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Velünk mindig beindul

a motorkerékpár-rajongók figyelmét semmi sem 
terelheti el január elején az extrém Dakar-raliról, 
az év legnagyobb eseményéről. nem véletlen, 
hiszen a motorkerékpárok kategóriáját tartják 
a legnehezebbnek a megmérettetésen. külön 
izgalomra és szurkolásra ad okot, hogy ezúttal 
a slovnaft is felsorakozik a rajtvonalra, hiszen 
Štefan svitko, a legjobb szlovák motorversenyző 
a slovnaft team csapatával együtt minden tőle 
telhetőt megtesz, hogy legyőzze az akadályo-
kat, amelyek az első három helytől választják el. 
Drukkoljunk neki Facebook-oldalán is, ahol aktu-
ális információkat is megtudhatunk a versenyen 
való szerepléséről!
a január azonban nemcsak a sport, de a kultúra 
területén is különlegesnek ígérkezik. nemzetközi 
turnéja során pozsonyban ad koncertet a legen-
dás filmzeneszerző, ennio morricone, Önök pedig 
már most elolvashatják az őt megszólaltató 
ex kluzív interjúnkat, amit a maestro római rezi-
denciáján készítettünk.
ha a drukkolás mellett maguk is kimozdulnának, 
januárban élvezet a friss levegőn kirándulni vagy 
bármilyen téli sportot űzni. amennyiben a tátrát 
választják úti célul, találkozzunk január 23-24-én 
jasnán, ahol meglepetésekkel és a „velünk min-
dig beindul” akciónkkal készülünk az evo Diesel 
prémiumkategóriás üzemanyagunk kapcsán.

kellemes és biztonságos téli autózást kívánunk!

anton molnár 
kommunikációs igazgató
slovnaFt, a.s.
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●➜ A hibrid

●➜ A digitális

●➜ A pihe-puha

●➜ A filmes

●➜ A segítőkész

Elment
az eszük?

Számos új modellel rukkoltak elő a gyártók 2015-ben is, 
ám a tanulmányautók terén mintha egészen elgurult volna 
a konstruktőrök gyógyszere. Újévi könnyed csemegeként 
mutatunk néhány elképesztő, de ha jobban belegondolunk, 
nem is olyan öncélú koncepciót.

Nem átlátszó

A jövő hírnöke
a mercedes-Benz nem pusztán a látvány kedvéért készítette el a 
vision nevű tanulmányát – ahogy azt a gyártótól megszokhattuk, az 
itt felvázolt elképzelések valamilyen formában előbb-utóbb megje-
lennek a szériamodellekben is. Bár az, hogy az oldalablakok helyén 
lcD-kijelzők vannak, amelyeken akár a külvilágot, akár digitális tar-
talmakat nézhetnek a belső kanapén helyet foglaló utasok, egyelőre 
a sci-fik világát idézi, az üzemanyagcellás hajtáslánc eredményezte 
tágas helykínálat azonban hamarosan valósággá válhat.

Nem vicc

Sivatagi róka
a nissan gripz tanulmányautót a gyár 
hivatalos közlése szerint a sivatagi 
raliautók ihlették, technikai újításai 
azonban túlmutatnak ezen. a leaf 
villany motorjához épített benzin-
motor egy egészen korszerű és 
hatékony hajtásláncot eredmé-
nyezett, bár a részletek nem lát-
tak napvilágot. noha a gripz formái 
egyelőre egy tanulmányautóhoz 
méltón extravagánsak, sokan máris 
a juke következő generációjának elő-
futárát látják benne.

autós-motoros hírek
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Veled az erő

Rohamosztag
Éppen csúcsra jár a star Wars sorozat 
körüli legújabb őrület, szinte természe-

tes tehát, hogy egyes marketingesek 
nem bírják megállni, hogy meglovagol-

ják a témát. a garage italia customs 
cég el is készítette a rohamosztagosok 

sisakjára hajazó fényezéssel ellátott 
Fiat 500-ast. a külső festéssel  

persze nem elégedtek meg, az utaste-
ret is a star Wars hangulatába hozták.  

a technikai paraméterekben nem tör-
tént változás. a különleges kialakí-

tású 500-as egyelőre az autókiállítások 
sztárja, tömeges gyártása nem várható.

Beszálló

Korbarát
japánban felgyorsult ütemben öregszik a társadalom, 
hosszú ideig élnek az emberek, ami jó, ám a tény magá-
ban hordozza azt is, hogy a kilencven–száz éves polgá-
rok már nehezen mozognak és autóba is nehezen száll-
nak. rájuk gondolt a Daihatsu a nori ori névre keresztelt 
tanulmányautójával, amelynek fő jellegzetessége, hogy 
tolószékkel is egyszerűen megközelíthető, mivel nemcsak 
extra alacsonyan van a padlója, de emelhető rámpa is 
segíti a mozgásukban korlátozottakat.

Pufóka

Gyerekjáték
a toyoda gosei a toyota márka egyik beszállítója, többek 
között légzsákokat gyárt az autókba. adta magát tehát, hogy 
figyelemfelkeltő reklámautóként egy felfújható gyerekjátékra 
emlékeztető dudorcsodát készítsenek. Bár a Flesby névre 
keresztelt furcsaság működőképes, nem a funkcionalitás volt 
a fő szempont a tervezésénél, sokkal inkább a különleges 
anyaghasználat bemutatása. a kocsi ugyanis puha, a karosz-
szériája benyomható, tényleg egészen úgy, mint a kisgyere-
kek pihe-puha játékai.

KiSHíREK
Forradalmi futómű
a hamarosan leváltásra kerülő c5-ösben 
alkalmazza a citroën utoljára a legendás 
hidropneumatikus lengéscsillapítását. 
linda jackson, a márka igazgatója sze-
rint azonban egy új, forradalmi futómű-
megoldás váltja fel, amely karosszéria-
dőlés nélkül nyújt hasonló komfortot.

Olcsóbb Tesla
a tesla model X árát igen magasra sike-
rült belőnie a gyárnak, a 132 ezer dollá-
ros összeg még a legnagyobb felvevőpia-
con, az egyesült államokban is kiverte a 
biztosítékot. Éppen ezért a cég előrukkol 
a 80 ezer dollárért elvihető 70 D elneve-
zésű alapváltozattal.

Nem kell benzin
a kínai geely autógyár elindítja a Blue 
geely programját, amelynek célja, hogy 
2020-ra kivezesse kínálatából a hagyo-
mányos, csak belső égésű motorral sze-
relt modelljeit. a geely a volvo tulajdo-
nosa is, így feltehetőleg a svéd autókat 
is érinti majd a változtatás.

Az év teherautója
a huszonöt szakújságíróból álló nemzet-
közi zsűri kihirdette a 2016-os év teher-
autójának járó díj nyerteseit. eszerint az 
iveco eurocargo a legjobb a maga 101 
pontjával, második a renault c/k széria 
98 ponttal, míg harmadik helyre a Ford 
cargo futott be 92 ponttal.

