo-
nyul lassúbbnak, és a különbséget általában az elején 
gyűjti be. Mi ennek az oka?
Š. s.: az első 15-20 motoros egész évben több más rali-
versenyen is indul, ami kiváló lehetőséget jelent szá-
mukra a Dakarra való felkészülésre. nekem nincs ilyen 
lehetőségem. így az elején kell a történések közepébe 
kerülnöm, és tanulnom. ha már az elején túl sok időt 
veszítek, igyekszem utolérni az ellenfeleimet. 

a verseny után megállapodtunk  
a fő partnerrel, a slovnafttal,  
hogy jövőre is együtt próbáljuk 
meg a Dakart.
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De attól is függ, mennyire fekszik az adott etap egyik-
másik versenyzőnek. az első etapok jobbára civilizált 
helyen, települések mellett haladnak, ahol akár 90 fokos 
kanyarok is gyakran előfordulnak. a hétköznapi motoros 
80 kilométeres óránkénti sebességgel halad, mi 170-nel 
száguldunk. ha egy ilyen kanyart nem fékezek ki jól, akár 
három-négy másodpercet is veszíthetek. 

s&l: Mi a különbség egy nagy klub versenyzője és egy 
magányos szlovák motoros között?
Š. s.: a nagy klubokban négy-hat ember is versenyez, 
nagy, légkondis lakókocsikban alszanak, mi sátrakban 
vagy autókban töltjük az éjszakákat. talán nem a csapat 
mérete számít, hanem a rendelkezésre álló pénz. talán 
két ember is elég egy csapatban, de a legfontosabb a 
civilizált alvás. néha a nagyobb csapat több bajjal is jár.
 
s&l: Van különbség a „vasak” között?
Š. s.: persze. a legjobb csapatok által használt gyári 
motorok sokkal jobbak, ilyenekről a magányos versenyző 
csak álmodhat. ennek ellenére azt gondolom, hogy az én 
gépem is kiváló, sőt, még egy nem gyári motorral is lehet 
Dakart nyerni.

s&l: Látja-e a növekvő érdeklődést a szlovákiai motor-
sport iránt?
Š. s.: a szocializmusban a Dakar egyfajta prioritás volt,  
és a csehszlovákok jó eredményekkel jöttek haza.  
ez aztán a sport iránti érdeklődésben is megmutatkozott. 
remélem, az én eredményeim is hozzásegítenek ahhoz, 
hogy az érdeklődés tovább fokozódjon, és lehetőleg ne 
csak a rajongók, hanem a szponzorok körében is. 

s&l: Talán már mintha automatikus lenne, hogy jövőre 
is indul a Dakaron. Addig mit fog csinálni? Mik az idei 
tervei?
Š. s.: a verseny után megállapodtunk a fő partner-
rel, a slovnafttal, hogy jövőre is együtt próbáljuk meg 
a Dakart. addig pedig számos verseny vár idehaza és 
csehországban, majd szeptemberben egy hatnapos 
nemzet közi motoros rali. De a legfőbb célom továbbra is 
a Dakar, amire egész évben készülök.

Névjegy
az árvai származású Štefan svitkot a világ legjobb motoro-

sai között tartják számon. Már 2007 óta élvezi a slovnaFt 

társaság támogatását. a többszörös szlovák és háromszoros 

európa-bajnok az enduro kategóriában 2010-ben állt először 

rajthoz a Dakar-ralin, és máris megszerezte a „Dakar-rali leg-

jobb újonca” kitüntetést. azóta minden évben rajthoz áll. 

Štefan eddigi legjobb helyezése a Dakaron a 2012-ben meg-

szerzett 5. hely volt, amit a nehezebb körülmények között és 

sokkal nagyobb mezőnnyel rendezett 2015-ös Dakaron meg-

ismételt. nős, egy kislány édesapja.

Štefan svitko motorja
ktm 450 rally replica
1. tömege: kb. 140 kg (üres tartállyal) 
2. a motor típusa: négyütemű 
egyhengeres motor 
3. Motorűrtartalom: 449,3 cm3 
4. váltóáttétek száma: 6 
5. Üzemanyagtartály térfogata: 33 liter
6. váz: króm-molibdén ötvözet 
7.  elülső lökésgátló / hátsó lökésgátló: 

