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Keressük
az év startupját

Az idei év legjobb magyar–szlovák startupját
keresi a SLOVNAFT, az OTP Bank és a Magyar–
Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara. December
23-ig még jelentkezhetnek az érdeklődők a megmérettetésre, a nyertes vállalkozások nevét
pedig jövő áprilisban hirdetjük ki.
A startupok mellett a hazai termelőket, élelmiszergyártókat is támogatjuk: jövő év elejétől töltőállomásainkon a helyi kistermelők termékkülönlegességei is helyet kapnak a polcainkon.
Ezáltal ügyfeleinknek olyan kiváló minőségű
helyi élelmiszereket tudunk kínálni, amelyek
kiemelkednek a tömegtermékek tucatjaiból.
Ilyen unikális újdonságunk az a bor is, amelyet
a címlapon szereplő Sütő Zsolt borász készít.
Az általa létrehozott nedűt a dán fővárosban,
Koppenhágában, a világ legjobb éttermében is
megízlelhetik a vendégek.
Magazinunkban jó hírrel szolgálunk az autósok
számára is. A BONUS Klub ajándékkatalógusában számos ajánlattal készültünk, többek között
a pontok üzemanyagra történő beváltása is új
lehetőségként szerepel. Ráadásul az ajándékokat okostelefonján vagy táblagépén is kiválaszthatja! Ha Ön még nem tagja a BONUS Klubnak,
váltsa ki kártyáját bármelyik töltőállomásunkon,
és azonnal elkezdheti a pontok gyűjtését.
Kellemes őszi autózást, és élvezetes válogatást
kívánunk Önöknek a BONUS Klub katalógusából!
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autós-motoros hírek

Villanyszámla
Szinte nincs is jelen a piacon olyan gyártó, amely
legalább egy-két elektromos modellt vagy tanulmányt
ne tartana a tarsolyában. Még az olyan kis
manufaktúrák is gondolkodnak villanyban, mint az
Artega, a nagyoknál meg ez lett az alap.

➜ A karizmatikus
●
➜ A bohókás
●
➜ A virgonc
●
➜ A praktikus
●
➜ A lájkoló
●

Kistesó

Sorozatosan

A Toyota jelenleg nem kínál szabadidő-autót a RAV-4 alatti,
manapság nagyon is menő szegmensben, de a helyzet
hamarosan változhat, hiszen bemutatták a tavaly debütált
C-HR tanulmányautó egy újabb, immár szériaközeli változatát. A sorozatgyártású autó a tervek szerint jövő márciustól lesz kapható, megőrizve a koncepciómodell radikális formatervét. A tanulmányt egy új generációs hibrid hajtáslánc
mozgatja, amit szintén megtartanak majd.

Origami

Papírhullámok

Ezerhétszáz darab, számítógép segítségével méretre vágott
hullámkarton lapból készített egy Lexus IS-t a Lexus két, speciális prototípusok és kiállítási tárgyak készítésével foglalkozó
brit cég. Bár a papírkreáció vázát fémből rakták össze, minden látható külső-belső eleme kartonból van, amit egy igazi
Lexus IS 3D-s digitalizálása után vágtak ki precíziós technikával. Az origami jármű kis villanymotorjával még néhány méter
megtételére is képes.
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autós-motoros hírek

Feltámad

Tesla-verő?

Kétüléses villanysportkupét mutatott be a nemrég csődközelbe jutott
Artega: a Scalo nevű tanulmány sportos vonalai elektromos meghajtást
takarnak, a gyártó szerint a 37 kWh-s akkumulátortelep 400 kilométernyi
autózást tesz lehetővé egy feltöltéssel. A két elektromotor összteljesítménye 402 lóerő, maximális forgatónyomatékuk pedig 779 Nm, így a villanysportautó 3,7 mp alatt gyorsul fel a 100 km/h-ra, végsebességét pedig
elektronikusan korlátozták 250 km/h-ban.

Kishírek

Nem csak sárgában

Feltámadhat Amerika klasszikus taxi
beszállító autómárkája, a Checker.
Az alapító Morris Markin barátja, Steven
Contario egyik vállalkozása hozná vis�sza a köztudatba az egykoron minimális fenntartási költségeiről elhíresült
Marathon modell újkori változatát.

Forog a McLaren

Még az Enzo Ferrari életéről szóló filmet sem mutatták be, máris egy másik
motorsportlegendának szentelt, izgalmasnak ígérkező mozit készítenek elő:
Bruce McLaren jöhet a gyöngyvászonra.
A projektről egyelőre nem sokat tudni,
a rendező Roger Donaldson lesz, ha
minden igaz.

Búcsúzik a Viper?

Milliós

Honda-rekord

A Honda emblematikus robogója, a Super Cub
1958-ban jelent meg a kínálatban, és annyira jól
sikerült, hogy a legyártott példányok száma már
2010-ben átlépte a hatvanmilliót. A gyártó most
modernizálásra szánta rá magát, méghozzá a
jelenlegi trendeknek megfelelően: elektromos
hajtással képzeli el az EV Cubot. A japánok az
őszi milánói EICMA motorszalonon mutatják be
az újdonságot, amelyről egyelőre technikai részleteket nem árultak el, ám azt már most tudni
lehet, hogy elsősorban a fejlődő országok piacaira koncentrálnak majd az elektromos robogóval.

Minden jel arra mutat, hogy a Dodge
jövőre befejezi legendás sportautója,
a Viper gyártását. Az 1992-ben bemutatott autó jelenlegi változatát V10-es
8,4 literes, 640 lóerős motor hajtja, és
a vásárlók már a jelentős árcsökkentés
ellenére sem tolonganak az elavultnak
számító technológiáért.

Irigykedik a Honda

Hibrid sportkocsi fejlesztésén és gyár
tásán gondolkodik a Honda. A V6-os,
550 lóerős NSX kistestvérével
a BMW i8-nak teremtenének méltó
konkurenciát. A kiszivárgott hírek először egy 400 lóerős hibridről szóltak,
ám úgy tűnik, a Hondánál megelég
szenek 300-zal is.

Élménytúra

Megosztóknak

Az úgynevezett share native, vagyis az online felületeken minden élményüket megosztó generáció feltételezett igényeit tartotta
szem előtt a tisztán elektromos meghajtású Nissan a Teatro for
Dayz tanulmányautója kialakításakor. A kocsi így gyakorlatilag egy
guruló számítógép lett, amelynek belső tere nagyméretű kijelzők
sokaságából áll. A nagy felületeket ellensúlyozandó a berendezés
igen spártai: az ülések és a műszerfal például nem rendelkeznek
külön extravagáns designnal. A tanulmányautót október legvégén
állították ki a Tokiói Autószalonon.
2015. november | stílus&lendület |
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szemtől szemben

Középkategóriás
prémiumlimuzinok

Szinte luxus

A vadonatúj Jaguar XE, az Audi A4 új generációja
és a modellfrissítésen átesett BMW 3-as is az idén szállt
be a prémium középkategóriás limuzinok küzdelmébe.
Audi A4 – Technikai bravúrok
Hazai pályán, az őszi Frankfurti Autószalonon rántotta le a leplet a német
gyártó a legnagyobb darabszámban értékesített típusa, az A4 ötödik generációjáról. A harmonikus belső térbe a hagyományos órák mellett a márkától már ismert digitális műszerfallal is készül a kifejezetten csendes autó,
amelynek úttartása kitűnő, a beállításokon érződik a részletmegoldások kitartó tökéletesítése. A prémium középkategória már az a
szegmens, amelyben – ha jelentős pluszköltséggel is – elérhetők
a nagyobb és erősebb autókban bevezetett legújabb biztonsági
és kényelmi tartozékok. Ennek megfelelően az új Audi A4 a friss
Q7-hez hasonlóan megkaphatja a mátrix-LED világítást, képes a
torlódásban magától indulni és megállni, a sávtartóasszisztens
pedig az autópályán is beveszi a kanyarokat és nem engedi, hogy
lekanyarodáskor nekiütközzünk a szembejövő autónak.

BMW 3-as sorozat – Feljebb lépett
A modellciklus felénél esedékes ráncfelvarráshoz érkezett idén
a BMW 3-as sorozat 2012 óta piacon lévő hatodik generációja.
A design csak keveset módosult, technológiailag viszont sokat
fejlesztettek rajta a BMW mérnökei. Az új vagy felfrissített erőforrások mellett továbbfejlesztették a head-up kijelzőt és az
immár három évig ingyenesen és magától frissülő Professional
navigációs rendszert is. Az autó immár támogatja a jelenleg
elérhető leggyorsabb mobiltechnológiát (LTE) is, az új parkolóasszisztens pedig képes a teljesen automatikus párhuzamos
parkolásra is. Az új BMW 3-as sorozat a klasszikus hátsókerék-meghajtással és a BMW xDrive intelligens összkerékhajtásrendszerrel is elérhető, motorváltozattól függően.