autós-motoros hírek
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a tavalyi esztendő legfontosabb autóipari eseményén, 
a legújabb modellektől hemzsegő őszi Frankfurti 
autószalonon is feltűnést keltett egy maros megyé-

ből érkezett, kézzel készült autó. a retró hangulatú vona-
lakkal megrajzolt, júlia névre keresztelt roadster nagyon is 
egyedi tulajdonságával hívta fel magára figyelmet: szabó 
péter tömörfából építette meg a négykerekűt.
az eredetileg asztalosnak tanult ezermester hangjára 
a templomi kórusban figyeltek fel, ezt követően 25 év 
alatt közel harminc tenorszerepet kapott a kolozsvári 
operában. a fával való munka azonban továbbra is von-
zotta, így nyolc évvel ezelőtt egy hintót készített; a sikerél-
ményen felbuzdulva határozta el, hogy még különlegesebb 
jármű építésébe kezd. a formaterv megrajzolását köve-
tően egy makettet készített, és ez alapján született meg 
a 3D-s terv, amelyet Ferenczi zsolt készített. a különleges 
karosszéria jól hajlítható, rétegezett kőrisfából készült, 

amit aztán nyolcrétegű jachtlakkal kentek be, így kifeje-
zetten ellenálló az időjárás viszontagságaival szemben – 
igaz, teteje még nincs a szabó péter feleségéről elneve-
zett autónak. az alkotó számítása szerint mintegy 18 ezer 
eurós befektetéssel és 4500 munkaórában készült jármű 
karosszériáját csavarozással és ragasztással rögzítették 
a fém alvázra. a famegmunkálásban keresztesi sándor 
segítette, a meghajtásról pedig mátyus csabával közösen 
gondoskodtak, és utóbbi végezte az összes szerelési mun-
kát is. a júliát egy több mint harmincéves, hathengeres, 
2,2 literes, 110 lóerős Ford taunus motor hajtja. a faroad-
ster szervokormányt és automata sebességváltót kapott, 
látványos felnijei 19 hüvelykesek.
a Frankfurti autószalonra egy véletlennek köszönhetően 
került ki az autó: egy németországi vállalkozó figyelt fel rá, 
aki elektronikai rendszereit akarta népszerűsíteni a külön-
leges járművel. a németországi seregszemlén volt, ami-
kor egyszerre negyvenen állták körül az autót, és nehezen 
hitték el, hogy csakis fából készült. a pozitív nemzetközi 
szakmai és sajtóvisszhang önbizalommal töltötte el szabó 
pétert, aki így már a következő projektjén töri a fejét: egy 
– természetesen – fából készült elektromos autón. 

Fából készült, kerekei vannak, de nem makett: működő autó. 
Szabó Péter a Maros megyei Koronkán készítette el Júlia névre 
hallgató egyedi autóját, amellyel a világ legnagyobb autós 
seregszemléjén is felhívta magára a figyelmet.

műalkotás
Guruló

innováció





toyota auris – felfrissülve
a tavalyi genfi autószalonon frissítette fel a toyota az auris második 
generációját: a külső finomítások mellett jelentősen javult a belső 
design és az anyagminőség. a modellfrissítéssel elérhetővé tett  
7 colos érintőképernyőn nemcsak a multimédia-rendszer, de a 
szintén új toyota safety sense technológia információi is láthatók. 
ez utóbbi lézert, radart és kamerát alkalmazva olyan funkciókat 
kínál, mint a ráfutásos balesetet automatikus fékezéssel meg-
előző, ütközés előtti biztonsági rendszer (pcs), a sávelhagyásra 
való figyelmeztetés, az adaptív tempomat, az automatikus táv-
fény-vezérlés és a jelzőtábla-felismerés.

nissan Pulsar – Visszatérés
a nissan tiida piaci kivezetését követően a japán márka sokáig csakis 
a crossover és suv típusokkal volt jelen a kompakt kategóriában, de 
másfél éve ismét visszatért a hagyományos modellek piacára is. Bár 
angliában tervezték és Barcelonában gyártják, a belső tér pragmati-
kus eleganciájával, a csendes, kifinomult motorokkal és a komfor-
tos futóművel a pulsar le sem tagadhatná japán származását. a típus 
leginkább óriási belső terével próbál hódítani, hiszen a 2,7 méteres 
tengelytávnak és az 1,5 méter feletti magasságnak köszönhetően hely-
kínálatával az egy kategóriával feljebb lévő autók között sem kellene 
szégyenkeznie. a legfelső felszereltségi szinten alapáras aktív bizton-
sági csomag egyebek mellett frontális ütközésmegelőzést, sávelhagyás-
jelzést, valamint közúti táblafelismerőt tartalmaz.

opel astra – felsőbb szint
Felszereltségével egyértelműen a prémiumkategória felé tör az opel az 
astra új generációjával, de ehhez a Frankfurti autószalonon debütált 
modell esetében ki kellett küszöbölni az előd hiányosságait. a drasztikus, 

változattól függően akár 200 kilogrammos súlycsökkentéssel megoldot-
ták az egyik legfőbb problémát, és sikerült egyszerűsíteni az immár 
logikusan átlátható műszerfalon is. a felhasznált anyagok és az össze-
szerelés minőségének javítása mellett az új astra leginkább a jóval 
nagyobb és drágább autókat idéző felszereltségével próbál ügyfeleket 
hódítani – a kompakt típushoz a luxusmodellekből ismert matrix leD 

fényszóró is kérhető, de az ülésszellőztetés is szokatlan egy ekkora 
autóban. emellett a kapcsolattartásban is jó az astra: az apple carplay 

vagy az android auto alkalmazások futtatására is képes.

megújult az Opel astra, a kompakt kategória egyik 
legfontosabb képviselője: az európai konkurensek mellett 
egyre lényegesebbek a távol-keleti riválisok is – mint  
a nissan pulsar és a toyota auris. 

Sűrű
mezőnyben

Kompakt 
újdonságok

szemtől szemben
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nissan Pulsar
Hosszúság  ...............................  4387 mm
szélesség  .................................. 1768 mm
magasság  ................................  1520 mm
tengelytáv  ................................ 2700 mm
Csomagtér  ....................... 385/1395 liter
motor  .......................... 2 benzines, 1 dízel
teljesítményszint .................  110-190 le
átlagfogyasztás  .......... 3,6-5,9 l/100 km
alapár (áfával)  ...... 15 200–23 400 euró

design
a markáns frontrésznek és a hangsú-
lyos oldalvonalaknak köszönhetően azon-
nal beazonosítható az új nissan kompakt 
típus, hiszen az a márka crossover és 
suv-típusainak nyelvezetét viszi tovább. 

Felszereltség
a visia, acenta és tekna felszereltségi 
szintekben kapható modellhez többek 
között légkondicionáló, multifunkciós 
volán, tempomat, hat légzsák, Bluetooth-
kapcsolat, négy hangszórós audio-
rendszer és 5 colos színes kijelző jár 
alapáron.

Motor
az 1,5 literes dízelmotor 110 lóerőt ad 
le és hatfokozatú kézi váltóval társítják, 
míg az 1,2 literes, 115 lóerős benzines-
hez emellett X-tronic fokozatmentes auto-
mata váltó is kérhető. a csúcsot az 1,6-
os, 190 lovas, turbós benzines jelenti; 
ehhez szintén kézi váltó jár. 

toyota auris
Hosszúság  ...............................  4330 mm
szélesség  .................................. 1760 mm
magasság  ................................. 1475 mm
tengelytáv  ...............................  2600 mm
Csomagtér  ....................... 360/1199 liter
motor  ..........  3 benzines, 2 dízel, 1 hibrid
teljesítményszint ...................  99-136 le
átlagfogyasztás  .......... 3,6-6,3 l/100 km
alapár (áfával)  ......  13 490–21 990 euró

design
a tavalyi modellfrissítés alkalmával jóval 
látványosabb frontrészt kapott az autó, 
de a belső térben továbbra is a toyotától 
megszokott, visszafogott látványvilág 
fogadja a vezetőt és az utasokat.

Felszereltség
a live, active és executive szintekben 
kapható auris már alapáron az ötcsilla-
gos minősítésnek megfelelő biztonsági 
tartozékokat kínál, a csúcsváltozatot 
pedig kétzónás klímával, tolatókame-
rával, sportkormánnyal és fűtött első 
sport ülésekkel is felszerelték.

