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Februári lapszámunk arcát nyilván senkinek
sem kell bemutatni. Štefan Svitko motorkerékpár-versenyző január közepén bekerült a
világ összes sporthíradásába, amikor a világ
legnehezebb versenyén, a Dakar-ralin a fantasztikus második helyen végzett. A Slovnaft
sárga-fekete gyári színeiben induló Slovnaft
Team-versenyző hetedik alkalommal állt rajthoz
a Dakar-ralin, és mi minden alkalommal mellette voltunk. Bíztunk a tehetségében, a fegyelmezettségében, a bátorságában, amit Štefan
csodálatos eredménnyel viszonzott. Olvassák
el, milyen volt az értékes „beduin trófeához”
vezető útja.
A Dakar már mögöttünk van, a mi tájainkon
folytatódik a tél és vele Fresh Corner missziónk
is a sípályákon. A „Velünk mindig beindul” elnevezésű akció a prémiumkategóriás EVO Diesel
üzemanyagmárkához kapcsolódik. Most közvetlenül a sípályákon nyitottuk meg a Fresh Corner
üzleteket, amelyeket fokozatosan vezetünk be
töltőállomásainkon, továbbá wifikapcsolattal
ellátott pihenőzónával és sok egyéb attrakcióval is várjuk Önöket. Látogassanak el hozzánk!
Kellemes téli autózást kívánok!

Anton Molnár
kommunikációs igazgató
SLOVNAFT, a.s.
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autós-motoros hírek

Csak

!

jönne már
Március elején, a genfi autószalonnal indul az idei
újdonságok bemutatása, és a gyártók annyira
készülnek is az eseményre, hogy egyre-másra
„szivárognak” ki a hírek és a képek a leleplezendő
új modellekről. Ezeket várjuk a legjobban.

Kisméretű

Lefelé bővülő Q

Eredetileg Q1-esnek szánták, ám a
Chrysler-Fiattal történt névháború lezárásával mégiscsak Q2 néven mutatja be
hamarosan az Audi a kisméretű szabadidő-autóját. A négyméteres kicsi
SUV, amelyről egyelőre csak tanulmány formájában vannak képek,
a Volkswagen univerzális MQB platformjára épül. A Nissan Juke, Renault
Captur és társaik kategóriájában
induló Q2-es alapból elsőkerék-hajtású
lesz, ám minden bizonnyal rendelhető
lesz a márka quattro hajtással is.

Kistestvér

Tesla alaphangon

Bár csak egy év múlva indul a forgalmazása, már 2016-ban
bemutatják a Tesla Model 3 elnevezésű kvázi alapmodelljét.
A középkategóriás méretű elektromos autó menettulajdonsá
gaiban a BMW 3-as sorozatának legerősebb tagjaival is felveszi
majd a versenyt, miközben 500 kilométeres hatótávolságot ígér
a gyártó egy feltöltéssel. A Tesla Model 3 nemcsak kisebb,
de a hírek szerint lényegesen olcsóbb is lesz a Model S-nél.
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➜ A mokány
●
➜ Az észszerű
●
➜ A patinás
●
➜ Nem jeti
●
➜ A menő
●

autós-motoros hírek

Ritkaság

Kilenc-tizenegy

Az Aston Martin nem arról nevezetes, hogy gyakran mutatna
be új modellt, ezért is előzi meg nagy várakozás az immár tizenkét éve a piacon lévő DB 9-es utódjául szolgáló DB 11-es idei
évre tervezett bemutatását. A kocsinak teljesen új karosszériát
és belső teret szabnak a tervezők, ugyanakkor a padlólemez az
elődmodellből érkezik, és a V12-es, 6.0 literes motor is a 9-es
továbbfejlesztett változata. Később a Mercedes-Benz AMG-től
érkező V8-as egészítheti ki a palettát.

Kishírek

Tesla után Faraday

Ezer lóerős villanyautón dolgozik a
cég, amelyik a Teslát hívja versenyre.
Egyelőre egy tanulmányautóval hívja fel
magára a figyelmet a másik híres elektrofizikus nevével fémjelzett vállalat, azt
azonban egyből egy ezer lóerős villanyszörnyetegnek tervezik. Várjuk a hétköznapi modelleket.

Önvezetve ünnepelnek

Nagymedve

Nagyot megy
a Škoda

Az észak-amerikai óriásmedvéről Kodiakra
keresztelt Škoda terepjáró, illetve nagyméretű SUV annak ellenére is házon belüli konkurenciát teremthet a Volkswagennél, hogy nem
kapja majd meg azokat a hathengeres motorokat, amelyek a Touaregben, illetve az Audi
hasonló modelljeiben a kínálat csúcsát jelentik.
Viszont a hírek szerint a Kodiak hét üléssel is
rendelhető lesz a márkára jellemző kedvező árérték arány megtartásával. Egyelőre fantáziarajzok (képünkön) jelentek meg az autóról.

Turbósokk

Erős plasztika

Idén százéves a BMW, és az év során
várható ünnepségsorozatot egy önvezető autó prototípusával kívánják teljessé tenni. Az alapítás nagy napja március 7-re esik, várhatóan ekkor mutatja
be a cég, hogyan is vélekedik az autonóm autózás jövőjéről.

Unaloműzőnek

A közeli vagy távolabbi jövőben megjelenő önvezető autók egyik rákfenéjének
tartják máris, hogy unalmassá válik az
utazás, ha a vezetést automatika végzi.
Ezért a Volvo az Ericssonnal együtt olyan
multimédiás streamelési technológiát
fejleszt, amelyet online fogyasztásra
optimalizál.

Újra Gumpert

Új tulajdonoshoz került a Gumpert
német manufaktúra, és nyomban új
modell fejlesztésébe is kezdtek. A cég
még 2013-ban ment csődbe, most a
hongkongi SPS Automotive Performance
vállalat ügyfelei dobták össze az újraindításhoz szükséges tőkét.

A Porsche hivatalosan ráncfelvarrásnak titulálja mindazt, amit
a Boxster/Cayman párossal tesznek a 2016-os modellévre,
azonban ennél jóval többről van szó. A 718-as nevet megkapó
kocsik külsőleg ugyan nem sokat változnak, ám új motorokat
kapnak, ráadásul a 911-eshez hasonló turbós erőforrásokat.
Ezek ennél a modellsorozatnál kizárólag négyhengeres boxerek lesznek, így aki hathengeres duruzsolásra vágyik a kisebbik
Porschék esetében, jobb, ha siet a vásárlással.
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autós história

amerikai
Az első BMW Art Car az
ja
Alexander Calder munká

Asebes
ségművé
szete
A BMW Art
kollekció

Igazi műalkotás – kiáltanak fel az autórajongók egyegy lélegzetelállítóan szépre sikerült négykerekű
láttán. A BMW azonban a jelek szerint szó szerint vette
a mondást, amit immár 17, a legnevesebb kortárs
művészek által készített guruló festmény bizonyít.

B

ár nem sikerült befejeznie az 1975-ös Le Mans-i
24 órás futamot, a motorsport-történelem mellett mégis a művészettörténetbe is örökre beírta
magát a Hervé Poulain, Jean Guichet, Sam Posey pilótatrió által vezetett BMW 3.0 CSL. Az akkor 35 éves,
ma már aukciós szakemberként tevékenykedő Poulain
ugyanis a művészetek iránti rajongástól vezérelve arra
kérte barátját, az amerikai Alexander Caldert, hogy
készítsen egyedi fényezést versenyautója számára.
A kinetikus szobrok alkotójaként ismert világhírű amerikai művész igent mondott a felkérésre, és elkészítette
pályafutása utolsó művét, a sárga, kék és piros színekben pompázó betontorpedót.

