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Tankolj vagy vásárolj a Slovna�  töltőállomásain, gyűjtsd a matricákat,
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Gazdag nyár  
a Slovnaftnál

A riói olimpia minden bizonnyal az év legjob-
ban várt sporteseménye, amelyen rajthoz áll 
a címlapunkon szereplő fiatal műúszó, Naďa 
Daabousová is. Naďa még csak álmodozott az 
ötkarikás játékokon való részvételről, amikor 
vállalatunk Új Európa Tehetségei Programjától 
támogatást nyert. A kiváló versenyző rászolgált a 
bizalmunkra, a legjobbak között képviseli hazán-
kat a brazil fővárosban. Szorítunk neki!
A sport azonban nem csak a csúcsteljesítmé-
nyekről szól – ugyanígy örömforrás az a szám-
talan fajta testmozgás is, amit emberek milliói 
űznek egészségük megőrzéséért. Bármilyen sport 
is legyen a sajátunk, szükségünk van egy meg-
bízható minőségű, praktikus sporttáskára. Ezt 
most roppant előnyös áron szerezheti be ön is a 
Slovnaftnál, csupán a megfelelő mennyiségű mat-
ricát kell összegyűjtenie ahhoz, hogy öné legyen 
egy kiváló Arena táska. Ezzel egy időben a gyere-
kek is örülhetnek a matricagyűjtésnek, hiszen a 
Jégkorszak – A nagy bumm című animációs film 
plüssállatkái várják, hogy magukkal vigyék őket.
És ha együtt a család, a nyár természetesen 
az utazások ideje. Egyre többen döntenek úgy, 
hogy szabadságukat itthon, Szlovákiában töl-
tik, hiszen többek között a Tátra vidékének 
megismerése felejthetetlen élményeket kínál. 
Amennyiben ön is így dönt, ne hagyja figyelmen 
kívül a töltőállomásainkon elhelyezett, „A mi 
legjobb termékeink” logóval ellátott polcokat, 
amelyeken az egyes régiók legkiválóbb hazai 
árucikkei várják. Tegye teljessé utazási élmé-
nyeit olyan kiváló ízekkel, amelyeket az áruház-
láncokban hiába keresne!

Kellemes nyári utazást kívánunk Önöknek!

Anton Molnár 
kommunikációs igazgató
SLOVNAFT, a.s.
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Minden,
mint a búcsúban

●➜ A luxus

●➜ A jövő

●➜ A brutális

●➜ A türelmes

●➜ a minőség

az autógyártók nyáron sem pihennek, sorra 
mutatják be olykor elképesztő modelljeiket, 
tanulmányautóikat. lehet mestermű, guruló erőd 
vagy játék, mind megmutatja, hogy az autózás 
nem szükség, hanem életforma.

Szürreális

Kormány nélkül
A Rolls-Royce sem maradhatott ki a jóból  
a százéves tulajdonos, a BMW ünneplésekor, így 
a tradicionális brit márkától szokatlanul merész 
elképzelést mutattak a jövő luxusautójá-
ról. A Rolls-Royce Next 100 egyetlen 
beazonosítható eleme a hűtőmaszk 
Emilyvel (a márka emblémájául szol-
gáló szobrocska – a szerk.), egyéb-
ként az autó egy olyan térvázra 
épül, amelyre a tulajdonos maga 
választhat karosszériát a manu-
faktúrák kínálatából – legalábbis 
a tervek szerint. Az RR Next 100  
természetesen elektromos haj-
tású és önvezető, még kor-
mánykerék sincs benne. A fel-
szabadult, hosszú motorteret 
csomagszállításra használhatja  
a tulajdonos.

Farmotoros

Kompakt Mini?
Nagy ünneplésben van a BMW, hiszen százéves, így a hozzá 
kapcsolódó márkák is elkészítik a saját ünnepi tanulmányai-
kat. A Mini is megmutatta, hogyan képzeli az autós közlekedést 
a következő száz évben. A Mini Next 100 utasterét a kompakt 
kategóriához igazították, míg kívül hű maradt a márkanévhez. 
Ezt a kívül kicsi, belül nagy koncepciót, amelyet Sir Issigonis (a 
Mini „ősatyja” – szerk.) az ősön már sikerre vitt, úgy érték el a 
tervezők, hogy hátra beépített villanymotort és padló alá rejtett 
akkumulátorokat tettek a Next 100-ba. Az autó önjáró techno-
lógiával is rendelkezik.

autós-motoros hírek
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KISHÍREK
Új márkanév
A Saab márkanevet tulajdonló svéd hadi-
ipari konszern bizalmatlan az autógyá-
rat birtokló kínai tulajdonossal szem-
ben, ezért megvonta tőle a név használati 
jogát. A kínaiak ezért egyszerűen Nevs 9-3 
néven futtatják majd rég várt autójukat.

Takarít a Volkswagen
A Volkswagen-csoport világszerte jelen-
leg mintegy 340 típusnevet használ, 
amin tizenkét márka osztozik. Ez szerin-
tük is sok, ezért a következő kilenc év 
alatt legalább negyvennel csökkenteni 
fogják ezt a számot.

Felújított istálló
Méltó helyen várják a látogatókat a 
Lamborghini klasszikus bikái, befejező-
dött ugyanis a Sant’Agata Bolognesében 
található márkamúzeum megújítása.  
A 2001-ben épült létesítmény vadonatúj 
kiállítótérrel hívogatja a rajongókat.

Megnyerő ötvenes
Idén ötvenéves a Toyota emblematikus 
típusa, a Corolla. A modell 1966 óta része 
a kínálatnak, jelenleg a tizenegyedik gene-
rációja fut. A megbízhatóság szinonimá-
jává vált típusnevet egy klasszikus darab 
nyúzópróbájával ünnepli a gyár.

Huligánok ellen

Masszív ellenállás
Az Európát hetekig lázban tartó foci-Eb eseményei is meg-
mutatták, a nemes sport körül mindig vannak olyanok, 
akik csak randalírozással képesek az önkifejezésre. Jól 
tudják ezt Oroszországban is, ahol javában készülnek a 
2018-as labdarúgó-világbajnokság szervezésére és lebo-
nyolítására. Az esemény biztosítására létrehoztak egy új 
fegyveres testületet, a Nemzeti Gárdát, amelyet  
a Kamaz új csapatszállító járművekkel lát el.

Bűvös kocka

Négyszögletű  
kerek bogár

A LEGO baltával faragott építőkocka-készlete 
nem arról híres, hogy hűen le tudná követni 
az autóiparban használatos íveket és dom-
borulatokat. Idáig! A legújabb Volkswagen 

Bogár-készletet ugyanis direkt úgy fejlesztet-
ték, hogy a lehető legjobban adja vissza a 

klasszikus formát. A hatvanas évek hangula-
tához illően az autóra szerelhető kiegészítők 
között van a tetőcsomagtartó, a szörfdeszka 

és a piknikkosár is. A LEGO Bogár 26 cm hosz-
szú, 10 cm széles, és a farában megtalálható 

a négyhengeres boxermotor is. Figyelem, 
csak türelmeseknek: a játékautó 1167  

építőelemből rakható össze.

a nagy falat

Ismeretlen ismerős
Kontinensünkön leginkább lesajnáljuk a kínai autógyártás 
termékeit, főleg, ha saját fejlesztésről van szó. Az idáig telje-
sen ismeretlen márka, a Haval azonban megmutatni látszik, 
hogy Kína igenis képes minőséget produkálni, ha arra van 
igény. Márpedig bizonyos körökben a Nagy Fal mögött is egyre 
inkább arra mutatkozik igény. A hálózatról tölthető, hibrid haj-
táslánccal szerelt Haval HB-02 SUV egyelőre tanulmány, ám 
annak igen ígéretes. Európai hódításról még nincs szó, azon-
ban Ausztráliában már elkezdte a globális támadást  
a minőségi kínai autómárka.

nyúzópróbájával ünnepli a gyár.
ontinensünkön leginkább lesajnáljuk a kínai autógyártás 

z idáig telje-
aval azonban megmutatni látszik, 

ína igenis képes minőséget produkálni, ha arra van ína igenis képes minőséget produkálni, ha arra van 
agy Fal mögött is egyre 

 hálózatról tölthető, hibrid haj-
 egyelőre tanulmány, ám 

urópai hódításról még nincs szó, azon-

autós-motoros hírek
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Az új Suzuki Baleno érdekes alternatíva az olcsó  
és tágas kisautók kategóriájában, amelyben  
a dacia sandero és a Kia rio tartozik a legnagyobb 
ellenfelek közé.

Olcsó és tágas 
kisautók

Árbajnokok

Suzuki Baleno – Szép és tágas 
A Baleno márkanevet immár egy vadonatúj padlólemezre épülő, köny-
nyű kisautó viseli a japán márkánál. A látványos külső tágas belsőt 
takar: a hátsó lábtér a felsőbb kategóriákat idézi, és a csomagtér 
is az egyik legnagyobb a B-szegmensben. Ahogy ebben az árka-
tegóriában megszokott, a belső design és anyaghasználat 
már puritánabb, és a gördülési zaj is elég magas – cserébe 
viszont a motorok kifejezetten csendesek. A nagyobbik ben-
zinmotor kapható az SHVS-nek keresztelt enyhe hibrid haj-
tással is: a gyújtásgenerátor (ISG) besegít gyorsításkor és 
energiát termel a fékezéskor, amit lítiumion akkumulátorban 
tárolnak. A hat légzsák mellett négy hangszórós audiorend-
szer, LED nappali fény, ESP, légkondicionáló és fedélzeti számí-
tógép is jár alapáron.