Jaguar XE – Sportosztályban
A patinás angol márka a múlt évtizedben gyártott X-Type típussal egyszer már bemerészkedett a német gyártók által uralt prémium középkategóriába, de a vállalkozás nem sok sikert hozott a felsőbb szegmensekben jóval nagyobb piaci részesedéshez szokott gyártónak. Az idén
nyáron forgalomba került XE azonban jóval esélyesebbnek tűnik: markáns design, erős motorok és hátsókerék-hajtás határozza meg a
vállaltan sportos karaktert. A háromnegyed részben alumíniumból
készülő karosszéria, a közel 50-50 százalékos tengelyenkénti súlyelosztás, a feszes hangolású futómű és a precíz kormányzás mellett a dinamikus vezetési élményt szolgálja a jó fogású volán és a
remek üléshelyzet is. A belső tér is látványos, de az anyaghasználat és
a kidolgozás minősége elmarad a német konkurenciától.
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szemtől szemben

Audi A4

BMW 3

Jaguar XE

Hosszúság �������������������������������� 4726 mm
Szélesség ��������������������������������� 1842 mm
Magasság ��������������������������������� 1427 mm
Tengelytáv ������������������������������� 2820 mm
Csomagtér ���������������������������������� 480 liter
Motorválaszték ��������� 3 benzines, 4 dízel
Teljesítményszint ���������������� 150-272 LE
Átlagfogyasztás ����������� 3,7-5,7 l/100 km
Alapár (áfával) ������ 30 900–52 350 euró

Hosszúság ������������������������������� 4633 mm
Szélesség ��������������������������������� 1811 mm
Magasság ��������������������������������� 1429 mm
Tengelytáv �������������������������������� 2810 mm
Csomagtér ���������������������������������� 480 liter
Motorválaszték ��������� 4 benzines, 7 dízel
Teljesítményszint ���������������� 116-326 LE
Átlagfogyasztás ���������� 3,9-7,9 l/100 km
Alapár (áfával) ������� 30 500-58 100 euró

Hosszúság �������������������������������� 4672 mm
Szélesség ��������������������������������� 1850 mm
Magasság ��������������������������������� 1416 mm
Tengelytáv ������������������������������� 2835 mm
Csomagtér ���������������������������������� 455 liter
Motorválaszték ��������� 3 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint ���������������� 163-340 LE
Átlagfogyasztás ���������� 3,8-8,1 l/100 km
Alapár (áfával) ������ 37 614–55 822 euró

Design

Design

Design

Az Audi designerei biztosra akartak
menni, ezért szinte alig változtattak
a népszerű elődhöz képest. Leginkább
a részleteket finomították, így látványosabb lett a hűtőmaszk, valamint
az egyedi elülső és hátsó fényszórók.

A ráncfelvarrás kevés változást hozott:
módosított légbeömlők az elülső lökhárító alatt, átrajzolt hátsó kötény, LED-es
fényszórók és friss grafikájú keréktárcsák jellemzik az új típust. Az anyag
kínálat az utastérben is felfrissült.

A többek között a XXI. század
legszebb Jaguar és Aston Martin
típusait megálmodó Ian Callum nagy
név az autódesigner szakmában, és
az új XE-vel sem nyúlt mellé: az autó
minden szögből dinamizmust és ere
detiséget sugároz.

Felszereltség

Felszereltség

Az alapváltozat mellett Sport és Design
felszereltségi szintekben lehet rendelni
a típust, illetve kérhető az S-Line optikai tuningcsomag is. A bőséges alapfelszereltségen felül opcionálisan a márka
szinte összes kényelmi és biztonsági tartozékát meg lehet vásárolni.

A számos felszereltségi csomagnak –
az alapváltozaton felül Advantage, Luxury
Line, Sport Line vagy M Sport kivitelben
kérhető az autó –, valamint a végeláthatatlan extra listának köszönhetően minden vásárló saját személyére szabott
négykerekűt állíthat össze.

Felszereltség
Szlovákiában öt különböző szintben –
Pure, Prestige, R-Sport, Portfolio és a
csúcsot képviselő S – rendelhető a típus,
amelyhez ötéves, vagy 150 ezer kilométeres garancia jár. A felsőbb szintek már
a brit luxussal ötvözik a sportosságot.

Motor

Motor

A benzines kínálat két bevezető tagja
(1,4-es, 150 lóerős, illetve 2,0-s, 190
lovas TFSI) rendelhető hatfokozatú manuális, illetve hétsebességes S-tronic váltóval, akárcsak a két gyengébbik dízel: a
150, illetve 190 lóerős 2.0 TDI. A 2,0 literes, 252 lovas benzines, illetve 3,0 literes, 218 lóerős dízel csakis S-tronic váltóval kérhető, míg a 272 lovas dízelhez
nyolcsebességes Triptronic kapcsolódik.

A 163, illetve 180 lóerős változatban
rendelhető 2,0 literes dízelmotorhoz
hatfokozatú manuális vagy nyolc
sebességes automata váltó jár,
a három benzines erőforrás (a 200
vagy 240 lovas, 2,0 literes, illetve a
340 lóerős, 3,0 literes) viszont csak
az utóbbival kérhető. A csúcsmodell
5,1 másodperc alatt gyorsul fel álló
helyzetből 100 km/h-s sebességre.

Motor
A legkisebb benzines a háromhengeres,
1,5 literes, 136 lóerős motor, és szintén
új a 320i 2,0 literes, 184 lovas erőforrása. Az eddigi 328i helyébe a 252 lóerős
330i lép, a csúcson a 326 lóerős 340i
áll. A dízelkínálatot öt 2,0 literes motor
alkotja (116 és 218 lóerő közötti teljesítménnyel), míg a 3,0 literes gázolajos erőforrás 258 vagy 313 lovas lehet.

2015. november | stílus&lendület |
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olvasóteszt

Egy sportos

ragadozó

Jaguar XE 2.0D
R-Sport

A felső tízezer gépkocsija – ez már az első ránézésre
nyilvánvaló. Angol eredete vitathatatlan, még annak
ellenére is, hogy az autógyár már indiai tulajdonban van.

A

Jaguar XE emlékeztet a márka fénykorára és bizonyítja,
hogy a prémiumkategóriába nemcsak a német triász
– a BMW 3, a Mercedes C és az Audi 4 – tartozhat,
hanem azok a márkák is, amelyek idővel érdemtelenül a háttérbe kerültek. Az autót Fábián Balázzsal teszteltük, aki egy
dél-koreai SUV-vel közlekedik, azonban nagy rajongója a
sportautóknak. „Ha nemcsak én ülök az autóban, hanem a
többi családtagom is, a sportos vezetést teljesen ki kell iktatnom a vezetési stílusomból. Ezért különösen örültem annak,
hogy én tesztelhettem a gépkocsit” – árulta el Balázs.
A Jaguar a külsejével leginkább egy atlétára emlékeztet.
Annak ellenére, hogy ez egy hagyományos limuzin, nagyon
hasonlít a négyajtós kupékra. A gépkocsi alváza nagyon alacsony, ami szintén hozzájárul a sportos külalakhoz, a sofőr
azonban minden beszállást megérez, főként, ha fájós a
dereka. De itt elsősorban az autóról, nem pedig a vezetőről
van szó. A Jaguar sportos szépsége szembetűnő az alacsony
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ülésekkel felszerelt belső térben is. A műszefal nagyon szép,
azonban néhány nyomógomb úgy fest, mintha egy kínai gyárban készült volna, ezek egyáltalán nem méltók egy ilyen
luxuskocsihoz. Ugyanez vonatkozik az infotainment kijelzőjére is. Minden bizonnyal lehetne olyan szállítót találni, amely
a gépkocsihoz modernebb nyomógombokat kínál.