Wp-usD 48 mm / Wp-Monoshock 
8. kipufogó: akrapovic

Használt MOL Dynamic kenőanyagok: 
MOTO 4T GP, MOTO GT Racing, Moto 
Chain O-X

Štefan Svitko 
dakar-eredményei

2015: 5. helyezés
2014: 9. helyezés
2013:  sérülés miatt feladta  

a 12. etapon
2012: 5. helyezés
2011:  műszaki problémák miatt 

feladta a 8. etapon
2010: 13. helyezés
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A legjobbak
küzdelme

a legfelső osztályú szlovák jégkorongbajnokság 
22. évadának alaprésze véget ért, és a nyolc 
legerősebb csapat továbbjutott a slovnaft play-

off döntőbe. a bajnoki cím megszerzésére a kassai 
acélgyári csapat a legesélyesebb, de a többi csapat is 
szeretné megszerezni a győzelmet. a bajnokságban a 
szurkolók is nyerhetnek, ha bekapcsolódnak az extra-
liga bajnokság fő partnere, a slovnaft által a részükre 
meghirdetett versenybe. 

a jégkorong feltölt 
a slovnaft a hazai jégkorongsport sokéves támoga-
tója. „a jégkorong nagy fölénnyel vezeti a legkedvel-
tebb sportok listáját – jelentős lemaradással követi 
a tenisz, a kerékpározás és a futball. a jégkoronggal 
foglalkozik a jégkorong feltölt – hokej nás tankuje 
– elnevezésű speciális Facebook-profilunk is, ame-
lyen a play-off döntővel kapcsolatosan új játékot indí-
tunk, valamint érdekes hírekkel szolgálunk a stadi-
onok és a csapatok kulisszatitkairól. az a célunk, 
hogy a rajongókat bekapcsoljuk a jégkorong esemé-
nyeibe, és ily módon támogassuk az érdeklődést ez 
iránt az attraktív és dinamikus sport iránt” – mondta 
anton Molnár, a slovnaFt vállalati és Marketing 
kommunikációs osztályának igazgatója a slovnaft 
play-off döntő kezdetén.

mikroportok a játékvezetők részére
a szlovák jégkorongbajnokság történetében először 
válik lehetővé, hogy a nézőtéren helyet foglaló és az 
élő televíziós közvetítést figyelemmel kísérő nézők 
meghallgathassák a játékvezetők egymás között foly-
tatott párbeszédeit. a játékvezetők testére rögzített 
mikroportok sikerrel szerepeltek már a slovakia cup 
bajnokságon, és a kezdeti nehézségek elhárítása után 
még jobb hangminőségben jut el a nézőkhöz a játékve-
zetőknek a mérkőzések alatt egymás között folytatott 
beszélgetése a bajnokság play-off döntőjében. 
a mikroportoknak köszönhetően a játékvezetőknek 
lehetőségük nyílik arra, hogy megindokolják egyes 
döntéseiket, elhárítva ezáltal a játékszabályokat 
tö kéletesen nem ismerők kritikáját. az élő közvetítés 
a játékvezetőkkel szembeni kulturáltabb párbeszédre 
is ösztönzi a játékosokat. amennyiben a játékos dur-
vább kifejezést használ a játékvezetővel szemben, ez 
kézzelfogható bizonyítékot nyújt az illetékes szerve-
zők számára a vele szembeni intézkedéshez. a mikro-
portok alkalmazásával a játéktéren remélhetőleg ille-
delmesebb lesz a viselkedés is.
a slovnaft play-off döntő és az extraliga bajnokság 
győztesének kilétét április közepén tudjuk meg.  
az utolsó lehetséges döntő mérkőzésre 2015. április 
13-án kerülhet sor.

slovnaft play-off döntő
www.facebook.com/hokejnastankuje – játék, melyben  
a szurkolók értékes díjakat nyerhetnek. • Instagram #slovnaft
Az RTVS televíziós csatorna élőben közvetíti a mérkőzéseket.
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A pályázók fele továbbjutott a döntőbe
az Új európa tehetségei támogatási programba – amelyet 
immár nyolcadik alkalommal hirdetett meg közösen  
a közép-európai alapítvány (ceF) és a slovnaFt – össze-
sen 200 tehetséges gyermek és fiatal nyújtotta be jelent-
kezését. az első körben történt válogatás eredményeként 
a 96 legtehetségesebb pályázó jutott tovább a döntőbe.  
a pályázók a tehetségük egyediségét személyesen mutat-
hatták be a szakmai zsűrinek a pozsonyi Művészeti 
Főiskola csarnokában. a zsűri az értékelésnél a legjelentő-
sebb eredményeken kívül fontosnak tartotta a feltett kér-
désekre adott válaszokat, valamint azt, hogy a pályázók 
rendelkeznek-e példaképpel, illetve milyen célokat tűztek 
ki maguk elé és hogyan szeretnék azokat elérni.