Motor
az 1,33 literes és 99 lóerős, illetve az 
1,6-os, 132 lovas benzines mellé a tava-
lyi modellfrissítéskor érkezett az 1,2-es, 
turbómotor 116 lóerővel. az 1,4-es dízel 
90, az 1,6-os 112 lóerős, és természe-
tesen egy 136 lóerős összteljesítményű 
hibrid rendszer is része a kínálatnak.

opel astra
Hosszúság  ................................ 4370 mm
szélesség  ..................................  1809mm
magasság  ................................  1485 mm
tengelytáv  ...............................  2662 mm
Csomagtér  .......................  370/1200 liter
motor  .......................... 4 benzines, 3 dízel
teljesítményszint ...................  95-150 le
átlagfogyasztás  .......... 3,5-5,5 l/100 km
alapár (áfával)  ...... 12 290–20 690 euró

design
a forma harmonikus folytatása a korábbi 
generáció dinamikus designjának, de 
feltűnő részletek nélkül – így már nem 
okoz akkora feltűnést, mint az elődje hét 
évvel ezelőtt. az összkép sportos, de 
hivalkodásmentes.

Felszereltség
a selection, enjoy, Dynamic és 
innovation szintekben kapható opel fel-
szereltsége alapáron a konkurenseké-
hez hasonló, de extraként akár elektro-
mosan állítható, fűtött és szellőztethető 
komfortüléseket, 8 colos érintőképer-
nyőt, tolatókamerát vagy matrix leD 
fényszórókat is kínál.

Motor
a négy benzines erőforrás közül az 1,0 
literes 105 lóerős, míg az 1,4-es motor 
100, 125, illetve 150 lovas változatok-
ban áll rendelkezésre. az 1,6-os dízelegy-
ség szintén három variánsban – 95, 110 
és 136 lóerővel – kapható.

szemtől szemben
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Felnőni a nagyok közé

Egyre népszerűbb márkává válik a Hyundai Szlovákiában is, 
nemcsak a középkategóriában hódít, hanem már az eggyel 
magasabb osztályban is. Éppen ezért arra voltunk kíváncsiak, 
hogyan állja meg a helyét az üzletemberek esetében jellemző 
nagyobb kombik között, ahol olyan versenytársai lehetnek,  
mint a Volkswagen passat vagy a skoda superb.

az i40-es nem új a szlovák piacon, ám az utóbbi év 
során némi ráncfelvarráson esett át, egy remek új 
automata sebváltóval is gazdagodott, így itt volt az 
ideje, hogy mi is közelebbről szemléljük meg. 
a faceliftnek köszönhetően számos pozitív változás 
történt, melyek közül a legszembetűnőbbek közé tar-
tozik az attraktív elülső hűtőmaszk, a hátsó leD-
fények, az új designos keréktárcsák, a koráb binál 
jobb minőségű belső borítás és a multimédia-köz-
pont. számos új elektronikus asszisztens is beke-
rült az autóba, talán a legérdekesebb az aktív sáv-
tartó, mely nemcsak figyelmeztet sávelhagyás 
esetén, hanem vissza is kormányoz. negatívumként 

említenénk az autó felesleges csipogását minden 
kiszálláskor. valamire figyelmeztet az autó, de egysze-
rűen nem tudtuk meg, hogy mi a gond. az autó belső 
tere valóban tágas, és egyértelműen érezni, hogy a 
hyundai ennél a típusnál kimondottan odafigyelt a jó 
minőségű anyagok használatára. a bőrülések a pré-
miumfelszereltségben nemcsak fűtöttek, hanem egy-
ben szellőztetettek is, így abban is biztosak lehetünk, 
hogy nyáron sem fogunk izzadni. az autóban minden-
kinek, azaz nemcsak a sofőrnek jut elég hely. ami 
pedig a hátsó csomagtartót illeti, az 553 liter szinte 
minden igényt kielégít. a csomagtartó-leválasztó 
síneknek köszönhetően pedig úgy variálhatjuk ezt a 
helyet, hogy nagyobb sebességnél a kisebb bevásár-
lások sem fognak repkedni hátul.

Hyundai i40 
1,7 Crdi Hp premium

autóteszt
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motor és vezetési élmény
az általunk tesztelt autót egy 1,7 literes dízelmotor 
hajtotta, melyet automata sebességváltóval kombi-
náltak. sokan ezt olvasva nyilván azonnal a fejüket 
kezdik ingatni, ám azt kell mondanunk, hogy az átla-
gos vezetési stílushoz ez a kombináció tökéletesen 
elegendő volt. a gond inkább azzal van, hogy a gyártó 
jelenleg nem is ajánl más lehetőséget, így ha ennél 
erősebb, nyomatékosabb dízelmotorra vágyunk, már 
a konkurenciánál kell keresgélnünk. 
ám, amint már korábban is megjegyeztük, az 1,7 liter 
és a 340 nm nyomaték ebben az esetben elegendő. 
akik elhiszik, hogy az ilyen típusú downsizing való-
ban komoly üzemanyag-spórolást jelent, csalódni fog-
nak. hiába írja le a gyártó, hogy az átlagfogyasztás öt 
liter alatt tartható, a valóság valahol 6-6,5 liter között 
keresendő. az új hétsebességes automata Dct (Dual 
clutch transmission) sebváltó viszont dicséretet érde-
mel, remekül illeszkedett a motorhoz. 
remek döntés volt a lengéscsillapítók elektronikus 
vezérlése is, három fokozat között lehet választani, 
eco, normal és sport módban. természetesen választ-
ható az automata mód is, mely maga választja ki a 
legmegfelelőbb fokozatot. az autó remekül tapad az 
útra, még az élesebb kanyarokban sem tapasztal-
tunk kilengést, a fékek is remekül fognak. az autó 
rugózása az elektronikának is köszönhetően kemény, 
sportos, ami a hosszú, minőségi utakon kimondot-
tan előnyös, ám a rosszabb minőségű hazai utakon – 
amelyekből a tél előrehaladtával egyre több van – ez 
már némileg zavaró lehet. 

a slovnaft partnerszervizei:
HoffEr s.r.o. - chevrolet; mariol kn s.r.o. - subaru; 
riVal Car spol. s r.o. - peugeot; Ekoauto s.r.o. 
Bardejov - hyundai; autosPol VlasatÝ s.r.o. košice 
- seat, Škoda; aVion s.r.o. Žilina - subaru; omnia 
motors - honda; topcar machánek - Škoda és vW; 
autotechnika, s.r.o. - Škoda, hyundai, mitsubishi.

motor:  négyhengeres dízelmotor
hengerűrtartalom: 1685 cm3

max. teljesítmény: 104 kW, 4000 ford./perc 
max. forgatónyomaték: 340 nm 1750-2500 ford./perc 
méretek: 4775/1815/1470 mm
tengelytáv: 2770 mm
max. sebesség: 200 km/h
gyorsulás (0-100 km/h): 11.0 s
átlagfogyasztás: 4,8 l
mért átlagfogyasztás: 6,3 l/100 km 
a modell ára: 23 990 euró áfával
a tesztelt típus ára: 29 990 euró áfával

Javasolt olaj
MOL Dynamic STAR 5W-30

Hyundai i40 
1,7 Crdi Hp premium

a hyundai ennél a típusnál 
kimondottan odafigyelt a jó 
minőségű anyagok használatára.

a felszereltség  
fontosabb elemei

adaptív bi-xenon 
fényszórók, smart-
elektronikus 
csomagtérnyitás, ecs-
elektronikus hátsó 
lengéscsillapítók, lkas 
automata sávtartó és 
korrigáló rendszer, cD + 
mp3 + rDs + auX + usB 
+ Bluetooth-rádió külső 
erősítővel kiegészítve, 
csomagtartó-elválasztó 
sínek, hűthető-fűthető 
elülső ülések.

autóteszt
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„A zeneszerzés
 maga az élet”

enniO mOrriCOne
a maestro, vagyis ennio morricone a „60 years of music world 
tour” keretein belül  turnézik jelenleg a nagyvilágban. az idén 
87. születésnapját ünneplő Oscar-díjas olasz zeneszerzővel 
római rezidenciáján beszélgettünk inspirációról, hangulatokról, 
tervekről és emlékekről. 