Menettulajdonságok
Elsőként megemlítendő, hogy ez egy hátsókerék-meghajtású gépkocsi, tehát sportautó. Már az 1500 kg-os tömege
is arról árulkodik, hogy sportos vezetésre szánták, de a
fogyasztását nézve ki kell emelni, hogy rendes üzemmódban
hat liter alatti üzemanyaggal is beéri. „Ha azonban kikapcsoljuk az elektronikát és sportos üzemmódra váltunk, megmutatkoznak az igazi képességei. Szinte hihetetlen, de egy
jól beállított kétliteres motor a sportos vezetéshez teljesen elegendő. Annak köszönhetően, hogy a gépkocsi alváza
rendkívül alacsony, kiváló az úttartása” – osztotta meg
velünk észrevételeit Balázs.

olvasóteszt

A tesztelt autó nyolcfokozatú automata sebességváltóval van felszerelve, amely ideálisan társul a motorhoz, és
sport üzemmódban sem volt szükség arra, hogy kézi váltásra térjünk át. A kormányzás áttétele is sportos, ami
rendkívül tetszett nekünk, azonban nagyobb sebességnél
nem árt az óvatosság. Mellesleg, ez az első Jaguar, amely
elektronikus szervokormánnyal van ellátva. Az autógyárnál
állítólag megvárták, amíg a technológia teljesen beérik. Az
50 : 50 arányú tökéletes tömegelosztást az első kerekek
kettős, trapéz alakú felfüggesztése és a több elemből álló
hátsó felfüggesztés egészíti ki. A vázak többsége alumíniumból készült, ami elnyomja a rugózással el nem látott
anyagok negatív hatásait. Az éles kanyarok bevétele az XE
típussal varázslatos élményt nyújt. Pontosan arra halad,
amerre magabiztosan irányítjuk. Amit azonban hiányoltunk, az a gépkocsit megállítani képes adaptív tempomat
volt. Ebben az árkategóriában ez nem hiányozhat.

Összegzés
„A Jaguar XE egy gyönyörű sportautó, melynek motorja
kiváló példa arra, hogy lehet erős, de emellett alacsony
fogyasztású gépkocsit is gyártani, és amelyben ülve öröm
tölti el a tulajdonosát. Jó lenne, ha még akkor is visszatérhetnénk az ilyen típusú gépkocsikhoz, amikor a fiam
felnő. A szerelem az én részemről biztosan ki fog tartani”
– mondta mosolyogva a teszt végén Balázs.

A felszereltség fontosabb elemei
Hátsókerék-meghajtás, panorámatető, xenon fényszórók
nappali LED fényekkel, Head-up display, Parking Pack,
hátsó holttérfigyelő, hangulatfény-világítás a belső
térben, gyalogosvédelmi rendszer – a motorháztető
leválasztásával, elülső kamerával felszerelt, AEB autonóm
vészfékező rendszer, forgalmisáv-ellenőrző rendszer.

Jaguar XE 2.0D R-Sport
Motortípus:
négyhengeres dízelmotor
Hengerűrtartalom:
1999 cm3
Max. telj.:
132 kW (80), 4000 ford./perc
Max nyomaték:
430 Nm, 1750-2500 ford./perc
Méretek:
4672/1850/1416 mm
Tengelytáv:
2836 mm
Legnagyobb sebesség:
228 km/h
Gyorsulás (0-100 km/h):
7,8 mp
Átlagfogyasztás:
4,2 l
Az S&L mérése szerint:
6 l/100 km
A modell ára:
43 508 euró áfával
A tesztelt típus ára:
58 019 euró áfával
Javasolt olaj:
MOL Dynamic Star PC 5W-30

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

Kürtről

Ha megízlelné a borait, legjobb, ha Kürt felé veszi az irányt
– vagy Dániába, a koppenhágai Noma étterembe, amely
két Michelin-csillaggal is büszkélkedhet, és amelynek a
Restaurant folyóirat 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben és
2014-ben is A világ legjobb étterme címet adományozta.
10
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A

Noma étterem borszakértőit elvarázsolta a
kürti Sütő Zsolt által természetes módon készített bor fantasztikus ízvilága. Szlovákiában
egyelőre csak ismerkedünk az ilyen borokkal, a nyugati országokban azonban már folyamatosan növekszik irántuk az érdeklődés.

Stílus&Lendület: Hogyan lesz valakiből jó borász?
Megfelelő családi háttér kell hozzá, ahol az ember
már gyerekként megismerkedik a borkészítéssel?
S. ZS.: Én régebbről kezdeném. Az ember a régi időkben, évezredekkel ezelőtt még máshogy élt. Nem volt
kiszakítva természetes közegéből, hiszen egy személyben volt pék, hentes, szakács és természetesen
borász is. Lassan a társadalom rétegződött, és kiválasztódtak azok a szakmák, amelyek külön utakon
kezdtek járni. Így az emberek többsége nagyon sok
mindennel elveszítette a közvetlen kapcsolatot, és sok
mindent elfelejtett. Nálunk Kürtön szinte mindenki tud
szőlőt termeszteni és bort készíteni. Nem kell extra
szakmai tudás ahhoz, hogy igazán egyedi termék jöjjön létre. Azáltal, hogy túl profi módon kezdték a bort
is készíteni, elveszítette ízvilágának egy komoly részét,
és a borászok is csak az elvárt, szűk keretek között
mozogtak. Ez nemcsak a mi régiónkra érvényes,
hanem szinte az egész világra. Kenyérből is már csak
nagyüzemi sütésűt eszünk. Nincsenek valódi regionális különbségek, csak tömegízlés van. Az egyedi dolgok mindenhonnan kezdenek kikopni. Az az érzésem,
hogy az emberiség elveszítette a folytonosságát a
múlttal, amely még teli volt egyedi ízekkel is.
S&L.: De valahol csak tanulta ezt a szakmát. Vagy
elég hozzá kürti születésűnek lenni?
S. ZS.: Én valójában nem is vagyok tanult borász.
Kürtön mindenki készített bort, az én családom is.
Ennyire volt erős nálam is a múlt. Dolgoztunk a szőlőben, szüreteltünk, kipréseltük a nedűt, majd hordóba
raktuk. Kellett hozzá némi odafigyelés, némi higiénia, egy kevés szerencse, és kész volt a bor. Borászati
iskolába sosem jártam, távolsági adatátvitelt tanultam, ez a szakmám. Ezt utólag kötöttem össze a
borászkodással. Ha megnézzük, a világ legizgalmasabb borait nem profi borászok készítik, hanem olyan
emberek, akik egyedi módon állnak hozzá a szőlőhöz
és a borokhoz.
S&L.: Tehát amikor elkezdett a borral foglalkozni, már
tudta, hogy más lesz, mint a többiek?
S. ZS.: Azért ez nem volt ennyire tudatos. A céget ketten kezdtük, és akkor az volt a szándékunk, hogy jó
kürti bort tegyünk az asztalra. Mutassuk meg a világnak, hogy Kürtön milyen jó borok teremnek. Ekkor
még Kürti Borfesztivál sem volt, valahol 2001-ben jártunk. Mi is utánanéztünk a legújabb technológiáknak,
de három év után rájöttünk, hogy ez így nem működik.
A borok kezdtek egyre kevésbé hasonlítani azokhoz,
amelyeket régen otthon ittunk. Akkor még élesztőt is
használtunk, ami teljesen kisiklasztotta a bor terroir

Névjegy

Sütő Zsolt kürti borász, hivatásszerűen a kétezres évek
elején kezdett bort termelni, amikor akkori üzlettársával
létrehozta a Strekov 1075 márkát. Mára borai világhírűvé váltak. Házas, két gyermek édesapja.