Dacia Sandero – Egyre feljebb
A kategória legolcsóbb járműve, amelynek drágább kivitelei (mint a 
terepjárós Stepway) már minden téren felveszik a versenyt a többiek-
kel. A belső térben a magasabb felszereltségi szinteknél krómdíszíté-
sek dobják fel az egyhangú műanyag elemeket, a helykínálat pedig 
kiemelkedő a kategórián belül. Hátul két felnőtt fér el kényelme-
sen, a csomagtér alaphelyzetben 320, a hátsó ülések lehajtá-
sával pedig 1200 liter. Ugyan az alapváltozat szinte spártai fel-
szereltséggel érkezik, de a négy légzsák, illetve az ABS, az ESP 
és a kipörgésgátló még legolcsóbb Sanderóból sem hiányzik. 
Alapáron ötsebességes kézi váltó jár, de a két 90 lovas erőfor-
ráshoz robotizált erőátvitel is kérhető.

Kia Rio – Jól felszerelt
A koreai kisautó harmadik generációja öt éve van piacon, és tavaly óta 

már felfrissített változatban forgalmazzák. A külső és a belső design 
is jobb annál, mint ami ennél az árszintnél elvárható: a műszerfal 
ergonomikus, a felhasznált anyagok nem keltenek olcsó benyo-
mást, a praktikumról pedig számos tárolórekesz gondoskodik.  
A helykínálat hátul is megfelelő, a jól pakolható csomagtartó pad-
lója lehajtott ülésekkel is sík marad. A modern, takarékos motorok 

nem bátorítják a sportos vezetést, de a jól irányítható Rio puhábbra 
hangolt felfüggesztése jól jön a gyengébb minőségű utakon.

 kategória legolcsóbb járműve, amelynek drágább kivitelei (mint a 
tepway) már minden téren felveszik a versenyt a többiek-
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Kia R
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már felfrissített változatban forgalmazzák. 
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nem bátorítják a sportos vezetést, de a jól irányítható 
hangolt felfüggesztése jól jön a gyengébb minőségű utakon.

szemtől szemben
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Dacia Sandero
Hosszúság  ...............................  4057 mm
Szélesség  .................................. 1733 mm
Magasság  ................................  1523 mm
Tengelytáv  ...............................  2589 mm
Csomagtér  ....................... 320/1200 liter
Motorválaszték  ......... 2 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint ...................... 75-90 LE
Átlagfogyasztás  .......... 3,9-5,9 l/100 km
Alapár (áfával)  ........... 6790-11 690 euró

design
A második generációval a modell már a 
külalak szempontjából is felveszi a ver-
senyt a kategória többi tagjával. A designt 
a nagy méretű logóval díszített, tetszetős 
frontrész mellett a markáns kerékjárati 
ívek határozzák meg. 

Felszereltség
Az Acces, Open, Arctica és Stepway felsze-
reltségi szint közül az első csak a legszük-
ségesebbeket (4 légzsák, ESP, ledönthető 
hátsó ülés) tartalmazza. Az audiorendszer 
a második, a légkondicionáló pedig a har-
madik szinttől jelenik meg a kínálatban;  
az érintőképernyős navigáció opcionális.

Motor
A Renault 0,9 literes, 90 lóerős, három-
hengeres, benzines turbómotorja mellett 
kapható a régi, 1,2 literes 73 lóerős szívó-
motor is. Dízelből az 1,5 literest kínálják 
75, illetve 90 lóerővel.

Suzuki Baleno
Hosszúság  ...............................  3995 mm
Szélesség  ..................................  1745 mm
Magasság  ................................. 1470 mm
Tengelytáv  ................................ 2520 mm
Csomagtér  ....................... 355/1085 liter
Motorválaszték  ....... 2 benzines, 1 hibrid
Teljesítményszint ...................  90-112 LE
Átlagfogyasztás  .......... 4,0-4,9 l/100 km
Alapár (nettó)  .......  10 690–17 690 euró

design
A Liquid Flow elnevezésű designirányzat 
jegyében született formavilág minden 
szögből markáns és sportos, de csak  
16 colos, vagy annál nagyobb kerekek-
kel érvényesül igazán.

Felszereltség
A GA, GL és GLX felszereltségi szintek-
ben kapható típus legdrágább verziói már 
multifunkcionális bőrkormánnyal, színes 
kijelzős navigációval, automata klímával, 
fűtött ülésekkel, bi-xenon fényszórókkal 
és okostelefon-kapcsolattal érkeznek. 

Motor
A háromhengeres, egyliteres turbómotor 
112 lóerőt ad le, a nagyobbik, 1,2 literes 
szívómotor 90 lóerős. Alapáron mindkettő-
höz ötfokozatú kézi váltó jár, opcionálisan 
az előbbihez hatfokozatú automata, míg 
az utóbbihoz fokozatmentes CVT-váltó ren-
delhető. A SVHS enyhe hibrid rendszer  
a fogyasztást csökkenti.

Kia Rio
Hosszúság  ...............................  4050 mm
Szélesség  .................................. 1720 mm
Magasság  ................................  1455 mm
Tengelytáv  ................................ 2570 mm
Csomagtér  .........................  288/923 liter
Motorválaszték  ......... 2 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint .................... 75-109 LE
Átlagfogyasztás  .......... 3,8-6,3 l/100 km 
Alapár (áfával)  ........... 9990-14 240 euró

design
A ráncfelvarrás csak tovább erősített a 
Kia Rio sportos megjelenésén, igaz a 
magas övvonal és hátsó rész,  
a lapos szélvédő, továbbá a vaskos A- és 
C-oszlopok miatt a kilátás nem a legjobb. 

Felszereltség
Többek között multifunkciós volán, guru-
lásgátló, ESP, hat légzsák, ledönthető 
hátsó ülések, guminyomás-ellenőrző, 
illetve USB-s audiorendszer jár alapáron 
a Base, Classic és Comfort szintekben 
forgalmazott típushoz. 

Motor
A benzines kínálat az 1,2-es és 85 lovas, 
illetve az 1,4-es és 109 lóerős motorok-
ból áll, míg a dízelpalettán 1,1 literes és 
75 lovas, illetve 1,4-es és 90 lóerős egy-
ségeket találunk. A kisebbik benzinest 5 
fokozatú, a többi motort hatsebességes 
kéziváltóval társították.

szemtől szemben
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Minden sofőrt 
próbára tesz 

Fiat Abarth 595 
Competizione

A szürke színű kis Fiat Abarthtal Lónyabánya mellett 
egy mellékutcából fordulok rá a főútra. A távolból elő-
tűnő autók nagyon gyorsan közelítenek, ezért padlóig 

nyomom a gázpedált, és amikor a kézi váltóval kettesből 
hármasba kapcsolok, a kipufogóban olyan hangos csatta-
nás hallatszik, mintha egy tapasztalt csikós az ostorát csat-
togtatná. Igen, legutóbb az 595 Competizione verzió 160 
lóerejét vetettem be, és most csak arra tudok gondolni, 
hogy mire képes az újabb verzió a maga 180 lóerejével. 
Véget ér a kirándulás az Abarth 595 Competizionéval,  
mivel egyedüli, első szlovákiai képviselete már a célegye-
nesben van. 

A Fiatot egyedül a múltja mentheti meg
Nem sok hiányzott ahhoz, hogy a Fiat márkanevet örökre 
eltemessék. Szerencsére az olasz autógyár 2007-ben 
megújította az Abarth sportdivízióját, amelynek legjobb 
évei szorosan összefonódtak a legnépszerűbb Fiat 500-
zal. Az ismert ötszázas sikeres újjászületése után felé-
ledtek a két évtizedre bezárt Abarth-műhelyek is.  

A Fiat tudatosította, hogy vissza kell térnie a gyökerek-
hez, és olyan kategóriájú gépkocsikat kell gyártania, ame-
lyekkel egykor hírnevet szerzett magának a világban. 
Egyetlen más mai autógyárnak sem sikerült jobban egy 
híres, régi modell feltámasztása, mint ahogyan az a Fiat 
500 esetében történt. A kicsi és jól felszerelt Fiat Abarth 
595 Competizione az utóbbi években hatalmas fejlődést 
produkált. A gyár hű maradt eredeti elképzeléséhez, azaz 
nem imázsautókat, hanem sportkocsikat gyárt.  
A híres Carlo Abarth 1949-ben alapította versenyautó-
építő cégét, melynek logójában egy skorpió látható. Két 
évvel korábban még a Cisitalia gyári csapatának sportve-
zetője volt, és különböző márkájú, rendkívül sikeres sport-
autókat épített. Egyre gyakrabban dolgozott a Fiatnál, 
amelynek 1971-ben eladta az Abarth céget. Ekkor las-
sacskán hanyatlani kezdett az ötszázas versenyautók 
korszaka, bár a versenypályákon és a raliversenyeken is 
egyaránt nagyon sok szurkolójuk volt.  Aki nagy versenyző 
akart lenni, annak kis autón kellett kezdenie – és ez a 
mai napig is érvényes. 

