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Irány a döntő!

nagy dicsőség vár a slovnaft play off jégko-
rongbajnokság döntőjének győztesére, hiszen 
a bajnoki cím mellett az új bajnoki trófeának 
is örülhet. a jégkorongkupa névadója a kiváló 
szlovák kapus, vladimír Dzurilla, a serleg  
a legendás stanley cup-ra hasonlít.
amennyiben az elsők között szeretne értesülni 
a bajnokcsapat híreiről, töltse le az új jégko-
rong-alkalmazást, így egy helyen kísérheti figye-
lemmel az izgalmas sportág világának izgalmas 
történéseit.
az április további izgalmakat is tartogat, hiszen 
a hónap végén kerül megrendezésre a labda-
rúgó slovnaft cup döntőmérkőzése is. a leg-
magasabb osztályú kupabajnokság döntő-
sei április 29-én mérkőznek meg egymással 
szlovákia legnagyobb és legmodernebb sta-
dionjában, nagyszombaton. a győztes szá-
mára a slovnaft cup-belépőt jelent az európai 
kupaküzdelmekbe.
Beköszöntött a tavasz, és a kellemes idő uta-
zásra csábít. autóval most olcsóbban kirándul-
hatnak azok, akik Bónusz-pontjaikat kedvez-
ményes árú üzemanyag vásárlására használják 
fel. a Bónusz-pontok gyűjtése roppant egy-
szerű, hiszen a slovnaft bármelyik töltőállo-
másán kérheti a Bónusz klub kártya kiállítá-
sát, amelyre azonnal jóváírják a vásárlásért járó 
pontokat. regisztrálni ezután is ráér. a Bónusz 
klub tagjai a katalógusban szereplő jutalmakra 
is beválthatják a pontjaikat, a katalógusban 
több mint 170 különböző pontértékű jutalom 
közül választhatnak.

kellemes utat kívánok!

anton molnár 
kommunikációs igazgató
slovnaFt, a.s.
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egymás közt
Szuperhősök ●➜ Az újszerű

●➜ A látnok

●➜ A százéves

●➜ A legenda

●➜ A brutális

Noha az autóipar hírei manapság egyre inkább 
a teljesítmények optimalizálásáról, a kis 
lökettérfogatú turbómotorok térnyeréséről és 
az alternatív hajtásokról szólnak, azért egyelőre 
a lúdbőrzést okozó szupersportkocsikról sem 
kell lemondanunk. a genfi autószalonon néhány 
lélegzetelállító betontorpedót mutattak be.

Feltámad

A Wankel-király
a mazda néhány éven belül visszatérhet a márka egyik védjegyének 
számí tó Wankel-motorhoz, legalábbis erre enged következtetni a legen-
dás rX-7 szellemi örökösének számító rX-vision tanulmányautó.  
a márka legújabb kori formanyelvén beszélő karosszéria 439 cm hosz-
szan, 195 cm szélességben és mindössze 116 centiméteres magasság-
ban foglalja össze mindazt, amit a mazda az elmúlt évtizedekben letett 
az asztalra. Bár korábban arról volt szó, hogy a gyár elveti a Wankel-
erőforrások alkalmazását, végül folytatták a fejlesztést, így az új rX-7-
ben egy minden eddiginél korszerűbb motor kaphat majd helyet.

tizenegyes

Jobb, mint Bondé
ugyan a legutóbbi james Bond-filmben látott 
DB10 nevű modell megmaradt tanulmány-
autónak, az aston martin nem hagyta szé-
riatípus nélkül a rajongókat: a DB 11 
még szebb is, mint filmsztár testvére. 
a márka megújulását hozó second 
century-stratégia keretében fejlesz-
tett sportkocsin első ránézésre lát-
szanak a változás jegyei, de meg-
maradt néhány, a márkára jellemző 
formajegy is. Új a motor is, az 5,2 lite-
res, duplaturbós v12-es csúcsteljesít-
ménye 608 lóerő 700 nm-es nyomaték 
mellett, ezzel a DB11 a márka valaha volt 
legerősebb sorozatgyártású modellje.

autós-motoros hírek
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Az utód

Még elképesztőbb
az olasz–francia gyökerekkel rendel-

kező márka, a Bugatti mindig is az 
elérhetetlen különlegességek terü-
letén volt otthon, előző modelljük, 

a veyron számos rekordot tartott a 
szériaautók világában. ám utódja, a 
napokban bemutatott chiron alapo-

san ráver a gazdagok és szépek által 
nagyon kedvelt elődjére is, hiszen 
1500 lóerőt szabadít az aszfaltra, 

és 2,5 másodperc alatt százzal szá-
guld álló helyzetből. az sem mellékes, 
hogy végsebessége 420 km/óra, bár 

ez inkább elméleti lehetőség, keve-
seknek adódik majd alkalmuk ezt 

kipróbálni. az alapár 2,4 millió euró.

Paripa

Maserati két keréken
ludivic lazareth, a neves francia motor- és quadépítő, híres arról, 
hogy mutatványaival sokkolja az értő közönséget éppúgy, mint azo-
kat, akiknek egyébként nem dobban meg a szívük egy-egy 
sportmotorkerékpár láttán. v8-as és v12-es quadjai után 
most egy maserati-erőforrással megbolondított, a stabili-
tás érdekében négykerekű motort készített. az lm 847-
re keresztelt brutális paripa meglovagolása közben egy 
4,7 literes, 470 lóerős v8-ast érezhet egészen testkö-
zelből a szerencsés zsoké.

Évforduló

Szülinapi „ajándék”
különleges kiadással ünnepli alapítója, Ferrucio lamborghini születésé-
nek századik évfordulóját az olasz márka. stílszerűen a centenario 
nevet adták az aventador kicsinosított és felpiszkált változatának, 
amelyet nem kevesebbért, mint 1,75 millió euróért kínáltak  
– a múlt idő azért indokolt, mert mind a 40 tervezett példány 
előre elkelt. az aventador 6,5 literes v12-es motorjának teljesít-
ményét 770 lóerőre növelték, ezzel a karbonszálas karosszériát 
viselő sportkocsi 2,8 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t.  
a lamborghini centenario végsebessége több mint 350 km/h.

KiShíreK
Algoritmushiba
tesztelés közben közúton karambolo-
zott a google egyik önjáró autója.  
az eset egy sávváltás közben történt, 
egy busz szaladt bele a kísérleti jár-
műbe. sérülés nem történt, mindkét 
fél nagyjából 20 km/órás sebességgel 
haladt. a google elismerte, hogy rész-
ben az algoritmus hibája okozta  
a balesetet.

Jön a fejvédő
a Forma–1-ben eldöntötték, hogy 2017-
től fejvédelmi eszközt szerelnek az 
autókra, miután az elmúlt években több 
baleset is ennek fontosságára hívta 
fel a figyelmet. a Ferrari versenyautón, 
teszteken, már fel is tűnt az alkatrész, 
kimi räikkönen fejének védelmében.

Olcsóbb villamosok
a legújabb tanulmány szerint az akku-
mulátorok árának csökkenése miatt 
hamarosan sokkal elér hetőbbé válnak 
az elektromos autók. a 2020-as évek 
közepére várják a szakértők az áttö-
rést, amikortól is olcsóbb lesz elektro-
mos autót birtokolni és fenntartani, mint 
hagyományos üzeműt.

Drága lesz
a honda évek óta ígérgeti és hullajtja el 
információmorzsáit az új nsX-szel kap-
csolatban, amit a közelmúltban meg is 
mutattak immár teljes, végleges válto-
zatában. a rajongókat és a potenciális 

vásárlójelölteket ezek után csak az ára 
izgatta, és most kiderült, hogy nem 

lesz olcsó mulatság: 180 ezer 
eurót kell kicsengetni érte.

autós-motoros hírek
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A Renault új lendülettel vetette be magát a felső-közép-
kategória küzdelmeibe: a talisman elnevezésű típusnak 
olyan jól ismert konkurensekkel kell szembenéznie, mint 
az ötajtós Ford mondeo vagy a Škoda superb.

Business
Felső-középkategóriás 
limuzinok

Škoda superb – Beérett
az egy évvel ezelőtt piacra került harmadik generációval már igazán 
beérett a felsőkategóriás Škoda, amely továbbra is a szegmens egyik 
legjobb ár/érték arányát kínálja. a meggyőző design mellett érez-
hető a technikai előrelépés is, miközben megmaradtak a legfőbb 
erények: óriási helykínálat, praktikus megoldások, megbízható-
ság. a menetkomfortra immár nem lehet panasz, a kormány-
zás közvetlen, a futómű finoman dolgozik; mindez alacsony 
zajszint mellett. a felszereltség is magasabb szintű lett, töb-
bek között fáradtságérzékelő, parkolóasszisztens, hátsó kiál-
lást segítő technológia, adaptív tempomat és lengéscsillapítás, 
valamint intelligens fényszóró is rendelkezésre áll.

Ford mondeo – újratervezés
a gyártás megszervezésének problémái miatt európába – az amerikai 
premiernél jóval később – másfél éve érkezett meg a mondeo új gene-
rációja. a gyártó azonban nem töltötte tétlenül a kényszerszünetet, 
folyamatosan fejlesztették a típust, amely így megkapott minden 
időközben megjelent technológiai újdonságot. megmaradt az óri-
ási belső tér, miközben a Ford mérnökei nemcsak az előző gene-
ráció kiemelkedő vezetési élményének továbbvitelére fektet-
tek hangsúlyt, hanem magasabb szintre emelték a komfortot és 
a biztonságot is. az alapfelszereltség pedig a prémiumkategóri-
ával vetekszik; igaz a kidolgozási minőség és az anyaghasználat 
még elmarad attól a szinttől.

renault talisman – szerencsehozó
a renault legújabb modellje egyszerre váltja le a laguna és latitude 
típusokat: a talisman nemcsak franciás kényelmével, óriási belső 

terével és poggyásztartójával próbál kitűnni, de technológiájával is. 
a teljesen digitális műszerfal alapfelszereltség, emellett a típus-
hoz fejlett multimédia-rendszer és akár Bose hifi is elérhető – 
utóbbit már 8,7 hüvelykes, függőleges tájolású központi kijel-
zővel társítják. a kivételes stabilitásról és menetkomfortról a 
négykerék-kormányzás, a számítógéppel vezérelt lengéscsillapí-

tás és a multi-sense technológia gondoskodik. utóbbi négy előre 
beállított menetprogramot (kényelmes, sportos, takarékos és sem-

leges) kínál, de teljesen egyénre szabhatóan is programozható.

osztályon

szemtől szemben
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Ford mondeo 
hosszúság  ................................ 4871 mm
szélesség  .................................  1852 mm
magasság  ................................  1482 mm
tengelytáv  ...............................  2850 mm
csomagtér  ..................................  525 liter
motorválaszték  ......... 3 benzines, 4 dízel
teljesítményszint .................  120-240 le
átlagfogyasztás  ..........  4,3-7,5 l/100 km
alapár  .................... 23 480–36 580 euró

design
az ötajtós karosszéria és az elnyújtott 
kupészerű forma a jelenlegi amerikai 
trendeket követi. az elegáns hűtőmasz-
kot és szépen ívelt övvonalat felvonultató 
design így sportos hangulatot áraszt.