A siker szépsége
Az autózás és a művészet kapcsolatát új szintre emelő
négykerekű elnyerte a BMW vezetőinek tetszését is,
így a következő évben már a gyári csapat pilótái, Peter
Gregg és Brian Redman álltak rajthoz egy újabb egyedi
BMW 3.0 CSL-lel. A premiert a motorsport és a képzőművészet világa részéről is nagy érdeklődés övezte, és
a minimalizmusnak új irányt adó amerikai festő, Frank
Stella alkotása nem is okozott csalódást – igaz, ez a
négykerekű sem tudott célba érni a 24 órás futamon.
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Matazo Kayama
(BMW 535i, 1990)

1977-ben azonban már sportsikerek is társultak a művészi
ambíciókhoz: a BMW Art kollekció harmadik tagját az amerikai pop-art egyik legnevesebb
alkotója, Roy Lichtenstein álmodta meg, a BMW 320i
versenyautó pedig Hervé Poulainnel és Marcel Mignotval a volán mögött összetettben a kilencedik, kategóriájában pedig a második helyen ért célba Le Mansban. Két évvel később a két francia pilóta a német
Manfred Winkelhockkal kiegészülve alkotott világhírű
triót, hiszen a leghíresebb BMW Art versenyautóval a
projekt történetének eddigi legjobb eredményét érték
el: a BMW M1 a hatodik helyen ért célba a legendás
megbízhatósági versenyen.

autós história

Kézzel szignózva

Andy Warhol saját
maga, kéz zel festette
ki a BMW M1
sportkocsit

A lendületes vonalakkal megrajzolt sportkocsi nem csak ennek
köszönheti népszerűségét – külső megjelenéséről nem más,
mint a pop-art excentrikus királya, Andy Warhol gondoskodott.
Az első három alkotás esetében a művészek az autó 1:5 arányú
modelljét tervezték meg, majd segítőik közreműködésével alkották meg a végleges művet. Warhol azonban ragaszkodott ahhoz,
hogy saját kezűleg fesse ki a fehér alapszínű autót. A mű 23 perc
alatt készült el, és Warhol az ujjaival a friss festékben helyezte
el szignóját. Saját bevallása szerint a sebességet szerette volna
megjeleníteni, hiszen amikor egy autó elszáguld, „minden szín és
kontúr elmosódik”. Mindez pedig nem csak szófordulat, hiszen
a 3,5 literes, 286 lóerős motor 262 km/h-s végsebességet tesz
lehetővé, és az autót a mai napig „megfuttatják” a BMW tesztpályáján, versenyen azonban az egyszeri franciaországi premieren kívül már nem vett részt.
A nyolcvanas és a kilencvenes években a BMW
inkább az utcai autók díszítésére összpontosított a projekt keretében, 1999-ben azonban,
a tizenötödik BMW Art autóval visszatértek
Le Mans-ba. A Jenny Holzer által megálmodott BMW V12 LMR csak a kvalifikációban
vett részt, a versenyen már nem, ám így is
jó ómennek bizonyult, hiszen a csapat egy
másik betontorpedója megszerezte a német
márka eddigi egyetlen első helyét a 24 órás viadalon. Az eddigi legutolsó „művészautót” öt éve
mutatták be, és a Jeff Koons által kifestett BMW M3
GT2 szintén rajthoz állt Le Mans-ban.

Pénz és hírnév
A neves művészek által kidekorált autók a müncheni BMW Múzeum
állandó kiállítása mellett a világ számos híres múzeumában és galériájában bemutatkoztak már, a párizsi Louvre-tól a New York-i és bilbaói Guggenheim Múzeumokig. Az alkotók egyéb munkái is igen híresek, ami az árakban is megmutatkozik. Az 1987-ben elhunyt Andy
Warhol Nyolc Elvis című festményéért 109 millió dollárt fizettek 11
évvel a halála után. Jeff Koons egyik szobra 2013-ban 58,4 millió
dollárért cserélt gazdát egy aukción, amivel ez a legdrágább, még élő
művész által készített alkotás. Roy Lichtenstein eddigi legdrágább
festménye pedig 44,8 millió dollárért kelt el.

Jef f Koons
(BMW M3 GT2, 2010)

Roy Lichtenstein
7)
(BMW 320 Group 5, 197
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szemtől szemben

Keleti szél

Középkategóriás
szabadidő-autók

A Renault visszatért a középkategóriás szabadidőautók szegmensébe, ahol az új Kadjar számára
éppen az alapul szolgáló Nissan Qashqai, illetve egy
másik ázsiai típus, az új generációs Hyundai Tucson
az egyik legfontosabb ellenfél.
Renault Kadjar – Újrakezdés
A bumfordi design miatt a Samsung QM5-ből kifejlesztett Renault
Koleos még bukásra ítélt próbálkozás volt a francia márka részéről a
SUV-szegmensben, de a Nissan Qashqai műszaki alapjaira épített utód,
a tavaly bemutatott Kadjar már sokkal vonzóbb a vásárlók számára.
A belső tér valamivel puritánabb, mint amit a külső sugall, de a vezető
értékelheti, hogy a kormány és a kényelmes ülés távolsága jól beállítható a pedálokhoz képest. Az öblös tárolórekeszek is belakhatóvá
teszik az autót, míg a csomagtér mérete a kategória átlagát hozza.
A futómű kényelmes hangolású, az autó nagyobb sebességnél is nyugodtan viselkedik, a kormányzás precíz.

Nissan Qashqai – Sikerszéria
A modell második szériájának a több mint kétmillió példányban
elkelt első generációt kell felülmúlnia, de a tervezőgárda képes
volt magasabb szintre emelni a sikeres koncepciót. A belső térben az elektromos kéziféknek köszönhetően több a praktikus
tárolórekesz és a csomagtér is jól kihasználható – igaz, a hasznos tér kisebb a kategória átlagánál. A legfelsőbb felszereltségi szinten alapáras aktív biztonsági csomag egyebek
mellett frontálisütközés-megelőzést, sávelhagyásjelzést,
valamint táblafelismerőt tartalmaz. A Qashqai jól vezethető;
a felfüggesztés kompromisszumos hangolásának köszönhetően gyors és komfortos is egyben. Összkerékmeghajtás csak
a legerősebb dízelmotorhoz társítható.

Hyundai Tucson – Aszfaltbetyár
A Hyundai tavaly mutatta be középkategóriás szabadidő-autójának új
generációját, amelynek esetében az ix35-ös megnevezésről visszaállt
a korábbi Tucson típusnévre. Az elődjénél nagyobb és robusztusabb
típus minden szemszögből jól mutat, és az alapkivitelt kivéve vaskos,
19 colos keréktárcsákkal érkezik. A belső tér is ízléses és átgondolt, emellett tágas és jól variálható. Számos rakodórekeszbe lehet
pakolni, és az 500 literesnél is nagyobb, praktikus csomagtartó is
partner a hosszú utakon. Hiába az összkerékhajtás, 16 centiméteres
hasmagasságával a Tucson legfeljebb csak könnyebb terepre való, és
a futóművét is az aszfaltra hangolták: a magas építés ellenére biztosan
veszi a kanyarokat és a menetzaj is elfogadható.
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szemtől szemben

Renault Kadjar

Nissan Qashqai

Hyundai Tucson

Hosszúság ................................ 4449 mm
Szélesség .................................. 1836 mm
Magasság .................................. 1613 mm
Tengelytáv ................................ 2646 mm
Csomagtér ........................ 472/1478 liter
Motorválaszték .......... 1 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint ................. 110-130 LE
Átlagfogyasztás ........... 3,8-5,8 l/100 km
Alapár (áfával) ........ 17 790-29 320 euró

Hosszúság ................................ 4380 mm
Szélesség .................................. 1806 mm
Magasság ................................. 1590 mm
Tengelytáv ................................ 2646 mm
Csomagtér ........................ 401/1560 liter
Motorválaszték .......... 2 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint ................. 110-160 LE
Átlagfogyasztás ........... 3,8-5,8 l/100 km
Alapár (áfával) ........ 18 240-31 110 euró

Hosszúság ................................. 4475 mm
Szélesség .................................. 1850 mm
Magasság ................................. 1650 mm
Tengelytáv ................................. 2670 mm
Csomagtér ........................ 513/1503 liter
Motorválaszték .......... 2 benzines, 3 dízel
Teljesítményszint ................. 132-185 LE
Átlagfogyasztás ............ 5,2-7,6 l/100 km
Alapár (áfával) ........ 18 990-32 390 euró

Design

Design

Design

A Renault korábban sokat szenvedett
modellkínálatának jellegtelen designja
miatt, de Laurens van der Acker holland
tervező vezetésével megújult a márka.
A Kadjar is az új nyelvezet egyik sikerpéldánya, főleg szemből mutat egyedi
vonásokat.

Az előző sikergenerációhoz képest nagymértékben megváltozott az autó: jóval
sportosabb, aerodinamikusabb a vonalvezetés. A komoly fellépést biztosító,
agresszív frontrészt az utóbbi időben a
márka szinte összes modellje átvette.

A külső design a nagyobb testvér,
a Santa Fé mintáját követi: az orr-részt
a Hyundai jellegzetes, hatszögletű hűtőrácsa uralja, és nem hiányzik a LED-es
nappali fény sem. A sportosságról a
szinte függőleges frontrész, a számos
él és a hátrafelé szűkülő oldalablak
gondoskodik.

Felszereltség
Felszereltség
Szlovákiában négy felszereltségi szintben – Life, Zen, Intens, Bose – kapható
az autó. Többek között hat légzsák, tempomat, gurulásgátló, légkondicionáló és
multifunkciós volán jár alapáron, a csúcsverzióba pedig a számos asszisztensrendszer mellé navigáció, R-Link 2 multimédia-technológia, Bose audiorendszer,
és teljes LED-fényszórók kerültek.