a Fiat abarth 595 Competizione vezetése közben rájövünk, hogy  
a kevesebb néha több: a luxusmonstrumokhoz képest kevesebb lóerő, 
kisebb méretek és súly. a vezetési élmény viszont annál nagyobb.

autóteszt
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Motor 4 hengeres benzines turbómotor 
Hengerűrtartalom 1368 cm3

Max. teljesítmény 118 kW (160 LE) – 5500 ford./perc
Max. forgatónyomaték 230 Nm – 3000 ford./perc
Méretek 3657/1627/1485 mm
Tengelytáv 2300 mm
Csomagtér 185 liter
Váltó kézi, 5 fokozatú
Legnagyobb sebesség 211 km/h
Gyorsulás (0-100 km/h) 7,4 mp
Fogyasztás gyári adat szerint 6,5 l/100 km
A tesztfogyasztás 7,8 l/100 km
A teszváltozat ára 15 500-20 000 euró

Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Gold 5W-30

Fiat Abarth 595 
Competizione

Nehéz kipuhatolni a határokat
A komoly konkurenciát jelentő, szórakozásra és sportos 
vezetésre szánt gépkocsikkal összehasonlítva az újjá-
született Fiat 500 Abarth gyenge volt, ezért a konstruk-
tőrök először az Essesse verzióra történő átépítés ele-
meit dobták a piacra. Ezt követően jelent meg az 595 
Competizione verzió, amely utalás a híres, versenypályára 
készült speciális kivitelre. A tesztelt példányt egy 1,4 T-Jet 
jelű négyhengeres motor hajtja, melyet szinte bezsúfol-
tak a motorháztető alá. A motor 118 kW-os (160 LE) telje-
sítményét legjobban SPORT üzemmódban érezni, amely 
átállítja a vezérlőegység programját, és a motor így job-
ban reagál a gázadásra. Már az 595 Competizione puszta 
beindításától is rögtön libabőrös lesz az ember háta.  
A kis gépkocsi alól négy kipufogócső kukucskál ki, ame-
lyeknek hangjában nem észlelni semmi hamisságot, sem 
pedig olyan módosítást, amely az autót sportossá teszi. 
Szó szerint mindent hallani, ami a motorban történik.  
Az 595-ös speciális, héjas kialakítású üléseiben az út 
minden zökkenését érezni. A magas ülés teljesen körül-
öleli a vezetőt, és arra szolgál, hogy az képes legyen meg-
szakítás nélkül hosszú időt eltölteni a kocsiban. Az 595 
Competizione nem való a városi forgalom rövid távja-
ira, mivel a vezetőnek nehezére fog esni a gyakori be- és 
kiszállás, annak ellenére, hogy az ülések kiválóan állítha-
tók. Az ülések hasznát akkor érezni igazán, amikor kanya-
rodunk. Éppen most hajtottam bele élesen egy jól átte-
kinthető kanyarba, de még mindig maradt tartalékom. 
Egyelőre semmilyen elképzelésem sincs arról, hogy hol 
vannak az autó tudásának a határai, és hogy mik azok. A 
Fiat Abarth 595 Competizione az aránylag kemény alváz-
zal idegesen ugrál a hullámos aszfalton, másrészről azon-
ban mindig jó az úttartása. Ez valóban nagyon jó iskola a 
vezető számára olyan helyen, ahol a teljesítmény nem ját-
szik főszerepet. Habár a 160 lóerő az ezerkilós gépkocsi-
nál megteszi a magáét…

Zsúfolt műszerfal 
Az 595 Competizione kiváló, 305 mm átmérőjű Brembo 
fékeket kapott. Ennek megfelelőek a 17 hüvelykes, 
Bridgestone Potenza 205/40 R17 gumiabroncsokkal sze-
relt kerekek. Főleg az erős stabilizátorokat érezni, ame-
lyek nagy merevséget adnak az alváznak. Az éles kanya-
rok rossz útfelületein olyan erősen kell tartanom a 
kormánykereket, mintha az autó első, meghajtott tenge-
lye önzáró differenciálművel lenne ellátva. Ennél a telje-
sítménynél egyelőre megvagyok nélküle, de a még mindig 
felfedezetlen, négyzet alakú alváz esetében azon töröm  
a fejem, hogy a kocsi miként fog haladni a versenypályán. 
Egy dolog azonban szörnyű: a műszerfal áttekinthetetlen 
kijelzői és a készülékek rosszul látható mutatói.  
A kis méretű műszerfalon nagyon nehéz a tájékozódás, 
ami nem áll jól egy versenyautónak. A tesztelt és jól fel-
szerelt verzió után nemrég egy ráncfelvarráson átesett 
utód érkezett, amely 180 lóerővel, több kiegészítővel ren-
delkezik, és persze a gyorsulása is jobb. Már csak másod-
kézből lehet megvásárolni a kilépőmodellt, amelynek  
a vezetési élményen kívül idővel gyűjtői értéke is lesz.

A Slovnaft partnerszer-
vizei:
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.

autóteszt
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lélegzetvétellel

naďa  
daaBOusOVÁdaaBOusOVÁ

Fiatal és rendkívül tehetséges. nemcsak hazai, hanem 
nemzetközi versenyeken is képes győzelmet aratni.  
A teljesítményén folyamatosan javítani szeretne, ezért 
is sikerült bejutnia a Slovnaft és a Közép-európai 
alapítvány által létrehozott az Új európa tehetségei 
támogatási programba.

címlapsztori
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Az ambiciózus műúszó számára nyújtott pénzbeli 
segítség nem volt hiábavaló: a támogatást köve-
tően különböző versenyeken tekintélyes számú 

érmet szerzett. A szlovákiai és csehországi bajnokságo-
kon három arany-, két ezüst- és egy bronzérmet gyűjtött 
be, legnagyobb sportsikerét azonban csak néhány héttel 
ezelőtt érte el: Naďa Daabousová kijutott a riói olimpiára.

Stílus & Lendület: Számos sportoló az egész pályafutása 
során várja az alkalmat, hogy végre az olimpián is bizo-
nyíthasson. Ön még csak 19 éves. Tudatosítja magában, 
hogy milyen jó teljesítményt ért el?
Naďa Daabousová: Igen, nagyon örülök az eredménynek. 
Ez egy hatalmas lehetőség, és nem csupán nekünk, spor-
tolóknak, hanem az egész országnak is. Nem könnyű fel-
adat kijutni az olimpiára, de teljességében akkor tudom 
majd felfogni a jelentőségét, amikor kint leszünk. 

S&L.: Nem egyedül utazik Rióba, Janka Labáthová kollé-
ganője is önnel tart. Hogyan készülnek fel az olimpiára?  
A vízen kívül is szinkronban vannak egymással? Hiszen 
Janka jóval idősebb…
N. D.: A korkülönbség ellenére nagyon jól megértjük egy-
mást Jankával. Keményen dolgozunk, és felkészültünk 
arra, hogy a legjobb teljesítményünket tudjuk nyújtani az 
olimpiai játékokon.

S&L.: Szlovákia 12 hosszú év eltelte után szinkronúszás-
ban is jelen lesz az olimpiai játékokon. 2004-ben az athéni 
olimpián Veronika Feriancová-Strapeková és Katarína 
Havlíková képviselte hazánkat. Fog velük beszélgetni és 
tanácsot kérni az olimpiai szereplést illetően? 
N. D.: Veronikát és Katkát nagyon jól ismerjük. 
Természetesen szívesen vesszük a tanácsaikat. 
Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel az egykori edző-
jük, akivel kijutottak Athénba, minket is couchingol. Tehát 
első kézből is vannak ismereteink. 

S&L.: Állítólag azért sikerült kijutniuk Rióba, mert nagyon 
jól teljesítették a harmadik és negyedik kézállás „halá-
losan” nehéz kombinációját. Mit jelent ez egy laikus 
számára?
N. D.: A versenyszámunkban ezek voltak a legnehezebb 
elemek. A bemutató második harmadában szerepelnek, 
ami többnyire az úgynevezett töréspontot jelenti. Ez az a 
pont, amikor a végtagok kezdenek ernyedni, és ekkor már 
a levegő is fogyóban van.

S&L.: Állítólag a sportolók közül sokan babonásak, külön-
böző amuletteket visznek magukkal Rióba, vagy jósnőhöz 
járnak. Ön hogyan készül fel a versenyekre? El tudná éne-
kelni a teljes szlovák himnuszt, ha úgy adódna?
N. D.: Nem vagyok babonás. Persze, a szerencse is szere-
pet játszik a küzdelmekben, de én önmagunkban hiszek, 
mert nagyon keményen dolgoztunk, és a tőlem telhető 
legjobbat készülök ott nyújtani. Nem a helyezés a legfon-
tosabb számomra, hanem az, hogy elégedett legyek a tel-
jesítménnyel. A himnuszt természetesen el tudom éne-
kelni. (Nevet.)

S&L.: A műúszók sokak számára kissé rejtélyes sporto-
lók. Valójában mi alapján értékelik ki a bemutatókat, a 
táncot? A bíróknak van víz alatti kamerájuk? 
N. D.: Kamerák mindenhol vannak, de ezek csak a tele-
víziós sugárzás céljából vannak elhelyezve, hogy a ver-
seny vonzó legyen a nézők számára. A bírók ezeket nem 
használják. Az értékelésnél figyelembe veszik a bemutató 
nehézségi fokát, a művészi benyomást, az előadást és a 
műszaki résznél a kötelező elemeket is.