Felszereltség
a mondeo alapfelszereltsége az egyik 
legbővebb a kategóriában. az extra tar-
tozékokat (köztük hanggal vezérelhető 
sync fedélzeti rendszer, városi kocca-
násgátló, önparkoló rendszer, masszázs-
ülés vagy motoros csomagtérajtó-nyitás) 
pedig egyenként, illetve csomagban is 
meg lehet rendelni.

Motor
a sokszorosan díjnyertes ecoBoost ben-
zinmotorokból az 1,0 literes, 125 lóerős 
és az 1,5-ös, 160 lovas egység, valamint 
a 2,0 literes erőforrás 203 és 240 lovas 
változatai állnak rendelkezésre. a dízel-
palettát az 1,5-ös, 120 lóerős motor mel-
lett a 2,0 literes aggregát 150, 180 és 
210 lovas verziói alkotják.

Škoda superb
hosszúság  ...............................  4861 mm
szélesség  .................................  1864 mm
magasság  ................................  1468 mm
tengelytáv  ................................ 2841 mm
csomagtér  .................................. 625 liter
motorválaszték  ......... 5 benzines, 3 dízel
teljesítményszint .................  120-280 le
átlagfogyasztás  ........... 3,8-7,1 l/100 km
alapár  ....................  21 590–41 990 euró

design
a külsőt a karakteres frontrésszel harmo-
nizáló hátsó rész, valamint a markáns, 
éles vonalak határozzák meg. az autó 
nem sokat nőtt, de nagyobb tengelytávjá-
nak köszönhetően jóval arányosabb.

Felszereltség
a négy szintben – active, ambition, style 
és laurin & klement – kínált típushoz 
alapáron jár a másodlagos ütközésvéde-
lem és a Front assist rendszer. a style 
felszereltségi szinttől felfelé a navigá-
ciót is magába foglaló multimédia-rend-
szert már 8 hüvelykes érintőképernyőről 
irányíthatjuk.

Motor
az öt benzines erőforrás közül az 1,4 tsi 
125 és 150 lóerős változatokban érhető 
el, az 1,8 tsi 180, a 2,0 tsi pedig 220 
vagy 280 lovas. a három dízel közül az 
1,6-os 120 lóerőt ad le, a 2,0 tDi-ből 
pedig 150 és 190 lóerős verzió létezik; 
utóbbi csakis a második felszereltségi 
szinttől felfele konfigurálható.

renault talisman
hosszúság  ...............................  4849 mm
szélesség  .................................  1869 mm
magasság  ................................  1463 mm
tengelytáv  ...............................  2809 mm
csomagtér  .................................. 608 liter
motorválaszték  ......... 2 benzines, 3 dízel
teljesítményszint .................  110-200 le
átlagfogyasztás  .......... 3,6-5,8 l/100 km
alapár  ....................  23 490–37 140 euró

design
a lagunák hagyományait megtörve az 
új típus nem ötajtós, hanem klasszikus 
négyajtós limuzin, igaz, kupés tetőívvel. 
a sziluett átlagos, de az első és a hátsó 
lámpatestek egyediséget kölcsönöznek a 
külsőnek. 

Felszereltség
a life, zen, intens és initiale paris foko-
zatokban értékesített típushoz alapáron 
jár többek között a kétzónás klímaberen-
dezés, a 4,2 colos kijelző, a Bluetooth, az 
esőszenzor, az esp, a visszagurulás-gátló 
és a tempomat, de opcionálisan tolatóka-
mera, head-up display, valamint a legtöbb 
fejlett asszisztensrendszer is elérhető. 

Motor
motorválasztékban egyelőre lemaradt a 
konkurenciától a francia modell. a három 
dízel közül az 1,5 literes 110 lóerőt ad le, 
1,6 literes pedig 130 és 160 lovas verzi-
óban érkezik. az 1,6-os turbós benzines-
nek két változata létezi: az egyik 150, a 
másik 200 lóerős. 

szemtől szemben
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a kia úttörőnek számít a kompakt szabadidő-autók pia-
cán, hiszen a sportage első generációja 1993-ban jelent 
meg – a koreai márkánál akkor valószínűleg még nem 
sejtették, hogy mennyire fontossá válik a típus az európai 
terjeszkedés szempontjából. az utóbbi 23 évben azon-
ban sokat változott a vásárlók felfogása: a suv-modellek 
népszerűsége töretlenül nő, így a zsolnán készülő 
sportage-ből tavaly több mint 100 ezer darabot adtak 
el európában, ami az öreg kontinensen értékesített kia-
modellek több mint negyedét jelentette.

sportcsomag
a sikersztori a negyedik generációval folytatódik, és a kia 
mérnökei nem titkolják, hogy a sportage-et európai zász-
lóshajójuknak tekintik. a típus azonban a többi kontinen-
sen is kapható, tervezése ezért nemzetközi összefogás-
ban zajlott. az alapmunkát a frankfurti központ végezte, 
de a végső kialakításban a koreai és kaliforniai designiro-
dák is részt vettek. 

a vonalvezetés kifejezetten dinamikus, de ahogy a szeg-
mens legtöbb szereplője, úgy a sportage is leginkább  
a frontrészével próbál kitűnni. lehet, hogy nem ez volt a 
szándék, de a lámpatestek és a hűtőrács összességében 
bohókás „arcot” eredményeztek. az biztos, hogy az új kia 
így megjelenésében is jobban elkülönül testvérmárkájától, 
az egyre komolyabb designjegyeket használó hyundaitól. 
Újdonság a kínálatban a gt-line felszereltségi szint, amely 
19 hüvelykes kerekekkel, dupla kipufogóval és fémhatású 
hátsó diffúzorral tesz hozzá a sportos megjelenéshez. 

ergonómia és minőség
a méretek enyhe növekedésével (a hosszúság 4, a ten-
gelytáv 3 centiméterrel lett nagyobb) tágasabbá vált a 
belső tér, így a második sorban ülőknek is tisztességes 
lábtér jut. a kényelmet fokozza, hogy a hátsó ülések hát-
támlájának dőlésszöge 23 és 37 fokos szög között 7 
fokozatban állítható, a felső szintnek megfelelő gt-line 
csomag (amely a silver, a gold és a platinum után követ-
kezik) pedig fűthető és szellőztethető üléseket is kínál. 

A tavalyi Frankfurti Autószalonon mutatkozott be a Kia 
sikermodellje, a sportage negyedik generációja. a zsolnán 
készülő járművel kapcsolatban nemcsak a gyár, hanem  
a vásárlók is nagy elvárásokat támasztanak.

Sikersztori
Kia Sportage

autóteszt
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a slovnaft partnerszervizei:
hoFFer s.r.o. - chevrolet; mariol kn s.r.o. - subaru; 
riVal car spol. s r.o. - peugeot; ekoauto s.r.o. 
Bardejov - hyundai; autospol VlasatÝ s.r.o. košice 
- seat, Škoda; aVion s.r.o. Žilina - subaru; omnia 
motors - honda; topcar machánek - Škoda és vW; 
autotechnika, s.r.o. - Škoda, hyundai, mitsubishi.

motor: 4 hengeres turbódízel
hengerűrtartalom: 1995 cm3

max. teljesítmény: 185 le, 4000/perc    
max. forgatónyomaték: 400 nm, 1750-2750/perc    
méretek: 4480/1855/1635 mm
tengelytáv: 2670 mm
csomagtér: 491/1492 liter
váltó: 6 fokozatú automata
végsebesség: 201 km/h
átlagfogyasztás: 6,3 l/100 km
ár: 34 490 euró

Javasolt olaj
MOL Dynamic Gold 5W-30

Kia Sportage  
gt-line 2.0 Crdi Hp

Felszereltség
hat légzsák, fűthető és szellőztethető első 
és hátsó ülés, négy irányban állítható, 
multifunkciós, fűtött bőr sportkormány, 
Bluetooth, 8 hüvelykes érintőképernyő, navi-
gációs rendszer, 320 wattos, 8 hangszórós 
jBl audiorendszer, vezeték nélküli mobil-
telefon-töltő, első és hátsó parkolóasszisz-
tens, tolatóradar, 60/40 százalékban dönt-
hető hátsó ülés könyöktámasszal, kétzónás 
klímaberendezés, hatfokozatú automata 
váltó, adaptív xenon fényszórók, leD hátsó 
lámpa és nappali menetfény, panoráma 
napfénytető leD belső világítással, sávtartó 
asszisztens és sávelhagyásjelző, sebesség-
korlátozás-kijelző rendszer, guminyomás-
ellenőrző rendszer, összkerékhajtás, menet-
stabilizátor, visszagurulásgátló, tempomat, 
19 hüvelykes könnyűfém felnik.

a csomagoknak 40 literrel több hely jut, a poggyásztér 
ajtaja és padlószintje is alacsonyabb lett, ami a nagyobb 
súlyú rakományok bepakolását könnyítheti meg. az akár 
másfél köbméteresre is növelhető csomagtartó kétszin-
tes, így akár kívülről nem látható helyre is pakolhatunk. 
az ergonómia és az összeszerelési minőség példás: a víz-
szintesen kétfelé osztott műszerfal felső részében kapott 
helyett a gt-line verzió 8 hüvelykes navigációs érintő-
képernyője (alapáron 7 hüvelykes kijelző jár), az alsó rész 
pedig a vezérlőszint, ahol a gombok, kapcsolók találhatók. 