A négy szintben – Visia, Acenta, N-Tec,
Tekna – forgalmazott modell alapverziójához is jár többek között multifunkciós
kormány, klíma, Bluetooth, ötcolos színes
kijelző, visszagurulás-gátló, keréknyomás-ellenőrző vagy tempomat. A Teknaszint már hétcolos érintőképernyőt foglal magába navigációval és 360 fokos
parkolókamera-rendszerrel.

Felszereltség
A vevők a Comfort, Family, Style és
Premium felszereltségi szintek közül
választhatnak. A tartozékok között megtalálható a legtöbb fejlett asszisztensrendszer, illetve a fűthető és szellőztethető első ülések és az intelligens
csomagtérfedél is, amely magától felnyílik, ha a kulccsal a zsebünkben megállunk az autó mögött.

Motor
Motor

Az 1,2 literes benzines erőforrás 130
lóerőt ad le, akárcsak az 1,6-os dízel.
Gázolajos motorból létezik egy kisebb –
1,5 literes, 110 lóerős – is a kínálatban.
Összkerékhajtás csak az erősebb, automata váltó pedig csak a gyengébb dízelhez rendelhető.

Az 1,6-os benzinmotor 132 és 177 lovas
változatokban kérhető, az 1,7 literes dízel
117 lóerős, míg a 2,0 literes gázolajos erőforrás 136, 184 lovas lehet. A három erősebb motorhoz opcionálisan hat- vagy hétfokozatú automata váltó is kapcsolódhat.

Motor
A benzines választékot az 1,2 literes, 115
lóerős, illetve az 1,6-os, 163 lovas erőforrás alkotja, míg a dízelpártiak számára az
1,5 literes, 110 lovas, vagy az 1,6-os, 130
lóerős egység áll rendelkezésre. A gyengébbik benzines és az erősebbik dízel
fokozatmentes automatával is kérhető.

2016. február | stílus&lendület |
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   Szépen csomagolt

praktikum

Škoda Superb Combi
Style 2.0 TDI DSG

Óriási belső tér, ergonomikus kialakítás, német
színvonalú technológia – a Skoda Superb Combi új
generációja kiváló ár-érték arányt kínál.

A két első ajtóban gombnyomásra kiugró esernyő vár minket, a pohártartó gumírozott alja megtartja a palackot,
míg kinyitjuk azt vezetés közben, a táblagéptartók pedig
megkönnyítik az utasok multimédia-hozzáférését.
A Škoda mindig is híres volt praktikus megoldásairól, de
az új Superb Combi – már csak méreteinek köszönhetően
is – minden eddigi cseh modellen túltesz a komfort és
a használati érték szempontjából.

Tekintélyes méretek
Az első ülések kényelmére nehéz kifogást találni, a nagyméretű középső könyöklő könnyen szabályozható, a belső
tér számos tárolórekesze ergonomikus és jól kihasználható. Ahogy a típus elődjénél is megszokhattuk, a hátsó
lábtér a luxuslimuzinokat idézi – akárcsak az, hogy az ülőlap kialakításának köszönhetően hosszabb távon csak
négy személy számára kényelmes az autó. Nekik viszont
nagyon, hiszen a kombi csomagtere is óriási: alaphelyzetben 660 literes, vagyis még egy négyfős család nyaralásakor is nehéz megtölteni. Ha pedig ledöntjük a hátsó
üléseket, akkor közel két köbméter űrtartalmú hasznos
teret kapunk – viszont a padló nem teljesen sík, mint a
testvérmodellnek számító Volkswagen Passatban.
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Az ennyire gyakorlatias autók esetében megszokhattuk,
hogy a praktikumért cserébe a design, a technológia, vagy
esetleg a kidolgozási minőség terén kell kompromisszumot
kötni, de a Superb Combi esetében szó sincs ilyesmiről.
Amikor a Volkswagen-konszern 2001-ben feltámasztotta
a típusnevet, a cseh márka még nem készített kombiverziót, sőt a 2008-ban debütált második generáció esetében
is csak másfél évvel a limuzin után jött ki a puttonyos változat. Tekintélyes megjelenésének és óriási belső terének
köszönhetően azonban hamar népszerű lett, így a tavaly
debütált harmadik szériánál már csak fél év volt a csúszás:
az új Superb Combi tavaly ősztől rendelhető.

Teljes körű asszisztencia
A külsőt a karakteres frontrésszel harmonizáló hátsó rész,
valamint a markáns, éles vonalak határozzák meg. Már
első pillantásra feltűnik, hogy az autó nem sokat nőtt –
csak 1,8 centiméterrel hosszabb elődjénél – tengelytávja
ugyanakkor 8,3 cm-rel bővült. A logikus és igényes kialakításával a belső tér nem titkoltan a prémiumszegmens
felé kacsingat. Akárcsak a felszereltség: a négy szintben
– Active, Ambition, Style és L&K – kínált típushoz alapáron jár a másodlagos ütközésvédelem, amely karambol
esetén megakadályozza a további ellenőrizetlen mozgást,

autóteszt

illetve a Front Assist rendszer, amely figyelmeztet az ütközésre 5 és 210 km/h sebesség között, illetve automatikusan először rövidet fékez, vagy aktiválja a vészféket, ha
szükséges. Opcionálisan számos további asszisztensrendszer is rendelkezésre áll, így többek között a fáradtságérzékelő, a parkolóasszisztens, a hátsó kiállást segítő technológia, az adaptív tempomat és lengéscsillapítás, illetve
az intelligens fényszóró. A Style felszereltségi szinttől felfelé a navigációt is magába foglaló multimédia-rendszert
már 8 hüvelykes érintőképernyőről irányíthatjuk.
A motorkínálatot négy benzines és három gázolajos erőforrás alkotja. Előbbiek közül az 1,4 TSI 125 és 150 lóerős változatokban érhető el, az 1,8 TSI 180, a 2,0 TSI pedig 220
lovas. Az 1,6-os dízel 120 lóerőt ad le, a 2,0 TDI-ből pedig
150 és 190 lóerős verzió létezik; utóbbi csakis a második
felszereltségi szinttől felfele konfigurálható. A legerősebb
dízel maximális forgatónyomatéka 400 Nm, ami ráadásul
már 1750-es fordulatszámnál rendelkezésre áll – vagyis
erőnek és sebességnek nincs híján az autó. Ezzel együtt a
Superb Combi nem sportos: a futómű hangolása megfelel
egy kényelmes utazóautónak. A hatfokozatú, duplakuplungos váltóval 4,6 literes átlagfogyasztást ad meg a gyártó,
ami valós közlekedési körülmények között természetesen
nem állja meg a helyét, de a Superb Combi így is a kategória egyik legtakarékosabb típusai közé tartozik.
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.

Škoda Superb Combi
Style 2.0 TDI DSG
Motor:
Hengerűrtartalom:
Max. teljesítmény:
Max. forgatónyomaték:
Méretek:
Tengelytáv:
Csomagtér:
Váltó:
Végsebesség:
Gyorsulás (0-100 km/h):
Átlagfogyasztás:
A modell ára:

4 hengeres turbódízel
1968 cm3
190 LE – 3500/perc
400 Nm, 1750-3250/perc
4856/1864 mm/1477 mm
2841 mm
660/1950 liter
6 fokozatú DSG automata
233 km/h
7,8 mp
4,6 l/100 km
35 790 euró áfával

Javasolt olaj
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

Alapfelszereltség
Sötétedésre aktiválódó fényszórók, intelligens fényasszisztens,
navigációs rendszer 8 hüvelykes érintőképernyővel, 8 hangszórós audiorendszer, Bluetooth-csatlakozás, multifunkciós
bőr kormánykerék, kétzónás klímaberendezés, parkolóradar,
KESSY kulcs nélküli ajtónyitó és indítórendszer, lábtér-megvilágítás elöl/hátul, SmartLink okostelefon-kapcsolat, elektromosan állítható első ülések, Front Assistant, sebességfüggő
szervokormány, start/stop automatika, menetstabilizátor, hét
légzsák, tempomat, 17 hüvelykes könnyűfém felnik.
2016. február | stílus&lendület |

11

címlapsztori

Legközelebb

még gyorsabb leszek!

Štefan Svitko

A Dakar-rali olyan verseny, ahol gyakran nem is maga a győzelem számít,
hanem, hogy az ember épségben érjen célba. Štefan Svitko szlovák
motorkerékpárosnak mindkettő sikerült. A motoros kategóriában
a második helyen végzett, ami a Dakar-rali eddigi szlovák történetében a
legjobb helyezés. A Dakar-jelenség így a sikeres csehszlovák korszak után
is folytatódik, amikor közös országunk színeiben Tatra autók indultak.
Már az akkori versenyeken is bizonyítottunk. Ma a Dakar stafétabotját
bajnokunk, Štefan Svitko (33) vette át.
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Ha megmutatod nekik, hogy jó
vagy, akkor tisztelnek. Mi voltunk
az egyedüli nem gyári csapat.