Szlovákia sportbajnokai
a döntőben a sport területéről 45 fiatal tehetség mutatko-
zott be. a zsűritagokat, akik között jelen volt a világ egyik 
legjobb motorkerékpár-versenyzője, Štefan svitko is,  
sikereik és céljaik audiovizuális formában történő bemu-
tatásával győzhették meg. a kiváló fiatal sportolók között 
a támogatás elnyeréséért küzdött tomáš púchly úszó is, 
aki a kínai nankingban megrendezett ifjúsági olimpián új 
szlovák rekordot állított fel 50 m-es gyorsúszásban és az 
1998-as évben született sportolók kategóriájában a máso-
dik helyet szerezte meg a világversenyen. a támogatásért 
küzdött továbbá a lesiklásban kétszeres szlovák bajnoki 
címet szerző klaudia nemcová és a  szlovák biatlonbajnok, 
samuel hubač is.

Kiváló művészek és tudósok
a zsűri az 51 fiatal tehetséges művészt és tudóst élő bemu-
tatóik és kutatási munkáik prezentációja által is elbírálhatta. 
a zenészek közül külön említésre méltó a számos nemzet-
közi verseny nyertesének, Martin adámek klarinétművész-
nek a kiváló játéka. a fiatal művészek között kiemelkedően 
teljesített jozef pilát festő, fotóművész és grafikus, míg  
a fiatal tudósok közül kiváló tehetségnek bizonyult emília 
petríková, akinek kutatási területe a molekuláris biológia.

 A Slovnaft további 
fiatal tehetségeknek 

nyújtott támogatást
az Új európa tehetségei támogatási program februári 
döntőjében 96 tehetséges gyermek és fiatal mutatkozott 
be. a szakmai zsűri közülük választotta ki az 50 legjobbat, 
akik a további képzésükre összesen 66 ezer euró 
támogatásban részesültek. a támogatott fiatalok  
névsora a www.tne.sk weboldalon tekinthető meg.

A tehetség önmagában nem elég
a sport, a tudomány és a művészet területéről az idén 
döntőbe jutott fiatalok jelenlétükkel bizonyítják, hogy az 
eredmények eléréséhez a tehetségen kívül erős elhatáro-
zásra és igyekezetre is szükség van. a döntősök már fiatal-
korukban kivételes képességekkel rendelkeznek, ugyan-
úgy, mint az Új európa tehetségei támogatási program hét 
évfolyamában részt vevő elődeik. a slovnaft a pályázato-
kon eddig már összesen 250 fiatal tehetséget részesített 
támogatásban, amelynek teljes összege eddig meghaladta 
az 500 000 eurót. 

További információ: www.slovnaftludom.sk • www.tne.sk
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A nemzetközi nőnap évszázados 
hagyományáról máig megemlékeznek 
szerte a világon. de tudjuk-e, mi rejlik  
a csillogó szemmel várt virágcsokrok 
és bonbonok mögött? Mi a gyengébb 

nemnek szentelt nap történelmi 
eredete és jelentősége? És vajon 

csak a női nemet ünnepeljük meg 
évente? Cikkünkből kiderül.

kevés olyan jeles napunk van, amelynek annyira 
vitatott a megítélése, mint a nőnapé. Miközben 
a többség a finomság és a báj megtestesítőit, 

vagyis a női nemet ünnepelnék, történelmi gyökerei 
miatt sokan ma is ellenérzésekkel viseltetnek a nap 
iránt. a gyökerek ugyanis erősen kötődnek a múlt szá-
zad feminista és szélsőbaloldali küzdelmeihez. 

Harc a női jogokért
1910-ben a koppenhágai ii. nemzetközi szocialista 
nőkongresszuson a német nőjogi harcos, clara 
zetkin javasolta, hogy évente rendezzenek világ-
szerte nőnapot, „amely elsősorban a nők válasz-
tójogáért folytatott agitációt szolgálja”. négy évvel 
később, 1914-ben zetkin egy újabb kongresszu-
son hivatalosan is bejelentette: a nemzetközi nőna-

pot a new york-i textilmunkásnők 1857. március 
8-i tüntetésének emlékére minden év már-

cius 8-án fogják megrendezni. kezdetben 
azonban a jeles napot sem a tengeren-

túlon, sem európában nem kísérte 
jelentős érdeklődés, hiszen a nők 
választójogát már a legtöbb ország-
ban valamilyen formában megad-
ták, így a nemzetközi nőnap elvesz-
tette eredeti politikai tartalmát és 
jelentőségét. erőteljesebb szerepe 

inkább a szovjetunióban volt, ahol 

Hölgyek
ünnepe tudnivalók 

március 8-ról

a nemzetközi nőnapban a munkás- és parasztosztály 
nőtagjai számára a proletariátus küzdelmének és az 
egyenlőség megteremtésének eszközét látták. 