NÉVJEGY
Naďa Daabousová Pozsonyban született, 1997. január 

15-én. A legsikeresebb hazai szinkronúszók közé tarto-

zik. A poznani junior-Európa-bajnokságon a 8. helyen vég-

zett, a helsinki junior-világbajnokságon a 11. helyet, míg 

az isztambuli Európai Játékok egyéni műúszó számában 

a 3. helyet szerezte meg. Mindezekhez még hozzá kell 

számí tani a bakui Európai Játékokon szerzett egyéni helye-

zéseket és a jelenlegi páros kvalifikációt a 2016-os Rio 

de Janeiró-i olimpiára. A szlovákiai versenyeken tucatnyi 

érmes helyezést ért el. Szereti a természetet, az utazást 

és a könyveket. Mottója: „Mindent megteszek annak érde-

kében, hogy jobb legyek, mint tegnap voltam, és minden 

igyekezetemmel a célom felé haladok.”

címlapsztori
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S&L.: A nyáron fejezi be a középiskolát, kérte az érettségi 
elhalasztását. Úgy hírlik, az orvosi egyetemen szeretne 
továbbtanulni. Milyen osztályon kereshetjük majd a jövő-
ben Naďa Daabousová doktornőt?
N. D.: Még nem döntöttem el. A sportorvosi vagy a gyer-
mekorvosi szakirányokon gondolkodom.

S&L.: Nyár van, strandidő, a tengerhez utazunk. 
Elcsábított már valakit a vízben az előadásával?  
Le tudná-e kötni a figyelmét egy olyan személy, aki  
nem tud úszni? 
N. D.: Haha, a strandon legfeljebb csak napozom, és ha 
túl melegem van, megmártózom a vízben. Egy strandon 
gyakorlatozni kissé kínos lenne. Az úszni tudás nagyon 
fontos, akár emberéletet is megmenthetünk vele. 

S&L.: Milyen más nyári sportokat kedvel? Megnézi ezeket 
Rióban is? Lesz ideje bebarangolni a várost?
N. D.: Szeretem a futást, a kerékpározást és a hagyomá-
nyos úszást is. Az olimpián minden bizonnyal megnézem 
az atlétikát, az úszást, valamint a vízipólósokat és a tor-
nászokat. Időm lesz rá elegendő, és annyi mindent szeret-
nék megtekinteni, amennyit csak lehetséges. Szeretném 
átélni az olimpia és a város hangulatát.

Barbora Drabková

S&L.: Régebben egyéni versenyzőként szabad program-
mal is versenyzett. Miért változtatott? Nem akart egyedül 
lenni a medencében?
N. D.: Azért változtattam, mert az egyéni bemutató nem 
szerepel az olimpiai versenyszámok között.

S&L.: Sokan úgy gondolják, hogy a műúszás ugyanaz, 
mint a hagyományos úszás. Ismernek minden úszóstí-
lust? Le tudna úszni 50 métert pillangóúszásban úgy, 
mint Moravcová fiatalkorában? Mennyi ideig bírja ki a víz 
alatt lélegzetvétel nélkül?
N. D.: Ezt nem tudom, mert nem mérjük az időt, de az 50 
méteres távot minden gond nélkül leúszom lélegzetvétel 
nélkül. Természetesen ismerünk minden úszóstílust, de 
a mi technikánk és az időnk nem olyan jó, mint a verseny-
úszók esetében.

S&L.: A szinkronúszás tulajdonképpen tánc a vízben.  
A táncparketten is ilyen ügyesen táncol?
N. D.: Egyáltalán nem. (Nevetés) A parketten kissé nehéz-
kes vagyok. A vízen kívül szégyellek nyilvánosság előtt 
táncolni. 

S&L.: Állandóan a vízben van. Mindenhová nedves hajjal 
jár, a fotózásunkhoz is „megázva” jött. Nem zavarja ez? 
N. D.: Valójában nem. Szeretem a vizet, és ha az ember 
megszokja, ezeket az apróságokat már észre sem veszi.

S&L.: Mennyire nyomta rá a bélyegét a sport a magán-
életére? Csak vízálló sminket vásárol? Mániákus az úszó-
ruha vásárlásnál? Mennyi van belőle otthon  
a szekrényben?
N. D.: Sminket nem vásárolok, mert nem szoktam magam 
festeni, sajnálom rá az időt. Az úszóruha-mániám viszont 
megvan. Minden úszónak, és főként a műúszóknak 
egyébként is sok úszóruhájuk van – úgy tizenötöt bizto-
san lehetne az én szekrényemben is találni.

címlapsztori
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Szerencsés utat!  |  www.slovnaft .sk

AZ EVOXSZAL ESÉLYE
SINCS A ROVAROKNAK!

Az EVOX ablakmosó folyadéknak köszönhetően 
szélvédője tökéletesen ti szta, utazása pedig 
biztonságosabb lesz.
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A nyári
roadshow-ja

Nagyszerű pihenőhely
A roadshow augusztusban és szeptemberben 
is folytatódik: a Slovnaft pihenőzónát alakít ki a 
Grape fesztiválon és három autósrendezvényen 
is. A látogatókat kellemes környezet fogadja, vala-
mint wifi és Fresh Corner is rendelkezésükre áll, 
amelyben köztudottan jó kávét és frissítő gyü-
mölcssmoothies-t szolgálnak fel részükre.  

Szerencsekerék
A pihenőzónában a gyermekek az ugrálóvárban 
vezethetik le felesleges energiáikat, a felnőttek 
egy berendezés segítségével kipróbálhatnak egy 
szimulált gépkocsiborulást, az adrenalinsportok 
kedvelőire pedig az „Emberi parittya” elnevezésű 
attrakció vár.  Azok, akik a rendezvényeken köz-
vetlenül ellátogatnak a Slovnaft nyári kirendeltsé-
gére, és a boltunkban legalább 5 euró értékben 
vásárolnak árut, megforgathatják a szerencseke-
reket, amelyen mindenki nyer!

Plusz 100 bónuszpont
Amennyiben ön a Bónusz Klub tagja, egy külön-
leges ajándékkal is várjuk: a tőlünk kapott kupo-
nokkal akár plusz 100 bónuszpontot is szerezhet, 
amennyiben a Slovnaft bármely szlo-
vákiai üzemanyagtöltő állomásán 
EVO prémium üzemanyagot tankol.

SlovnaftSlovnaftSlovnaft
Ha nyár, akkor szórakozás! A Slovnaft szó szerint értelmezte 
a szlogent, és nyári roadshow-ra indult. a premier alkalmával 
a pöstyéni topfest látogatói jól érezték magukat, és kiválóan 
szórakoztak a slovnaft-sátorban.

lovnaft bármely szlo-
vákiai üzemanyagtöltő állomásán 

 prémium üzemanyagot tankol.

A júliusi Topfesten készített képek 

a Slovnaft sátrában lévő nagyszerű 

hangulatot örökítették meg

Az érdeklődők a következő rendezvényeken találhatnak meg bennünket:
•   augusztus 12–13. – Grape, pöstyéni repülőtér•   augusztus 20–21. – Szlovák Nagydíj, Diósförgepatony 
•   augusztus 27–28. – SIAF Nemzetközi Repülős Napok 2016, szliácsi repülőtér 
•  szeptember 1–3. – Motofest, Kamocsa

hazai pálya
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 egyedülálló design,  
zöld technológiák

Zöldtetős üzemanyagtöltő állomás
Az üzemanyagtöltő állomást főleg az eredeti kialakí-
tású, fémszerkezetű membrános tetőzet teszi külön-
legessé, és az építésénél néhány energiatakaré-
kos technológiát is felhasználnak. Az épület fűtését 
hőszivattyú biztosítja, amely az altalajból kinyert vizet 
fűtésre és hűtésre is használja, majd ezt követően visz-
szajuttatja az altalajba. A tetőt zöld növényzet borítja, 
amely esztétikus külsőt nyújt az épületnek és egyúttal 
környezetbarát is. A tető növényzetét különösebb gon-
dozást nem igénylő szárazságkedvelő füvek alkotják. 

Pozsony „új szívének” a része
A töltőállomás az Eurovea Bevásárlóközpont, a 
Panorama City és a Mlynské Nivy városrész által hatá-
rolt területen várja majd a vásárlókat. „A célunk az 
volt, hogy az egyedi módon kialakított Slovnaft töltőál-
lomás természetes részévé váljon Pozsony egyik leg-
dinamikusabban fejlődő városrészének. Építése során 
számos olyan modern technológiát alkalmaztunk, 
amelyek más benzinkutak esetében még nem kerültek 
felhasználásra” – közölte a Slovnaft Kiskereskedelmi 
Értékesítési Részlegének igazgatója, Reicher Tímea.

Üzemanyagok és Fresh Corner bolt
Az üzemanyagtöltő állomás az idei év végére épül 
meg, és 2017 elején kezdi meg a működését. A kíná-
latában az összes, adalékszerrel ellátott üzemanyag, 
az LPG üzemanyag és további kiegészítő szolgáltatá-
sok is szerepelnek. A töltőállomás épületében Fresh 
Corner bolt is lesz, amely kiváló kávéval és különböző 
frissítőkkel várja az autósokat.