Stílus&Lendület: A Dakar a világ egyik legkeményebb sportküzdelme. A teljesítmények állítólag a Mount Everest megmászásával, vagy a világ körbehajózásával hasonlíthatók össze.
Ön is így érzi?
Štefan Svitko: A ralik szakaszokra oszlanak. Amikor az
ember azt gondolja, hogy már túl van a nehezén, jön egy
még rosszabb. Mindig azt mondom, amíg nem értem célba,
semmi sem biztos. Ez volt a legnehezebb Dakar-versenyem.
Több éjszakát nem aludtam. A célban a sírás kerülgetett.
A verseny befejezése után nagyon fájt a szemem.
Mindannyian fáradtak voltunk.
S&L.: Mi vonz több száz motorost, autóst és kamionost, hogy
harcba szálljanak a homokkal, porral, kövekkel és a saját
félelmükkel?
Š. S.: Ehhez adrenalinfüggőnek kell születni. Sokan azt hiszik,
hogy a Dakar csak a homokról szól. Ez még a jobbik eset
lenne. Sok víz is van ott. Ehhez hozzá kell adni a baleseteket,
a motorok meghibásodását, fáradtságot, a navigációval való
harcot, meg a többi versenyzővel, akik meg akarnak előzni.
De a magányt is. Az utolsó előtti szakasz számomra kulcsfontosságú volt. Viszont teljes hat órán keresztül egyedül motoroztam. Senki sem ért utol, nem előzött meg. Nem tudtam,
hányadán állok. Az embernek olyankor sok minden megfordul a fejében. Főleg az 50 fokos hőségben! (Nevet.)
S&L.: Milyen a viszony a versenyzők között? Érezhető közöttük konkurencia, ellenségeskedés, vagy szükség esetén kölcsönösen segítenek egymáson?
Š. S.: Inkább a segítőkészség a jellemző. Ha megmutatod
nekik, hogy jó vagy, akkor tisztelnek. Mi voltunk az egyedüli
nem gyári csapat. A célban maguk a szervezők jöttek utánam.
Sőt még az operatőr is, aki mindenkit helikopterből figyelt.
Azt mondta, hogy neki én voltam a győztes. Meglepett, hogy
mennyire kedves és őszinte volt velem mindenki.
S&L.: Mi jár a fejében, amikor egyedül ül a motoron, és órákon át száguld a sivatagban?
Š. S.: Ez verseny, nem motoros kirándulás. Igyekszem egész
idő alatt koncentrálni. Figyelni kell a terepet. Óvatosnak
kell lenni, hiszen a motor nagy sebességgel halad, jön egy
ugratás, egy dűne – és vége a versenynek… Minden motorozás veszélyes. Sokat is esett, sőt egy szakaszt le is fújtak.
Nehéz órákon át motoroztunk vízen. A vége jól megizzasztott.
A gyengébb versenyzők számára a szakaszt le is rövidítették,
hogy legalább célba érjenek. A helikopter végül összeszedett
mindenki mást. Habár versenyről van szó, a motoros épsége
mindig az első helyen áll.
S&L.: Van talizmánja? Visz haza emlékbe homokot egy
üvegcsében?
Š. S.: Természetesen van egy a feleségemtől és egy édesanyámtól is. Most kabalából ráfestettem a bukósisakomra
a kislányom portréját. Hoztam magammal trófeát, ez elég.
(Nevet.)
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S&L.: Ezt a beduin trófeát majdnem Argentínában
hagyta…
Š. S.: Problémás volt felvinni a repülőgépre. A személyzet nem akart felengedni vele a fedélzetre. Az autós kategória győztesének, Peter Hanselnek megengedték, velem
problémáztak, ezen összevesztünk. Attól tartottam, hogy
a többi poggyász később jön utánunk, mint ahogy hazaérkezünk. Volt már ilyen.
S&L.: Állítólag sok versenyzőt megbüntettek az idén.
Miért? Ön is köztük volt?
Š. S.: Ez igaz. Az első futam során sok versenyző kapott
büntetést a sebesség miatt. Néhányan 100 eurós büntetést is fizettek. Szerencsére, mi nem. Fegyelmezni akartak bennünket, hogy vigyázzunk, és tartsuk be a szabályokat. Azt gondolom, hogy a szervezők ezzel egy kicsit a
sorrendet is meg akarták keverni.
S&L.: Hogyan fogadta a család a győzelmet? Nem
féltették?
Š. S.: Természetesen nagyon örülnek és büszkék rám.
Én pedig nem ünnepelek semmit, amíg nem értem
célba. Ismernek és tudják, milyen vagyok, nem kockáztatok feleslegesen, ami a veszélyt illeti. Az első motoromat apámtól kaptam, szerencsére a töréseimet is egy
kézen meg tudom számolni. A feleségemmel már nyolc
éve vagyunk együtt, így ismeri, hogy milyen ez a sport.
Gyerekkoromtól motorozok, megtanult együtt élni ezzel.
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S&L.: Hány Dakar-versenyen szeretne még részt venni?
Mire van szüksége ahhoz, hogy elérjen a dobogó
tetejére?
Š. S.: A tavalyi verseny nagyszerű volt. Semmit sem becsültünk alá. Idén viszont gyorsabbak és felkészültebbek voltunk. Ezért is volt több balesetem – túl gyors voltam. Már
a verseny második napján elestem, és leszakítottam a
hátsó abroncsot. Eltört a fékem is. 50 kilométert motoroztam nélküle a célig. Az egyik szakaszon kifogyott a benzinem, és tolnom kellett a motort. Az előző éjszaka teli tankoltam, de nem tartott ki. A Dakarra egész évben készülni
kell, tulajdonképpen az ember egész évben edz kisebb raliversenyeken. A Tátrában is voltam futósínes felkészülésen.
Žažkovban szintén van edzőpálya. Voltam Marokkóban és
Horvátországban is. Már most kinéztem bizonyos versenyeket a jövő évi Dakarra való felkészüléshez. Ugyanakkor
a szponzorkeresés, a fizetendő díjak és a szervezés is az
egész évi felkészülés részét képezi.

Készítette: Barbora Drabková • Fotó: Slovnaft, P.S archívum, J.D archív, countrycross.sk, motoride.sk
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Štefan Svitko (szül. 1982. júl. 16., Žažkov) a Slovnaft Team
versenyzője KTM 350 motorkerékpárral
Helyezések a Dakar-ralin
Dakar-rali 2010: 13. hely (motorkerékpár kategória)
Dakar-rali 2011: a folyamatos 7. helyről műszaki hiba miatt
visszalépett
Dakar-rali 2012: 5. hely
Dakar-rali 2013: esés és a motorkerékpár sérülése miatt
a 11. szakasz után a 22. helyről lépett vissza
Dakar-rali 2014: 9. hely
Dakar-rali 2015: 5. hely
Dakar-rali 2016: 2. hely

S&L.: Nagy rajongója Peter Sagannak. Női síelőinket,
Vlhovát és Velez-Zuzulovát ráadásul a Dakaron is figyelemmel kísérte!
Š. S.: Azelőtt sohasem néztem a Tour de France-ot. De ha
Peťo ott van, akkor érdekel. Ugyanúgy Domika Cibulkovát
is figyeltem, amikor az Australia Openen játszott. Mindig
szívesen nézem, amikor egy szlovák valamilyen jó eredmény közelébe kerül. Még a Dakaron is tudtam róla, hogy
a lányaink megnyertek egy lesiklást. Bár volt nekem is
bőven tennivalóm, mégis figyelemmel kísértem őket.
S&L.: Mire készül most? Pihenés, szabadság, edzések?
Š. S.: Én nagyon aktív vagyok. Már tavaly megfogadtam,
hogy a Dakar után szünetet tartok, és nem ülök motorra,
de egy hétig sem bírtam ki. Azonban nem akarom, hogy a
kislányom csak a képernyőről vagy magazinból ismerjen.
Most három hétig nem láttam. Megnőtt. Biztosan többet
leszek majd a barátokkal, és a rajongókra is időt szakítok
a közösségi hálón. Nekem nincs ott önálló profilom, de van
egy szuper csapatom, amely törődik a rajongótáborral.