Társadalmi üzenet
a fentiekből tehát kitűnik, miért nevezi a nőnapot  
a köznyelv gyakran „kommunista ünnepnek”. pedig  
a mai genderkutatók állítják: az ünnep mögött rejlő 
eredeti társadalmi probléma máig húsbavágó kérdés, 
hiszen korunkban is megoldásra váró feladat, hogy a 
nők ugyanazokkal a feltételekkel vállalhassanak mun-
kát, mint a férfiak. nem véletlen, hogy e napon a világ 
számos pontján különböző civil szervezetek a nők tár-
sadalmi szerepének fontosságára hívják fel a figyel-
met, és a nők elleni erőszak ellen is felemelik szavukat.
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a nemzetközi nőnapot 
először 1911. március 19-én 
ünnepelték meg ausztriában, 
Dániában, németországban 
és svájcban.

Nemzetközi férfinap
aki azt gondolja, hogy kizárólag  
a nőket tisztelik meg ünnep nappal, téved. 1999 óta minden év novem-ber 19-én a nemzetközi férfina-
pot is több országban megtartják. 
az első alkalomra – az ensz támo-gatásával – trinidad és tobagóban került sor, déli szomszédunknál, 
Magyarországon pedig 2009-től 
szerveznek rendezvényeket a férfiak számára, akiket a családjukért való kiállásuk, a munkahelyi teljesítmé-
nyük és a nemzetükért való küzdel-mük miatt méltatnak e napon.

Egyenjogúság?
Hol, mikortól szavazhatnak a nők?

Finnország 1906
oroszország 1917
németország 1919 
csehszlovákia 1920 
Franciaország, olaszország 1944
Magyarország 1945
belgium 1958
svájc 

1971
portugália 1976
liechtenstein 1984

Nőnapok világszerte
a nőnap jelenleg hivatalos állami ünnep többek 
között afganisztánban, kubában, ugandában, 
oroszországban és vietnamban, míg kínában, 
Macedóniában és nepálban e nap csak a tár-
sadalom nőtagjai számára telik szabadnappal. 
számos országban – hazánkon kívül pl. brazíliában, 
horvátországban vagy szerbiában – március 8-án 
apró figyelmességgel emlékeznek meg a nőkről. 
portugáliában egészen sajátos szokás is kialakult:  
itt a hölgytársaságok gyakran afféle „csak csajok” 
partikat tartanak. 

Milyen virágot?
ha a férfiak az esetlegesség helyett tudatosan, a sze-
mélyiséghez illő virágot szeretnének választani, érde-
mes odafigyelniük néhány alapszabályra. a vidám, 
szeszélyes hölgyek az élénk csokrokat, a vissza-
fogottabb nők a pasztelles árnyalatokat, a mályva,  
a rózsaszín és fehér színösszeállításokat kedvelik.  
a romantikus nők kötelező színe a fehér rózsaszínnel 
kiegészítve. az idősebb hölgyek esetében a cserepes 
növényekkel mehetünk biztosra. 

a nőnapi köszöntés elengedhetetlen kelléke évtize-
dekig a hóvirágcsokor volt, amely néhány éve hirtelen 
eltűnt a piaci árusok asztalkáiról – ugyanis védetté 
nyilvánították. így is van azonban miből választanunk, 
ha kellemes tavaszi hangulatot szeretnénk teremteni: 
a tulipán, a nárcisz, a jácint és a frézia is megfelelő 
lehet. Fehér rózsával az édesanyákat lephetjük 
meg, míg a vörös rózsa egy férfi részéről fél-
reérthetetlen utalás, amolyan „szerelmi 
szándéknyilatkozat”.
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A legtöbb sajt önmagában is 
élményszámba megy, de érdemes 
és könnyű is társítani őket különféle 
ízekkel. a variációk száma szinte 
végtelen, lássunk hát néhány 
nagyszerű lehetőséget.

Vigyázz, kész,sajt!
gasztronómia
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Hozzávalók: fél kg zöld spárga, csipet só, csipet cukor, őrölt 
bors, kevés frissen reszelt szerecsendió, 2 ek. vaj, 2 ek. liszt,  
1 dl 30%-os tejszín, 7,5 dkg reszelt parmezán.

s&l-infó: a gouda félkemény sajt, éréséhez kevesebb időre van 
szükség, ezért már fiatalon, 3–6 hetes korában is megkóstolható.