Exkluzív!
Rómában  

jártunk

címlapsztori



p 
recizitása már-már matematikai pontosságú, 
öntudatos, lelkiismeretes művész, aki mind a 

mai napig kézzel írja kottáit, zongorát pedig egyál-
talán nem használ a zeneszerzési folyamat során. 
morricone, vagy ahogyan ő szereti, a „maestro”, meg-
lehetősen privát ember. csak kivételes alkalmakkor 
hagyja el szülővárosát, és az alkotóműhelyének is ott-
hont adó, a római belvárosban fekvő rezidenciájának 
pontos helyét sem szeretné a nyilvánosság elé tárni. 
nem szívesen beszél háborús emlékeiről, és attól is 
tartózkodik, hogy zeneművei kapcsán a „spagetti-
western” kifejezést használja, véleménye szerint 
ugyanis az olasz nyelvben ez igen degradáló jelző. 
ha a „volt egyszer egy vadnyugat” című mozifilmre 
gondolunk, az ő zenéjének dallamai jutnak eszünkbe, 
és így van ez még mintegy 35 westernnel és szám-
talan világhírű alkotással, melyek zenei betét-
jeit a legendás olasz zeneszerző-karmester, ennio 
morricone komponálta.  
több mint 450 zeneművel, köztük számtalan iko-
nikus darabbal a háta mögött a mester 2015-ben 
ünnepelte zeneszerzői pályafutásának 60. évfordu-
lóját, melynek örömére nemzetközi turnéra indult. 
személyes látogatásunk alkalmával meggyőződhet-
tünk róla, hogy 87 év ide vagy oda, a maestro alkotói 
energiái kiapadhatatlanok: a nemzetközi turné mel-
lett giuseppe tornatore és Quentin tarantino legújabb 
filmjei is az ő zenéjével debütálnak majd. tornatore 
mozija a maestro életét és munkásságát megörökítő 
dokumentumfilm lesz, melyet várhatóan 2016-ban a 
cannes-i Filmfesztiválon mutatnak majd be.

stílus&lendület: Hatvan éve tartó munkássága 
során számtalan ön által szerzett dallam vált legen-
dássá. Milyen újdonságokra számíthatunk a jövőre 
kezdődő koncertturnén?
Ennio morricone: teljesen új programmal lépünk 
fel, tervezek például egy szvitet, melynek elemeit 
hét különböző, oscar-díjat nyert mozifilmhez sze-
reztem – ez például egy igazi különlegesség lesz. 
természetesen játszunk majd klasszikus darabokat 
is a sergio leone-féle westernekből, illetve a misz-
szió című darabból és más kedvencekből. hatalmas 
élményt jelent számomra, hogy a műveimet fiata-
lok és idősebbek, a legkülönbözőbb anyagi és kultu-
rális háttérrel rendelkező rétegek egyaránt ismerik és 
örömmel hallgatják. 

s&l.: Hogyan képzeljük el az alkotási folyamatot, mi 
jelenti az ön számára az inspirációt?
E. m.: az inspiráció számomra nem a külső környe-
zetből fakad. habár a zenéimet itthon, egy a nap-
paliból nyíló privát stúdióban szerzem, maga az ott-
hon, mint fizikai valóság és az atmoszféra, ami ebből 
fakad, nem jelent inspirációt számomra. az alkotás 
egy belső folyamat, mely, ha úgy tetszik, kényszerből, 
belső késztetésből fakad. ilyenkor befelé figyelek, és 
minden más megszűnik a számomra. 

komponálva pihenek, így nincs 
szükségem más kikapcsolódásra, 
mert azt csinálom, amit szeretek.

enniO mOrriCOne

címlapsztori
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s&l.: Mi a helyzet a képekkel, a filmkockákkal – 
mennyire szükséges jeleneteket látnia egy filmből 
ahhoz, hogy el tudja képzelni, milyen filmzene való 
majd hozzá?
E. m.: a sorstalanság esetében is úgy történt, hogy 
olvastam a regényt, illetve láttam a már felvett jelene-
teket is; ezzel párhuzamosan született meg bennem a 
filmzene. rendkívül fontosnak és hasznosnak tartom, 
hogy lássam a képkockákat, mielőtt munkához látok, 
de ami még ennél is meghatározóbb, az az, hogy elol-
vassam a forgatókönyvet és beszéljek a rendezővel. 
az ilyen négyszemközti beszélgetések alkalmával tör-
ténhet meg ugyanis az a ráhangolódás, amely előse-
gíti az alkotási folyamatot.

s&l.: Ezt a személyes diskurzust a zenekarral is fon-
tosnak tartja?
E. m.: ha csak tehetem, azokkal dolgozom, akikben 
bízom, akiket már kipróbáltam és meg voltam elé-
gedve a munkájukkal. természetesen ezt nem mon-
dom ki nyíltan, de úgy vélem, hogy a zenekarnak a 
kottát úgy és akkor érdemes megnézni, ha én is ott 
vagyok. nem javaslom, hogy hazavigyék. szeretek 
személyesen magyarázatot fűzni a benne foglaltak-
hoz. ez egy közös munka, amelyben mindannyian 
együtt kell, hogy működjünk, értenünk kell egymást.

s&l.: A zene sokak számára a feltöltődés, a kikap-
csolódás forrása. Ön hogyan regenerálódik?
E. m.: a zeneszerzés számomra nem munka vagy 
elfoglaltság, hanem maga az élet, az élet forrása. 
komponálva pihenek, így nincs szükségem más 
kikapcsolódásra, mert azt csinálom, amit szeretek. 
ha azonban épp nem az alkotóstúdióban vagyok, 
akkor szívesen ülök le egy sakktábla elé – világklasz-
szis sakkozókkal és amatőrökkel egyaránt. 

s&l.: Egy életművel a háta mögött van olyan darab, 
amely különösen közel áll a szívéhez?
E. m.: nem tudnék kiemelni néhány kedvencet a szer-
zeményeim közül. olyan vagyok, mint egy anya, aki-
nek tíz gyermeke van. nem tudok dönteni, mert min-
det egyformán szeretem.

s&l.: A nyáron igazi különlegességgel állt elő: Ferenc 
pápa tiszteletére komponált misét. Katolikus hite 
mennyire tölt be fontos szerepet a zeneműveiben?
E. m.: a Ferenc pápának ajánlott misét az il gesu 
jezsuita templom plébánosának felkérésére írtam, 
méghozzá abból az alkalomból, hogy rómában mint-
egy kétszáz éve engedélyezték újra a jezsuita rend 
működését. ez különösen fontos évforduló volt, 
hiszen mind a templom, mind Ferenc pápa jezsu-
ita. a zenemű a missa papae Francisci (Ferenc pápa 
miséje) címet kapta, és június 12-én csendült fel a 
jezsuiták róma belvárosában, a piazza del gesún 
lévő főtemplomában, a római szimfonikus zenekar 

legismertebb filmzenéi
• Egy maréknyi dollárért • Pár dollárral többért •  
A Jó, a Rossz és a Csúf • Volt egyszer egy Vadnyugat  
• A profi • Volt egyszer egy Amerika • Polip • A misszió 
• Aki legyőzte Al Caponét • Az óceánjáró zongorista 
legendája • A lator • Kill Bill • Becstelen Brigantyk

morricone és az oscar-díj:
2007 –  díj: oscar-díj – Életműdíj
2001 –  jelölés: legjobb eredeti filmzene,  

maléna (2000)
1992 –  jelölés: legjobb eredeti filmzene,  

Bugsy (1991)
1988 –  jelölés: legjobb eredeti filmzene,  

aki legyőzte al caponét (1987)
1987 –  jelölés: legjobb eredeti filmzene,  

a misszió (1986)
1979 –  jelölés: legjobb eredeti filmzene,  

mennyei napok (1978)

címlapsztori
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és a szent cecília akadémia, valamint a római opera 
kórusainak előadásában. És hogy a kérdésére is vála-
szoljak: a katolikus hit nem feltétlenül befolyásolja az 
alkotási folyamatot, feltéve, hogy filmzenéről van szó. 
az egyházi művek esetében már sokkal inkább sze-
rephez jut, építeni tudok rá.  

s&l.: Korábban úgy nyilatkozott, hogy egy-egy mér-
földkő, lezárult időszak után mindig ott van önben a 
félelem, hogy kialszik az ihlet szikrája. Milyen tervei 
vannak a jövőre nézve? 
E. m.: ez a félelem az utóbbi időben már nem uralko-
dik el rajtam. tudom, hogy vannak olyan csendesebb 
pillanatok, időszakok az életben, amikor csak gon-
dolkozom, elmélkedem. időt kell rá hagyni, hogy az 
embert hirtelen megszállja egy ötlet, amelyet formába 
öntve aztán egy új kompozíció, alkotás születik. 