A történelem nyomai
Az új töltőállomást a XX. század elején épült Apolló 
Klub stílusos épülete mellett építik fel, melynek 
múltja szorosan kapcsolódik az olajfinomító-ipar-
hoz. Ebben az épületben volt ugyanis egykor az első 
pozsonyi olajfinomító vállalat, az Apolló székhelye, 
amely a mai Slovnaft elődje. A történelmi épület és 
annak kertje a nyilvánosság előtt nyitva áll, és szép 
kilátás nyílik belőle az Apolló hídra, amely az egykori 
pozsonyi olajfinomítóról kapta a nevét.

A Duna mellett fekvő, modern pozsonyi hivatali és kereskedelmi 
negyedben hamarosan egy különleges épületet adnak át. A Slovnaft 
új üzemanyagtöltő állomása egyedülálló külső kialakítást kap,  
a működtetéséhez pedig zöld technológiákat is alkalmaznak.  
Az épületet az ALEXY&ALEXY építésziroda tervezte.
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Viva sua paixão – azaz, Éld meg  
a szenvedélyed! a 2016-os nyári Olimpiai 
Játékok mottója is jelzi, hogy rio de 
Janeiro a híres brazil temperamentummal 
és sportimádattal várja a szurkolókat  
a 31. ötkarikás viadalra. a szervezők pedig 
bíznak benne, hogy ez a szenvedély  
az augusztus 5-i nyitóünnepségtől kitart 
az augusztus 21-i zárógáláig. 

Brazília második legnagyobb városa, a 6,5 millió 
lakosú Rio de Janeiro a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (NOB) 2009-es, koppenhágai sza-

vazásán előzte meg riválisait, így Madrid, Tokió és 
Chicago előtt nyerte el az idei olimpia rendezési jogát 
– Dél-Amerika különböző városai korábban nyolc 
alkalommal pályáztak sikertelenül. A szervezés azon-
ban nem ment zökkenőmentesen: a 2004-es, athéni 
játékokhoz hasonlóan a versenyszámoknak helyt adó 
létesítmények többsége nem készült el határidőre, és 
a közlekedési fejlesztések is akadoznak. Athénban 
végül az utolsó pillanatra minden összeállt, miként 

valahogy Rióban is, ahol a szervezők a város hír-
hedten rossz közbiztonságának javítására is 

komoly erőfeszítéseket tettek és tesznek. 
A kontinensen tomboló Zika-vírus elleni 

küzdelemben pedig az időjárás jelent-
het mentsvárat; Brazíliában a játé-
kok idején tél van, amikor a beteg-

séget terjesztő szúnyogok sem 
annyira aktívak. 

Régi sportágak, új sztárok
A kariókák, ahogy a helyieket nevezik, az előzetes 
nehézségek ellenére a jókedv, a tánc, a közös öröm 
olimpiáját tervezik – mindezek pedig már a világhírű 
Maracaná stadionbeli nyitóünnepségen is nagy hang-
súlyt kapnak. A könnyebb elérhetőségért a sportese-
mények a város négy kerületébe koncentrálódnak: 
a Maracaná és környéke mellett a létesítmények a 
Copacabana és Barra strandok körzetében, valamint 
a Deodoro negyedben találhatók. A szervezők igyekez-
tek kihasználni a város egyedi adottságait: a strand-
röplabda-mérkőzéseket természetesen a Copacabana 
strandon rendezik, a kajak-kenusok és az eve zősök 
pedig a Megváltó Krisztus szobrának tövében, a látvá-
nyos Rodrigo de Freitas lagúnában szelhetik  
a habokat. 

hedten rossz közbiztonságának javítására is 
komoly erőfeszítéseket tettek és tesznek. 

A

 szervezők pedig 

Rio, sport,Rio,Rio, sport,

szenvedély

annyira aktívak. 

olimpiai kisokos
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Rióban két régi-új sportág szerepel a 28 szakszövet-
ség 41 sportágát felvonultató programban: a golf utol-
jára 1904-ben, a rögbi pedig 1924-ben kapott helyet 
az ötkarikás játékokon. A golfozók mellett a világsztá-
rok köre profi ökölvívókkal is bővült – most először 
ugyanis ők is szerepelhetnek az olimpián. 
A legnagyobb figyelem azonban minden bizonnyal egy 
másik sztárt övez majd: az amerikai úszó, Michael 
Phelps – minden idők legeredményesebb olimpikonja 
– visszatért, és további győzelmekkel szeretné bőví-
teni eddigi, 18 aranyérmes kollekcióját. Az egyik legna-
gyobb ellenfele ebben a negyedik olimpiájára készülő 
Cseh László lehet, aki immár arannyal szeretné bőví-
teni éremkollekcióját. Hogy ebben miként befolyásolja 
majd az, hogy az amerikai média nyomására az úszó-
döntőket szokatlan időben, helyi idő szerint este tíz és 
éjfél között (szlovákiai idő szerint hajnali 3 és 5 között) 
rendezik, az majd csak a helyszínen derül ki.

RIO 2016 SZÁMOKBAN

A logóról és a kabalákról
A 139 pályázatból kiválasztott logón szereplő három figura a brazil nemzeti 
lobogó színeiben (sárga, kék, zöld) látható, miközben összefonódva Rio egyik 
jelképét, a híres Cukorsüveg-hegyet mintázzák meg. A kabalafigurák neveit 
közönségszava zással választották meg: így lett az olimpia kabalája Vinicius  
(a múlt században élt híres zenész, Vinicius de Moraes után), míg a szeptember 
7–18. közötti paralimpiát Tom képviseli (a The Girl from Ipanema világsláger 
szerzője, Tom Jobin után kapta a nevét).

település ad otthont az olimpiának – futballmér-
kőzéseket ugyanis Rión kívül Brazília városban, 
Belo Horizontéban, Manausban, Salvadorban  
és S o Paulóban is rendeznek majd

létesítményben
rendezik  
a versengéseket

jegy áll a szurkolók 
rendelkezésére

év után tér  
vissza a golf  
az olimpiára38

6

7,5

112

dolgozik majd a játékok alatt az olimpia számára 

130000 ember

25000 tenisz labdát

1,23 milliárd dollárt
használnak fel a mérkőzéseken és az edzéseken

m
il

li
ó

315 ló vesz rész az olimpián (díjugratásban  
és öttusában)

fizetett az NBC tévétársaság az olimpia egyesült  
államokbeli közvetítési jogáért

10 500 000 000
dollárra teszik a szervezési költségeket; jócskán  

meghaladva az előzetes, 8 milliárdos terveket

10500
sportoló

Vinicius alakját 
az ország gazdag 
állat-, míg Tomét 
a burjánzó 
növényvilág ihlette

306
arany érmet 
osztanak ki a játékok 
során vesz részt a játékokon

olimpiai kisokos
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Viselni is nehéz,  
nem csak megnyerni

A riói olimpia 2488 arany-, ezüst- és 
bronzérme a játékok történetének 
legnehezebbje lesz: a 8,5 cm átmérőjű érmek 
500 grammot nyomnak majd, 100-al többet, 
mint négy éve, Londonban. Az egyik oldalán 
a riói olimpia logója és az öt karika látható, 
körülöttük babérkoszorú, a másikon pedig 
Niké, a győzelem görög istennője, mögötte 
a Panathinaiko stadion és az Akropolisz. 
A Braille-írással ellátott 2642 paralimpiai 
éremben egy speciális eszköz található, 
amely hangot ad, ha rázzák, így a látássérült 
sportolók is tudják, hogy milyen színű érmet 
tartanak a kezükben.

Falu, melynek nem látni mását

A mintegy 710 millió eurós beruházással elkészült olimpiai 
falu az eddigi legnagyobb az ötkarikás játékok történetében. 
Rióban 31 darab 17 emeletes épület várja a sportolókat 
és hivatalos kísérőiket – összesen közel 18 ezren férnek 
el a légkondicionált szobákban. A szigorúan őrzött falut 
13 000 fős kiszolgálószemélyzet működteti; a bank, posta 
és multikulturális hitközpont mellett természetesen lesznek 
kávézók, edzőtermek és elsősegélynyújtó központok is.

Magyar és szlovák esélyek
Magyarország csapatsportokban csak vízilabdában lesz 
jelen, mivel kézilabdában egyik nem képviselői sem jutot-
tak ki. A pólósok azonban esélyesként – a lányok Európa-
bajnokként, a fiúk pedig Eb-bronzérmesként – érkeznek 
Brazíliába. Rajtuk kívül a többi magyar sikersportágban 
remélhet érmeket a küldöttség – a magyar úszók az idei 
Európa-bajnokságon 10 aranyat szereztek, de jó formában 
vannak a kajak-kenusok, az öttusázók, a vívók, a cselgáncso-
zók és a birkózók is. Így akár meg is ismétlődhet a négy évvel 
ezelőtti, londoni siker, amikor 8 arany-, 4 ezüst- és 5 bronz-
éremmel Magyarország az éremtáblázat 9. helyén zárt. 
Négy éve Londonban aranyérem nélkül maradt a szlovák 
olimpiai küldöttség, a Rióba utazó csapatban viszont bőven 
van legalább dobogóra esélyes versenyző. Leginkább a kajak-
kenusok között, hiszen síkvízen a férfi-kajaknégyes (Linka 
Tibor, Denis Myšák, Tarr Gyula és Vlček Erik), vadvízen pedig 
Matej Beňuš (kenu egyes) és a Škantár fivérek, Ladislav 
és Peter (kenu páros) is aktuális világbajnokként utazik 
Brazíliába. Az országúti kerékpározás fenegyereke, Peter 
Sagan és a gyalogló Matej Tóth (50 km) szintén világbajnok-
ságot nyert 2015-ben, egyikük esetében sem lenne meglepe-
tés az olimpiai győzelem. A négy londoni érmes közül csak a 
skeetlövő Danka Berteková lesz ott Rióban is.