Hozzávalók: Hús: 6-8 szelet sertéskaraj, kis fej vöröshagyma, 2 ek. vaj,  
só, bors, 2-3 ek. mustár, 1-2 ek. erős dijoni mustár.

Mártás: 5 dkg vaj, 25 g liszt, 3 dl hideg tej, só, bors, szerecsendió, 5 dkg gouda sajt.

s&l-infó: a cheddar anglia legkedveltebb sajtja, sárgás, vöröses színekben 
találkozunk vele. a ricotta az olasz konyha egyik kedvelt alapanyaga, hasonlít ugyan 
a magyar túróra, de sokkal lágyabb és krémesebb annál.

Hozzávalók: olívaolaj, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 
30 dkg friss spenótlevél, 30 dkg ricotta, 10 dkg feta sajt, 10 dkg 
cheddar sajt, szerecsendió, ízlés szerint só, bors, 12 db lasagne lap.

s&l-infó: a parmezán az egyik legrégebbi európai sajtféle,  
már a Xiii–XiV. században is a maihoz hasonló formában létezett.

Parmezános spárgakrémleves
Így készül: 
1) a spárgát hámozzuk meg, a szára végéről vágjunk le 1-2 centit, és daraboljuk fel 3 cen-
tis részekre, majd dobjuk másfél liter forró vízbe. a vizet sózzuk, borsozzuk, cukrozzuk 
meg. 2) nagyjából 1-2 perc alatt forrázzuk le, majd vegyük ki és zuhanyozzuk le hideg víz-
zel a spárgadarabokat. 3) egy lábasban olvasszuk fel a vajat, és szórjuk rá a lisztet, majd 
jól keverjük el. a spárga főzővizével lassanként engedjük fel, majd tegyük vissza a spárga-
darabokat is. 4) néhány szebb sípot őrizzünk meg, ezzel fogjuk díszíteni a levest. a töb-
bit turmixoljuk össze a lével és egy kevés szerecsendió-reszelékkel. 5) a spárgával díszí-
tett levest szórjuk meg parmezánkristályokkal, és forrón tálaljuk.

Mustáros karaj sajtmártással
Így készül:

1) a hússzeleteket legalább egy órával az elkészítés előtt sózzuk, 
borsozzuk, majd kenjük be mustárral. 2) a hagymát vágjuk apróra 

és dinszteljük meg a vajon. erre tegyük a mustáros szeleteket. először 
nyugodtan használjunk erős lángot, majd fedő alatt puhítsuk őket készre. ha elfogy 

alóluk a lé, pótolhatjuk vízzel vagy zöldségalaplével is. ha kész, tányérra kiszedve 
tegyük félre a húst. 3) a sajtmártáshoz a vajat tegyük a forró serpenyőbe, adjuk 
hozzá a lisztet, majd állandó kevergetés mellett három részletben öntsük hozzá 

a tejet. amikor szép sima, sózzuk, borsozzuk és szerecsendióval hintjük. ez lesz a 
fehérmártás vagy besamel. 4) a goudát (vagy bármelyik kedvenc sajtunkat) reszel-

jük le és adjuk a fehérmártáshoz – így kapjuk a sajtmártást. 5) tegyük vissza a hús-
szeleteket a mártásba, és tálaljuk még forrón, párolt ceruzababbal társítva.

Ricottás spenótos lasagne
Így készül:
1) olívaolajon pirítsuk meg a felkockázott hagymákat, adjuk hozzá a leforrázott és levétől 
kinyomkodott spenótlevelet, majd egy percig, kevergetve dinszteljük. 2) vegyük le a tűzről, 
hagyjuk kihűlni, majd keverjük össze a ricottával és a fetával, reszeljünk rá a szerecsendió-
ból, majd sózzuk és borsozzuk meg. 3) a lasagne lapokat tegyük tűzálló, olívaolajjal meg-
csorgatott edény aljába, és kenjük meg rétegenként a spenótos keverékkel. a legfelső lapot 
szórjuk le reszelt cheddar sajttal. 4) tegyük előmelegített sütőbe, és süssük 45 percen 
keresztül 150-160 fokon. tálaljuk paradicsomsalátával.

gasztronómia
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a tavasz harmóniával kezdődik – egy egészségfesztivállal, valamint 
sok-sok vidámsággal, melyet a cseh legenda, ivan mládek által 
vezetett Banjo Band zenekar és éneklő humoristák varázsolnak a 
nézők köré. aki pedig inkább a keményebb hangzású zenét kedveli, 
ne hagyja ki a goblin együttes pozsonyi koncertjét.

ajánlat
Üde márciusi 

koncert
Ï Goblin

pozsony, 2015. március 18.