tájjellegét, az egyéniségét. Ezt rögtön elhagytuk, majd
lassan az irányított erjesztést is elhagytuk, nálunk
már csak fahordóban készül bor. Később arra is rájöttem, hogy miért nem szabad fémhordókat használni,
és a szőlőben sincsenek drótok, hiszen tőkés szőlőt
telepítettem. A fémdrót vezeti a hőt és az áramot, így
ennek hatása van a szőlőre, mások az érési folyamatok és teljesen más mikroklíma alakul ki a szőlőhegyen is. Nálunk a szőlőtőkék karói fából vannak.
S&L.: Ezek egyébként mérhető dolgok?
S. ZS.: Nem. Én ezeket a dolgokat intuitívan csinálom,
logikus magyarázatom van, de empirikusan nincs
bebizonyítva. Valójában ez hit kérdése. A tőkés szőlőben közelebb van a fürt a földhöz, teljesen máshogy
viselkedik, amikor nő.
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Egy ilyen közegben teljesen más szőlő terem. Így jött
a biológiai növényvédelem kérdése is. A harmóniát
már a szőlőhegyen kell megteremteni, nem szabad
megzavarni a szőlőt. Minőségi bort csak harmonikus,
egészséges közegben termett szőlőből lehet készíteni. Mi nem használunk vegyszereket, mert nem szeretném, ha maradékanyagaik bekerülnének a borba.
S&L.: Amikor elindult ezen a vonalon, tudta, hogy
valójában nem Szlovákiában, hanem külföldön fogják
inkább értékelni?
S. ZS.: Nem, semmiféle ilyen jellegű projekt vagy
koncepció nem volt a fejemben. Ez folyamatosan
alakult, ahogy haladtunk előre a borkészítéssel.
Természetesen az összkép még hiányos, vannak még
dolgok, amelyeket magam is szeretnék kitapasztalni.
Egy azonban biztos volt: szerettünk volna kürti bort
készíteni, ezért is lett a neve Strekov 1075. A kürti bor
igazi arcát akartuk megkeresni, és erre jutottunk.
S&L.: Mennyire érti és értékeli a szakma és a szélesebb közönség az ön munkáját?
S. ZS.: Gyakran nem értik. Ezt már észrevettem.
A szakma eltávolodott a fogyasztóktól, és nem igazán
figyelnek oda a vásárlók igényeire. Már az emberek
sem tudják pontosan, hogy mit szeretnének, mert azt
kapják, amit a szakma akar nekik adni. Amikor eljön
hozzám valaki, és egy pohár bor mellett beszélgetünk arról, hogy mi a valódi érték a borban, mi is a bor
világa, sikerül tágítanom a képet, a végén általában
megköszönik nekem. Ilyenkor elfelejtik az előítéleteiket, a berögződéseiket, és megpróbálnak szabadon
véleményt mondani a borokról. Ehhez viszont önismeret és reflexió kell. Erre természetesen nem mindenki
képes. Van, aki a betáblázott dolgokat szereti, ahol
minden pontosan be van szabályozva. Az én boraim
inkább a nyitott, a szabadságot szerető embereknek
valók, akik egyedi módon gondolkodnak, akik szeretnek új dolgokat felfedezni.
S&L.: Akkor fejlődik a hazai borivók ízlése?
S. ZS.: Amikor mi kezdtük, nagyon sok dolgunk volt
még. El kellett fogadtatnunk az emberekkel, hogy
kihagytuk a nem természetes dolgokat, illetve régiúj módszereket hoztunk be a borkészítés folyamatába. Szerencsére mindig voltak követőink, de olyanok is, akik előttünk jártak, akik inspiráltak. Tehát
van egy olyan érző és alkotó közeg, amely nekünk
segít – Szlovákiában és Magyarországon egyaránt –
nem sokan, de vannak. Egy morva barátom egyszer
azt mondta: „Zsolti, a saját fogyasztóidat magadnak
kell kinevelned.”
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S&L.: Borával eljutott a világ legjobb éttermének tartott koppenhágai Nomába. Hogyan sikerült ez?
S. ZS.: Londonban voltunk egy kiállításon a borainkkal, ahol nagyon sokan megfordultak, már vagy száz
névjegykártya került hozzám, de emlékszem, hogy
a Noma étterem sommelier-je többször is visszajött hozzánk, mert nagyon tetszettek neki a boraink.
Aztán később kaptam egy e-mailt, hogy szeretnék,
ha elvinném az éttermükbe bemutatni a boromat.
Így tarthattam nálunk bemutatót, és azóta felkerültünk a borlapjukra is.
S&L.: Ez az elitklubba való belépést jelentette?
S. ZS.: Azért jó ez az egész, mert már jobban odafigyelnek az emberre. Több fesztiválon a világban,
Bécsben, Londonban, de akár Tokióban is olyan vis�szajelzéseket kaptunk, hogy jó az út, amelyen haladunk, így nem szabad feladni. Természetesen ennek
veszélyei is lehetnek, de próbálok vigyázni, hogy ne
veszítsem el a saját gondolatvilágomat. Az, hogy kezdenek megismerni, segít a bor könnyebb értékesítésében. De vigyázni kell, hogy a gyorsan jött hírnév ne
húzza ki az ember lába alól a szőnyeget.

hazai pálya

Az ügyfelek nálunk

többet kapnak

2015. október 22-től új ajándékkatalógusból válogathatnak
a BONUS Klub tagjai. A kínálat bőséges, és az ajándékokat
az autósok már akár az okostelefonjukon vagy
táblagépükön is kiválaszthatják.

Amennyiben ön is a BONUS Klub
tagja, a Slovnaft számos egyedi előnyt
nyújt önnek.
 A pontokat most még előnyösebb feltételekkel válthatja üzemanyagra.
A pontokért járó kedvezményt a tartály teletankolása
esetén kérheti, a tankolás kifizetése előtt. 6 BONUS
pontért 5 cent árengedményt nyújtunk a Tempo Plus
benzin vagy gázolaj, vagy az ECO+ autógáz minden
egyes literének árából. 12 BONUS pontért pedig
10 centes árengedményt adunk a tankolásnál az
EVO prémium benzin vagy EVO gázolaj minden egyes
literének az árából.
 Az ajándékok gyorsabban elérhetők, kevesebb összegyűjtött pont esetén is.
Az újdonság, amely lehetővé teszi a kiválasztott áru
gyorsabb megszerzését, az alacsonyabb pontszám
melletti magasabb díj kifizetése.
 A termékek előnyösebb pontértékkel szerepelnek
a katalógusban.
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 Azonnal elérhető ajándékok már 45 pontért is beszerezhetők.
Nyolc ajándék már a tartály egyetlen teletankolásáért is azonnal
elérhető az üzemanyagtöltő állomáson.
 Az autósok a katalógusból online módon is megrendelhetik az ajándékokat, amelyeknek ingyenes kiszállítását kérhetik bármely üzemanyagtöltő állomásunkra.
BONUS Klub mobilra, táblagépre vagy számítógépre
Mit jelent ez az ön számára?
• Megtekintheti a számláján lévő aktuális pontszámot.
• Lehetősége van a BONUS Klub ajándékkatalógusból történő
online rendelésre, amelynél kérheti az áru ingyenes kiszállítását
az ön által kiválasztott üzemanyagtöltő állomásra.
• Az ügyfeleink áttekintést nyerhetnek a tranzakciókról, módosíthatják az adataikat, és a kártya elvesztése/ellopása esetén azt
azonnal letilthatják.
• Mindehhez elegendő, ha ellátogat a www.bonusklub.sk weboldalra, ahol BONUS kártyájának a BONUS portálon történő regisztrálásával és jelszava beállításával online számlát alakít ki.
Még nem tagja a BONUS Klubnak? A jutalom megszerzésének
a módja rendkívül egyszerű. BONUS kártyáját már ma is
magával viheti a Slovnaft üzemanyagtöltő állomásaira,
és azonnal megkezdheti a pontok gyűjtését. Amennyiben
elektronikus úton regisztrál a www.bonusklub.sk weboldalon,
50 extra BONUS pont kerül jóváírásra a számláján.

hazai pálya

Keressük a 2015-ös év

magyar–szlovák startup
vállalkozását

A

Magyar–Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara
együttműködve a SLOVNAFT-tal és az OTP Bank
Szlovákiával, meghirdette a 2015-ös év legjobb
magyar–szlovák startupját kereső versenyét.

A legjobb startup vállalkozás
5000 euró díjazásban részesül

A verseny célja, hogy anyagilag támogassa Szlovákia déli,
és Magyarország északi részén, az államhatár mentén
tevékenykedő vállalkozások legjobb ötleteit és innovációit. Az 5000 eurós díjat a legjobb szlovákiai és magyarországi vállalkozói terv nyeri el.

A jelentkezési határidő karácsony
előtt egy nappal zárul

Az érdeklődők 2015. december 23-ig nevezhetnek vállalkozói terv benyújtásával. A jelentkező lehet már létező,
vagy újonnan alapított társaság, de akár egyéni vállalkozó
is. Az első forduló kiértékelése után a legsikeresebb vállalkozások meghívást kapnak, hogy a második fordulóban
személyesen mutassák be és védjék meg a projektjüket.
A verseny győztesének kihirdetésére áprilisban kerül sor.

Az érdeklődők további tájékoztatásért keressék fel a www.smopk.eu honlapot, ahol megismerhetik a verseny részletes feltételeit,
valamint letölthetik a projekt benyújtásához
szükséges formanyomtatványt is.

Kinek van a legnagyobb esélye a
sikerre?

A versenyen egyaránt részt vehetnek természetes és jogi
személyek. A zsűri a projekt megvalósíthatóságát, innovatív jellegét, kreativitását és a szlovák–magyar viszony fejlesztésének elősegítését értékeli. Minél jobb eredmény
elérésére azoknak a résztvevőknek van esélyük, akik leellenőrizhető referenciákat tüntetnek fel, és bizonyítják,
hogy felkészültek a projektjük megvalósítására.