Fogas Krisztina

néVjegy 
Ennio morricone (1928. november 10., Róma)

1934: hatévesen már komponál.

1946: zenész édesapját követve trombitaművészetből szerez 

zenei diplomát.

1954: zeneszerzésből is lediplomázik. 

1961: első filmes munkája a luciano salce által rendezett  

„il Federale” című film zenéje. tehetségére hamar felfigyelnek, 

mert olyan hagyományostól eltérő hangszereket alkalmaz, mint 

amilyen a pánsíp, a harmonika, a harang, vagy az elektromos gitár.

1968: a sergio leone által rendezett „spagettiwestern” filmekkel 

világhírnévre tesz szert, ezek közül az 1968-ban bemutatott film-

klasszikus, a „volt egyszer egy vadnyugat” legendás sikert arat. 

1986: a roland joffé által rendezett, jeremy irons főszereplé-

sével készült a misszió című filmmel megalkotja egyik leghíre-

sebb filmzenéjét.

2000: a maléna című olasz–amerikai filmben először dolgo-

zik együtt koltai lajossal. ezt később az óceánjáró zongorista 

legendája és a sorstalanság című filmek követik. 

2001-től intenzív koncertezésbe kezd, több világkörüli turnét is 

végigvezényel.

2007: az amerikai Filmakadémia oscar-életműdíjjal tünteti ki. 

házas, négy gyermek édesapja.

„the 60 years of music world tour”
január 15., prága, o2 aréna
január 17., Budapest, papp lászló sportaréna
január 19., pozsony, slovnaft aréna

Mesteri karrier, számokban
•  Több mint 450 filmzene, a több filmben is felhasznált zenékkel együtt közel 500.•  Több mint 100 abszolút zenemű, melyek komolyzenei alkotások, szimfonikus zenekari kísérettel.

•  Egyike azon két zeneszerzőnek, akik a történelem során kiérdemelték az academy award életműdíját.•  A Jó, a Rossz és a Csúf című műve minden idők legjobb 200 filmzenéjének listáján mind a mai napig a második helyen áll.
•  A Morricone filmzenéjével és Jeremy Irons főszereplésével 2016-ban bemutatásra kerülő új giuseppe tornatore-film,  

a „the correspondence” pontosan 30 évvel követi „a misszió” című mozit, melyben a mester szintén tornatoréval dolgozott együtt és melyben szintén jeremy irons játszotta a főszerepet.•  450 filmzenéjéből 35-öt szerzett westernhez.

címlapsztori
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dakar 2016 

Új motorra ült

alig oszlott el a szilveszteri tűzijátékok füstje, és  
a jókívánságok szinte még a fülünkben csengtek, amikor 
Štefan svitko, a sloVnaft team motorkerékpárosa  
már a dakar-rali helyszínén volt.

közvetlenül az év vége előtt latin-amerikába 
repült, hogy immár hetedik alkalommal álljon 
a világ legextrémebb versenyén a rajtkockákra 

– ezúttal az 5-ös számot viselve a mezén. ez egy fan-
tasztikus pozíció, melyet az előző évben sikerült kihar-
colnia. a cél egyértelmű: minél jobb pozíciót elérni, 
lehetőleg bejutni a legjobb három közé.
a háromszoros európa- és többszörös szlovák enduro- 
és cross country bajnok, a slovnaFt team motorke-
rékpáros részlegének vezető pilótája, Štefan svitko 
ezúttal a Dakar-ralin új motorkerékpárral indul. habár 
ugyanarról a modellről van szó, mint amilyennel a 
2015-ös Dakaron is versenyzett, részleteiben azon-
ban több innováció is jellemzi. 
a sorozatban immár 38. Dakar-rali Štefan svitko szá-
mára a jobb paraméterekkel rendelkező motorkerék-
páron kívül több újítást is hozott. a háttértámogató 
csapat segítségével az egyes szakaszok között egy 
lakókocsiban gyűjthet majd új energiát. ez a lakókara-
ván a nagy igénybevételt követelő rali során nagyobb 
kényelmet biztosít majd, mint a korábbiakban. ezzel a 
változással függ össze a slovnaFt team bővítése is: 
a motorért felelős zlatko novosád szerelő, valamint 
a logisztikáért és a helyszíni aktuális történések és 
információk szlovákiába történő közvetítéséért fele-
lős martin kubačka mellé két új tag került a csapatba 
– viliam tóth és marián jacina.
„az idén hamarabb kaptam meg az előkészített 
motort, mint az elmúlt években, ami jelentős előnyt 
jelent számomra” – mondta a repülőgépre való fel-
szállás előtt a legsikeresebb szlovákiai motorkerék-
pár-versenyző. kiváló felkészültségéről az októberi 
merzouga rali motokrosszversenyen elért sikere is 
árulkodik, amelyen bronzérmes lett.

a verseny során Štefan svitko a mol Dynamic olajban 
bízik, mely extrém felhasználási körülmények között is 
alkalmas. a minőségét már az előző raliévadokban is 
kipróbálta.

Slovnaft & Svitko
a slovnaft társaság és Štefan együttműködése már 
több szezonra tekint vissza. az extrém Dakar-ralin 
elért kitűnő eredményei azt bizonyítják, hogy van 
értelme a kiváló tehetségek támogatásának. Štefan 
svitko háromszoros európa- és többszörös szlovák 
enduro- és cross country bajnok, a slovnaFt team 
motoros részlegének vezető pilótája.
szlovákia első motoros képviselőjeként a világ leg-
nehezebb versenyét, a Dakar-ralit svitko először 
2010-ben, rögtön első szereplése alkalmával sikere-
sen abszolválta, amikor a 13. helyen végezve elnyerte 
a „Dakar-rali 2010 legjobb újonca” elismerést. 

Štefan Svitko 

hazai pálya
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2010 óta egy négyütemű ktm motorral vesz részt 
a versenyeken. 2012-ben a kiváló 5. helyet érte el, 
2014-ben az elitnek számító, a világ első tíz legjobb 
versenyzője között végzett, amikor a 9. helyet sze-
rezte meg. 
a 2015-ös Dakar-ralin az eddigi legjobb teljesítmé-
nyét nyújtva a világ élvonalában a fantasztikus 5. 
helyet szerezte meg. 
Štefan svitko verseny-motorkerékpárjaiban és szerviz-
autóiban a mol Dymanic termékcsoportba tartozó 
motorolajakat használja és teszteli, melyeket – para-
métereiket tekintve – extrém felhasználói körülmé-
nyek közé terveztek.

kövessen minket a facebookon!
a szlovákiát képviselő bajnok rajongói az aktuális 
eseményeket, beleértve az izgalmas háttér-információkat 
is a www.facebook.com/StefanSvitkoFanklub címen 
követhetik figyelemmel.

a bolíviai és argentin 2016-os dakar-rali  
38. évfolyamának programja 
2016. január 3–16.
•  Január 3., nyitóünnepség és I. szakasz: Buenos Aires 

– villa carlos paz
•  Január 4., II. szakasz: Villa Carlos Paz – Termas de 

río hondo
•  Január 5., III. szakasz: Termas de Río Hondo – Jujuy
•  Január 6., IV. szakasz: Jujuy – Jujuy
•  Január 7., V. szakasz: Jujuy – Uyuni
•  Január 8., VI. szakasz: Uyuni – Uyuni
•  Január 9., VII. szakasz: Uyuni – Salta
•  Január 10.: szabadnap
•  Január 11., VIII. szakasz: Salta – Belén
•  Január 12., IX. szakasz: Belén – Belén
•  Január 13., X. szakasz: Belén – La Rioja
•  Január 14., XI. szakasz: La Rioja – San Juan
•  Január 15., XII. szakasz: San Juan – Villa Carlos Paz
•  Január 16., XIII. szakasz: Villa Carlos Paz – Rosario

A limitált, összerakható eredeti  
Dakar-ralimodell a Slovnaft hálózatában 
a kiemelt töltőállomásokon érhető el.

hazai pálya
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Nyakunkon a nagy hideg, ilyenkor esik legjobban  
a hőfürdő. Hogyan működik, és miért tesz jót velünk 
a szauna? Mire ügyeljünk a hőkabinba való belépés 
előtt, közben és utána? Hogyan szaunázzunk jól?