Az amerikai média nyomására az 
úszódöntőket szokatlan időben, 
helyi idő szerint este tíz és éjfél 
között (szlovákiai idő szerint 
hajnali 5 és 7 között) rendezik.

A Maria Lenk uszoda lesz a műugró- és műúszó-
versenyszámok, illetve a vízilabda-csoportmérkőzések 
helyszíne

olimpiai kisokos
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Az utóbbi években a sport elemi erővel tört be  
a divatba, mely egyrészt az aktuális testideálról 

alkotott képünket is megváltoztatni látszik, 
másrészt egyre több sportos darab kerül  

a gardróbunkba. Ez persze nem baj,  
a sportmárkák színesebbnél színesebb 

kollekciókkal rukkolnak elő, melyeket az 
edzőtermen kívül is bátran hordhatunk! 7

6

Sportőrültek 
gardróbja

1.

7.

9.

8.
10.

1. Testápoló balzsam, l’Occitane 2. Parfüm 30 ml, Missoni EDT/Marionnaud 3. Kulacs, Oysho 4. Jógamatrac, OYSHO  

5. Top, Adidas/Players Room 6. Bomberdzseki, Mango 7. Leggings, Calzedonia 8. Karóra, IceWatch/ SyamSilver 9. Sportcipő, Adidas/Players Room  

10. Sporttáska, Emporio Armani/Players Room

3.

7

6

3.

6.

2.

5.
4.

20  | stílus&lendület | 2016. augusztus

divat



A férfiöltözködés kevésbé radikális változásokon esett át 
az elmúlt évszázadban, mint ahogyan ez a nőknél történt. 

A kényelem természetesen mindig elsődleges szempont, 
így a sportos divat térhódításával a fiúk nagyon jól jártak. 

A színek harmóniájára persze figyelni kell, de kiegészítőnek 
bőven elég a szépen kidolgozott izomzat.

Fedezd fel
a sportos éned!

2.

4.

5.

3.

9.
11.

7.
8.

1.

4.

5.

1. Atléta, H&M 2. Sporttáska, Zara 3. Bluetooth-fejhallgató, Sony 4. Bermuda, O’Neill 5. Öv, Helly Hansen  

6. Karpánt okostelefonhoz vagy MP3 lejátszóhoz, H&M 7. Parfüm 50 ml, Calvin Klein CK2 EDT/Marionnaud 8. Arckrém 30 ml, Vichy  

9. Sportcipő, Nike/BP Shop 10. Baseballsapka, O’Neill 11. Görkori, FILA

6.

10.
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a szamba fővárosából 
Kreolkonyha

ahol egzotikus fűszerek teremnek, és déligyümölcsök 
csüngenek a fákon az utcán, ott a konyha is csak 
izgalmas lehet. mivel ez az ízvilág szokatlan, nyissunk 
az újdonságra, és hagyjuk, hogy elvarázsoljon dél-
amerika pikáns és szenvedélyes hangulata!

gasztronómia
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Hozzávalók: 2 avokádó, 1 érett, nagy mangó, 1 ek. méz, 2 ek. olíva- vagy dióolaj,  
2 ek. citromlé, frissen őrölt színes bors, tengeri só, friss koriander.

Avokádósaláta mangóval
Így készül: 
1) Hámozzuk meg, majd vágjuk vékony szeletekre az avokádót és a mangót.  
2) Az öntethez a citromlét, az olívaolajat és a mézet keverjük simára, majd fűszerez-
zük a sóval és a frissen őrölt színes borssal. A gyümölcsöket óvatosan kevergetve 
öntsük rájuk ezt az édes szószt. 3) Hűtsük hidegre, és nyári estéken önmagában 
együk – de ha a sors úgy hozza, és épp akad otthon frissen sült vagy grillezett hús, 
ez a saláta köretként is felhasználható. Díszítsük friss korianderlevélkékkel.

S&L-tipp: Ha igazán brazilossá tennénk ezt a fogást, vegyünk 
pálmaszívkonzervet, amely a brazil királypálma tetején növekvő friss 
hajtásból készül. Vékony szeletekre vágva daraboljuk a többi gyümölcs 
közé. Nem fogunk mellé néhány ananászkocka hozzáadásával sem.

S&L-infó: Az empanadas végtelen sokféleképpen variálható,  
a felkészültebb háziasszonyok egyszerre többféle fűszerezésű 

töltelékkel is előrukkolhatnak. 

Húsos empanadas
Így készül: 

1) A hozzávalókat összegyúrva tésztát készítünk, majd hűtőbe tesszük egy órára. 2) Ezalatt elké-
szítjük a tölteléket. A megfűszerezett csirkét 220 °C-os sütőben letakarva kb. 40 perc alatt 

puhára sütjük. 3) A hagymákat serpenyőben megdinszteljük, majd hozzáadjuk a kockára vágott 
paprikát és a fűszereket. 4) A sült csirkét apró darabkákra vágjuk, összepároljuk a paprikás 

hagymával, majd hozzáadjuk a paradicsomsűrítményt és a sajtokat. 5) Ezután a tésztát liszte-
zett deszkán 1 mm vékonyra nyújtjuk. 10–15 cm átmérőjű köröket szúrunk ki belőle, melyeknek 

a szélére egy-egy teáskanálnyi tölteléket teszünk. A másik felét megkenjük felvert tojással, és így 
zárjuk össze félkörré. 6) A szélüket összenyomkodva a félköröcskék tetejét is kenjük le tojással, 

hogy pirosak legyenek. Sütőpapírral bélelt tepsiben 180 °C-on 20 perc alatt süssük aranyszínűre. 

Hozzávalók: a tésztához: 50 dkg liszt, 20 dkg vaj, 2 tojás, 1,5 dl víz, 1 tk. só,  
fél tk. cukor, 1 ek. ecet. A töltelékhez: 2 nagyobb, egész csirkecomb, 1 fej vöröshagyma, 
1 gerezd fokhagyma, 1 kaliforniai paprika, 1 ek. sűrített paradicsom, só, bors, kis római 

kömény, 12  dkg krémsajt, 15 dkg reszelt keménysajt, diónyi vaj.

S&L-infó: Az indiai citromfű másik neve fenyérfű, nem összekeverendő a hazai 
citromfűvel. Zsenge, vastagabb része a currypép alkotóeleme. Ha megszáradna,  
kissé áztassuk be felhasználás előtt.

Csirkés kukoricaleves
Így készül:
1) A kukoricát mossuk meg, majd a torzsát függőlegesen tartva vágjuk le a szemeket a cső-
ről egy éles kés segítségével. 2) Lábasban olvasszuk meg a vajat, dobjuk bele a kockára 
vágott hagymát és dinszteljük meg. 3) A burgonyát hámozzuk meg, vágjuk apróbb kockákra, 
és a jalape óval meg a kukoricával együtt dobjuk a fonnyasztott hagymára. 4) 5 percnyi pirí-
tás után tegyük rá a felkockázott, tetszés szerint kiválasztott csirkehúst is, és öntsük fel 5 dl 
vízzel vagy csirkealaplével. Várjunk, amíg felforr. 5) Adjuk hozzá a tejet, a sót, a borsot és az 
egészben hagyott citromfüvet is – ez utóbbit később vegyük ki a levesből, és hagyjunk belőle 
a díszítéshez. 6) Alacsony hőfokon, lassan főzzük a levest, és amikor minden puha, a kéthar-
madát turmixoljuk le, majd öntsük újra össze – ettől lesz tartalmas és krémes.

Hozzávalók: 3 cső zsenge kukorica, 1 fej vöröshagyma, 2 db közepes burgonya,  
25 dkg csirkehús, 5 dl tej, diónyi vaj, fél jalape o paprika kimagozva, só, frissen 
őrölt bors, pár szál indiai citromfű.

gasztronómia
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Hozzávalók:  
5 cl Cachaça 
(erjesztett 
cukornádléből 
készült alkoholos 
ital), 1 zöld citrom, 
2 ek. barna cukor,  
zöld citrom  
a díszítéshez.

Brazil feketebab-ragu – Feijoada
Így készül: 
1) A hagymákat tisztítsuk meg és aprítsuk fel, majd egy mély lábasban dinszteljük 
meg. 2) Erre dobjuk rá a csíkokra vágott bacont, majd a felkockázott húst. Várjuk 
meg, míg minden oldalukon megpirulnak a kockák, s ekkor fűszerezzük a babér-
ral, sóval, borssal. 3) Ha konzervbabot választottunk, öntsük le a levét, és a babot 
adjuk a húshoz. Az egészet öntsük fel 2-3 dl vízzel, és kis lángon főzzük addig, 
amíg krémes állagú lesz. Ha szükséges, az elpárolgott vizet pótoljuk, az ételt pedig 
finoman kevergessük. 4) Tálaljuk naranccsal, ahogyan a brazilok szokták,  
és köretként adjunk hozzá jázminrizst.

Hozzávalók: 30 dkg sertéstarja, 10 dkg bacon, 1 fej vöröshagyma,  
4 gerezd fokhagyma, 20 dkg fekete bab, 20 dkg vörös bab, 1 narancs, 

babérlevél, só, frissen őrölt bors, víz, olívaolaj.