Ki vehet részt az 5000 eurós díjazású versenyen?
Működő és újonnan alapított vállalatok,
illetve egyéni vállalkozók.
A verseny időrendje
• A jelentkezési lap benyújtásának határideje:
2015. december 23.
• Az első forduló kiértékelése: 2016. február 29-ig.
• A második forduló kiértékelése és a győztesek
nevének kihirdetése: 2016. április 29-ig.
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A téltől
keletre
Egzotikus ázsiai úti célok
Mit tehetünk, amikor Európába már
beköszöntött a fagyos téli időjárás,
miközben utazni vágyunk? A választ
a trópusi éghajlatú, egzotikus országok
jelentik, amelyek egyre inkább elérhetőek. Indonézia, Malajzia, Srí Lanka
vagy Thaiföld tökéletes célpont lehet
azok számára, akik legalább egy kis
időre maguk mögött kívánják hagyni
a nyirkos öreg kontinenst.

Srí Lanka

I

ndiát idéző sokszínűség, akár egy hét alatt bejárható,
emberi léptékben: Srí Lanka, a hajdani Ceylon népszerűsége egyre növekszik, de még mindig a TávolKelet titkos kincsei közé tartozik. A dél-ázsiai szigetország az egzotikus színvilágok, illatok, arcok, szokások
kavalkádját nyújtja, ahol többféle vallás és tradíció él
együtt, és ahol az Indiai-óceán partján lévő strandoknak,
illetve a gazdag, évezredekre visszanyúló történelemnek
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köszönhetően pompásan lehet kombinálni a pihenést és
a kulturális turizmust. Ráadásul mindezt a hagyományokat
a mindennapokba beépítő emberek között tehetjük meg:
a helyiek viselkedésére, öltözködési szokásaira nem gyakorolt
radikális hatást a globalizáció. Az idelátogatókra leginkább
a bámulatos teaültetvények, az eltűnt korokból megmaradt
romvárosok, a látványos kegyhelyek és a lenyűgöző Buddhaszobrok tesznek mély benyomást. A Pinnawala elefántárvaház mellett a természet és az ember különleges itteni kapcsolatát jól példázza az ország egyik legjelentősebb látványossága,
a Sigiriya (azaz Oroszlántorok) is, egy síkvidékről drámaian
kiemelkedő, hatalmas sziklaerőd. A 185 méter magas sziklán az V. században épült fellegvárból mára csak rom maradt,
de az elképesztő panorámáért mindenképpen érdemes bevállalni a nehézségekkel teli feljutást. Az UNESCO kulturális
Világörökségéhez tartozó Polonnaruwa romváros a XI-XIII. század
között Srí Lanka fővárosa volt, és ma is monumentális látványt
nyújt, akárcsak a több mint kétezer éves Dambulla sziklatemplom. A freskókkal, szobrokkal díszített öt barlangrész közül a legnagyobb 15 méter magas,
alapterülete pedig focipáLakosság: 20,2 millió
lya méretű. Srí Lanka egyik
Időzóna: UTC +5:30, +6
legfontosabb kegyhelye
Beszélt nyelvek: angol,
Anuradhapura, mintegy 2400
szingaléz, tamil
évvel ezelőtt ez volt az ország
Hivatalos pénznem:
első fővárosa, és ahol a
srí lanka-i rúpia (LKR).
legenda szerint Buddha meg1 euró=160 rúpia
világosodott a bódhi nevű fa
Éghajlat: trópusi; évi
árnyékában.
középhőmérséklet a tengerparton 26-27 °C, de hegyvidékeken már 18-20 °C

utazás

Indonézia

B

ali, Borneó, Jáva, Komodo – Indonézia
a természeti szépségek igazi kavalkádját
kínálja. A világ legnagyobb szigetországa közel
18 ezer szigetének mintegy harmada lakott, közülük
Bali a legismertebb. Nem véletlenül, hiszen talán
az egyik legszebb hely, amit el lehet képzelni.
Jatiluwih óriási rizsteraszai gyönyörű látványt nyújtanak napfényes időben, a szinte mindig ködbe burkolózó Bratan-tavon meseszerű az Ulun Danu úszótemplom, de ugyanilyen megdöbbentően szép az Ulu Watu
sziklafal tetejére épült szentély is. Balin járva mindenképpen érdemes ellátogatni Ubudba: az egyedi hangulatú, lüktető városban a legnagyobb élményt
a majomerdő jelenti, ahol az állatok a látogatók lábai
előtt rohangálnak. A fővárosnak is otthont adó Jáva az
ország legnépesebb szigete, amely Jakarta régi kikötője és történelmi óvárosa mellett számos egyéb látnivalót kínál. Ilyen a jávai művészet fellegvára,
a ma is önálló szultanátusi címmel büszkélLakosság: 252 millió
kedő Yogyakarta,
Időzóna: UTC +7, +8, +9
a hindu-buddhista korBeszélt nyelvek: angol,
szak legnagyobb tempholland, jávai, balinéz
lomai, Borobudur és
Hivatalos pénznem:
Prambanan, vagy a
indonéz rúpia (IDR).
Bromo-Tengger Nemzeti
1 euró=14 285 rúpia
Éghajlat: egyenlítői, trópusi; évi középhőmérséklet 26-27 °C, az egyes
hónapok ettől csak
1-2 °C-al térnek el

Park három tűzhányója. A három ország (Indonézia,
Malajzia, Brunei) között megosztott Borneó-sziget igazi
vonzerejét a természeti látnivalók jelentik, mindenekelőtt a dzsungel. A partok mentén pedig érintetlen strandok sorakoznak, míg a partközeli szigeteken változatos
víz alatti élővilág kápráztatja el az utazókat. Komodón
viszont éppen a szárazföldi fauna jelenti a legfőbb látványosságot, hiszen ez a természetes élőhelye a világ legnagyobb gyíkjának, a komodói varánusznak.
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utazás

Thaiföld

V

Malajzia

E

gzotikus orchideák, színpompás madarak, izgalmas
konyha, égbe nyúló felhőkarcolók – Malajzia mindenki
számára kínál látni-, érezni- és tapasztalnivalót.
Az ország egyik szimbóluma a fővárosban, Kuala Lumpurban
lévő Petronas-épület, amely 1998 és 2004 között a világ legmagasabb épülete volt, és ma is a legmagasabb ikertorony.
Aki nem szeretne hosszasan sorba állni a két tornyot összekötő, 172 méter magasan lévő acélhídra való feljutásért,
választhatja a Menara KL tévétornyot is, amelyről
szintén pompás panoráma nyílik a lüktető városra és
a Petronas-tornyokra is – innen nézve nehéz elképzelni,
hogy másfélszáz évvel ezelőtt csupán egy bánya működött
Kuala Lumpur mai területén. A főváros másik nevezetessége
az egymás szomszédságában lévő madárpark és orchidea
park. Az előbbiben a színpompás madarak között sétálgatva
figyelhetjük meg az egzotikus szárnyasokat, az utóbbi pedig
a formák, illatok, árnyalatok gazdagságával nyűgöz le.
Érdemes felkeresni Kuala Lumpur éjszaka is lüktető indiai
és a kínai negyedét, de a kínai városrész egyedülálló élményt
nyújt a Világörökség részeként számon tartott Melakában,
illetve a szinte változatlanul fennmaradt angol koloniális
városban, Georgetownban is. Utóbbi a gasztroturisták
számára is kihagyhatatlan élmény: a helyi alapanyagokból
frissen készített finomságokat olcsón kínáló ételpiacon
a kóstolgatásnak a gyomrunk szab határt, mintsem a pénztárcánk. Malajzia azoknak is megfelelő választás, akik
az épített örökség helyett
a természet szépségeire kívánLakosság: 30 millió
csiak. A Borneó-szigetén találIdőzóna: UTC +8
ható Mount Kinabalu hegy és
Beszélt nyelvek: bahaa Mulu-barlangok, az érintetlen
sza maláj, angol, tamil,
Kabili-Sepilok esőerdőben lévő
kínai, thai
orangutánközpont, a világ egyik
Hivatalos pénznem:
legszebb strandjaival büszkélkedő
malajziai ringgit (MYR).
Perhentian-szigetcsoport vagy a
1 euró=4,7 ringgit
fehér korallzátonyairól híres Pulau
Éghajlat: trópusi; évi
Tioman sziget mind-mind felejtheközéphőmérséklet
tetlen élményt nyújt.
27-28 °C, minden
évszakban bőséges
csapadékkal
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alószínűleg az egyik legnépszerűbb távol-keleti
célpont az európai turisták körében, akiket az
éjjel-nappal nyüzsgő Bangkok mellett leginkább
a messze földön híres strandok vonzanak. A pezsgő
Bangkokban járva mindenképpen érdemes felkeresni
a piacokat, amelyek közül sok éjjel-nappal nyitva tart,
vagy éppen csak este nyit ki; a legkülönlegesebb a Wat
Sai úszópiac. A több mint 14 milliós fővárosban azonban
nincs hiány nyugodt, csendes helyekből sem, hiszen több
száz templom-kolostor várja a betérőket. A legfontosabbak a 46 m hosszú fekvő Buddha világhírű temploma,
a Wat Pho, az arany Buddhát védelmező Wat Traimit és
a Wat Phra Kaew, de a királyi palota és az Arany Buddhatemplom felkeresése is érdekes, tartalmas program.
A buddhista kegyhelyek és emlékművek országának
legrégebbi városa a Bangkokhoz közeli Nakhon Pathom –
itt található a világ legmagasabb buddhista emlékműve,
a 127 m magas Phra Pathom Chedi –, míg a régi
főváros, Ayuthaya templomai és romjai a Világörökség
részét képezik. A turisták legtöbbje az épített örökség
megcsodálását egy tengerparti pihenővel köti össze:
a leghíresebb üdülőhely az ország legnagyobb szigete,
Dél gyöngyszemének nevezett Phuket, ahol finom szemű,
fehér homok, pálmafák, kellemes víz, gyönyörű panoráma, valamint szörfözési és
búvárkodási lehetőség várja
Lakosság: 67 millió
az idelátogatókat. A thaiföldi
Időzóna: Időzóna: UTC +7
üdülővárosok híresek élénk
Beszélt nyelvek: thai,
éjszakai életükről, de a száangol
mos, kevésbé ismert stranHivatalos pénznem: thai
don azok is megtalálják a
bhat (THB). 1 euró=40,5 bhat
számításaikat, akik csenÉghajlat: trópusi monszun;
des, nyugodt, természetköa novembertől februárig
zeli pihenésre vágynak.
tartó időszakban az átlagos
nappali hőmérséklet 30 °C
körül mozog, a tenger hőmérséklete egész évben
27-29 °C között van