B 
emelegítésképp nézzük meg, milyen élet-
tani hatásai vannak a szaunázásnak, mely 
a melegedés és a lehűlés váltott szaka-

szaiból áll. a melegedési szakaszban a test hőmér-
séklete megemelkedik: a bőr 10, a belső hőmérséklet 
1 °c-kal, épp ezért mesterséges láznak is nevezik ezt 
az állapotot. az anyagcsere gyorsabbá válik a bőrben, 
amely izzadással salaktalanít, a vérnyomás normali-
zálódik, javul a bőr vérellátása, az izmok pedig ellazul-
nak. a hűtési szakaszban a vér telítődik oxigénnel, a 
vesefunkció javul, a szívverés normálisra áll, az érfa-
lak pedig összehúzódnak, mely reakciók 
frissességérzetet biztosítanak.

szaunázókká!

Hozzávalók

Szaunaetikett

a szaunába felesleges dolgok nélkül lép-
jünk be. az ékszerek felmelegedhetnek, 
és égési sérüléseket okozhatnak, a papu-
csokból pedig káros anyagok párologhat-
nak a levegőbe, ezért ezeket hagyjuk kint. 
a lepedőnket higiénés okokból úgy terítsük 
le, hogy minden testrészünk alatt legyen 
belőle, és törekedjünk rá, hogy minél keve-
sebb felületen fedje a bőrünket textil.  
a vizes fürdőruha rengeteg kipárolgó bak-
térium forrása, ha tehát lehet, szabadul-
junk meg tőle – bár a legtöbb hazai nyilvá-
nos szaunában előírás a viselése.

mielőtt belépnénk a kabinba, alaposan zuhanyozzunk le, majd 
töröljük magunkat szárazra, amit az egyes „menetek” után érde-
mes megismételni. a szauna személyzetétől kérhetünk szaunale-
pedőt, de a sajátunkat is használhatjuk, ha az elég nagy. mielőtt 
benyitnánk a szaunába, ellenőrizzük, nincs-e bent futó program, 
ugyanis illetlenség megzavarni a relaxálókat, vagy kiengedni a 
friss gőzt és a meleget. szaunázás alatt ne együnk és ne igyunk. 
lehetőség szerint ne is beszélgessünk, hagyjuk a körülöttünk lévő-
ket relaxálni. ha már bent vagyunk, ne feszélyezzük magunkat, de 
nem illik bámészkodni, ahogy kihívóan viselkedni sem.

Váljunk profi

életmód
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Gőzfürdő, szauna, 
infraszauna?

a melegben töltött idő és  
a hűtés tartson ugyanannyi 
ideig, ami úgy 10–15 perc.

Hányszor, mennyit, hogyan?

Szaunaszeánsz, 
aromaterápia

a szaunát száraz gőznek is nevezik, itt a hőmérséklet általában 
80-90 °c, a páratartalom 30% körül mozog, míg a gőzfürdőben 
40-60 °c mellett 80%-os a páratartalom. a száraz meleg erőseb-
ben izzaszt, a gőz azonban kíméletesebb. amikor a szaunában 
a forró kövekre öntjük a vizet, a vízből képződő forró gőz miatt 
sokkal melegebbnek érezzük a levegőt, pedig a hőmérséklet 
ugyanaz. az infraszauna a hagyományos megoldás alternatívája, 
ahol a meleget nem a levegőből veszi át a test, hanem az infra-
vörös sugárzás közvetlenül a sejtekig hatol. itt is megemelkedik 
a pulzusszám, tehát kalóriát éget a szervezet, viszont könnyebb 
lélegezni, mivel nem olyan magas a levegő hőmérséklete.

szaunába heti 3-4 alkalomnál többször ne menjünk, az infraszaunát 
azonban mindennap használhatjuk. egy alapos szaunázás 3 vagy 4 
fordulóból áll, ám a kezdők csak 1-2-vel próbálkozzanak. a melegben 
töltött idő és a hűtés tartson ugyanannyi ideig, ami úgy 10–15 perc. 
Étkezés után 1,5–2 órával ideális szaunába menni, éhgyomorra nem 
ajánlott, ahogy ittas vagy másnapos állapotban sem. ha megerőltető 
tevékenységet végeztünk, 15–30 percet pihenjünk a hőfürdő előtt. 
a kabinban ne fogyasszunk alkoholt, mert anyagcserénk felgyorsult 
állapotban van, így a hatás váratlanul érhet bennünket. a folyadék-
pótlást szintén hagyjuk a végére, a mesterséges láz állapotában a 
szervezet salaktalanít, és ilyenkor nem mindegy, honnan von el vizet.

a szeánszok során az élményt szaunamesterek 
fokozzák, akik zászlót vagy nagy törölközőt használ-
nak, ezzel legyezik felénk a felkevert gőzt.  
a szaunamesterek profik: tudják, hogyan lehet 
fokozni az élvezeteket, forróbbá vagy épp hűvösebbé 
tenni a levegőt. hogy milyen szaunaszeánszok létez-
nek? mára szinte megszámlálhatatlan… kenyérillattá 
váló sörrel, pezsgővel vagy rummal locsolgatják a 
köveket, forróra olvadt mézzel, csokival, sóval vagy 
joghurttal dörzsölik testünket, esetleg avokádóturmi-
xot masszíroznak bőrünkbe. De választhatunk gyü-
mölcsös, gyógynövényes illóolajok közül is – a relaxá-
ciós utazásnak semmi sem szabhat határt.

Hányszor ismételjük az izzadást-hűlést?
–  az intenzív szaunázást gyakran választják sportolók 

az izmok átmelegítéséhez. ekkor csak egy-egy heví-
tési-hűtési kör van, és a hűtési idő is rövid ideig tart.

–  a tonizáló szaunázás két körből áll, és egy kis pihe-
nés is jár a végére. egyszerre frissít és ellazít – egy 
kis pihenés után pedig fokozott frissességet nyújt. 
Finnországban az ovis gyerekek a napközbeni alvás 
előtt ezt kapják, így könnyen pihennek, majd délután 
tele vannak energiával.

–  a relaxáló szaunázáskor a hevítés és a hűtés menete 
háromszor ismétlődik, utána pedig egy-két óra pihe-
nés javasolt. ezt a kellemes eltompulást okozó mód-
szert bizonyos betegségek esetén kiegészítő kezelés-
ként is szokták alkalmazni. 

–  az exhausztív, azaz kimerítő szaunázást egyenesen 
alvászavar ellen javasolják, ez a módszer valóban 
nagyon kimeríti a szervezetet. itt már négy, sőt olykor 
öt menetet kell „végigcsinálni”. 