-

Névjegy

Svitkóról mondták…
Juraj Dozsa (egykori csapattárs,
Szlovák Bajnok E1 2007)
Števo megszenvedte a Dakart
„Števóval már gyerekkorunktól
együtt motoroztunk, és sokszor
nyertünk, párosban is. Legutóbb
két évvel ezelőtt versenyeztünk
együtt csapatban a szlovák bajnokságban. Ő egy igazi küzdő – amir
e ő képes volt, az
a mi körülményeink között senkinek
sem sikerült. Ilyen
remek eredményeket elérni! Mindig
keményen edzett,
és 100 százalékban a motorozásna
k szentelte magát.
Szlovákiában nincsenek a motorozásho
z olyan kedvező
feltételek, mint külföldön. Števo ered
ményei az edzések
és a gyakori versenyzés kombinációjá
nak köszönhetők.
Az embernek kiváló versenyzőkkel kell
együtt motoroznia,
és ez csak a világversenyeken lehe
tséges. Minden nap
figyeltem őt a Dakaron, végig nagyon
szurkoltam neki.”
Pavol Silárd (motorkerékpár-versenyző, többszörös szlovák és
Európa-bajnok)
A homokon való versenyzés
kirázza az ember lelkét
„Ő egy kiváló versenyző, csodálom az erőnlétét. 800 kilométeres
szakaszokat tesz meg emelkedőkön a homokban! Csak 20 percet mot
oroztam homokban, de azt hittem, kiköpöm a lelke
m. Ez egy rettentően nehéz spor tág – pedig sokkal
könnyebb motorom
volt, mint neki. Le a kalappal! Ninc
s túl sok lehetőségünk
az edzésre, legfeljebb a Heg yháton
(Záhorie), ahova
Katriňákkal is jártunk. Jaro, bár világ
bajnoki címet szerzett, a Dakar mégsem sikerült neki
. A Dakaron pechje
volt. Ez a verseny nemcsak arról szól
, milyen pilóta vagy
és milyen motorod van, hanem a szer
encséről is, mer t
mindenki vaktában száguld. Nem tudh
atod, hol fog
várni egy dűne vagy szikla. Ez törté
nt a világbajnok spanyol Carslo Sainzzal is. Egy teheraut
ó ment előtte, feldo bott egy követ, az eltalálta a kerekét,
leverte a kereket
az olajkáddal együtt, és be is fejez
te a versenyt. Közben
pedig világelső. Egy olyan banális ok
miatt esett ki, mint
egy közönséges kő. Ezek meg jósolhat
atlan dolgok. Nap
mint nap figyelemmel kísértem Štev
óról minden hírt reggel, délben és este. Ez egy fantaszt
ikus siker, az egész
verseny alatt neki és Ivannak szurkoltu
nk.”

S&L.: Milyen tervei vannak a következő Dakarra?
Š. S.: Bevallom, hogy a legutolsó pillanatig nem tudtam,
hogyan végeztem az idén. Egyáltalán nem sejtettem,
hogy bármit is megnyertem. Csak amikor láttam, hogy az
embereim a depóban örültek. Számomra nem az a fontos, hogy a következő évben nagyobb csapatom vagy
ilyen-olyan motorfelszereltségem legyen, hanem inkább a
lelki támogatás. És ez az öt ember, akik ott voltak velem,
nekem teljesen elég volt. Egyes gyári csapatoknál akár
35 tagú stáb volt a depóban, és mégis mögöttünk végeztek. Ha most második voltam, természetesen nem akarok jövőre ötödik lenni. Jól fel kell készülnöm, kijavítani a
hibákat és folyamatosan fejlődni.
2016. február | stílus&lendület |
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Életeket mentenek
A fotón jobbról Martin Demčák, az SD&HSE részleg
igazgatója, Reicher Tímea, a Kiskereskedelmi Osztály
igazgatónője és Miroslav Nagy, a Falck Academy vezető
oktatója látható az automata defibrillátor üzembe
helyezésénél a zeleneči Slovnaft töltőállomáson

A

Slovnaft tíz legforgalmasabb üzemanyagtöltő állomásán automata defibrillátorokat (AED) helyeztek
üzembe. Ezek a készülékek a szívműködés leállása
esetén képesek újraindítani a szív működését, ami által
számos emberéletet lehet megmenteni.

Laikusok is képesek használni

A Slovnaft üzemanyagtöltő állomásain naponta több mint
150 ezer ügyfelet szolgálnak ki, akiknek több mint egytizede olyan töltőállomáson fordul meg, amelyet automata
defibrillátorral szereltek fel. Ezeket a készülékeket laikusok is könnyedén képesek használni, de szükség esetén
segítséget nyújt a töltőállomásnak a készülék használatára kiképzett személyzete is.

Az AED egy okos szerkezet

Az automata defibrillátor (AED) egy mobil berendezés,
amely az embernél képes önállóan diagnosztizálni az
életet veszélyeztető szívritmuszavarokat, elektromos
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terápia segítségével elhárítja a ritmuszavart és megújítja
a szív működését. A berendezést a Falck Academy vállalat szállította a Slovnaft töltőállomásokra. A készülék
szlovák nyelvű szóbeli utasítások segítségével vezeti az
elsősegélynyújtást a mentőszolgálat megérkezése előtt.
Az AED-berendezés az elektródáknak a beteg mellkasára
felhelyezve képes elemezni annak szívritmusát, és szükség esetén elektromos kisülést hoz létre a szívműködés
megindítása érdekében.

Szlovákiában kevés
ilyen készülék van

Automatikus defibrillátorok általában középületekben,
bevásárlóközpontokban, repülőtereken, szállodákban,
stadionokban, iskolákban vagy közösségi központokban
vannak elhelyezve. Szlovákiában csupán néhány száz
darab található belőlük nyilvános helyszínen. Ez a szám
rendkívül alacsony más országokkal összehasonlítva,
ahol több ezer AED-készülék működik.

Szlovákiában az automata defibrillátorokat az
autópályák mentén üzemelő Slovnaft töltőállomásokon – Zeleneč, Sverepec, Dolná Streda, Sekule
(mindkét irányban), Zamarovce, Ivachnová, Štrba,
Malý Šariš (mindkét irányban) – helyezték el.

hazai pálya

Velünk

minden beindul
A

z idei téli szezonban az autósok a legnagyobb síközpontokban először találkozhatnak a Slovnafttal. A „Velünk minden beindul” című roadshow-t a Csorba-tónál
indítottuk el és egészen március végéig jelen
leszünk a sípályákon.
Mi mindent nyújtunk önöknek? Pihenőzónát
wifikapcsolattal, kitűnő kávét és a töltőállomásainkról ismert Fresh Corner finomságait. Aki
pedig öt eurónál nagyobb értékben vásárol, az
megforgathatja a szerencsekereket is. Senki
sem marad ajándék nélkül!
A lejtőkön minden szombaton velünk lesz
kabalafiguránk is – egy élő bernáthegyi kutya,
amellyel bárki készíthet magáról szelfiképet.
A síelések közötti időben a gyerekeket gyermeksarok várja, számos versennyel.
A síelők a fotóikat megoszthatják ismerőseikkel a #spolunaceste vagy a #slovnaft
instagramokon.
Amennyiben februárban és márciusban ugyanabban a síközpontban jár, mint mi, látogasson
el hozzánk – garantáltan jól fogjuk magunkat
érezni együtt.

A roadshow folytatódik
Donovaly (Dóval)
– 2016. február 6–7. –
a-tó)
– Štrbské Pleso (Csorb
– 2016. február 13–14.
tralomnic) – rajt
– Tatranská Lomnica (Tá
– 2016. február 20–21.
. – Vrátna
– 2016. február 27–28
Jasná-Lúčky
– 2016. március 5–6.–
0. – Jasná-Biela Púť
– 2016. március 19–2

2016. február | stílus&lendület |
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Sz elektáljunk!

De hogyan?

Azóta, hogy megjelentek az első szelektív
szigetek, kifejezetten rossz érzés az
újrahasznosítható szemetet kommunális
gyűjtőbe dobni. De néha nehéz eldönteni:
vajon hova való a papírzsepi, a gyümölcslé
doboza vagy a hungarocell?
Papír

A kék színű konténerbe valók az újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, a hullámpapír, a csomagolópapír és a kartondoboz. Általában a gyümölcsitalos és tejesdobozokat
is ebbe a konténerbe kell dobni, mert ugyan különböző
anyagokból készülnek, végül a papíripar hasznosítja ezeket. Előfordulhat, hogy a település szolgáltatójának más
szabályzata van erre, ebben az esetben ehhez kell igazodni. A dobozokról távolítsuk el a kupakot, és dobjuk a
műanyaggyűjtőbe, a dobozt pedig mossuk ki, majd lapítsuk össze. Más papírhulladék esetében is alapszabály,
hogy az ne legyen szennyezett és zsíros, illetve, hogy ne
kerüljön be vele műanyag a konténerbe, mint például
füzetborító, műanyag mappa, nejlonfólia vagy a dobozok
lezárásához használt ragasztószalag. Használt szalvétát
és papírzsebkendőt se küldjünk újrahasznosításra.