B787 Dreamliner

Válassza ki utazását
álmai városába,
tengerpartjára.
Élvezze a kényelmet és a páratlan eleganciát amikor Bécsből a
világ több mint 150 célállomásának egyikére utazik.
qatarairways.at

gasztronómia

Gesztenyés ízek
szelíden

A november és a sült gesztenye illata elválaszthatatlanul
összekapcsolódik. Ha vállaljuk a kihívást, akár otthon
is kipróbálhatjuk, mi mindent lehet varázsolni a nyers
szelídgesztenyéből. Hámozásra fel!
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gasztronómia

Hozzávalók: 1 kg gesztenye, víz.

Sült gesztenye
Így készül:

1) A friss gesztenyét mossuk meg, majd mindegyik szemnek a domború

oldalára éles késsel vágjunk csíkot. Ügyeljünk, hogy csak a héjat vágjuk
el, a húst ne. 2) Ezután áztassuk be kb. egy órára az irdalt gesztenyéket,
hogy kicsit megpuhuljon a héjuk. 3) Vegyünk elő egy serpenyőt, öntsünk
bele egy deci vizet, kezdjük el hevíteni, és pakoljuk bele a gesztenyéket.
Addig süssük, amíg a vágás mentén szét nem nyílnak. Ha tepsit használunk, akkor is öntsünk egy kis vizet a gesztenyék alá, különben nagyon
kiszáradnak sülés közben.
S&L-tipp: Sok recepthez tisztított gesztenyére van szükség, így
legtöbbször ezzel a lépéssel kell kezdenünk a főzést: tisztításhoz
vágjunk keresztet a gesztenye domború oldalára, dobjuk tepsibe,
melynek alján egy deci víz áll, és fólia alatt süssük fél órát. Ezután,
még melegen, könnyű lesz meghámozni.

Gesztenyeleves
Így készül:

1) Pároljuk meg a vajon a felkockázott vöröshagymát, majd dobjuk rá az
apróra vágott fokhagymát. 2) Tisztítsuk meg a zellert, a répákat, a burgo-

nyát, majd vágjuk kisebb darabokra és dobjuk a hagymára, hadd piruljon.
Végül a megtisztított gesztenyét is adjuk a többihez a fűszerekkel, sóval,
borssal együtt, és kissé pároljuk össze. 3) Ezután öntsük fel egy liter húslevesalaplével vagy vízzel. Ebben főzzük puhára a hozzávalókat. 4) Vegyünk
ki néhány gesztenyét a későbbi díszítéshez, és vegyük ki a babérleveleket is,
majd turmixoljuk le a levest. 5) Ezt dúsítsuk tetszés szerint, és a tejszínnel
felöntve forraljunk rajta egyet. Dekoráljuk piros borssal, és tálaljuk rámorzsolt gesztenyével, ropogós mártogatóval.

S&L-infó:
A népi gyógyászatban
a gesztenyének
hasmenést és légző
szervi megbetege
déseket gyógyító
hatást tulajdonítanak, de görcsoldásra
is használják. A benne
található szaponinkeverék antioxidáns
hatású, gyulladáscsökkentő, segít az érfalak
gyógyulásában.

Hozzávalók: 3 dkg vaj, 1 db vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma,
40 dkg megtisztított gesztenye, 1 közepes burgonya, 2 db sárgarépa,
fél zeller, 1 kiskanál kakukkfű, babérlevél, só, bors, piros bors, 2 dl tejszín.
Hozzávalók: 50 dkg kicsontozott szarvashús, 5 dkg vaj, 5 dl finom
sör, 1 ek. liszt, 2 db vöröshagyma, 3 db sárgarépa, 2 db fehérrépa, fél
zellergumó, 10 dkg főtt gesztenye, friss kakukkfűágacskák, 3 szem
borókabogyó, 3 szem szegfűbors, 2 db csillagánizs, só, bors.

Szarvasragu gesztenyével
Így készül:

1) A húst kockázzuk fel, majd forgassuk meg a lisztben. 2) Lefedhető serpenyő-

ben olvasszuk meg a vajat, és dinszteljük meg rajta a felkockázott vöröshagymát.
Ha kissé megpirult, bekerülhetnek a serpenyőbe a lisztes húsdarabok is, amelyeket pirítsunk aranyszínűre. 3) Ezután a serpenyő tartalmát öntsük fel a sörrel,
és szórjuk meg a mozsárban összedolgozott fűszerekkel – a csillagánizst hagyjuk
egészben, hogy jól mutasson a tálalásnál. Tegyünk rá fedőt, és alacsony lángon
hagyjuk párolódni-főni egy órán át. 4) Mikor visszatérünk, ellenőrizzük az álla
potát – ekkor még nem szabad, hogy a hús teljesen puha legyen. A félkész szarvashoz most társítsuk a zöldségeket: a csíkokra vágott sárgarépát, a fehérrépát,
a felkockázott zellert. 5) Ismét fedjük le, s még egy fél órát hagyjuk rotyogni.
6) Ezalatt akár meg is főzhetjük és megpucolhatjuk a szelídgesztenyét, amit
egyébként csak az utolsó 10 percben szabad a raguhoz adni. Vágjuk félbe, és az
átmelegítésen kívül ne főzzük többet, mert könnyen szétfőhet.
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gasztronómia

Hozzávalók: 25 dkg gesztenyemassza, 5 dkg cukor, 6 dkg
kekszmorzsa, 2 evőkanál főzős kakaó, 5 ek. friss narancslé, 2-3 ek.
narancslekvár, fél narancs héja, 1 tábla csokoládé reszelve.

Gesztenyés-narancsos trüffel
Így készül:

1) A gesztenyemasszát villával törjük össze, majd adjuk hozzá a reszelt
narancshéjat és a kakaót. 2) A kekszmorzsát és a narancslevet külön kever-

jük össze, majd így adjuk a gesztenyemasszához. Jól dolgozzuk össze, majd
adagonként adjuk hozzá a narancslekvárt is. 3) Negyed órán át pihentessük,
ezalatt a keksz megszívja magát a nedvességgel, és besűríti a trüffelt. Ezután
kezdjünk el golyókat formálni a masszából, és a kész golyókat forgassuk csokireszelékbe. Ha csak később szeretnénk tálalni, tegyük hűtőbe.
S&L-infó: A gesztenye széleskörűen felhasználható:
főzve vagy sütve, de gasztronómiai különlegességek is
készíthetők belőle. A gesztenyepürét gluténérzékenyek
is fogyaszthatják.

Hozzávalók:
20 dkg tisztított
gesztenye,
1 csésze tisztított
napraforgómag,
30 dkg (teljes kiőrlésű)
tönkölybúzaliszt,
20 dkg finomliszt,
1 ek. olíva-, tökmagvagy szezámolaj,
1 ek. só,
1 db vöröshagyma,
10 dkg bacon, kevés
langyos víz,
1 cs. élesztő.