Európa északibb felén egy-
egy szaunakör része a hóban 
való megmártózás

életmód
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Mit tegyünk az ünnepek és a véget nem érő 
falatozások után, hogy ne érezzük magunkat 
nehéznek és fáradtnak? Hogyan állítsuk vissza 
gyomrunkat normál állapotába?

az óév méltó elbúcsúztatása után sem feltét-
lenül a koplalás a legjobb megoldás a szakér tő 

szerint, hiszen a túlzott tápanyagmegvonás is 
ártalmas lehet. a hirtelen vércukorszint-csökkenés 
miatt megszédülhetünk, erőtlenné válhatunk. ekkor 
is együnk tehát mindenképpen, de csak módjával: 
a zöldséges levesek, a rántás nélkül készült főzelé-
kek vagy a gyomornyugtató zabkása remek választás 
a habzsolástól megfáradt gyomrunknak, és időnként 
beiktathatunk kímélő salátavacsorákat is.

Vigyünk be sok,  
egészséges folyadékot!
a legfontosabb a hidratálás, ezért fogyasszunk sok 
vizet, vagy édesítés nélküli zöld-, illetve gyümölcs-
teát, frissen préselt, vízzel hígított gyümölcs- és 
zöldségleveket, melyek átmossák és feltöltik a tes-
tünket folyadékkal.  

túlevés utánmértéktartás

a vizes alapú turmixokkal kiválthatjuk a tízórait és az 
uzsonnát is, a tejes, joghurtos variáns pedig remek 
reggeli lehet. a bennük található vitaminok, antioxi-
dánsok, ásványi anyagok és rostok segítenek regene-
rálódni a megterhelt emésztőrendszerünknek. már 
egy pohár natúr joghurt, egy adag korpás, zabpely-
hes keksz is étkezésnek számít, éppúgy, ahogy egy kis 
tálka friss gyümölcs vagy saláta.
Bélrendszerünk baktériumflórájának épsége érdeké-
ben fogyasszunk naponta élőflórás, savanyított tej-
termékeket és savanyúságokat is. a keserűbb ízű 
gyümölcsök, zöldségek is hozzájárulhatnak a jobb 
emésztéshez (például a grépfrút vagy a zeller). 

Viszlát, alkohol  
és zsíros ételek! 
a szilveszteri pezsgőzés után egy ideig kerüljük az 
alkoholt, főleg ha előzőleg valóban sokat ittunk, ezzel 
is segítve gyomrunk regenerálódását. a bő olajban 
sült húsokat, a sült krumplit, a nehezebben emészt-
hető, rostban gazdag ételeket (például a káposz-
tát) átmenetileg vegyük le az étlapról, és inkább a 
könnyebb – zöldséges, gyümölcsös – fogá-
sokra és különböző gabonákra (rizs, 
köles, bulgur stb.) helyezzük a hang-
súlyt. Fokozatosan térjünk vissza a 
válto zatos, szélsőségeket kerülő 
étrendre.

a zöldséges levesek, a rántás nélkül 
készült főzelékek vagy a gyomornyugtató 
zabkása remek választás a habzsolástól 
megfáradt gyomrunknak.

natúra
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Szerencsés utat!       www.slovnaft.sk/sony

TANKOLJON VAGY VÁSÁROLJON LEGALÁBB 
30 EURÓ ÉRTÉKBEN, ÉS TEGYEN SZERT KEDVEZMÉNYRE  
A SONY TERMÉKEK ÁRÁBÓL.
Az akció 2016. január 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
* A töltőállomás-hálózaton belül érvényes kiskereskedelmi 
   árakhoz képest Slovnaft és Agip.
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Citrusokkal
egészségesen

Ha az ünnepek alatt esetleg túlterheltük a gyomrunkat, 
most ideje, hogy friss, vitaminnal teli ételek kerüljenek 
az asztalra. a savanykás, lédús citrusok izgalmassá 
teszik a hagyományosabb ízeket is, úgyhogy bátran elő  
a grépfrúttal és rokonaival!

gasztronómia
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Hozzávalók: 1 narancs, fél grépfrút, 1 pomelo, 1 mandarin, 1 édes-
kömény, 1 mandarin leve, fél citrom leve, fél narancs leve, 1 ek. fenyőmag, 

1 tk. fehérborecet, 1 ek. olívaolaj, só, bors.

Édesköményes citrussaláta
Így készül: 
1) az édesköményt vágjuk vékony csíkokra, majd tegyük tálba. 2) a fenyőma-
got száraz serpenyőben pirítsuk meg, és adjuk az édesköményhez. 3) vágjuk 
szeletekre és fél gerezdekre a citrusokat, és tegyük őket a tálba. 4) az öntet-
hez keverjük össze a narancslét a citrom- és a mandarinlével, adjuk hozzá a 
sót, a borsot, az olajat és a kedvenc ecetünket, majd habverővel keverjük tej-
színállagúra. Öntsük a salátára, és keverjük össze. 5) tálalás előtt hagyjuk 
minimum fél órát a hűtőben.

s&l-tipp: a narancs és a citrom héját vágjuk fel a lehető 
legvékonyabb szeletekre, majd szórjuk meg friss kakukkfűvel. 

Ezt extra feltétként kínálhatjuk a salátához. 

s&l-tipp:  
a limetta, lime vagy 
zöld citrom nem azonos 
az éretlen citrommal! 
a vékony héjú, mag 
nélküli gyümölcs húsa 
is zöldes, és a citromnál 
jóval karakteresebb 
az íze. Vitaminbomba, 
akár a többi citrusféle. 
Íze kiemeli a csípős 
ízeket. Ha hosszában 
vágjuk ketté, könnyebb 
lesz kifacsarni.

Zöld citromos csirkesült
Így készül:
1) miután jól megmostuk és lereszeltük a héjukat, facsarjuk ki a 
zöld citromokat. 2) a levet és a héjat keverjük össze a zúzott fok-
hagymával. adjuk hozzá a friss zöldfűszereket, a sót, a borsot, 
majd egy tálban keverjük össze. 3) a felső csirkecombok bőrét 
finoman beirdaljuk, majd a fenti keverékkel bekenjük, és 2 óra 
hosszáig a hűtőben pihentetjük. 4) előmelegítjük a sütőt 155-
160 °c-ra, majd rendezzük vajjal kikent tepsibe a combokat, bőr-
rel felfelé. Fél óra letakart sütés után a megmaradt pácokkal 
még meglocsoljuk a combokat. nagyjából egy óra alatt sülnek 
pirosra. Díszítésnek mindenképp zöld citromot használjunk!

Hozzávalók: 1,5 kg felső csirkecomb, 2 gerezd zúzott fokhagyma, 
2 ek. reszelt zöldcitrom- (lime) vagy citromhéj, 2 dl frissen facsart 
zöldcitrom-lé, 2 ek. friss kakukkfű, 2 ek. friss petrezselyem,  
2 ek. friss zöldhagyma vagy snidling, só, bors, 5 dkg vaj.

s&l-tipp: az „al dentére” főzés tradicionális olasz tésztafőzési módszer 
– ekkor a legtökéletesebb a tészta állaga. Ekkor a tészta belseje 

kemény, külseje azonban puha. Ha kettétörjük, kissé még roppanni fog 
ebben az állapotban. a tésztát forrásban lévő, sós vízben kezdjük főzni, 

majd 3–5 perc után leszűrjük.

Spaghetti al limone
Így készül:
1) a spagettit forrásban lévő sós vízbe öntjük, majd al dente módra megfőzzük.  
2) a fokhagymagerezdet kettévágjuk, és bedörzsöljük vele annak a tálnak a belsejét, 
amelyben majd tálalni szeretnénk az ételt. a maradék gerezdet tegyük félre. 3) Öntsük 
a tálba a citrom levét, majd adjuk hozzá az olívaolajat. kézi habverővel jól dolgozzuk 
össze, míg teljesen egyneművé nem válik. erre öntsük az al dentére főtt spagettit, majd 
óvatosan keverjük össze. 4) külön tálban elegyítsük a parmezánt és a sót, és szórjuk  
a tésztára. adjunk hozzá apró darabokra tépett petrezselymet vagy bazsalikomot,  
és hintsük meg a citrom reszelt héjával. Forrón tálaljuk.