MŰANYAG

A műanyagok kukájának színe a sárga: ezekbe üdítős,
ásványvizes PET-palackokat, háztartási flakonokat, illetve
tiszta fóliát (például műanyag szatyrokat, tasakokat, csomagolófóliákat) dobhatunk. Fontos, hogy az üdítőspalackokat, illetve a flakonokat (samponok, tusfürdők, mosószerek, öblítők) alaposan mossuk ki, a kupakjaikat pedig
csavarjuk le. A joghurtos-, tejfölös poharakat is tisztán
dobjuk bele. Figyeljünk arra, hogy a műanyag közé ne
kerüljön papírcímke vagy ételmaradék! Ne dobjunk a konténerbe zsíros, olajos vagy vegyi anyaggal szennyezett flakont, így például margarinosdobozt
sem. Szintén fontos tudni,
hogy a habszivacs, a
CD-lemez, a magnóés videokazetták újrahasznosítása még nem
megoldott – ezeket se
dobjuk a konténerbe.
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FÉMEK

A könnyű fémhulladékot a piros
színű kukába gyűjtik. A csomagolódobozok (üdítős-, sörös-, konzervesdobozok), a fémkupakok, illetve
a háztartásban előforduló kisebb fémhulladékok (például elhasználódott, törött
evőeszközök) tartoznak ebbe a kategóriába.
A higiénia ebben az esetben is elsődleges szempont,
ezért a konzervdobozokat is csak kimosva szabad újrahasznosításra küldeni.

ÜVEG

Az üveggyűjtő konténer színe a zöld. Az italos-, parfümös-,
konzervesüvegeket lehet újrahasznosítani, természetesen
ezeket is mossuk, öblítsük ki, és távolítsuk el róluk a fémkupakot. Ne dobjunk a konténerbe: tükröt, ablaküveget,
villanykörtét, szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget,
kerámiát, porcelánt vagy neoncsövet.

Egy csepp olaj is számít
A Slovnaftnak köszönhetően a használt étolajat már senkinek sem kell a csatornába öntenie és ezáltal feleslegesen
vizet szennyeznie. Mi olyan nyersanyagként tekintünk rá,
amely széleskörűen felhasználható. Az éttermek és az étkezdék számára törvény írja elő a használt olaj szelektív gyűjtését. Bár a magánszemélyekre ez a kötelezettség nem vonatkozik, ez nem jelenti azt, hogy nekik ne lenne lehetőségük a
környezettudatos magatartásra. Az Egy csepp olaj is számít
ökológiai projektnek köszönhetően ugyanis bárki leadhatja a
háztartásában keletkezett használt olajat a Slovnaft kiemelt
töltőállomásain. A leadott olajból a gázolaj bio üzemanyagösszetevőjét állítják elő, amely az üvegházhatású gázok kibocsátását több mint a felével csökkenti.

életmód

Te az enyém,
én a tied

Nem mindennapi Valentin-nap
Ásó, kapa, nagyharang? Tegyünk érte, hogy aki a
szívünk nagy részét betölti, érezze is a szerelmünket!
Tárgyak is lehetnek kedvesek, de az élményekből
születő emlékek azok, amelyek igazán összetartanak
kettőnket, és amelyek mindig velünk vannak.

A

szeretetünket és a szerelmünket minden nap érdemes kimutatni, hiszen minél többet adunk, annál többet is kapunk vis�sza. És ezt se feledjük: Valentin-napon nem kell kötelezően piros
szívecskékre költeni a pénzünket, szervezzünk inkább valami különlegeset, hiszen az extra odafigyelés mindenkinek jólesik. Ha pedig
épp nincs párunk, mutassuk ki egy barátunknak vagy családtagunknak, mennyire örülünk, hogy része az életünknek! Hogyan mondjuk
el, hogy szeretjük? Íme, néhány izgalmas ötlet.

1

Szerelmes felfedezők

Nyílt egy új hely a közelben? Sapka, sál, és
indulás! Évek óta együtt éltek, de még sohasem
fedeztétek fel a közeli utcákat, házakat? Itt
az ideje! Akár rövidebb, akár hosszabb útra
vállalkoztok, egy Valentin-napi kirándulás jó
alkalom lesz az egymásra hangolódáshoz és egy
vidám délutánhoz, esetleg hétvégéhez.

2

Elő a tervekkel!

A szeretet egyik jele, ha közösen
szövünk terveket. A Valentin-nap –
különösen, hogy idén vasárnapra
esik – remek alkalom, hogy az
asztalra terítsetek egy nagy térképet,
és elkészítsétek a következő közös
utazások haditervét. De szólhat
a közös tervezés akár a lakás
átrendezéséről, esetleg a következő
közös készítésű vacsora menüjének
megtervezéséről.

3

Mondd el csókkal!

Kihívás: gyűjtsétek össze a legtöbb
helyszínt, ahol még soha nem csókol
tátok meg egymást. Esőben, hóban,
víz alatt, párna alatt, kabát alatt, szaunában, liftben, hegycsúcson vagy
barlangban… Tartalmas napotok lesz,
ha mindent kipipáltok!
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5

Mondd el f inomsággal!

A virágcsokor-csoki kombináció nem túl fantáziadús, még akkor sem, ha Merci, Mon Chéri
vagy szívecskés Milka árulkodik a szeretetről. Trendibbek a kézműves bonbonok, és
még trendibb, ha együtt főztök! A nagy műhöz
egyedi bort is választhatsz, a lényeg, hogy
együtt fogyasszátok el!

6

Mondd el

a tánc nyelvén!

Hiába klasszikus, nem véletlenül vált
azzá. A testek közös mozgása egy hullámhosszra hangol, ellazít, és felpezsdíti
a vágyat. Menjetek el együtt tanfolyamra,
zenés-táncos klubba, vagy csak kapcsoljatok be otthon olyan zenét, amitől magától táncra perdül a lábatok. A közös mozgás segít olyan dimenzióban egymásra
találni, ahova a szavak nem juthatnak el.
Hagyjátok, hogy elragadjanak az érzelmek!

7

Játsszatok!

4

Scrabble, szókirakós, szókereső vagy barkochba –
ideje játszani! Ezen a napon azonban a szavak rólatok
szóljanak! A megfejtések utalhatnak arra, hogy miért
szeretitek egymást vagy milyen tulajdonságot becsültök
nagyra a másikban. A nyertes pedig tetszőlegesen
megjutalmazhatja a vesztest.

Mondd el kóddal!

Ha nincs lehetőségetek kettesben
tölteni az egész napot, február 14-e
akkor is szólhat rólatok és az egymás
iránti érzelmeitekről. Találjatok ki
egy saját kódot, amely a szeretetet
jelképezi. Például a térdeitek
összeérintése, összekacsintás vagy
fülsimogatás. Így aztán lehettek egy
áruházban, családi ebéden vagy akár
egy kínos szituációban, bármikor
feldobhatjátok a helyzetet egy olyan
kóddal, amelyet csak ti értetek.

8

Tanítsátok egymást új dolgokra!

Mindig sóvárogva nézed, milyen szuperül gitározik? Ez a vasárnap
remek alkalom arra, hogy megtanítson neked néhány akkordot. Te
viszont tudsz lovagolni? Kérdezd meg, hogy lenne-e kedve neki is
kipróbálni. Beszéljétek át, ki mit tanulna szívesen a másiktól, és
vágjatok bele! Golfozni, fotózni, squasholni, sütit sütni, korcsolyázni…
a legjobb attól megtanulni, akit szeretsz.
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Szerelem

a tányéron

Gyömbér, osztriga, zeller, csili és csokoládé. Hogy mi
bennük a közös? Mindegyik afrodiziákum. Ha kedvesünket
meglepnénk Valentin-nap alkalmából, a szép, színes forma
mellett csempésszünk az ételbe vágykeltőket is, így
garantáltan elbűvöljük szerelmünket.
22
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Hozzávalók: 40 dkg liszt, 5 dkg élesztő, 1 kiskanál
só, 1 kiskanál cukor, 2 evőkanál olaj, langyos víz.

Zöldséges minipizza
Így készül:

1) Az élesztőt morzsoljuk el a liszttel, és adjuk hozzá a sót, a cukrot,
valamint az olajat. Dolgozzuk össze kis mennyiségenként adagolt vízzel.
Csak annyi langyos vizet használjunk a készítéshez, amennyitől összeáll a tészta. 2) A 1,5–2 cm vékonyra nyújtott tésztából vágjunk ki szív
alakú darabokat. Lisztezzünk meg egy tepsit, és fektessük ebbe a szíveket. 3) A feltétet úgy válasszuk, hogy a tészta sütési ideje (15–20 perc)
elég legyen hozzá. Ha mégis több időre lenne szüksége, akkor egy serpenyőben kissé fonnyasszuk meg, és csak utána helyezzük a tésztára.
A sütőt melegítsük elő 180°C-ra, és a pizzaszíveket 15–20 perc alatt
süssük pirosra benne.