a kultikus olasz banda egyaránt jól ismert a 
filmzene és a rock rajongói körében. az együt-
tes műhelyében a leghíresebb filmekhez, főleg 
Dario argento horrorfilmjeihez készült kísérő-
zene, de sok más híres rendező filmjéhez is 
készítettek már zenét. szlovákiába egy világ 
körüli turné keretében érkeznek, itteni premi-
erjük a persona grata prog-rock együttessel 
karöltve valósul meg.
www.babylonatelier.sk

Ivan Mládek  
és a Banjo Band zenekara

pozsony, 2015. március 19.

szeretne egy időre elfeledkezni a gondjairól? látogasson el arra  
a zenés-szórakoztató show-műsorra, amelyen ivan Mládek és zenekara mel-

lett éneklő humoristák is fellépnek: lenka „kalamity jane” Šindelářová, lenka 
plačková és jan Mrázek. a nézők többek közt azt is megtudhatják, hogyan férhet 

el hétmilliárd ember prágában, illetve miként lehet gazdaságosan végrehajtani 
villamosszékben egy kivégzést, áram alkalmazása nélkül.

www.babylonatelier.sk

show
Ï

Harmónia egészség-  
és szépségfesztivál
zsolna, 2015. március 20–21.

Mindenki számára jó ötlet a hétvége változatossá tételéhez.  
az egészséges életmódot népszerűsítő fesztiválon az érdeklődők ismert szakemberekkel 
találkozhatnak, akikkel olyan témákról beszélgethetnek, mint az egészséges életmód,  
a betegségmegelőzés, a fogyás, a természetes gyógymódok, a személyiség fejlődése és 
az emberek közötti kapcsolatok. a kiállításon az áruk és szolgáltatások széles kínálatá-
val találkozhatunk és gazdag kísérőprogramok is szórakoztatják az idelátogatókat.
www.harmoniafest.sk 

fesztivál

kultúra
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film
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zene
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A mindenség elmélete
Focus Features 

premier: 2015. március 20.

stephen hawking kiváló fizikusról és 
kozmológusról szóló életrajzi film. a tudós 
nem csupán életműve, hanem gyógyíthatatlan 
betegsége révén is legendává vált. Fiatalkorában 
egy olyan betegség támadta meg, amelynek 
következtében speciális tolókocsi használatára 
kényszerült. a tudós életében különleges, az 
egyetemi csoporttársához, későbbi feleségéhez, 
jane-hez fűződő szerelme is, amely a kiváló film 
történetének egyik fontos vonalát képezi.

A három testvér
magicbox

a három testvér elindul világgá, hogy 
feleséget találjanak maguknak, és a 

szüleik rájuk bízhassák a gazdaságot. 
utazásuk során különleges történetek 
résztvevőivé válnak, amelyekben szá-

mos csapda és esemény vár rájuk.  
a svěrák rendezőpáros (apa és fia) 

hagyományos meséken alapuló  
filmje a szeretetről.

Ifjúkor
Bonton

a 12 éven keresztül forga-
tott film egy fiú férfivá érését 
mutatja be. nosztalgikus visz-
szaemlékezés a nemrég elmúlt 
évekre, óda a felnőtté és szülővé 
válásról, amelyben a főhős való-
sággal a szemünk előtt nő fel.

Chiki Liki Tu-a
Édesanyád könnyei, 

šedivý és társa
chiki liki tu-a

az alternatív zenét ját-
szó kultikus szlovák zenekar 

csaknem tízéves (!) szünet után 
jelentkezik, és a rajongók türelmét 

egy eredeti promoakcióval igyekszik meghálálni.  
a zeneileg kiforrott album ugyanolyan üde és 

hu moros, mint korábbi lemezeik.

Robo Grigorov
Lélegzet
robo grigorov

kilenc számot tartal-
mazó, limitált kiadvány, amely-
ben hat új dal mellett három régebbi,  
a 2012-ben készült „így jó” című, pavel janík ren-
dezte filmben felhasznált zeneszám is hallható.  
az album hangulatának megteremtésében nagy sze-
repet játszik az egzotikus hangszerek alkalmazása,  
a fenomenális szaxofonos, ruslan nikolaev zenéje és 
kamil peteraj szövegíró alkotása.

Á

9

9

könyv
Brigitte Riebe
A boszorkány és a herceg
general press kiadó

egy fagyos téli reggelen a fiatal lenát 
majdnem halálra gázolja a tiroli főher-
ceg, zsigmond szánja. a lányt egy titok 
űzte-hajtotta hajnalban az út szélére, 
egy olyan titok, amely lassan megmér-
gezi a lelkét, és amelyre magyarázatot 
csak a hercegtől kaphat.