méltó a nevére
sokan a jobb kilátásért választják a suv-okat, de a 
sportage tolatóradarral és parkolóasszisztenssel is segít  
a manőverezésben. Felszereltségtől függően pedig további 
segédeszközök – sávelhagyásra figyelmeztető, sávtartó 
berendezés, holttérfigyelő, önműködő vészfékező rend-
szer és táblafelismerő – állnak a vezető rendelkezésére. 
Benzinmotorból az 1,6-os, turbós erőforrás 132 és 177 
lóerős verziója van a kínálatban, dízelből pedig az 1,7-es, 
115 lovas, illetve a 2,0-s 136 és 185 lóerős változatai.  

utóbbihoz opcionális a hatfokozatú automata váltó, viszont 
alapáron jár az elektronikus vezérlésű négykerékmeghaj-
tás, amely helyzettől függően akár 0-100 százalék arány-
ban is képes elosztani a nyomatékot az első és a hátsó 
tengely között. a legerősebb motorral és a gt-line cso-
mag 19 hüvelykes felnijeivel szerelt sportage már valóban 
méltó a nevéhez, amit a közvetlen kormányzás és  
a sportos hangolású futómű is alátámaszt.

autóteszt
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a legvonzóbb tévéhíradósok közé tartozik. gyermekkora óta 
táncol, saját bevallása szerint ennek köszönheti a jó alakját. 
Az újságírót akkor fedezte fel magában, amikor egyszer otthon 
eléje került egy diktafon. a munkájáról szívesen beszél, de  
a magánéletéről harapófogóval kell belőle kihúzni a szavakat. 
Nekünk legalább annyit sikerült megtudnunk, hogy tavasszal 
hová készül új barátjával, martinnal.

A média mozgatja 
a világot

Lucia Barmošová

címlapsztori
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stílus&lendület: Ön újságírást tanult. Helyszíni tudó-
sító kollégái a terepen vannak, ön viszont többnyire 
a stúdióban. Szívesen átélné az ő élményeiket? Ha 
mégis helyszíni riportot készítene, az miről szólna? 
lucia Barmošová: a tasr-ben (szlovák sajtóügy-
nökség) dolgoztam, majd később magán- és közszol-
gálati rádióknál. Én is helyszíni tudósítóként kezdtem, 
külföldi és hazai riportokat készítettem, és úgy gondo-
lom, hogy ez ma sem esne nehezemre. míg a múltban 
többnyire politikai témákkal foglalkoztam, ma már 
inkább mediális témákat választanék, például a joj 
televízió fejlődését napjainkig.

s&l.: Élő adásban kerül a képernyőre – a kamerák 
mindent rögzítenek, a legapróbb hibát is. Nem tart a 
váratlan helyzetektől? Hogyan készítik fel önöket az 
ilyen eseményekre a tévénél? 
l. B.: a váratlan helyzetek kezelésére a saját gyakor-
latunk készít fel. erre nem létezik semmilyen konk-
rét utasítás. az a legjobb, ha az ember a saját bőrén 
tapasztalja meg az ilyen helyzeteket, és akkor való-
ban megérti, hogy mindez mit jelent. ennyi év alatt 
már nálunk is sok minden előfordult élő adásban. 
nem is oly régen történt, hogy a stúdióba berepült egy 
nagy légy és elkezdett körözni az arcunk előtt, majd 
letelepedett a kollégám gallérjára. megkérdeztem, 
hogy lecsaphatom-e. amikor éppen nem voltunk 
képen, a kezem ügyében lévő papírokkal nagy erő-
vel a kollégám nyakára és arcára csaptam. a felada-
tot sikerrel megoldottam, de a sminkeseknek kellett 
rendbe hozniuk kollégám vöröslő arcát. így aztán a 
következő riportnál nagy kihívás volt, hogy komoly arc-
cal vezessük tovább a műsort. szerencsére nem volt 
komoly a téma. 

s&l.: Sokan nemcsak a tartalom, hanem a moderá-
torok külseje és öltözete miatt is nézik a tévéhíradó-
kat. A fáradt riporterek nem féltékenykednek önökre 
amiatt, hogy önök mindig szépek és rendezettek a 
kamera előtt? 
l. B.: riporter kolléganőim is minden reggel először a 
maszkmesterhez mennek, aki profi módon megfésüli 
és kisminkeli őket. az öltözködésre is van pénzügyi 
keretük, hogy szép és divatos legyen a ruházatuk – 
ez a férfiakra is érvényes. természetesen éjjel is tör-
ténhet valami, de a szolgálatban lévő riporter tudja, 
hogy szükség esetén ki kell mennie forgatni, és erre 
fel van készülve.

s&l.: Eleinte rádiózott, majd váltott a televízióra. 
Talán azt mondták, hogy a rádióhoz túl szép? 
l. B.: a televízióból felkértek, hogy vegyek részt egy 
meghallgatáson, amelyen a reggeli híradóhoz keres-
tek bemondókat. tetszett az ajánlat, hiszen a rádió-
ban olykor a hét minden napján reggeltől estig bent 
voltam. változást akartam, de bevallom, hogy a rádió 
továbbra is a szívügyem maradt. 

s&l.: Egy ideig újságírást is tanított. A saját gyakor-
latából milyen példákat említett diákjainak a leggyak-
rabban? Milyen a szlovák média?  
Érdemes itt dolgozni? 
l. B.: a főiskolán a mai napig is külsős pedagógusként 
tanítok. az órákon foglalkozunk a média fejlődésével 
itthon és a világban, valamint néhány diáknak a diplo-
mamunkája megírásához is segítséget nyújtok. 

Névjegy
Dr. lucia Barmošová phD.

Születési idő: 1982. június 2.; Születési hely: pozsony; Csillagjegy:  

ikrek; Foglalkozás: a tv joj esti híradójának műsorvezetője, főiskolai óra-

adó tanár; Médiamunkásságának kezdetei: iskolai újság főszerkesztője,  

a tasr szerkesztője, rádiós hírműsorok szerkesztője és bemondója; 

Hobbi: természet, tánc, zongora, fujara.

a pozsonyi lucia Barmošová középiskolásként az iskola diákmagazinjának 

főszerkesztője volt, valamint internetes újságoknál is dolgozott. Érettségi 

után a pozsonyi komenský egyetem bölcsészkarán újságírást tanult. már 

egyetemistaként a tasr nemzetközi osztályának szerkesztője lett, később 

pedig rádiós hírszerkesztőként és bemondóként tevékenykedett. 2005-

től televíziós hírműsorokat moderál. a televízióhoz kerülve eleinte a tv 

joj reggeli műsorát és a joj, to musíte vidieť (jaj, ezt látniuk kell) promo-

műsort vezette, jelenleg a tv joj fő hírműsorának moderátora.

címlapsztori
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s&l.: Facebook-profilján egy egzotikus tengerparton 
készült fotó látható. Gyakran említi viszont, hogy szívesen 
tölti szabadidejét Szlovákiában. Megvárja a nyarat, vagy 
már most, tavasszal is elutazik a tengerhez?  
l. B.: ez azért van így, mert csak néha, időnként  
megyek fel a Facebookra, és a fotók, amelyeket még 
tavaly júniusban töltöttem fel, mostanáig is ott vannak. 
szívesen megyek kirándulni a természetbe, a barátom-
mal, martinnal elterveztük, hogy szlovákiai és csehor-
szági várakat látogatunk meg, és igen, a tengerhez  
idén is készülök.

s&l.: Tavasszal mindannyian még csak ébredezünk. Van 
valamilyen jó tippje, hogy hogyan gyorsítható fel ez a 
folyamat? 
l. B.: Örülni kell az életnek, minden apróságnak és min-
den egyes új napnak.

a média szlovákiában olyan, mint az európai országok 
többségében, duális rendszerben működik, alkalmazkodik 
a trendekhez, bár néha lassabban, mivel figyelembe veszi 
a szlovák közönség egyediségét és aránylag konzervatív 
természetét. hogy érdemes-e ebben a műfajban dolgozni? 
a média mozgatja a világot. varázsa és hatalma van.

s&l.: Mindig vidámnak, mosolygósnak tűnik. Önt nem 
keríti hatalmába a tavaszi fáradtság? Nem tart tavaszi 
diétát, méregtelenítő kúrát?
l. B.: optimista vagyok, és minden egyes napnak örü-
lök. a testemet nem kínzom diétákkal. a kondíciómat 
és a karcsúságomat mindenekelőtt tánccal igyekszem 
megtartani, hetente kétszer latin-amerikai táncra járok. 
zongorázás közben is jól tudok relaxálni, újabban pedig 
fujarán is játszom. nagyon jó kikapcsolódás. 

s&l.: A tavasz a kedvenc évszaka? Friss illatok, több nap-
sütés, kevesebb ruha. Mit tervez mostanában, van vala-
milyen tavaszi szokása?
l. B.: Én minden évszakot szeretek. mindegyiknek meg-
van a maga szépsége: nemrég síelni voltam a szlovák 
hegyekben, ahol még gyönyörűen hullott a hó. Örülök 
azonban a tavaszi napsütésnek, kedvelem a színes tava-
szi divatot és a tavaszi hegyi turisztikát is. 

s&l.: Gyönyörű karcsú az alakja. A nővére, Kvetka 
Horváthová műsorvezető a kislánya születése után 
egy ideig túlsúllyal küzdött. Gondolja, hogy ez önnel is 
megtörténhet? 
l. B.: mivel soha életemben nem tartottam diétát, tar-
tok tőle, hogy ha várandós leszek, akkor ajtót kell bontat-
nunk. azt gondolom azonban, hogy egy nő néhány kilós 
többlettel is lehet csinos és szexi. Örülök annak, hogy 
végre a „vér és tej” típusú modellek is előtérbe kerülnek. 
az a fontos, hogy az ember hogyan érezi magát, és milyen 
a kisugárzása.

címlapsztori
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A LEGJOBB 
ÁR/MINŐSÉG ARÁNY

Szerencsés utat!