Gesztenyés mousse
Így készül:

1) Törjük össze a gesztenyemasszát villával.
2) Tegyük kis fazékba a tejet, a tojássárgáját,

a fahéjat és a cukrot. Lassú tűzön folyamatosan kevergetve sűrítsük be, öntsük hozzá a bort,
majd hűtsük le. Ezután keverjük a gesztenyemas�szához, és végül a mascarponét is tegyük bele.
3) Verjük kemény habbá a tojásfehérjét, s óvatosan forgassuk a gesztenyemasszához. 4) Az egészet töltsük habzsákba, majd tartsuk hűtőben egy
órán át. Poharakban is tálalhatjuk, akkor a megtöltött poharakat tegyük a hűtőbe.
Hozzávalók: 25 dkg gesztenyepüré, 1 kk. őrölt
fahéj, fél dl sherry, 2 tojás, 1 dl tej, 1 ek. barna
cukor, 10 dkg mascarpone.
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Gesztenyés-hagymás kenyér
Így készül:

1) A gesztenyét főzzük meg, majd törjük össze krumplinyomóval. 2) A liszteket keverjük össze a gesztenyével és a napraforgó

maggal, majd elegyítsük az élesztővel. Ehhez öntsünk 1-2 dl langyos vizet, éppen annyit, amennyitől nyúlós, laza tésztát kapunk.
3) Az apróra vágott hagymát dinszteljük meg, majd hagyjuk
kihűlni. A bacont vágjuk kockára, és a hagymával együtt gyúrjuk
bele a tésztába. 4) Melegen tartva, letakarva kelesszük
duplájára. 5) Ezután tegyük 180 °C-ra előmelegített sütőbe,
nagyjából egy órára.

S&L-infó: A gesztenye több néven ismert: hívják jóféle, vagy édes
gesztenyének is, a nemesített termést maróninak. Egy fa képes
fedezni egy ember téli ellátását. A Castanea 20 éves korában
kezd el virágozni, és akár 1000 évig is él. Faanyaga kiváló, de
díszfaként is találkozhatunk szép, kerek lombjával.

THE 60 YEARS OF MUSIC TOUR

www.enniomorricone.org
JEGYEK KAPHATÓK: BROADWAY HálÓzATBAn, TElEFOn: 06 1/ 340-40-40, 06-1/ 780-0-780
ÉS Az ISMERT JEGYIRODáKBAn.

kultúra

Szereti ön Vivaldit?

A barokk zenei géniusz tevékenységét lenyűgöző
3D-s show-műsorban mutatják be a pozsonyi
Incheba Expo Aréna kiállítási csarnokában.

Vivaldianno

Pozsony, 2015. november 29.

klasszikus

Exkluzív táncelőadással és Antonio Vivaldi életéről szóló 3D-s showműsorral kísért egyedülálló koncert. A két tavaszi előadás belépőjegyei reménytelenül elkeltek, és az Incheba Expo Aréna színpadán a
következő előadás is hatalmas sikert ígér. A vonós hangszerek virtuóz
mestereinek kiváló teljesítménye kemény rock háttérzenével aláfestve
és grandiózus vizuális keretekbe helyezve – erről gondoskodik a világhírnévnek örvendő japán képzőművész, Kosuke Sugimoto.
www.ticketportal.sk

Flashdance

Bratislava, 2015. november 19–21.

A Nyomorultak, a Chicago vagy a Jekyll és Hyde után további
kultikus musicalek is megtalálják Szlovákiát. Az ismert
amerikai zenés film esetében törvényszerű volt, hogy
a történet a világ szinte minden országában a színpadon is
látható lesz majd, és energiától áthatott show-műsorként
is hatalmas sikert arat. A szlovák nézők számára most
a kiváló Brünni Városi Színház színészei hozzák el.

musical
Ï

Ï

www.ticketportal.sk

LEJÖHET ALBERT
JÁTSZANI?

NEM, MÉG

NETEZNIE KELL!

VIDEOTANAR.HU

könyv
Barbara Erskine
A végzet folyója

kultúra
¿
Hyeonseo Lee
A lány hét névvel – Szökésem
Észak-Koreából

Alexandra Kiadó

Zoë és Ken - menekülve a nagyváros
zajától és forgatagától - a suffolki Deben
folyó partján kezd új életet egy kényelmes családi házzá alakított egykori pajtában, melynek alapjait még az angolszász időkben
vetették meg. A ház falai közt azonban évszázados
titkok kísértenek.

Libri Könyvkiadó

Hyeonseo Lee Észak-Koreában,
a világ egyik legkegyetlenebb diktatúrájában töltötte gyermekkorát.
Egyike annak a több millió embernek, akit túszul ejtett a titkolózó,
brutális kommunista rezsim.

DVD

Kobrák és siklók

Az ostoba nap

Bontonfilm

A filmszezon egyik legjobb közép-európai filmje. Két testvérről szóló filmdráma, akik sajátos módon kezelik létük
örömtelenségét. Amikor azonban mármár úgy tűnik, hogy egyikük végre megtalálja a boldogságát, megjelenik Kobra,
és a helyzet mindkettőjük számára
kezelhetetlenné válik.

9

¿

Cinemart

Á
Á

Könnyed német vígjáték, egy további
telitalálat a Fák jú Tanár úr! sikeres
vígjáték készítőitől. Till egy bankhivatalnok békés életét éli, egészen addig,
amíg egy bankrabló túszként magával
nem ragadja. Ekkor döbben rá, hogy
a kaland az a tényező, amely eddig
hiányzott az életéből.

CD

Queer Jane
Flowerville

Self-Titled

A 60-as éveket idéző, kön�nyedséggel teli
album, a Beatles-dalokhoz
hasonlóan fülbemászó dallamokkal. A három fiatal
szlovák zenésznek tiszta örömöt és szórakozást
jelentett debütáló albumuk feljátszása, ami
a végén ugyanolyan hatást vált ki a hallgatókban is.

Imt Smile
Acoustic Best
Universal Music

9

A különleges októberi akusztikus
zenei körutat új albumuk kiadása
kíséri, amely a hagyományos akusztikus és teljesen szokatlan hangszerekkel
előadott tizenöt ismert sláger „unplugged” verzióján kívül ráadásként tartalmazza
a Po kvapkách (Cseppenként) és az Urobme si
lásku (Teremtsünk szerelmet!) dalok új verzióit is.

rejtvény

A rejtvény megfejtését 2015. november 22-ig kérjük nyílt levelezőlapon a Slovnaft címére beküldeni (SLOVNAFT, a.s., Podniková komunikácia, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
e-mail: magazin@slovnaft.sk). A levelezőlapra kérjük, írják rá: Stílus és Lendület. Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Krupecz László (Garampáld), Jászai Gábor
(Szepsi), Farkas Rózsa (Áj). Gratulálunk!
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MISKOLC PASS
TURISZTIKAI KÁRTYA

TAKARÉKOS KÉNYELMES EGYSZERŰ
Legyen pihenése valódi élmény a Miskolc Pass turisztikai kártya megvásárlásával!

Miskolc Pass kártyával
ingyenesen igénybe vehető:
Helyi tömegközlekedés (korlátlan) Barlangfürdő (egész napos
jegy) Selyemréti Strandfürdő (egész napos jegy) Miskolctapolcai
Strandfürdő Fitness Diósgyőri vár Pannon-tenger Múzeum
Herman Ottó Emlékház Herman Ottó Múzeum Képtára Miskolci
Galéria Színháztörténeti és Színészmúzeum Kohászati Múzeum
Magyar Orthodox Egyházi Múzeum Lillafüredi Állami Erdei Kisvasút
Anna-barlang vagy Szent István-cseppkőbarlang Miskolci Állatkert és
Kultúrpark egy tematikus garantált túrán való részvétel
Több mint 70 kedvezményes szolgáltatás szállodákban, éttermekben,
kalandparkokban és számtalan egyéb helyen
Az ország egyik legnagyobb taxikedvezménye (a Best of Taxi
szolgáltatásai 33%-os engedménnyel vehetők igénybe)

Kártyatípusok:
24 órás Miskolc Pass kártya: 6 500 Ft
48 órás Miskolc Pass kártya: 10 500 Ft
72 órás Miskolc Pass kártya: 14 300 Ft
120 órás Miskolc Pass kártya: 16 000 Ft

www.miskolcpass.com

horoszkóp

Közösség

és meleg otthon

Katy
Perry
1984. 10. 25.

Leonardo
DiCaprio
1974. 11. 11.

Whoopi
Goldberg
1955. 11. 13.

Matthew
McConaughey
1969. 11. 4.