Jane Hawking
Utazás a végtelenbe  
– A mindenség elmélete
libri könyvkiadó

kivételesen őszinte, megindító és sokszor 
vicces könyvében jane hawking nem csu-
pán első házasságának bonyolult és fájdal-
mas dilemmáit osztja meg az olvasóval, hanem azt 
is, hogy milyen megpróbáltatások elé állít a hírnév 
és a vagyon egy házasságot.

¿
¿

kultúra
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Kérjük, hogy megfejtését 2015� március 20-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38�)�  
Előző rejtvényünk megfejtése: „Az Evox Arctic tökéletes kilátást biztosít�” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Tuza Sándor, Pelsőc; Varghova Anikó, Nemesócsa; 
Zolcer Alexander, Ipolyság� Gratulálunk!
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Pozitív
március

Kos
március 21. – április 21.

egy kedves ismerős, aki nemrég lépett be az ön életébe, 
különös meglepetést tartogat. Mivel ön most a szokott-
nál is nyitottabb mások érzéseire, még az sem kizárt, 
hogy a kapcsolatból barátság lesz. a hétvégék pedig 
vidám közösségi programoknak kedveznek.

Bika
április 22. – május 21.

kedves bika! ha úgy érzi, hogy elég tartalékot képzett, 
most nyugodtan költsön egy kicsivel többet magára is. 
különösen a hónap második fele szól majd az élet örö-
meiről – kényeztesse magát kedve szerint!

Ikrek
május 22. – június 21.

a hónap nagyon alkalmas mindenféle szellemi tevékeny-
ségre, legyen az tanulás, továbbképzés, vagy bármi, ami 
bővíti a látókörét. Függetlenül az életkorától egy érdekes, 
új tanfolyam izgalmas embereket is hozhat az életébe.

Rák
Június 22. – július 21.

amire ebben a kora tavaszi időben a legnagyobb szük-
sége lesz, az a belső béke. ha az előző időszak egy kicsit 
mozgalmasabbra sikeredett, most szívesebben lesz vagy 
egyedül, vagy valakivel meghitten, kettesben. ha eddig 
még nem próbált meditálni, kezdjen hozzá!

Oroszlán
Július 22. – augusztus 23.

ámor most különösen a szívén viseli az ön sorsát, nagy 
kár lenne kihagynia a bőkezűségét. ha jelenleg tár-
sat keres, hirtelen több lehetősége lesz, mint bármikor 
korábban, ha pedig már régen megtalálta az „igazit”, 
most új színt vihet a kapcsolatába. 

Szűz
augusztus 24. – szeptember 22.

az előző, kicsit lazább hónap után váratlanul sok munka 
szakad önre, de ezek inkább örömöt és kihívást jelentő 
feladatok, amelyeket szívesen végez. nemcsak hasznos-
nak fogja érezni magát, de az anyagi helyzete is fellen-
dül. ha van vállalkozása, most eljött a bővítés ideje.

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

kedves Mérleg! ha van az életének olyan terü-
lete, ahol korlátozva érzi magát, most jött el az 
idő, hogy feszegesse a határokat. sokkal köny-
nyebb lesz, mint gondolta volna. a hónap közepe 
különösen kedvező lesz, hogy megszabaduljon 
régi, gátló szokásaitól.

Skorpió
október 23. – november 22.

energiáit ebben a hónapban szívesen fordítja 
valami sportos tevékenységre, ami akár kedvező 
életmódváltozást is hozhat. a jegy hölgy szülöt-
tei különösen hódító kedvükben lesznek. a hónap 
második fele alkalmat kínál valami nagyszerű, új 
dolog kipróbálására.

Nyilas
november 23. – december 22.

a hónapot több kisebb kellemes utazás vagy kirán-
dulás színesítheti, melyeket ön örömmel fogad. 
ha még így is kevésnek érzi a térben való elmoz-
dulást, akkor a fantázia területén is útra kelhet. 
optimizmusa kedvezően fog hatni a környezetére.

Bak
december 23. – január 20.

ha az előző hónapban megfogadta a tanácsun-
kat és sikerült kijelölnie a személyes határait, 
sokkal jobban fogja érezni magát emberi kapcso-
lataiban. a munkatársai közül páran kellemes 
meglepetést okoznak, ami önnek is segít, hogy 
közeledjenek egymáshoz.

Vízöntő
Január 21. – február 19.

Március egy talpraesett, vidám ötlettel kezdődik, 
amelyet a környezete kezdetben furcsának talál, 
de később örömmel fogják követni önt. ez a csa-
ládi életére vagy a munkahelyi kapcsolataira is 
nagyon jó hatást gyakorol. ne lepődjön meg, ha a 
társaság középpontjába kerül.