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

Köszönjük a bizalmat!

 A4-bestbuy-HU-OK.indd   1 19/06/15   13:50



lehetőség a céltudatos végzősök számára
a growww program olyan céltudatos fiatal emberek – legfel-
jebb egyéves szakmai gyakorlattal rendelkező főiskolai vagy 
egyetemi végzősök – számára elérhető, akiknek jó érzékük 
van a csapatmunkához. e célból a slovnaft az idei évre 24 
munkahelyet tervez létrehozni. 

két kiválasztási forduló
a fiataloknak a programba történő felvétele előtt többfordu-
lós kiválasztási versenyben kell helytállniuk. a verseny első 
fordulójában az érdeklődők nyelvi és személyiségi on-line 
tesztelésen vesznek részt. akik továbbjutnak, a második for-
dulóban személyes interjúban kell bizonyítaniuk rátermett-
ségüket. a legsikeresebb pályázók a growww 2016-os 
program résztvevői lesznek, melynek végeztével lehetőségük 
nyílik arra, hogy állandó alkalmazotti viszonyba kerüljenek  
a slovnaFt vállalattal.

ajánlatok tizenhárom országból
a végzősök számára kiírt growww program nem újdonság. 
a mol-csoport, amelybe a slovnaft is beletartozik, először 

2007-ben hirdette meg. a program tíz év leforgása alatt 
jelentős nemzetközi méreteket öltött. a mol-csoporthoz 
tartozó társaságok idén tizenhárom országban – Bosznia- 
hercegovinában, csehországban, horvátországban, 
magyarországon, németországban, pakisztánban, 
lengyelországban, ausztriában, romániában, szlovákiában, 
szlovéniában, szerbiában és olaszországban – több mint 
170 munkahelyet kínálnak a fiataloknak.
a programról bővebb tájékoztatás a www.slovnaft.sk/
growww internetes oldalon található.

Hogyan kezdjük el?
azon végzősök, akik egy nemzetközi olajipari társaságnál 
szeretnének dolgozni, 2016. április 8-ig küldhetik be 
önéletrajzukat a growww2016@slovnaft.sk e-mail címre, 
vagy tölthetik ki a regisztrációs formanyomtatványt  
a www.slovnaft.sk/growww internetes oldalon, illetve  
e célra felhasználható a linkedin (mol group) is.

nem ismeri? a főiskolások azonban tudják, hogy mi ez. És ha mégsem, 
akkor még mindig van esélyük arra, hogy megtudják – és persze 
jelentkezzenek rá. a slovnaft programja kiváló lehetőség az ambiciózus 
fiataloknak, hogy részesei lehessenek a kőolaj-kereskedelem érdekes 
világának, és elindítsák karrierjüket.

Growww 
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a dakarról szóló könyvet

meglepetés!
a kiállítás leglátványosabb része, az Év motorkerékpárja című 
újságírói ankét eredményhirdetése szintén Štefan svitkóról 
szólt. az esemény egy meglepetéssel is szolgált: ott tartották 
a „Štefan svitko és a Dakar” című könyv keresztelőjét, amely 
a motorkerékpár-versenyek rajongói számára autentikus 
módon mutatja be az extrém verseny részleteit. a motorke-
rékpáros versenyzők végső erőtartalékaikat is igénybe vevő 
küzdelem hangulatát, valamint Štefan svitkónak az ezüst-
éremhez vezető útját a könyv fotók százaival illusztrálja. 

olajjal keresztelte meg
a „Štefan svitko és a Dakar” című könyvet a slovnaft válla-
lati és marketingkommunikációs igazgatója, anton molnár 
mol Dynamic motorolajjal keresztelte meg a könyv szer-
zője, peter haršáni és a motorkerékpáros versenyző, Štefan 
svitko társaságában. ez a motorolaj segített 
svitkónak abban, hogy a ktm versenymotort 
kiváló formában tartsa az egész verseny folya-
mán.  „elsősorban nagy felelősséget érzek, mert 
a könyv egy olyan ember útját mutatja be, akiről 
méltán állíthatom, hogy a szlovák motorkerékpá-
ros sport legnagyobb kincse lett az elmúlt évek-
ben. Bízom benne, hogy a könyv mindenkinek örö-
met szerez, és a fiatal motorkerékpáros  
generáció tagjait arra ösztönzi, hogy Štefan svitko 
nyomdokaiba lépjenek,” – mondta el bevezetőjé-
ben anton molnár.  a színvonalas könyv elérhető  
a könyvesboltokban.

MOL Dynamic

Štefan svitko és a dakar
az a4-es formátumú könyv 184 színes oldalt tartalmaz. 
minden raliversenyről beszámol, amelyen Štefan részt 
vett (Dakar 2010–2016, el chott 2013, merzouga 2015). 
Bemutatja a Dakar-ralit, annak történetét és a navigáció 
módját. a könyv ezenkívül leírja a versenyző által választott 
technikát, amellyel végigküzdötte a versenyek versenyét. 

Peter Haršáni, szerző

A pozsonyi Incheba területén márciusban megrendezett Motocykel 2016  
kiállításon a látogatók személyesen is találkozhattak Štefan Svitkóval,  
a slOVnaFt team élvonalbeli, a dakar-ralin remeklő versenyzőjével, meg tekint-
hették a Ktm motorkerékpárt, amelyen végigküzdötte az egész távot, valamint  
a legendás „Beduinfej” szobrocskát, amelyet a kiváló 2. helyezéséért kapott.  

mindig a slovnaft színeiben
Štefan svitko és az őt kísérő slovnaFt team számára  
a 2016-os Dakar – amelyet szintén megörökít a könyv – 
immár a hetedik sivatagi kalandot jelentette. a versenyző 
a Dakar minden évfolyamában a slovnaft támogatásával 
indult. a Dakaron svitko mindig megbízott a mol Dynamic 
olajokban, mivel azok extrém üzemi körülmények között is 
kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek. az autósok ugyaneze-
ket a mol Dynamic kenőanyagokat vásárolhatják meg  
a slovnaft üzemanyagtöltő állomásain.

keresztelték meg
olajjal
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Kert hiányában egyre 
többen válunk lakás- vagy 

balkonkertésszé, hiszen így lehet 
saját zöldségünk, színpompás 

virágunk, dzsungel a szobánkban. 
A kertészetekben járva nehéz 
megállni, hogy ne csapjunk le 

mindenre, ami zöld vagy virágos. 
de mi lesz szerzeményeinkkel, 
miután lakótársainkká válnak, 

hogyan viseljük gondjukat?

nagyobb a teherbírásunk, és kisebb eséllyel leszünk 
betegek, ha a közvetlen környezetünkben növé-
nyek élnek. ráadásul sokuk arra is képes, hogy 

megtisztítsa a levegőt, ami egyébként káros anyagok-
kal és elektromos berendezéseink miatt túl sok pozitív 
töltésű ionnal van tele. lakás vagy erkély, egyre megy, 
a lényeg, hogy zöld társaink segítenek nekünk, mi pedig 
szeretnénk őket sokáig megtartani.

tavaszi „földmunkák”
ahogy megérkezik a tavasz, növényeink biológiai órája 
is jelez, és a hosszú téli nyugalom után igényelni kezdik 
az intenzívebb törődést. ahogy egyre több a fény, bein-
dul a növekedés, amit gyakoribb locsolással és tápolda-
tozással kell támogatnunk. lesz olyan is, amelyiket át kell 

ültetnünk, és erre a tavaszi időszak a legoptimálisabb – 
ez elsősorban azokra vonatkozik, amelyek egyszerűen 
kinőtték a cserepüket, vagy ideiglenes tartóban voltak, 
ami épp csak arra volt elegendő, hogy elhozzuk benne 
a boltból. továbbá az a növény is frissítést kér, amely-
nek két évnél régebben volt cserélve a földje. a növények 
ugyanis hamar felélik a hozzáférhető tápanyagot, így nem 
csoda, ha egy idő után már nem fejlődnek. a nagyobb, 
kifejlett példányokat ne bolygassuk a cserepükben, csu-
pán a felszínen cseréljük újra a régi földjüket.

zöld!
tavaszi virágos teendőink

átültetési 
alapszabály

növényünket az eredetihez 
képest mindössze 2–4 centivel 

nagyobb cserépbe ültessük 
át, illetve az első hónapban ne 

tápoldatozzuk, mert kiég. tegyük 
a frissen költöztetett növényt 
világos helyre, de semmiképp 

sem tűző napsütésre. locsoljuk 
összegyűjtött eső- vagy már 

kihűlt forralt vízzel.

Az az éltető 

natúra
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Falak közül az erkélyre
április elején virágaink elhagyhatják a szobafogságot. 
arra azonban ügyeljünk, hogy még a leginkább fényked-
velő fajták sem kedvelik a téli sötétség után a tűző nap-
sütést, így ha csak napos oldalon van helyünk, készítsünk 
nekik árnyékolóhálót. ha a földszinten lakunk, tart-

suk észben, hogy talaj menti 
fagyok akár május elejéig 
is előfordulhatnak, így vagy 
később tegyük ki érzékeny 
növényeinket, vagy helyezzük 
őket asztalra, állványra. a sza-
bad levegőre való kiköltözte-
tésre a legtöbb növény alkal-
mas, sőt jót is tesz nekik az 

állandó fény és friss levegő. a cserepet tegyük egy nagy, 
nedves tőzeggel és virágfölddel teli edénybe, így megaka-
dályozva a gyors kiszáradást.