S&L-tipp: A kész tésztából félre is tehetünk a hűtőbe
valamennyit, sőt le is fagyaszthatjuk, mivel több hétig eláll.
Ha már nekiállunk tésztát gyúrni, gondolkodjunk előre,
mert akár kinyújtott pizzalapokat is tarthatunk
a fagyasztóban egymás tetején.

Hozzávalók: 2 l halalaplé, 3 dl főzőtejszín, 50 dkg polip,
50 dkg tintahal, 10 dkg garnélarák, 1 közepes vöröshagyma,
1 közepes paradicsom, 15 dkg csiperkegomba, 2 sárgarépa,
1 pritaminpaprika, 1 cs. petrezselyem, 1 cs. kapor, só, frissen
őrölt bors, oregánó, majoranna, rozmaring ízlés szerint.

Tejszínes tenger gyümölcsei leves
Így készül:

1) A tenger gyümölcseit mossuk meg, ha mirelit verziót vásároltunk, egy tálban engedjük fel. 2) Hevítsük fel egy levesesfazékban a halalaplét – ha nincs
otthon, 2-3 halászlékockát oldjunk fel ugyanennyi vízben. 3) Egy másik lábasban ezalatt melegítsünk olívaolajat, és dobjuk rá az apróra vágott vöröshagymát, majd adjuk hozzá a megtisztított és gerezdekre vágott gombát és a fel
kockázott paradicsomot. Sózzuk, borsozzuk, majd kis vizet aláöntve pároljuk.
4) Tisztítsuk meg a tenger gyümölcseit, és vágjuk apróbb karikákra. Ha az
alaplé felforrt, adjuk hozzá a tejszínt, majd ezzel öntsük fel a hagymás szószt.
Ha felforrt, tegyük bele a tenger gyümölcseit a petrezselyemmel, kaporral és
a többi fűszerrel együtt. Gyakran ellenőrizzük, hogy megfőttek-e a herkentyűk.
Forrón tálaljuk, kevés citromlével.

S&L-tipp: Vigyázzunk, hogy ne főzzük túl a tenger gyümölcseit –
könnyen gumiszerűvé, rágós állagúvá, szinte ehetetlenné válnak.
Ha mirelitet veszünk, tartsuk be a feltüntetett főzési időt, ha pedig
frisset szereztünk be, a garnéla 1-2 perc, a tintahal 2-3 perc,
a polip 3-4 perc alatt fő meg.
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Hozzávalók: 4 szelet marhafartő, mustár, 3-4 savanyú uborka,
1-1 sárga és piros pritaminpaprika, 1 egész csili, 4 szelet bacon, 1 sárgarépa,
1 vöröshagyma, 2 babérlevél, 2 ág rozmaring, 2 dl száraz vörösbor.

Göngyölt marhatekercs
Így készül:

1) A hússzeleteket kiklopfoljuk, majd sózzuk, borsozzuk mindkét oldalon, és mustárral is jól bedörzsöljük. 2) A kiterített szeletekre 1-1 bacont fektetünk. Vastagabbik
oldalukat megszórjuk felkockázott vöröshagymával, és ráhelyezzük a csíkokra vágott
savanyú uborkát, a paprikákat és a répát. 3) Óvatosan feltekerjük, és fogvájóval
összetűzzük, vagy konyhai madzaggal összekötjük. 4) Forróra hevített öntöttvas
lábasban minden oldalán körbepirítjuk. Ezután felöntjük a borral, és beletesszük a
fűszernövényeket is a serpenyőbe. 5) Fedő alatt, alacsony hőfokon pároljuk a tekercseket, amíg megpuhul a hús, ez másfél–két óráig is eltarthat. Ha kell, borral pótoljuk az elpárolgott levet. Tálaljuk burgonyapürével vagy zsemlegombóccal.
S&L-tipp: A marhaszeletek kéttenyérnyiek legyenek, és kérjük meg
a hentest, hogy mindenképp szálirányra merőlegesen vágja fel a húst.
Ha száliránnyal párhuzamosan vágják, szinte élvezhetetlen lesz.

Hozzávalók:
2 tábla étcsokoládé,
2 ek. mandulalikőr
(Amaretto),
3 ek. olvadt vaj, fél
bögre porcukor,
fél bögre aprított
mandula.

Házi trüffelgolyó
Gyümölcsszívsaláta
Így készül:

1) A gyümölcsöket tisztítsuk meg a héjuktól, majd szeleteljük
fel, de ne vágjuk kisebb darabokra. 2) Szükségünk lesz egy

szív alakú sütiszaggató formára, melynek segítségével egyforma méretű szívecskéket vágunk a különböző színű gyümölcsökből. 3) A gránátalmából természetesen nem tudunk szívecskét szaggatni, így azt csak hámozzuk, és néhány szemet
szórjunk belőle a salátára. 4) A mézet és a citromlevet villával dolgozzuk össze, és csorgassuk a salátára. Apróra vágott
mentával és citromfűvel díszíthetjük.
Hozzávalók: 25 dkg sárgadinnye, 1 érett
ananász, 1 érett mangó, 1 gránátalma, 2-3 ek.
citromlé, 1 ek. méz, 3 kivi.
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Így készül:

1) Gőz felett olvasszuk meg az étcsokoládét úgy, hogy az
utolsó 2-3 kockát csak akkor keverjük hozzá, amikor a
többi már teljesen felolvadt. Keverjük hozzá a porcukrot
és a vajat is, majd tegyük hűtőszekrénybe, hogy megszilárduljon. 2) Egyórás pihentetés után vegyük ki a hűtőből, és formázzunk belőle 3 cm átmérőjű kis golyókat.
Ezeket hempergessük tört mandulába úgy, hogy az teljesen befedje őket. Fogyasztásig érdemes kis süteményes bádogdobozban tartani a trüffelt. Ha szükséges,
tegyük vissza a hűtőszekrénybe.
S&L-tipp: Hagyományosabb lesz a trüffel külseje, ha
mandula helyett kakaóporba forgatjuk a golyókat. Ebben
az esetben a tört mandula bekerülhet a masszába is.
A massza közepére alkoholban kissé megfőzött aszalt
gyümölcsdarabkát tehetünk, például konyakban főtt
szilvát – a variációkat bátran bízzuk a fantáziánkra.

VEGYEN RÉSZT A RÉGIÓ

LEGJELENTŐSEBB

BORESEMÉNYÉN
20% KEDVEZMÉNNYEL!
A belépőjegy áráért egész nap korlátlanul kóstolhat a kiállított
több mint 1000-féle bor közül + 2000 forintot levásárolhat
az esemény alatt működő online shopunkban.

Március

6

3-5

VinCE Budapest
Wine Show + Shop

2016. március 3-4-5.

Hotel Corinthia Budapest

Részletes program és jegyvásárlás:
VINCEBUDAPEST.HU
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Zene, színház

könyv

Februári
programajánló

musical

Atlantída

Pozsony, 2016. február 18. – június 2.

A Nyolcadik világrész című sikeres musical alkotói ismét egy különleges
művel lépnek a közönség elé. Ján Ďurovčík rendező-koreográfus eredeti,
energiát sugárzó musicaljében felcsendülnek Miroslav Žbirka halhatatlanná vált slágerei. Fiatalemberek útra kelnek, hogy megtalálják a mesebeli kontinenst, de helyette kalandos utazásuk során önmagukra találnak
rá. A pozsonyi Tower Stage Színházban történő kezdés után a musicalt
Poprádon, Besztercebányán, Léván, Trencsénben, Kassán, Bártfán és
Losoncon is előadják.
www.ticketportal.sk

színházi
show

Ï

Ï

Bolek Polívka műsora

Nagyszombat, 2016. február 26., Pozsony, 2016. február 27.

A szlovák városokban tett tavalyi bemutatkozó turnéja után a
színészkirály újra fellép a Cseh Televízió legrégebbi szórakoztató műsorában. Bolek Polívka szeretettel meghívja önöket
egyedi színházi show-műsorába, amelyben olyan kiváló vendégszínészek is fellépnek, mint Milan Lasica, Pavel Liška, Jiří Stivín,
Horkýže Slíže, Anna Polívková, Michal Kurtiš, En.Dru (Ondřej
Havlík), Pavol Seriš, Jaromír Barin és Jiří Fretti.
www.ticketportal.sk

Kassai Dzsessznapok

fesztivál

Kassa, 2016. február 11–21.