Halak
Február 20. – március 20.

egy munkán belüli siker valósággal szárnyakat 
adhat önnek. szerencsére azonban arra is marad 
elég ideje, hogy a szeretteivel törődjön, akiknek 
most nagyon nagy szükségük lesz önre. a hónap 
második fele anyagi fellendülést hoz.

rég álltak ilyen kedvezően a csillagok, 
csaknem minden jegy szülöttei 
számíthatnak néhány kimagaslóan pozitív 
napra a hónapban. Használják ki!

eva  
mendes
1974. 03. 05.

Bruce  
Willis 
1955. 03. 19.

alan  
rickman
1946. 02. 21.

Jon  
Bon Jovi 
1962. 03. 02.
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kik számára készült a program?
a groWWW2015 program a főiskolák és egyete-
mek friss diplomásai számára, valamint a legfel-
jebb egyéves munkatapasztalattal rendelkező diplo-
mások részére került meghirdetésre. a programban 
olyan személyek vehetnek részt, akik készek szem-
benézni a kihívásokkal, eredményorientáltak, 
ké pesek csapatban dolgozni és egy dinamikus kör-
nye  zetben szeretnének fejlődni és kamatoztatni a 
saját kreativitásukat.
a résztvevők a program ideje alatt áttekintést kapnak 
a társaság Mol-csoport keretein belüli működéséről 
– ezek az ismeretek kiváló kiindulási alapot teremte-
nek egy további, sikeres karrierhez. 

egyedülálló lehetőség

meddig lehet beküldeni a kérelmet?
•  A részvételi kérelem a growww2015@slovnaft.sk e-mail 

címre küldhető el, legkésőbb 2015. március 29-ig.
•  A programról, a regisztráció módjáról és a betölthető 

munkahelyekről a www.slovnaft.sk/growww weboldalról 
szerezhet további tájékoztatást.

nemzeti karriernapok
személyesen kíván érdeklődni a groWWW2015 program 
felől? keresse fel a slovnaft kiállítóhelyét a nemzeti karrier 
napokon 2015. március 18–19-én, a pozsonyi régi vásár-
csarnok épületében. kérdéseire itt közvetlenül az emberi 
erőforrások osztályának munkatársaitól kaphat választ.

a nemzetközi mOl-csoport a napokban nyitja meg egyetemet vagy 
főiskolát végzett fiatalok részére a grOWWW2015 program 9. 
évfolyamát. a slovnaft idén is bekapcsolódik ebbe a különleges 
programba, lehetőséget nyújtva a főiskolát végzettek számára, hogy 
pályázzanak az egyéves fejlesztési program elnyerésére, amely esélyt 
nyújt számukra a kőolajiparban való elhelyezkedéshez.

főiskolát végzett tehetséges 
fiatalok számára

precíz kiválasztási folyamat
a groWWW2015 programba történő beválasztás-
nál olyan különböző értékelési eszközöket alkal-
maznak, mint pl.: online nyelvi és személyiségtesz-
tek, sze mélyes interjú stb. azon friss diplomások 
részére, akik a legjobb eredményeket érik el a válo-

gatón, a slovnaft munkahelyet kínál fel a 
groWWW2015 egyéves programjában, 
melynek sikeres befejezése után állandó 
munkaviszony is létrejöhet. 

tájékoztassa ismerőseit!
amennyiben ismerősei között vannak ügyes 
és céltudatos friss diplomások, tájékoz-
tassa őket a slovnaft programjáról, és 
nyissa meg ily módon számukra a perspek-
tívát jelentő karrier felé vezető utat  
a kőolajipar területén.

Kísérje figyelemmel a Slovnaft tevékenységeit  
a LinkedIn portálon: https://www.linkedin.com/company/slovnaft
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hazai pálya



Az EVOX 4 Season szélvédőmosó 
speciálisan kialakított, parfüm- és 
színezékmentes folyadék, amely 
az év nagy részében használható 
a járművek szélvédőjének és 

fényszóróinak tisztán tartására. A téli 
időszakban -10°C-ig véd a lefagyástól, 
hatékonyan távolítja el a jégréteget, 
a felcsapódó szennyeződéseket és 
a bogármaradványokat.

HA SÜT, HA ESIK, HA FAGY!
TÖKÉLETES LÁTÁSI VISZONYOK MINDEN 
IDŐBEN EVOX 4 SEASON SZÉLVÉDŐMOSÓ
FOLYADÉKKAL.

A MOL-CSOPORT TAGJA
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