ha kezdők vagyunk…
a balkonra persze nemcsak szobalakóink költözhetnek ki, 
hanem új jövevények is. egy átlagos erkélyen szinte min-
den virág és zöldségféle sikerrel termeszthető, csupán 
a fény- és vízigényükre, illetve a várható méretükre kell 
ügyelni. tervezéskor tartsuk szem előtt, hogy sok növény 
a kezdeti méretéhez képest nagyot fog nőni, így ne 

csüggedjünk, ha balkonládánk az ültetéskor még kissé 
foghíjas képet mutat, a gyorsan cseperedők meghálálják 
még előrelátásunkat. 
menjünk biztosra! válasszunk viszonylag igénytelen 
dísz- és fűszernövényeket. ilyen a cserjés margitvirág, a 
sétányrózsa vagy bokros verbéna, a fűszerek közül pedig 
a kakukkfű, a majoránna, a rozmaring és a menta. ezek 
tűző napon és félárnyékban is kiválóan fejlődnek, és 
akkor sem kell aggódnunk, ha néha megfeledkezünk a 
locsolásról.
ha szeretjük a vidám színeket, próbálkozzunk bátran fuk-
sziával. ez ugyan egy fokkal igényesebb fajta, de ha fél-
árnyékban tartjuk, valamint ügyelünk víz- és tápanyag-
igényére, megszámlálhatatlan mennyiségű virág lesz a 
jutalmunk. a leanderhez hasonlóan azonban télen a fuk-
sziát is hűvös, 4-9 fokos, világos helyiségben kell tartani, 
így nem maradhat a szabad levegőn.

mikor nem vagyunk otthon
növényeink komoly ellensége a sötétség és szárazság. 
ha hosszabb utazásra indulunk, s a lakást besötétítve 
hagyjuk, akkor is legyen egy szoba, ahova összegyűjt-
jük a zöldeket, ide pedig engedjünk be fényt vagy állít-
sunk időzítőt, hogy napi több órát mindenképp világosban 
töltsenek a növények. másik rendszeres probléma, hogy 
mire hazaérünk, locsolószemélyzet híján virágaink fele 
elszárad. ezt egy egyszerű rendszerrel kiküszöbölhetjük: 
helyezzünk a cserepek mellé egy nagy tál vizet, s abból 
vezessünk át egy-egy pamutzsinórt a cserepekbe, a 
földbe. a zsinór két vége legyen egy magasságban – ezzel 
kész is az automata „nedvesen tartó” rendszer.

tipp  gyümölcsös -
kert az erkélyen 
unjuk, hogy soha nem jutunk igazán 
jó ízű eperhez? termesszük magunk! 
a csüngő földieper kimondottan 
alkalmas a balkonlétre. a palánták 
március közepétől augusztus 
közepéig bármikor elültethetők. 
használjunk jó minőségű, tápdús 
virágföldet, és ne feledkezzünk meg 
a tápanyagok rendszeres 
utánpótlásáról sem. 
Bár a csüngő eper 
már önmagában 
is csodás, díszítő 
értékét tovább 
fokozhatjuk, ha 
rózsaszín virágú 
fajtát választunk.

és60% FölD 

keVerékéBől áll.

a legjoBB VirágFölD 

40% tőzeg 

tipp

Fellélegezhetünk
a szakirodalom úgy tartja, amellett, 
hogy a növények jelenléte hangula-
tunkra, de még teljesítményünkre is jó 
hatással van, bizonyos fajták a légzést 
is megkönnyítik. ilyen például több 
filodendron faj, a vitorlavirág, a boros-
tyán, a kis levelű fikusz, de a krizan-
tém és a gerbera is.

natúra
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Reggelente úgy ébred, hogy a fürdőszobáig 
sincs kedve elmenni, nemhogy a munkahe-
lyére? kora délután már olyan fáradt, mintha 

legalább is egy ultramaratonon lenne túl? este pedig 
nem is érdekli, mi lett a kedvenc sorozatának a vége? 
ha önnek is ismerősek ezek a tünetek, ne aggódjon: 
mindez csupán a szervezet reakciója a téli üzemmód-
ról a tavaszira való átállásra. ráadásul néhány prakti-
kával orvosolható.

hormonok és vitaminok
a tavaszi fáradtság viszonylag jól ismert jelenség, 
amely főleg a nők, a fiatalabbak és középkorúak 
köré ben fordul elő, de a férfiakat és az idősebbeket 
sem kíméli. a szakértők szerint a jelenség hátteré-
ben összetett okok állnak, amelyeket alapvetően két 
nagy csoportra oszthatunk. a fáradtságérzet kialaku-
lását elsősorban a hormonháztartásunk megváltozott 
működése okozza, melyben két hormon, az alvási cik-
lust irányító melatonin és a boldogsághormonnak is 
nevezett szerotonin játszik fontos szerepet. a sötét 
téli hónapokban ugyanis megnő a melatonin meny-
nyisége, aminek következtében nagyobb az alvás-
igényünk is. a hónapokig tartó fényhiány miatt pedig 
szerotoninhiány alakul ki a szervezetünkben, ami 
negatívan befolyásolhatja a hangulatunkat.
a tavaszi fáradtság másik oka a vitaminhiány.  
tél végére ugyanis többnyire átállunk a zsírban gazdag 
és kalóriadús étkezésre, a friss gyümölcsökből  

Vajon tavaszi rosszkedvünk 
tudományosan igazolható jelenség,  
vagy csak ezzel magyarázzuk  
a lehangoltságunkat? Eláruljuk: a tavaszi 
fáradtság nagyon is létező jelenség,  
de tünetei enyhíthetők.

 tavaszi 
fáradtságot!

Győzzük le
a

Kimerült gyerekek
a tavaszi bágyadtság a gyerekeknél is elő-
fordul, a megoldás pedig a felnőttekéhez 
hasonló: több és intenzív mozgással, egész-
séges, vitamindús táplálkozással, szabad 
levegőn tartózkodással javítható a kicsik köz-
érzete. ha azonban a fáradtság olyan mér-
tékű, hogy az az iskolai teljesítmény rovására 
megy, akkor indokolt szakemberhez fordulni. 
azoknál a gyerekeknél ugyanis, akiknél jelen-
tősen gyengébb a tanulmányi eredmény az 
első félévben a másodikhoz képest, érdemes 
arra gyanakodnunk, hogy érzékenyebbek  
a napfényhiányra és ez okozza a teljesít-
ménybeli romlást.

életmód
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8

a labdajátékok szereznek örömet, és egyre többen 
akadnak, akik inkább a csendes, meditatív formá-
kat részesítik előnyben, mint például a jógát. Fontos, 
hogy minél többet mozogjunk a szabadban és még 
világosban, hogy a napfény jótékony hatását is élvez-
hessük. így talán hamarosan a szervezetünk is átáll a 
tavaszi időszámításra, és a természettel együtt mi is 
felélénkülünk.

és zöldségekből kevesebbet fogyasztunk, így pedig 
vitaminból és ásványi anyagból is kevesebb jut  
a szerve zetünkbe. ráadásul hideg időben általában 
ke vesebbet is mozgunk, és ritkábban tartózkodunk a 
szabadban, a mozgáshiány pedig lassítja az anyagcse-
rét, amely a kondíciónkra is hatással van. mindezek 
eredményeképpen jön létre az a kellemetlen állapot, 
amelyről a bevezetőben szóltunk: a megnövekvő alvás-
igény, a folytonos álmosság, a fáradékonyság és az 
ellustultság kora tavasszal mind jelentkezhet. 
a fizikális tüneteken túl gyakori a kedvetlenség és  
a melankólia is – a sokak által ismert „semmihez 
nincs kedvem” állapot. De ez nem minden, a szakem-
ber szerint ehhez járulhat még általános motiváció-
csökkenés is, ami súlyosabb esetben a munkahelyi 
teljesítményt is komolyan befolyásolhatja. rosszkedv 
ellen sokan az evésbe menekülnek, és édességgel 
igyekeznek pótolni a boldogsághormonokat. ekkor 
viszont általában jönnek a pluszkilók is.

akkor mit tehetünk?
egészséges életmóddal – elsősorban a rendsze-
res napi ritmus betartásával, kellő vitaminbevitel-
lel és legfőképpen minél intenzívebb testmozgás-
sal – enyhíthetők a tünetek. „De hát alapvetően is 
fáradt vagyok – még sportoljak is?” – a paradoxon 
talán több olvasóban is felmerült. pedig a hosszú-
távú mozgások garantálják az endorfin termelődését. 
a mozgásformát persze ezúttal is érdemes személyre 
szabottan megválasztani. vannak, akiknek a „fér-
fias” és komoly fizikumot igénylő sportok, másoknak 

Étel: naponta többször keveset együnk, és sok zöld-
séget-gyümölcsöt fogyasszunk. különösen figyeljünk 
a B

5
-vitamin- (pisztráng, tojássárgája, máj, diófélék, 

ca membert) és a B
6
-vitaminforrások (olajos magvak,  

lencse, tonhal, lazac) fogyasztására.
Ital: tartsuk be a minimum két liter folyadék/nap 
szabályt.
Zuhanyozás: a meleg, lazító kádfürdőzés helyett ezúttal 
inkább váltott hideg-meleg vízzel zuhanyozzunk, ez ser-
kenti a vérkeringést.
Szauna: a szaunának kiváló stresszoldó és méregtele-
nítő hatása van.
Mozgás: a fizikai aktivitással is jelentős mennyiségű 
örömhormont pótolhatunk – nem is beszélve a bensősé-
ges szerelmi együttlétekről.
Reggeli: egész évben fontos, de tavasszal, mikor egyéb-
ként is könnyebben merül le a szervezetünk, figyeljünk rá, 
hogy a reggeli energiamennyiséget mindenképp bevigyük.
Nevetés: történjen az társasjátékozás közben, vagy egy 
bugyuta filmvígjáték hatására – a nevetés minden eset-
ben felszabadító! ahogy a mosolygás is. törekedjünk rá 
minél többször.
Ki a szabadba: ha süt a nap, legalább tíz percre men-
jünk ki a levegőre, máris érezni fogjuk jótékony hatását.

tipp lehangoltság 
ellen – testnek  
és léleknek

kellő vitamin-
bevitellel és 
legfőképpen 
minél intenzívebb 
testmozgással 
enyhíthetők  
a tünetek.