Hozzávalók:  
12 dkg tápióka-
gyöngy, 3 dl víz,  
4 dl kókusztej,  

1 rúd vanília,  
1 db mangó,  

1 zöld citrom leve.

SL-tipp: Ha még tartalmasabb ételre vágyunk, tegyünk répát, 
káposztát, paradicsomot is a bab mellé a lábasba. Az eredeti recept 

különféle kolbászokkal is gazdagítja ezt a laktató egytálételt.

Caipirinhakoktél
Így készül: 

1) Egy pohár koktélhoz vágjuk cikkekre a zöld citromot, 
tegyük shakerbe, majd szórjuk meg barna cukorral.  
2) Törőfával vagy akár fakanálnyéllel jól nyomkod-
juk össze, és keverjük addig, amíg a cukor fel nem 
olvad. 3) Töltsük meg a poharat tört jéggel, öntsük rá 
a Cachaçát, és ha le tudjuk fedni, még rázzuk is össze. 
Koktélpoharakba töltve, friss jéggel, szívószállal kínáljuk. 
A Capirinhakoktél a brazilok nemzeti itala, erős, pikáns 
koktél, melyet inkább étkezés után ajánlunk.

SL-infó: A tápióka önmagában íztelen, de főzés közben magába 
szívja az ízanyagokat, zselés állagúvá és áttetszővé válik. Tejjel, 
kókusztejjel, fahéjjal, karamellel is kísérletezhetünk, de mártások 
vagy levesek sűrítésénél is kipróbálhatjuk.

Caipirinhakoktél

Mangós tápiókapuding
Így készül:
1) A tápiókát beáztatjuk kétszeres mennyiségű langyos vízbe, 
nagyjából húsz percre. 2) Ezután melegíteni kezdjük, beleönt-
jük a vaníliát és a kókusztejet. Addig főzzük, míg pudingsűrűségű 
lesz. A gyöngyöknek üvegessé és puhává kell válniuk.  
3) A mangópüréhez a mangó húsát a zöld citrom levével egy bot-
mixer segítségével keverjük össze. 4) A pudingot szép üvegpo-
harakba adagolva, lehűtve tálaljuk, a tetejét pedig mentalevelek-
kel, pisztáciával, érdekes fűszerekkel díszíthetjük – bár varázsa 
az egyszerűségében és könnyedségében rejlik.

gasztronómia
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augusztusi 
programválogatás

A nyári szezon
csúcspontja

fesztiválCsónakház 2016 
Pöstyén, 2016. 08. 25–27. 

A már hagyományosan az utolsó augusztusi hétvégén 
megrendezett zenei fesztivál története 1999-ben kezdő-
dött, és a countryn és a népzenén kívül más zenei stílu-
sok is helyet kapnak rajta. A maga nemében ez a legna-
gyobb rendezvény Szlovákiában, mindig tele hangzatos 

nevekkel. Az idén közöttük lesz a legendás szerb ren-
dező, forgatókönyvíró, producer, színész és zenész, Emir 

Kusturica és zenekara, a világhíres szentpétervári folkze-
nész, Otava Yo, a híres skót Middle of the Road együttes, 

a fenomenális Čechomor, Nedvědovci és IMT Smile együt-
tesek és a régió zenei csillagainak egész sora.

www.ticketportal.sk

Uprising Reggae Festival 2015
2016. 08. 25–27.

Egy nyári fesztivál, amely bizonyítja, hogy egy kevésbé jelentős műfajra épülő 
rendezvény is bekerülhet a közép-európai nyári csúcsrendezvények közé.  
A fesztivál minden évben számos látogatót és zenerajongót vonz Szlovákiából 
és a környező országokból. Az a mondás járja, hogy aki már egyszer átélte, 
egész évben vár a folytatásra. A kiváló szórakozást négy zenei színpad, mozi-
zóna, számos workshop, attrakció, ételkülönlegesség, fürdési és vízi sporto-
lási lehetőség biztosítja – és természetesen számos külföldi és hazai zenei 
személyiség.
www.ticketportal.sk

Ï

Ï

humor
Körmöci gagfesztivál

2016. 08. 26–28.

Az Európai Humor- és Szatírafesztivál, a humor és a független sza-
tíra egyedi ünnepét immár 36. alkalommal rendezik meg, amely 
2015-ben felkerült az európai csúcsfesztiválok közé, és elnyerte 

a presztízsértékű EFFE Label címet. Már hagyománnyá nőtte ki 
magát, hogy augusztus végén csaknem háromszáz sikeres színját-

szó, zenész, bábos, művész, táncos, bohóc, versmondó és utcai 
zenész lép fel egész Európából, hogy 13 színpadon gazdag prog-

rammal szórakoztassák a rendezvényt felkereső közönséget.
www.gagy.eu

Motoros Találkozó 
Zemplínska Šírava víztározó környéke, 2016. 08. 18–21.

Ebben az időszakban minden évben szlovákiai és 
más európai országbeli motorosok ezrei indulnak 
el az ország keleti része felé, hogy részt vegyenek 
a szezon csúcsrendezvényén. A 15. kerek évfor-
dulót egy hatalmas partival ünneplik meg, amely 
már az első napon teljes gázzal indul a skót rock-
legenda, a Nazareth együttes fellépésével. Az idő-
sebb generáció számára nem szükséges őket 
bemutatni, de a fiatalabb korosztály is bizonyára 
ismeri az olyan rockballadákat, mint a Dream vagy 
a Love Hurts. A šíravai üdülőhelyen tehát ebben az 
évben is feldübörög a legkeményebb rockzene. 
www.motozraz.sk

esemény

kultúra
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zene
Sisa Feher & Fehero Rocher:

Cirrus
Slnko Records

Figyelemre méltó album, amely-
ből fiatalos lendület és zenei érett-

ség sugárzik. A londoni klubok-
ban improvizációkon edződött Sisa 

Fehérová nyolc angol nyelvű dalt szerzett 
és játszott fel albumára. A további öt dzsesszes 
blues dal zenei alapját szlovák népdalok adták.

Sisa Feher & Fehero Rocher:

Figyelemre méltó album, amely
ből fiatalos lendület és zenei érett

ség sugárzik. 
ban improvizációkon edződött 

Fehérová nyolc angol nyelvű dalt szerzett 
és játszott fel albumára. 

9

Adriana Kučerová:
Songs

Divyd

Lucia Popp, Edita Gruberová és Ľubica Vargicová 
szlovák szoprán énekesnők utódja, Adriana 

Kučerová debütáló albumával jelentkezik. A lemezen 
Bartók Béla, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů  

és Eugen Suchoň művei hallhatók szlovák nyelven.

dVdVojtech 
BONTONFILM

Egy középkorú férfi életének válságos 
időszakáról szóló tragikomédia. Vojtech 

(Matej Landl) a felesége távozását oly 
módon szeretné feldolgozni, hogy a kör-
nyezete előtt úgy viselkedik, mintha az 

meghalt volna – csakhogy a neje a szem-
közti önkiszolgálóban dolgozik. Vojtech 

végül úgy dönt, hogy harcba kezd válasz-
tottja szívének elnyeréséért. Vagy talán 

több kiválasztott is létezik?

A sas és a sárkány
BONTONFILM 

A Jackie Chan, John Cusack és Adrien 
Brody főszereplésével forgatott, a római 
korban játszódó, Kínában hatalmas 
sikert aratott monumentális történet 
most nyugatra is megérkezett. Tiberius 
császár útra kel, hogy hatalmas sere-
gével elfoglalja a Selyemutat, azonban 
a terv megvalósítása váratlan ellenál-
lásba ütközik.

könyv
Johan Theorin:
A legsötétebb szoba
Animus Kiadó

A tél kellős közepén járunk Öland szi-
getén, amikor a stockholmi Westin 
család Katrine, Joakim és a két gye-
rek beköltözik egy régóta lakatlan 
udvarházba. Ám az idilli békesség, 
amire olyannyira vágytak a nagy-
város után, hamarosan darabja-
ira törik, amikor Katrinét vízbe fúlva 
találják a közeli világítótoronynál.

Jojo Moyes:
Miután elvesztettelek
Cartaphilus Kiadó

Hogyan tehetjük túl magunkat azon, 
ha elveszítettük, akit mindennél job-
ban szerettünk? Hogyan győzhetjük 
meg magunkat arról, hogy érdemes 
tovább élni? Lou számára a Will utáni 
élet azzal jár, hogy meg kell tanulnia 
újra szeretni – vállalva mindazt  
a veszélyt, ami ezzel jár. 

ou számára a Will utáni 

 tél kellős közepén járunk Öland szi-

oakim és a két gye-

atrinét vízbe fúlva 

¿ ¿

Adriana Kučerová:
9

Á

Á

film

Á
Szörnyek

Continental filmstúdió 

Fantáziával és trükkökkel teletűzdelt családi 
filmvígjáték, amelyben természetfeletti lények 

az emberek világával találkoznak.  
A szörnycsaládot nehéz választás elé állítják: 

vagy elhagyják a házukat, vagy pedig rendesen 
fizetniük kell a lakbért, dolgozniuk kell és  

a gyerekeknek iskolába kell járniuk. Hihetetlen 
kalandok elé néznek, amelyeket csak 

csodatévő képességeik bevetésével és a tiszta 
szeretet segítségével lesznek képesek túlélni.