A Kassai Dzsessznapok első évadában a hazai dzsesszzenészek közül jelen lesz többek között Zuzana Mikulcová és együttese, a kassai származású Sisa Fehér és a
Fehero Rocher együttes is. A dzsessz rajongói számára a legnagyobb csemegét február utolsó előtti vasárnapja tartogatja, ugyanis a Kunsthalle zenei csarnokban fellép a kameruni származású világhírű basszusgitáros, énekes és zeneszerző, Richard
Bona, aki eddig nyolc albumot adott ki és a világ legjobb dzsesszzenészeivel játszott.
A nézőket a koncert előtt a Cha Bud hazai előzenekar hozza hangulatba.
www.ticketportal.sk
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9

kultúra

Hasonmások
Magic Box

mozi

Honza Rambousek egy sármos szélhámos, akit az alvilágban
a zárak, számítógépek, elektronikus berendezések és
gépkocsik szakértőjeként tisztelnek. A maffiózó Vytloukallal
szemben azonban tartozása van, és azzal törleszthet, ha
egy értékes képet ellop a galériából. Egy véletlen folytán
sikerül megmenekülnie. A saját hasonmása, Richard Prospal
középiskolai tanár – aki pontosságáról, udvariasságáról és
kedvességéről ismert – kerül az útjába. És már indul is a
meglepő, humoros szituációk története...

Á

Benutató: 2016. február 24.

Kőrös Zoltán:
,,Muszkaföldön"

Molnár Kriszta:
Életmesék – Élő törtönelemmozaikok Gömörből

Történelemtanárok Társulása
Fórum Kisebbségkutató Intézet

TANDEM

¿

A kötet alapanyagát a II. világhá
borús hadifoglyok második csoportja
adja, tehát azok a felvidékiek, akik
hosszabb-rövidebb időre – megjárván a „Muszkaföldet” – szovjet hadifogságba kerültek.

Egyedi, megismételhetetlen és kalandos gömöri élettörténetek Medvesaljától
Krasznahorkaváraljáig. Egy projekt, amelyben az idős generáció
emlékeit, élettapasztalatait fiatalok
tucatjai gyűjtötték és dolgozták fel.

DVD

Hajszálon függő szerelem

Mátyás királyfinak egy olyan hercegnőt kell feleségül vennie, akit nem szeret. Szinte fogságban érzi magát, és
annak érdekében, hogy egy más világot is kipróbáljon, egy napra ruhát
cserél hasonmásával, a csavargó
Tamással. Csakhogy a helyzet közben
bonyolulttá válik. Régi történet, hagyományos családi mesébe ültetve.

¿

Laputa

Magic Box

9

könyv

Magic Box

Á

Á

A zenészcsapat
összetétele: Lupták,
Lenko, Bugala,
Comendant, Dugovič
Altatódalok

zene
Karpatské chrbáty
Dekel
Spinaker

Real Music House

Profi zenészek – édesapák –
egyedi instrumentális altatózenét tartalmazó albuma, akiket például Jana Kirschner énekesnő Moruša
című zenei projektje is összeköt (az album hangzása kissé emlékeztet erre a műre). Az album Szlovákia valamennyi tájáról származó gyönyörű népdalokat tartalmaz, beleértve a rutén, moldvai
dalokat, valamint egy horvát nyelvű dalt is.

A fiatal Johanka a Gulliver utazásai című könyvben található repülő
szigetről nevezte el a kávéházát.
Ez a hely is egy sziget, ahová mindenki a saját önzésével együtt
érkezik – majd továbbmegy. Csak
Johanka marad továbbra is, csalódottan, bizonytalanul és egyedül. A mű a mai világban bolyongó
emberi lélek vizsgálata.

9

Már 33 éve léteznek… a most
megjelent kilencedik albumuk az
összes közül a legkidolgozottabb
és legteljesebb. Vad gitárhangok,
pontos ütőhangszerek és nagybőgő.
Mindezt megkoronázza Branislav Jobus szöveg- és gyermekkönyvíró kiváló énekhangja, aki a dalokba – mint mindig – a teljes szívét beleadja.
2016. február | stílus&lendület |
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rejtvény

A rejtvény megfejtését 2016. február 20-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: Rákász Irén (Dunaszerdahely), Lőrincz László
(Érsekújvár), Hubay Erzsébet (Méhi). Gratulálunk!
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horoszkóp

Izgalmas,

lehetőségekben
gazdag február

Tom
Selleck
1945. január 29.

Rosamund
Pike
1979. január 27.

Taylor
Natalie
Lautner
Dormer
1992. február 11. 1982. február 11.

A tél utolsó hónapjában sem fogunk unatkozni. Remek
kihívások és nagyszerű lehetőségek tárulhatnak fel előttünk,
ha nyitva tartjuk a szemünket és a szívünket. Kinek a nyüzsgés,
kinek a nyugalom nyitja meg a korábban zárt ajtókat.

Kos

Mérleg

Bika

Skorpió

Március 21. – április 21.

Míg januárban a munkatársaira áldozta extra adag
energiáját, most a baráti körön van a sor. Használja
februári népszerűségét arra, hogy izgalmas, mozgalmas hónapja legyen.

Április 22. – május 21.

Most szüksége lesz egy csipetnyivel több magabiztosságra, ezért javuló anyagi helyzetét használja
arra, hogy saját testébe, lelkébe fektet be. Ha időt
és energiát áldoz egy hasznos tevékenységre,
könnyebb lesz kiállnia a jó ügyért.

Ikrek

Május 22. – június 21.

Február egy érdekes találkozást hoz. Lehet, hogy
nem lesz belőle sem tartós kapcsolat, sem mély
barátság, de biztosan új horizontot nyit meg
az életében, aminek talán csak később látja
áldásos hatását.

Rák

Június 22. – július 21.

Valamivel több lesz a munkahelyi feladata, mint ami
komfortos lenne, de mivel ezek nagyrészt örömmel
vállalt munkák, sokkal inkább kihívásnak érzi, mint
tehernek, ráadásul anyagilag is jól jár velük.

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Az év eleji sikerélmény jótékony hatását még most is
érzi, nagylelkűsége által pedig ezt másokkal is képes
megosztani. A hétvégék kellemes társasági élményeket kínálnak.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Amilyen lendületesen köszöntött be ez az év, olyan
békés, nyugodt és csendes lesz a február. Ezt érdemes kihasználni többféle meditatív tevékenységre,
nyugalma pedig környezetére is átragad.

Szeptember 23. – október 22.

Ha párkapcsolatban él, társát új oldaláról ismerheti
meg, vagy valami izgalmas, közös programban vehetnek részt. Ha egyedül él, Ámor pont onnan érkezik,
ahonnan a legkevésbé várná.

Október 23. – november 22.

Régi maximalizmusával lép ebbe az eleven hónapba,
de így is könnyedén, vidáman kezeli az eseményeket.
A munkahelyén sokan hallgatnak önre, így most példát mutathat – akár tanács helyett is.

Nyilas

November 23. – december 22.

Talán még a szokottnál is nagyobb lesz a szabad
ságvágya, de ezt most mind társa, mind környezete
jól tolerálja. A hónap második felében bátran nyisson
új szellemi kihívás felé.

Bak

December 23. – január 19.

Ha az előző hónap túl sok változást hozott, felléle
gezhet, a február nyugalmas lesz. Most alkalma lesz
rá, hogy emberi kapcsolataiban kijelölje saját határait, ha kell, diplomatikusan nemet mondhat.

Vízöntő

Január 20. – február 18.

Fogadja örömmel, hogy ez még a szokottnál is kicsit
nyüzsgőbb hónap lesz. Szerencsére a nagy jövésmenésben egyetlen percre sem hanyagolja el
a munkáját, miközben jókívánságokban sem
szenved majd hiányt.

Halak

Február 19. – március 20.

Egy régi ismerős vagy eltávolodott barát felbukkanhat
a hónap közepén, amit ön örömmel fogad. Könnyen
lehet, hogy a kapcsolatot ott folytatják, ahol valaha
abbahagyták – ha közben szentimentális hangulatba
kerül, bátran élje meg!
2016. február | stílus&lendület |
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Slovnaft-hírek

Adja le

használt étolaját
a Slovnaftnál!

bioösszetevőjeként hasznosítható. Gratulálunk! Azáltal, hogy
a használt étolajat átadta a Slovnaft töltőállomáson, ön kétszeresen is védi a környezetet. A használt étolajból nyert
bioüzemanyag-összetevő ugyanis több mint a felére csökkenti az üvegházhatású gázok képződését.

G

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

Azon töltőállomások listája, amelyeken leadhatja
a használt étolajat, megtalálható
a www.slovnaftludom.sk weboldalon.

LÁSD KRISTÁLY�
TISZTÁN AZ UTAT!
-40°C

FAGYVÉDELEM FELSŐFOKON, KELLEMES
FRISS ÉS FŰSZERES FAHÉJILLATOKBAN.
Csíkmentes Ɵszơtás
Extra jégoldás
Kellemes illatok
Nanotechnológia