életmód
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Nem tetszik az alakja a télen felszedett kilók 
miatt? Fogyni szeretne és szexi lenni, de nem 
tudja, hogyan égesse el a felesleges kalóriákat? 

melyik sport a leghatékonyabb a testsúly csökkentésére? 
megkértük Ľuboš Gscha sportedzőt, hogy magyarázza el, 
miként kell helyesen tornázni, és hogyan lehet egészsé-
gesen lefogyni mozgás által.
„nem gondolom, hogy a fogyáshoz egy bizonyos fajta 
sportot a leghatékonyabbnak tekinthetnénk. ha csak azt 
nézzük, hogy mivel adhatunk le a legtöbbet testsúlyunk-
ból, az első helyen a kitartó futás, a triatlon, a kerékpá-
ros turisztika és más, hosszan tartó aktivitások szerepel-
nek, amelyek nagy kalóriaveszteséggel járnak. a torna 
azonban egy olyan tevékenység, amely lényegében növeli 
a testtömeget, viszont az izomzat növekedésével csökken 
a zsír mennyisége. 
a kitartást igénylő aktivitásokkal havonta több kilót is 
képesek vagyunk lefogyni, de a test összetételében és 
az izomzat eloszlásában nem áll be változás, vagy csu-
pán minimális mértékben. helyes tornázással csak kis 
mértékben fogyhatunk, vagy egyáltalán nem. a testtö-
meg rövid ideig akár nőhet is, de a test összetétele és az 
izmok eloszlása (a proporciók) jelentős mértékben meg-
változhat. vagyis a mérleg nagyjából ugyanazt az értéket 
mutatja, ám a nadrágméret mégis csökken.”

kerékpár vagy tornaterem?
sokan kardiogyakorlatok segítségével szeretnék a zsírt 
elégetni, mások viszont a súlyzós erőgyakorlatokat részesí-
tik előnyben. a fogyás szempontjából ki jár jobban a végén? 
a kardiotréning: gyors zsírégetést eredményez, de nem 
jár alakformálással.
a kardiotréning célja a szív és az egész kardiovaszkulá-
ris rendszer támogatása. ez egy aerob tréning, amelynél 
az izmoknak sok oxigénre van szükségük. vagyis kerék-
pározás és jogging? igen, de ide tartozik az úszás, a tánc, 
a labdarúgás és az ugrókötelezés is. Döntő tényező, hogy 
a kalóriaégetés egy bizonyos pulzusfrekvencia mellett 

A szakértők szerint alakunkra 70%-ban az étkezés van 
befolyással és csak 30%-ban a testedzés. Bár számos 
diétás program hatásos, de csak nagyon rövid ideig, 
mivel egy bizonyos idő elteltével az ember gyorsan és 
szívesen tér vissza a szokásos kerékvágásba. 

Az alakformálást kezdjük 

a  konyhában

megy végbe. ezeknél a mozgásformáknál az izomtö-
meg nem növekszik, csak a zsírokat égetjük el. 
súlyzózás: a zsír lassabban ég el, de az alak formálódik. 
az erőtréning tulajdonképpen súlyzók emelgetése. 
ennél a terhelésnél az izomzat is növekszik. minél több-
ször emelgetjük a súlyzókat, annál nagyobbra növekszik 
az izomzat. És minél nagyobb az izom, annál több zsírt 
„használunk el” edzés közben. a gyakorlatoknál ügyelni 
kell arra, hogy minden testrészünkre helyesen osszuk el 
a gyakorlatokat, az aránytalanságok elkerülése végett.  
a gyakorlatokat súlyzókkal, edzőgépeken, padokon, 
vasakkal, gumikkal végezzük. 

fitnesz
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böjtölést javaslunk. ha a fogyni vágyónak ezt a két pon-
tot sikerül kontroll alatt tartania, a különbséget az ener-
gia szempontjából már néhány nap múlva érezni fogja, a 
súlyvesztés terén pedig néhány hét után. az, hogy hogyan 
nézünk ki és hogyan érezzük magunkat, az életvitelünk-
ben tett hosszú távú erőfeszítések, mozgás, táplálkozás 
és regenerálódás eredménye. 

Népszerű diéták, amelyek  
(nem) működnek
1. Ketogéndiéta
a szénhidrátbevitelt legfeljebb napi 50 g mennyiségre csök-
kentjük. kidobunk mindent, ami cukrot, lisztet és keményí-
tőt tartalmaz. a zsír- és fehérjebevitel növelésére összpon-
tosítunk. a ketózis állapotában a test az ételből származó 
és a testben hosszabb ideje elraktározott zsírokat égeti el. 
mindenféle húst, szalonnát, sonkát, tojást, magas és ala-
csony szénhidráttartalmú tejterméket ehetünk. 

 pluszok: egy hónap alatt 12 kiló is leadható.
 mínuszok: a diéta kezdetén beálló stressz, idegesség, 

fejfájás, nehézgyomor-érzet, étvágytalanság, székrekedés,  
a diéta be nem tartása, a diéta befejezése utáni túlevés. 

2. szénhidrát-hintáztatás
ennél a módszernél a szénhidrátbevitelt változtatjuk nullától 
kezdve 300-500 grammig növelve, majd újra lecsökkentjük 
nullára, és megismételve az egészet újra és újra. a szénhid-
rát-hintáztatás célja a metabolizmus magas szinten tartása.

 pluszok: egy hónap alatt 8 kiló leadható.
 mínuszok: nem szabad két hónapnál hosszabb ideig 

alkalmazni.  

3. Fehérjediéta
ez a diéta a fehérjebevitel növelésének elvén alapul.  
a diétánál tornázni kell, ellenkező esetben a fehérje lerakódik  
a zsírban. erősíti az izmokat, aminek köszönhetően gyorsul 
a szervezet metabolizmusa. sovány húst, halat, csökkentett 
zsírtartalmú tejtermékeket és sok zöldséget kell fogyasztani. 

 pluszok: egy hónap alatt 5 kiló leadható.
 mínuszok: a nagy mennyiségű állati eredetű fehérje túl-

ságosan megterheli a vesét.

szakemberek a tavaszi étkezésről  
és a fogyásról
az emberek többségének a tavasz egyfajta megtisztulási 
időszakot jelent. készen állunk arra, hogy a többi évszak-
hoz képest gyorsabban fogyjunk le és méregtelenítsük a 
szervezetünket? „a természetben minden úgy van beál-
lítva, ahogy annak lennie kell. milyen élelmiszerek nem 
teremnek meg télen? szinte semmilyen szénhidrát sem! 
tehát logikus és természetes, ha kevesebb szénhidrátot 
és több zsírt és fehérjét fogyasztunk a téli időszakban. 

ezért van értelme annak, hogy az évszakokhoz igazítsuk 
az étkezésünket is” – fejtette ki Vlado Zlatoš és  
Tina Zlatoš Turnerová (képünkön, balra), az egész-
séges életmód szakértői.
milyen táplálkozási mód javasolható azoknak, akik 
a nyár beköszöntéig szeretnének gyorsan lefogyni? 
„nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a diéta egy 

különleges állapotot jelent a szervezet számára, és 
csak orvosi diagnózisok alapján lenne szabad 

alkalmazni az egészséges állapot vissza-
állítása érdekében. mi az ajánlásaink 

keretében – amelyeket részletesen 
át kell tanulmányozni – általában 
kisebb mennyiségű és ellenőrzött 
szénhidrátbevitelt és részleges 

Mennyi kalóriát égetünk el  
egy óra alatt?
alvással: 80 kalóriát
Üléssel: 100 kalóriát
takarítással: 300 kalóriát
túrázással: 500 kalóriát
jogginggal: 700 kalóriát
verseny-kerékpározással: 1000 kalóriát

fitnesz
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Beköszöntött a tavasz, és végre megjelentek az első, 
friss zöldségek is a piacon. Kapjunk hát az alkalmon, és 
próbáljuk magunkat egészséges, friss étkekkel feltölteni. 
Ilyenkor már van új répa, borsó, hagyma, de a menüket 
kiegészíthetjük olajos magvakkal és hallal is.

Friss és 
karcsú menük

gasztronómia
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hozzávalók: 3-4 csokor újhagyma, 4 dkg vaj, 2 dl fehérbor,  
6 dl zöldségleves alaplé, frissen őrölt bors, só, 2 dl tejszín.

Lazacos lepény
Így készül:

1) a tésztához a lisztet keverjük össze az élesztővel, a sóval és a cukorral, majd adjunk hozzá  
1-2 dl langyos vizet, és kezdjük el gyúrni. annyi vizet használjunk, amennyitől lágy tésztát 

kapunk. mikor szépen elválik az edény falától, hagyjuk pihenni fél órán át. 2) vágjuk karikára  
az újhagymát, vagy rövidebb csíkokra a snidlinget, a halat mossuk meg és töröljük szárazra, 

majd daraboljuk kockákra. 3) egy fél citrom levével permetezzük be a lazacdarabokat.  
4) a sütőt melegítsük elő 240 °c-ra. a tésztát átgyúrás nélkül nyújtsuk ki olyan formájúra,  
amilyen a tepsink. 5) a tejfölt keverjük össze a tejszínnel, a kaporral, a sóval és a borssal.  

6) a tésztát helyezzük a sütőpapírral kibélelt tepsibe, majd kenjük be a tejfölös krémmel, szór-
juk rá a lazacot és a hagymát is. 15–20 perc alatt süssük aranybarnára, felkockázva tálaljuk.

Tavaszi saláta
Így készül:
1) tisztítsuk meg a sárgarépát, majd vágjuk csíkokra. 2) a friss zöldborsót tisztítsuk 
meg, és a répával együtt dobjuk forrásban lévő sós vízbe 5 percre. 3) a szárzellert vág-
juk darabkákra, majd olívaolajon a répával és a borsóval pároljuk meg kissé. 4) a son-
kát kockázzuk fel, és dobjuk mellé egy percre. 5) a zöldségek maradjanak frissek, félig 
ropogósak. ekkor hagyjuk hűlni őket, és tegyük egy üvegtálba. 6) tisztítsuk meg és vág-
juk darabokra a többi zöldséget, majd keverjük a tálban lévőkhöz. 7) az ecetből, a méz-
ből, a sóból és borsból készítsünk öntetet és csorgassuk a salátára. Friss snidlinggel és 
oregánólevélkékkel szórva tálaljuk.