Premier: 2016. 08. 18.

kultúra
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A rejtvény megfejtését 2016. augusztus 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: Csík József (Ipolynagyfalu), Bertics Béla 
(Nagykapos), Tobák Tibor (Áj). Gratulálunk!

rejtvény
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Kos
Március 21. – április 20.

A Kosokra jellemző az uralkodási hajlam, ez azonban 
sokkal inkább merész lépések megtételében mutat-
kozik meg. Ellenséges érzelmű kapcsolatai is barát-
ságba fordulhatnak, nyitott lesz másokra.

Bika
Április 21. – május 20.

Magánéletében rendszeresek lehetnek a féltékeny-
ségi jelenetek, ám a Bika türelmes és óvatos, ezért 
a hónap végére kiderül, nagyobb volt a dolog füstje, 
mint a lángja. Sokkal inkább a megbízható belső érzé-
kei vezetik, mintsem az értelem.

Ikrek
Május 21. – június 21.

Mivel mindig is érdeklődött a tudományok iránt, elha-
tározza, hogy ősztől valami újat, érdekeset, izgalma-
sat fog tanulni. Tét nélkül, csupán önmaga szórakoz-
tatására. Ehhez remek társakat talál, valamint olyan 
személyt, akitől igazán érdemes tanulni.

Rák
Június 22. – július 22.

Bonyolult lélek a Ráké, hiszen személyiségjegyei 
gyakran ellentmondanak egymásnak. Függetlenségét 
némi önállótlanság kíséri, óvatossága pedig olykor 
vakmerőségbe vált. Ezt a kapcsolatai nehezen viselik, 
de a szeretet erősebb.

Oroszlán
Július 23. – augusztus 22.

Az Oroszlán nagylelkű, mindig kész megbocsátani egy-
egy apró hibát. Ha nem lépik át önnel szemben azt a 
bizonyos határt, nem érdemes szakításon gondolkodni. 
Legyen őszinte magával, mindenki hibázik olykor.

Szűz
Augusztus 23. – szeptember 22.

Kicsit többet foglalkozott mostanában önmagával, az 
egészségével, ami nem baj, ám a túlzások itt is kerü-
lendők. Mások gyámolítása egyébként is jellemző a 
személyiségére, most mégis fordítson több időt és 
energiát azokra, akik ezt igazán megérdemlik!

Mérleg
Szeptember 23. – október 22.

Előfordulhat, hogy a nyár végén olyan valakinek 
engedi, hogy meghódítsa, aki nem érdemli meg a 
bizalmát. Szerencsére hamar átlát a szitán, és egy 
hosszabb vagy rövidebb nyár végi utazás helyrebil-
lenti az önmagába vetett hitét. 

Skorpió
Október 23. – november 21.

Kissé ingerült lehet augusztusban, és a jegyére jel-
lemző vitatkozási hajlamot is túlzásba viheti. Szánjon 
még egy pár napot a pihenésre a nyár utolsó hetei-
ben, hogy az őszi hajtást kisimult lélekkel kezdhesse!

Nyilas
November 22. – december 21.

Stabilnak érzi a magánéletét, és ezen meggyőző-
désétől apróbb összetűzések sem tántoríthatják el. 
A Nyilasokra jellemző türelmetlensége miatt az év 
második felében többet vállal a munkájában, mint 
amennyit bír. Ezzel vigyázzon!

Bak
December 22. – január 20.

Noha a Bak hajlamos a borúlátásra, a fergeteges nyár 
utolsó hónapja is nagyszerűnek ígérkezik. Apróbb 
viharok jelentkezhetnek a szó szoros és átvitt értel-
mében is, ám nagyon jó passzban van, semmi sem 
ronthatja el a kedvét.

Vízöntő
Január 21. – február 19.

Hullámvölgyek és -hegyek jellemzik ezt az idősza-
kot, az elszigetelődésre való hajlama konfliktusokhoz 
vezethet. Mégis nagy reményekkel tekinthet a közelgő 
őszre, erőfeszítései beérnek, és végre önmaga lehet.

Halak
Február 20. – március 20.

Kicsit túlpörgette a nyár eddigi hónapjait, és bár  
a Halakra jellemző némi hedonista vonás, vigyázzon 
az energiájára! Augusztusban rájöhet, hogy csende-
sen, akár meditálva is remekül el lehet tölteni  
a szabadnapokat.

Végre nyugodtabban telnek a napok, így érdemes elővenni 
azokat a dolgokat, amelyekre egész évben nem jutott időnk. 
Ha sikerül átgondolni és megoldani a régóta halasztott 
feladatokat, felszabadultan kezdhetjük az őszt.

Augusztusi
megnyugvás Barack  

Obama  
1961. 08. 04.

Madonna 
 
1958. 08. 15.

Antonio  
Banderas  
1960. 08. 09.

Kylie  
Jenner  
1997. 08. 10.

horoszkóp
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Štefan Svitko

Nagy adag adrenalint ígér ez a csúcsrendezvény. 
A Zsolna melletti Porúbka község határában 
lévő hegyen 2016. szeptember 24-én kiderül, 

hogy melyik versenyző technikája a legjobb. 

A Slovnaft színeiben versenyző Svitko 
esélyei 
Az ezredforduló kezdetén megrendezett két verse-
nyen (2001-ben és 2002-ben) két cseh versenyző, 
Bohumil Poslední, illetve Milan Baroš szerezte meg  
a győzelmet, míg 2003-ban a szlovák Zlatko Novosád 
végzett az élen. Az idei versenyen is drámai küzdel-
mek várhatók. A meredek versenypálya minden egyes 
métere alaposan próbára teszi a hazai és külföldi ver-
senyzők felkészültségét és állóképességét. A terep 
kihívást jelent a Slovnaft színeiben rajthoz álló Štefan 
Svitko számára is. A világ egyik legjobb motorkerék-
pár-versenyzője, aki az idei Dakarr-ralin a kiváló  
2. helyezést érte el, először indul a Red Bull Get on 
Top versenyen. A rendezvényt bejegyezte egyébként 
is túlzsúfolt naptárába, és a tréningeket sem hanya-
golja el a meredek lejtőkön.

Ön is indulhat a versenyen
Amennyiben motorkerékpározik, az adrenalinnövelő 
versenyen való részvétel Ön előtt is nyitva áll. Profi  
és kezdő, fiatal és idős, sikeres és eddig ismeretlen 
versenyzők is egyaránt felsorakozhatnak a rajtvonal-
hoz. A versenyre motocross vagy enduro motorkerék-
párral rendelkezők nevezhetnek, motor-lökettérfogat 
korlátozása nélkül. A küzdelem két szálon, egyrészt 
a versenyzők és a pálya, valamint az egyes verseny-
zők között folyik. A megújult versenyen nem ele-
gendő ugyanis csupán a gravitáció felett győzelmet 
aratni. Porúbkán a motorkerékpár-versenyek dual up-
hill koncepciójának világpremierjére kerül sor, amely-
nél mindig két versenyző áll rajthoz. A versenyre 140 

tizenhárom év szünet után 
visszatér a legendás  

és kompromisszumokat nem 
ismerő red Bull get on top 

motorkerékpár-verseny, amelyen 
a slovnaft is jelen lesz.

elfogadta a kihívást!

résztvevőt várnak, akik közül a továbbjutók az egyes 
párbajok győztesei lesznek. A versenyzők a sík tere-
pen elhelyezett rajtvonalról kiindulva superenduro 
stílusban, fából vagy kövekből kialakított akadályo-
kon száguldanak át. A pálya kezdetén és a meredek 
hegyoldal alján a versenyzők két párhuzamosan futó 
pályán haladnak, amelyek ezt követően, körülbelül  
a hegy közepén egyetlen nyomvonalba mennek át, 
amelyen a versenyzők figyelme a terep veszélyeinek 
az elkerülésére, a legmegfelelőbb út kiválasztására 
és az ellenfél megelőzésére irányul.

Vajon sikerül legyőzni a porúbkai 
hegyet?
A Red Bull Get on Top verseny résztvevői mindannyian 
nagy adrenalinlöketre számíthatnak, függetlenül attól, 
hogy a pályán vagy a nézőtéren tartózkodnak. A ver-
seny első három évfolyamában a porúbkai hegyet 
nem sikerült legyőzni. A kapun eddig még egyetlen 
versenyzőnek sem sikerült átjutnia, pedig némelyi-
küknek már csak néhány méter hiányzott a sikerhez. 
Új fejezettel bővül 2016. szeptember 24-én a verseny 
történelme? Mindez elsősorban azoktól a motorosok-
tól függ, akik elfogadják a kihívást és regisztrálnak  
a versenyre a www.redbull.sk/getontop weboldalon.
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VIDD MAGADDAL
A BARÁTODAT ÉS ÉLD 
ÁT A PLÜSSKORSZAKOT!

6
PLÜSSÁLLAT

ICE AGE: COLLISION COURSE TM & © 2016 Twen  eth Century Fox 
Film Corpora  on. All rights reserved

 SLN Doba Ladova A4 HU.indd   1 26.7.2016   17:57



 #redbullgetontop 
@redbullsk

BOvebb információ
redbull.sk/getontop

oldalon

ó
p

Kompromisszum mentesen 
FüggOleges párbaj

2016.9.24. – Túrirtovány (Zsolna megye)