A hűvösebb időjárás ráirányítja figyelmünket az otthonunkra, emellett
barátainkra, családunkra és önmagunkra is több időt tudunk szánni.
Novemberben számtalan jó alkalom kínálkozik majd arra, hogy
bepótolhassunk mindent, amit év közben esetleg elmulasztottunk.

Kos

Mérleg

Bár nem ez az év legkönnyebb időszaka, most mégis
sikerül a lehető legjobbat kihozni belőle. Nagy örömmel hív meg az otthonába önhöz közel álló embereket, és tölt velük kellemes, meghitt estéket.

Az előző mozgalmas hónapok után most inkább
ez elvonulást, a békés estéket választja. Ha kedve
támad valamilyen művészi vagy meditációs tevékenységre, ez a legjobb időpont arra, hogy belefogjon.

Bika

Skorpió

Az előző időszak mozgalmassága után most élvezze
ki úgy ezt a csendesebb hónapot, hogy saját magára
is szán időt és pénzt. A korábbi hónapok a vetésnek kedveztek, most az aratás jön. Élvezze ki minden
pillanatát!

Ha úgy érzi, valami hiányzik az életéből, fogjon
karitatív tevékenységbe. Biztosan talál olyat, aki
szívesen fogadja a segítséget, a jótékonykodás pedig
az ön hangulatára is nagyszerű hatással lesz.

Március 21. – április 21.

Április 22. – május 21.

Ikrek

Május 22. – június 21.

Hódító kedvében lesz, és ez alkalommal bátran
számíthat Ámor támogatására is. Kedvességével
és magabiztosságával leveszi lábáról az ellenkező
nemet. A november 11-i újhold lehetőséget teremt
egy új kezdethez.

Rák

Június 22. – július 21.

Mindenki tudja, hogy ön nagyon családszerető ember,
most viszont még a barátokra, ismerősökre is lesz
ereje. A házimunkát ne vigye túlzásba! Ha sok mindent szeretne elvégezni, bátran kérjen segítséget.

Oroszlán

Október 23. – november 22.

Nyilas

November 23. – december 22.

Itt az idő, hogy szabad folyást engedjen az érzelmeinek. Mondja ki bátran, mire van szüksége, kitől mit
vár. Ezáltal egyaránt tisztázhat régi vitákat, és közelebb kerülhet azokhoz, akik fontosak önnek.

Bak

December 23. – január 20.

Ennek a hónapnak a kulcsszava a tolerancia és
az empátia. Egy váratlan élethelyzet arra kényszeríti
önt, hogy belebújjon másvalaki bőrébe. Bár ez
kihívást jelenthet, utána ön is sokkal jobban fogja
érezni magát.

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Valaki jó hatással lesz önre, így életmódjában pozitív
változás áll be. Ha le szeretne szokni valamiről, most
fókuszáljon arra, mennyivel gazdagabb lesz nélküle.
A szervezete meghálálja az odafigyelést!

A hűvös hetek még a legmozgékonyabb Vízöntő életében is az otthonra irányítják a figyelmet. Ha kedve
támad valamit felújítani, vagy alapos nagytakarítást
végezni, a megújult környezetben csodálatosan érzi
majd magát.

Szűz

Halak

Az ön számára dolgos lesz a november, aminek hatására anyagi helyzete is fellendül. Kollégáival közösen
sikerül megoldaniuk egy feladatot, ami jó hatással
lesz a munkahelyi légkörre.

Ebben a hónapban az egymásnak tett ígéretek kerülnek előtérbe, és ez nagyon jót fog tenni az emberi
kapcsolatainak. Hamarosan felélénkülnek ön körül
az események, ám ezt egy pillanatig sem fogja bánni.

Július 22. – augusztus 23.

Augusztus 24. – szeptember 22.
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Február 20. – március 20.

Minden időben
Nyíregyháza!
Hideg őszi napokon nincs is kellemesebb, mint egy frissítő séta után
a barátokkal vagy a családdal csobbanni egyet. Aki inkább kulturális csemegére vágyik, használja ki az időt, és látogasson el valamelyik múzeumba. A nap zárásaként egy hangulatos vendéglőben elfogyasztott finom
vacsora után kóstolja meg a vidékre jellemző pálinkák valamelyikét.

Sóstózoo

Ehhez ajánljuk:

Európa legjobb állatparkja 2015

A világ legritkább állatainak otthont adó tölgyerdőben több mint
5 000 állat között sétálhatnak a látogatók. Ócenárium, trópusi dzsungel, fókashow várja a ritka élményre vágyó turistákat. Európa száz
állatkertje közül a Nyíregyházi Állatpark lett Európa legjobb állatkertje
az évi 500 ezer látogató alatti kategóriában.

Aquarius Gyógy- és Élményfürdő

Egészség, szépség, elegancia.

Kincses Sziget, kamikazee csúszda, hullámmedence – minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő szórakozást az Élményfürdőben. A fürdő új, 1400 m2–es gyógyászati részlegében a fizikoterápiától a szaunáig, egyedülálló kezelésmódokkal várják a gyógyulni
vágyó vendégeket.

Jósa András Múzeum

Ősszel is jobbnál jobb programok közül válogathatnak a kultúrára
éhes látogatók a múzeumban. A „Sárga ördög”, az „Én elmentem
a vásárba…”, „… teli szeretettel az emberiség iránt…” című állandó
kiállítások mellett mindig tartogat valami újdonságot is az intézmény.

Kocka-Palota

A LEGO-rajongók kedvelt helye a Kocka-Palota. A kreatív foglalkoztató részlegben a játékok nemcsak a gyerekek örömére szolgálnak,
hanem fejlesztik az érzékelést, kézügyességet, kommunikációt, formálják a személyiségüket. A 3 D-s moziban kifejezetten ennek a célcsoport számára készített animációs filmeket vetítenek.

+ tippek

Aktív turistáknak: gyalog vagy két keréken a Kneipp-sétány felé
Természetbarátoknak: séta a Botanikus kertben
Ínyenceknek: eredetvédett pálinkák és tájjellegű ételek

Információ: Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.,
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
www.nyiregyhaza.info.hu

Slovnaft-hírek

Adja le

használt étolaját
a Slovnaftnál!

változtatjuk – a feldolgozás után a gázolaj bioösszetevőjeként hasznosítható. Gratulálunk! Azáltal, hogy a használt
étolajat átadta a Slovnaft töltőállomáson, ön kétszeresen is
védi a környezetet. A használt étolajból nyert bioüzemanyagösszetevő ugyanis több mint a felére csökkenti az üvegházhatású gázok képződését.

G

yakrabban, vagy csak időnként használ étolajat a
sütéshez? Szereti az olajban eltett paradicsomot
vagy a konzervszardíniát? Mihez kezd a megmaradt
használt étolajjal? Beönti a lefolyóba, WC-be, vagy csak egyszerűen kiönti a kertben… Ezek közül egyik sem jó megoldás
– az olaj eldugíthatja a lefolyót, a házhoz vonzhatja a kellemetlen rágcsálókat, és szennyezi a talajvizet is. Mi jobb megoldást kínálunk erre a problémára. Hozza el a használt étolajat a Slovnaft benzinkútjaihoz. Óvja meg a lefolyócsöveket az
eldugulástól, a természetet a szennyezéstől, a Slovnaft pedig
megjutalmazza önt. A BONUS Klub a használt étolaj
minden egyes leadott literjéért extra pontokat
ad, amelyeket az ön által kiválasztott jutalomra válthat.
A Slovnaftnál leadott használt étolaj egy
második esélyt kap. A Meroco partnercégünkkel történő együttműködés keretében a szennyező hulladékot energiává
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Most már talán magától értetődő, hogy hozzánk hozza a
használt olajat. Már csupán néhány gyakorlati tanácsunk van
az ön számára:
• minden típusú növényi olaj leadható
• a leadott olaj nem tartalmazhat semmilyen ételmaradékot
vagy vizet
• az olajat szűrőn keresztül töltse tiszta PET-flakonokba
vagy az olaj eredeti flakonjába
• adja át az olajat az üzemanyagtöltő állomás
kezelőszemélyzetének
• A kezelőszemélyzet az olaj szemrevételezéssel történő
ellenőrzése után a Bónusz kártyáján jóváírja
a jutalompontokat
• Büszkeséggel tölti el az a tudat, hogy nem szennyezte
be a lefolyócsatornát és a környezetet
Azon töltőállomások listája, amelyeken leadhatja
a használt étolajat, megtalálható
a www.slovnaftludom.sk weboldalon.

Van egy ötlete, hogyan teheti szebbé a környezetét?
Kezdetét vette a Zöld Oázisok támogatási program 10. évada!
A támogatási igényléseket 2015. december 7-éig küldhetik be.

www.oazy.sk