Újhagyma-krémleves
Így készül: 
1) tisztítsuk meg a hagymát, majd vágjuk karikákra. 2) tegyünk lábasba vajat, és 
miután megolvad, adjuk hozzá a hagymát, és dinszteljük meg. 3) ezután kisebb ada-
gokban öntsük hozzá a fehérbort, és várjuk meg, míg kissé felforr. 4) hozzáönthetjük 
az alaplét és a tejszínt, és alacsony hőfokon főzzük teljesen puhára a hagymakarikákat. 
5) végül sózzuk és borsozzuk a levest, s így még 5 percig forraljuk. tálalás előtt botmi-
xerrel pürésítsük. 6) Feltétként tegyünk rá friss hagymakarikákat, de remekül fog állni 
neki kedvenc sajtunk reszelve, vagy egy kis pirított kenyérkocka.

s&l-tipp: ha variálni szeretnénk a leves ízét, bátran tegyünk bele többféle 
hagymát. a krémlevesekben az a legizgalmasabb, hogy szinte sosem készül 
két egyforma, minden kísérletezés eredménye egyedi. ha más friss, tavaszi 
zöldségekre teszünk szert, azokból is darabolhatunk bele.

s&l-tipp: a halételeknek rengeteg előnyét és egészségvédő tulajdonságát 
tudnánk felsorolni. heti egyszeri halfogyasztás már felére csökkentheti  

a szívbetegségek kockázatát. Bátran variálhatjuk olyan halfajtákkal is, mint  
a pisztráng, a tőkehal, a hekk, a busa és a szürke harcsa.

hozzávalók: 15 dkg zöldborsó, 2 szál szárzeller, 2 szál sárgarépa, 5 dkg 
zöldbab, 4-5 borsólevél, friss oregánó, 10 dkg sonka, olívaolaj, 2 kiskanál 
fehérborecet, 2 kiskanál méz, só, frissen őrölt bors, snidling.

s&l-tipp: próbáljuk a lehető legtöbb féle friss zöldséget beszerezni. a borsó héját 
és levelét is felhasználhatjuk, sőt a bátrabbak az ehető virágok közül ibolyával 
vagy árvácskával is díszíthetik a tálat.

hozzávalók: 35 dkg liszt, 1 csomag élesztő, 1 kiskanál só, 1 csipet cukor,  
5 szál újhagyma vagy 1 csokor snidling, 35 dkg lazacfilé, citromlé, 4 dl tejföl,  

1 evőkanál tormakrém, 1 evőkanál apróra vágott kapor, só, frissen őrölt bors.

gasztronómia
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Tonhallal töltött 
uborkatekercs
Így készül:
1) a vajat olvasszuk meg egy serpenyőben, 
és a kis kockákra vágott vöröshagymát fony-
nyasszuk meg. 2) a tonhalkonzerv levét 
öntsük le, majd a halhúst adjuk a hagymá-
hoz. 3) a tojást főzzük meg, tisztítsuk meg 
a héjától, majd törjük szét villával. adjuk a 
halhoz a só, a bors és a mustár társaságá-
ban. tépkedjük bele az édeskömény levélkéit 
is, és keverjük jól össze. 4) tegyük hűtőbe, 
hogy minél szilárdabbá váljon. 5) az ubor-
kákat hámozzuk meg. Fogjunk egy mando-
linszeletelőt, és hosszában szeleteljük fel 
őket a lehető legvékonyabbra. 6) a kihűlt 
tonhalkrémből egy evőkanálnyit tegyünk az 
uborkaszelet egyik végére, majd szorosan 
csavarjuk fel. ha elég vékonyra vágtuk, és 
a krém is elég kemény, nem is kell megtűz-
nünk fogpiszkálóval.

s&l-tipp: Víztar talma 
miatt az uborka való-
ban széppé vará-
zsolja a bőrünket – 
uborkaszeleteket 
akár arc pakolásnak 
is hasz nálhatunk. 
Fogyasztásával 
sok vizet, de c- és 
D-vitamint is juttatunk 
a szervezetünkbe.  
a tekercseket úgy tud-
juk még könnyedebbé 
tenni, ha a tonhal-
krémbe uborkakocká-
kat is teszünk.

hozzávalók:  
2 tonhalkonzerv,  

15 dkg vaj,  
1 vöröshagyma,  

1 tojás, 1 evőkanál 
mustár, 2-3 szál 

édeskömény  
levél, só, frissen 

őrölt bors,  
2 db kígyóuborka.

hozzávalók: 1 csomag farfalle tészta, 10 dkg 
dió, 2 szál újhagyma, 2 dl dióolaj, 2 evőkanál 
reszelt parmezán.

Hummusz
Így készül: 
1) Botmixerrel jó alaposan dolgozzuk össze a tahinit a citromlével. 2) zúzzuk össze a fok-
hagymát, a köményt mozsárban törjük apróra, s ezeket adjuk a tálka tartalmához az olí-
vaolajjal, a sóval és a borssal együtt. 3) ismét mixeljük simára. 4) a csicseriborsót mos-
suk meg és csepegtessük le. ekkor érdemes eldönteni, hogy darabosabb vagy teljesen 
homogén hummuszt szeretnénk-e készíteni. 5) ha a darabos verziót választjuk, felezzük 
meg a csicseriborsó mennyiségét, és az egyik felével mixeljük simára a masszát, a másik 
felét pedig éppen csak pár másodpercig dolgozzuk a géppel. 6) a csicseriborsó tökélete-
sen krémessé tételéhez összesen 5 percet kell járatni a botmixert.  7) ha nem elég lágy 
a hummuszunk, egy-egy evőkanál vízzel addig hígítsuk, míg megfelelő lesz. tálaláskor 
meglocsolhatjuk olívaolajjal, megszórhatjuk pirospaprikával.

hozzávalók: 45 dkg csicseriborsó-konzerv, 1 dl olívaolaj, 3 evőkanál 
tahini, 2 gerezd fokhagyma, 1 kiskanál római kömény, frissen őrölt bors, 
1 citrom leve, 1 kiskanál só.

s&l-tipp: a hummusz a közel-keleten népszerű, a szó maga 
csicseriborsót jelent. kenyérre, pitára kenve előételként fogyasszuk, 
ám főételként is megállja a helyét: ilyenkor adjunk mellé salátát, sült 
húst – hallal, padlizsánnal, falafellel is fogyasztják.

Könnyű diós tészta
Így készül:
1) a tésztát főzzük meg a csomagon lévő utasítás  
szerint, sós vízben, lehetőleg al dente módon.  
2) csepegtessük le, majd locsoljuk le extra szűz dió-
olajjal. 3) a diót törjük kisebb darabokra, majd száraz 
serpenyőben pirítsuk, míg az illata be nem lengi az 
egész konyhát. 4) ekkor keverjük össze a tésztával, 
és vágjunk rá friss újhagymát, majd reszeljünk rá par-
mezánt vagy más sajtot. 5) hűvösebb tavaszi esté-
ken egy pohár fehérbor is jár mellé.

gasztronómia
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retroshow

koncert

Áprilisi válogatás

kedvére való programot
Mindenki talál 

Scott Bradlee ś  
Postmodern Jukebox

pozsony, 2016. 04. 21.

a scott Bradlee zeneszerző és zongorista által vezetett énekes-
zenész csapat azáltal vált ismertté, hogy a mainstreamslágerek 

előadásánál ötvözi a műfajokat és a történelmi időket. európai tur-
néjuk során a szlovákiai közönségnek is bemutatják a 60-as évek 

amerikai zenei stílusában és más retrostílusokban átdolgozott 
miley cyrus, aqua, Wham, nickelback vagy r.e.m. dalokat. a régi 

vásárcsarnok épületében igazán remek időutazásra készülhetnek 
a dzsessz, a ragtime és a swing kedvelői.

www.ticketportal.sk

No Name – S láskou Tour
pozsony, 2016. 04. 20., kassa, 2016. 04. 24.

a rajongók végre megismerhették a programot – az együttes közzétette régóta 
várt, márciusban kezdődő és ősszel végződő koncertkörútjának az időpontjait. 
az előadásokra hat csehországi, három morvaországi és két szlovákiai helyszí-
nen kerül sor. a fellépéseken négy hosszú év eltelte után kiadott új albumu-
kat mutatják be a rajongóknak. az ismert dalainkon kívül két új sikeres dalukat 
(„povedz mi” és „s láskou”) is előadják, és nem fognak hiányozni a repertoárból 
az olyan régi nagy slágerek sem, mint a „ty a tvoja sestra”, vagy a „Čím to je”.  
ne hagyja ki a hétszeres aranycsalogány-díjas együttes koncertjét.
www.ticketportal.sk

Ďumbierfest 2016
Breznóbánya, 2016. 04. 22–23.

Újra megkezdődött a hagyományos, több zenei műfajt is felvonultató, 
a természettel és hegyekkel foglalkozó zenei fesztivál, melynek idei 
témái között az űrzene is szerepel. jöjjön el ön is, és hallgassa meg 

egy olyan sportoló beszámolóját, aki célul tűzte ki a legnagyobb tenger-
szint feletti magasságban történő kerékpározás világcsúcsának a meg-

döntését, ismerje meg a föld legzordabb helyére eljutott sportember 
történeteit, tekintsen meg további kivételes sportteljesítményt, utazási 

történetet vagy a vad természetben megesett kalandokat. a résztve-
vők között mindemellett értékes díjakat is kisorsolnak.

www.bombura.sk

Ï

Ï

Ï

fesztivál

kultúra
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dVd
Oly távol, s mégis oly közel
martinus kiaDó

jara vojtek rendező kiváló dokumen-
tumfilmje betekintést nyújt autizmussal 
élő gyermekeket nevelő családok éle-
tébe, mindennapi küzdelmeibe. a film, 
amely ledönti a betegséggel szembeni 
szokásos látásmódot, hét éven keresz-
tül készült. a DvD bónuszokat – képek-
ben ábrázolt jeleneteket – is tartalmaz.

Münchenben elveszve
magic Box stúDió

a kilencvenéves szürke papagáj, ame-
lyet egykor a francia miniszterelnök 
otthonában tartottak, a miniszterel-
nök hangját utánozva ismétel néhány 
fontos mondatot és nyilatkozatot.   
a madár drámai körülmények köze-
pette illetéktelen kezekbe kerül, ami 
nemzetközi botrányt okoz.

zene
ivana Mer

Early Works
slnko records stúdió

az énekesnő zenéje varázslatos 
tájakat idéz elénk. az éteri dalokat 
a tenger zúgása, az elemek harca 

és a lélek belső világai ihlették. az éne-
kesnő jana kirschnerrel énekelt együtt, és 

zenészként Franciaországban, spanyolországban, németországban 
és csehországban is élt. most visszatért szlovákiába, hogy rózsa 

oszkárral elkészítsék közös albumukat.

Janko Lehotský
A fiatalabbik énem
self-titled

janko lehotský sorrendben immár nyolca-
dik szólóalbuma. az elhagyhatatlan balladák 
mellett néhány erélyesebb dalt is bemutat.  
a dalszövegek több szerző tollából szár-
maznak, és a hangzásban egy új zenei felállás 
is megjelenik, ideértve Barbara Švidraňová 
bravúros énekét is.

9

könyv
Michael Punke
A visszatérő
könyvmolyképző kiadó kft.

hugh glass a társaság egyik legjobb 
embere, jól ismeri a terepet és profi 
nyomolvasó. amikor azonban az egyik 
cserkelésen szembekerül egy grizzlyvel, 
az rettenetesen szétmarcangolja, és 
senki sem számol azzal, hogy glass 
túléli a támadást.

Emma Donoghue
A szoba
alexandra kiadó

a szoba jack számára az otthont 
jelenti, de anya számára börtön, 
ahol tizenkilenc éves kora óta – hét 
esztendeje – raboskodik. a jack 
iránt érzett szeretetből egy egész 
életet épít fel a kisfiú számára tizen-
két négyzetméteren.

¿
¿

mozi

ÁAgávé
continental Filmstúdió 

ondrej Šulaj rendezőnek, ladislav Ballek akác című regé-
nye alapján készült játékfilmje. a látszólag egyszerű sze-

relmi történet a háború utáni időkben játszódik, külön-
böző jellemű szereplők bemutatásával. a köztiszteletnek 

örvendő építési vállalkozó fiatal feleségével egy kisvá-
rosba érkezik. a nő igyekszik kivonni magát a fiatal, vele 
egykorú tanító karizmája alól, azonban a forró nyár és a 

virágzásnak indult agávé illata mindezt megnehezíti.
Bemutató: 2016. 04. 15.

9
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A rejtvény megfejtését 2016� április 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: Oravecz Melánia (Szepsi), Lőrincz Mária 
(Érsekújvár), Huszár Krisztina (Tornalja)� Gratulálunk!
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Az április bohókás természete visszaköszön a hétköznapokban 
is, ám ha egy kicsit figyel magára, pozitív energiákkal töltődhet 
fel a tavaszi napsugarak hatására. a gondokat könnyebb 
vidáman kezelni, erre most minden lehetőség adott.

Kos
március 21. – április 21.

régen látott barátok köszönthetik, sőt egy réges-régi 
kapcsolat is újra felbukkanhat. legyen észnél a felme-
legített dolgokkal! ha belevágna egy nagyobb tervbe, 
kérje ki egy ön által becsült, bölcs ismerős tanácsát.

Bika
április 22. – május 21.

a szeszélyes időjáráshoz hasonlóan, sikerek és kudar-
cok váltogatják egymást. energiája viszont túllen-
díti a kellemetlen helyzeteken is, sőt profi mediá-
torként közvetíthet mások között is, ezért többen 
megkedvelik.

Ikrek
május 22. – június 21.

amennyiben szingli, április egy hosszú távú kapcsolat 
lehetőségét hordozhatja magában. legyen felkészült! 
most könnyedén találhat belföldön megfelelő helyet 
a feltöltődésre. a családban béke, a munkában sike-
rek várják.

Rák
június 22. – július 21.

a csalóka napfény nehezebb lefolyású megfázást hoz-
hat. hogy ennek elejét vegye, kezdje el a megelőzést, 
sportoljon, egyen sok friss zöldséget! egy régóta áhí-
tott, de nem nagy értékű tárgyra tehet szert.

Oroszlán
július 22. – augusztus 23.

régen látott ismerős felbukkanását hozza az április, 
és az újbóli találkozóból akár értékes, mély barátság 
is születhet. ha rokonai kölcsönkérnek, diplomatiku-
san hárítsa el a kérést, nehogy a pénz tönkretegye a 
kapcsolatukat.

Szűz
augusztus 24. – szeptember 22.

a tavaszi fáradtság se gátolja meg abban, hogy 
néhány dolgot felújítson a lakásban. olyan téren 
érheti szerencse, amire szinte sosem számít, legalább 
egy kaparós sorsjegyet vegyen ebben a hónapban! 

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

amennyiben munkahelyváltáson töri a fejét, az ápri-
lis megfelel erre. Új kihívások, feladatok és friss szel-
lemi környezet várja. a harmóniába némi magánéleti 
perpatvar zavarhat bele, ám a hónap végére elcsitul-
nak a hullámok.

Skorpió
október 23. – november 22.

előléptethetik a munkahelyén, ami több pénzzel, 
de több felelősséggel is jár. az új helyzet könnyen 
a magánélet rovására mehet, mindenképp fordít-
son energiát kedvesére is! szánjon időt a pihenésre, 
feltöltődésre!

Nyilas
november 23. – december 22.

Új társaságba csöppen, ahol akár a nagy őt is megta-
lálhatja. ez kezdetben féltékenységi jeleneteket okoz-
hat, ám kellő higgadtsággal orvosolhatók a problé-
mák. a közlekedésben legyen óvatos!

Bak
December 23. – január 19.

régen dédelgetett terve válik valóra áprilisban, ami 
egész egzisztenciájára pozitívan hat. ugyanakkor kap-
csolata az elhidegülés jeleit mutathatja, amit csak 
együtt képesek megoldani. egy közös kirándulás 
helyre teheti a dolgokat.

Vízöntő
január 20. – február 18.

nagy utazás várja áprilisban. nemcsak álmai úti célja 
látszik körvonalazódni, de álmai útitársa is, és ez fel-
töltheti energiával szinte egész évre. a munkahelyén 
kisebb konfrontációkra számíthat.

Halak
Február 19. – március 20.

olyanok támadhatják családon belül, akiktől a legke-
vésbé sem várná. ha bölcsen felülkerekedik a hely-
zeteken, a későbbiekben szent lesz a béke. ráadásul 
nagy szerencse is éri áprilisban, nem anyagi ugyan, 
de örülni fog neki.

kívül-belül
vár a tavasz keira  

knightley 
1985. március 26.

robert  
Downey jr. 
1965. április 4.

james  
Franco 
1978. április 19.

kristen  
stewart 
1990. április 9.

horoszkóp
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a serleg evolúciója
a gyönyörű, 31 kilogrammos trófea egy 20 éves bajnoksági 
hagyományt folytatva vándorol a legjobb jégkorongcsapathoz.  
a vladimír Dzurilla kupa azonban nem teljesen új trófea. nem  
a nulláról indul, hanem közvetlenül kapcsolódik híres elődjé-
hez. az új trófea készítője jozef Barinka szobrászművész, akinek 
tehetsége és munkája is hozzátartozik a trófea történetéhez. 

a legendás játékos portréjával
a leglátványosabb változtatás a kupa csúcsdíszének  – egy jég-
korongjátékost ábrázoló szobrocska – eltávolítása, mely gyakran 
vált a bajnokcsapat szertelen ünnepléseinek áldozatává.  
az eddig névtelen serleg a legendás jégkorongkapus, háromszo-
ros világbajnok vladimír Dzurilla nevét kapta meg, aki  
a felsorolt győzelmeken kívül három alkalommal ért 
el érmes helyezést a téli olimpiai játékokon és tíz 
további világbajnoki érmet is szerzett. a serlegbe gra-
vírozott vladimír Dzurilla-portré a bajnokcsapatokat 
emlékezteti a sportág dicső történelmére, valamint 
ösztönzést jelent a jövő sportküzdelmeihez.

a keresztszülők
az új, vladimír Dzurilla kupát „jégkorongos” halmazállapotú  
vízzel keresztelték meg. a serleget zúzott jégdarabokkal megke-
resztelve a jégkoronglegenda hitvese, zlatica Dzurillová és  
a serleg készítője, jozef Barinka bocsátotta útjára, hogy minden 
évben újra és újra otthonra találjon a bajnokcsapatnál. az idei 
slovnaFt play off rájátszásban a tavalyi győztes hc košice  
a legesélyesebb a serleg elnyerésére, ugyanis a kassai csapat  
a bajnokság döntő részébe az első helyről jutott tovább.  
ez immár kilencedik alkalommal történt így. a bajnoki címek  
számát illetően az acélgyáriak jelenleg holtversenyben állnak 
a hc slovan csapatával (amely negyedik éve az orosz khl baj-
nokságban szerepel), kilencedik győzelmük azonban már újabb 

rekordot jelentene a szlovák bajnokságban.

legyen képben!
a slovnaFt play off az új serlegen kívül új ios és androidos 
alkalmazással is megörvendezteti a rajongókat. a jégkorong-
sport aktuális napi eseményeiről tájékoztató új alkalmazás 
kezelése rendkívül egyszerű. a szurkolóknak már nem kell 
egy csomó weboldalt felkeresniük, hogy megtudják a mérkő-
zések pillanatnyi állását vagy a csapatok helyét a tabellán, 
mert mostantól kezdve mindez elérhető a saját okostelefon-
jukon, bárhol is tartózkodjanak a világon.

Úgy néz ki, mint a stanley Kupa, és legkésőbb 2016. április 24-én  
azt is meg tudjuk, hogy ki emelheti majd magasba az új jégkorong trófeát.  
A legmagasabb osztályú szlovák jégkorongbajnokság győztesének járó 
serleg a Vladimír dzurilla Kupa nevet kapta, a névadóra a slOVnaFt  
play Off rájátszás kezdetén került sor.

Ki nyeri el?

Az alkotó Jozef Barinka szobrászművész 
bemutatja a Vladimír Dzurinda portréjával 

díszített új bajnoki kupát

A jégkorongkapus legenda, Vladimír Dzurilla felesége és Jozef Barinka 
szobrászművész az új bajnoki kupa leleplezési ünnepségén
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Dunauto DS, Hlavná 81/35, Dunajská Streda
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