Hozzávalók: 45 dkg spagetti, 1 gerezd fokhagyma, 2 citrom leve, 
1 citrom héja, 2 dl olívaolaj, só, 8 dkg reszelt parmezán, 1 csokor 
petrezselyem vagy bazsalikom.

gasztronómia
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Vöröslencse-krémleves naranccsal
Így készül:
1) a répát tisztítsuk meg és vágjuk karikára. a lencsét jól mossuk át. 2) a hagymát 
vágjuk apró kockákra, majd az olajon pároljuk üvegesre. erre tegyük a répát és a len-
csét, és reszeljünk rá annyi gyömbért, amennyit szeretnénk. ha túl sokat teszünk bele, 
a végeredmény csípős lehet! 3) sózás és borsozás után kissé pirítsuk meg a tűzön, 
majd öntsük fel a vízzel (vagy csirkealaplével). Főzzük az egészet puhára, és egy részét 
kivéve a tálból botmixerrel turmixoljuk, majd tegyük vissza. így részben darabos marad. 
4) ezután még forraljunk egyet rajta, s mikor már teljesen összeért, a tűzről levéve 
facsarjuk bele a narancsok levét.

Hozzávalók: 20 dkg vöröslencse, 20 dkg sárgarépa, 
1 nagy fej hagyma, gyömbér ízlés szerint, 1 dl 
olívaolaj, 2 narancs, só, bors, 2 l víz.

s&l-tipp: krémlevesek tálalásakor használjunk különféle 
feltéteket, mert így sokkal színesebbé és gazdagabbá válik  
a leves. Pirítsunk csíkokra vágott bacont vagy olajos magvakat. 
reszelhetünk sajtot, felturbózhatjuk kenyérkockákkal vagy 
friss, ablakban növesztett zöldfűszerekkel.

Hozzávalók:  
1,5 kg bőr nélküli 

halfilé: lazac, tőkehal, 
ördöghal (vagy 

vegyesen),  
2 gerezd fokhagyma,  

1 citrom reszelt  
héja, 3 ek. citromlé, 

2 ek. méz, 1 ek. 
balzsamecet, 2 nagy 
narancs, 1 grépfrút, 
babérlevél, só, bors.

s&l-tipp:  
Próbálkozhatunk 
más halfélékkel is, 
például tonhallal, 
kardhallal, vagy 
más tengeri hallal, 
de ezeknek el 
kell távolítanunk 
a bőrét. a lehető 
legfrissebb halat 
válasszuk.

Halnyárs  
narancsos salátával
Így készül: 
1) a halakat vágjuk kisebb, hosszúkás dara-
bokra. 2) készítsünk fűszerpácot egy evő-
kanál mézből, a zúzott fokhagymából, a 
citromhéjból és -léből, jól keverjük el, sózzuk-
borsozzuk, és egy percre pácoljuk be a hala-
kat. 3) ezután tűzzük őket nyársra, borít-
suk be a babérral, és 180 °c-ra előmelegített 
sütőben maximum 10 perc alatt, egyszer 
megfordítva grillezzük készre. Frissen fogyasz-
szuk. 4) a salátát bármilyen zöldségből és 
gyümölcsből összeállíthatjuk – a lényeg, hogy 
friss és nyers legyen, ez jól passzol a hal 
frisses ségéhez is. citrusos salátához jól illik  
a citromléből, balzsamecetből, mézből, sóból, 
borsból összeállított friss öntet.

Hozzávalók: 10 dkg maracujahús, 7 dl narancslé,  
12 dkg kristálycukor, 2 tojásfehérje.

Maracuja-narancs  
sörbet
Így készül: 
1) egy nagy fémtálban keverjük össze a maracuja húsát, a 
narancslét és a cukrot. tegyük fagyasztóba, és addig várjunk, 
amíg a keverék széle megfagy, de a teljes keményedést ne 
várjuk meg. 2) ekkor vegyük ki, és turmixgéppel jól dolgoz-
zuk el, majd tegyük vissza a mélyhűtőbe. ismételjük ezt két-
szer, majd a harmadik alkalommal adjuk hozzá a keményre 
vert tojásfehérjét is. 3) ezután tegyük fagyasztótálba, majd 
legalább 3 óra alatt fagyasszuk teljesen keményre. maracuja- 
és narancsszeletkékkel díszíthetjük a tetejét.

gasztronómia
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Minden időben 
Nyíregyháza!

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

Hideg téli napokon nincs is kellemesebb, mint egy frissítő séta után  
a barátokkal vagy a családdal csobbanni egyet.  Aki inkább kulturális 
csemegére vágyik, használja ki az időt és látogasson el valamelyik mú-
zeumba. A nap zárásaként egy hangulatos vendéglőben elfogyasztott fi-
nom vacsora után kóstolja meg a vidékre jellemző pálinkák valamelyikét.

 Sóstózoo
Európa legjobb állatparkja 2015
A világ legritkább állatainak otthont adó tölgyerdőben több mint 5000 
állat között sétálhatnak a látogatók. Ócenárium, trópusi dzsungel várja 
a ritka élményre vágyó turistákat. Európa száz állatkertje közül a Nyír-
egyházi Állatpark lett Európa legjobb állatkertje az évi 500 ezer látoga-
tó alatti kategóriában.

 Aquarius Gyógy- és Élményfürdő
Egészség, szépség, elegancia
Kincses Sziget, kamikazeecsúszda, hullámmedence – minden kor-
osztály megtalálhatja a számára megfelelő szórakozást az Élmény-
fürdőben. A fürdő új, 1400 m2-es gyógyászati részlegében a fizikote-
rápiától a szaunáig, egyedülálló kezelésmódokkal várják a gyógyulni 
vágyó vendégeket.

 Jósa András Múzeum
Télen is jobbnál jobb programok közül válogathatnak a kultúrára éhes 
látogatók a múzeumban. A „Sárga ördög”, az „Én elmentem a vásár-
ba…”, „… teli szeretettel az emberiség iránt…” című állandó kiállítások 
mellett mindig tartogat valami újdonságot is az intézmény.

 Kocka Palota 
A LEGO-rajongók kedvelt helye a Kocka Palota. A kreatív foglalkoz-
tató részlegben a játékok nemcsak a gyerekek örömére szolgálnak, 
hanem fejlesztik az érzékelést, kézügyességet, kommunikációt, for-
málják a személyiségüket. A 3D-s moziban kifejezetten ennek a cél-
csoportnak készített animációs filmeket vetítenek.

 + tippek 
•  Aktív turistáknak: gyalog vagy két keréken a Kneipp-sétányon
•  Ínyenceknek: eredetvédett pálinkák és tájjellegű ételek

 Ehhez ajánljuk:



Érzelmek
mesterfokon

imagine Dragons
Pozsony, 2016. január. 19.

a las vegas-i rockzenekar 2012-ben adta ki első albumát és kezdte 
el sikeres szereplését: a következő évben elnyerte az év felfedezettje 

címet, radioactive számuk grammy-díjat nyert és a szezon legnagyobb 
rockzenei slágere lett. az imagine Dragons aztán szó szerint elfoglalta a 

helyezéseket, amikor a vezető helyekre olyan dalok is felkerültek, mint 
az it’s time vagy a Demons. a új évi zenei turné keretében az együttes a 

pozsonyi aegon arénában is bemutatkozik. 
www.eventim.sk

Ï

koncert

az új év jégtánc-Európa-
bajnokságot, minőségi zenét és 
jó könyveket hoz magával.

iSU jégtánc- 
Európa-bajnokság

Pozsony, 2016. január 27–31.

pozsony tizenöt év eltelte után ismét házigazdája lesz a presztízs-
értékű európai jégtáncrendezvénynek. a nézők az ondrej nepela jég-

stadionban öt napig kísérhetik figyelemmel az öreg kontinens jégtánc-
versenyzői elitjének a szereplését, minden versenykategóriában. az 
érmekért folyó küzdelemben férfiak, nők, jégtáncos párok vesznek 

részt, a verseny csúcspontját pedig a gálabemutató jelenti.
www.ticketportal.sk

Ennio Morricone
Pozsony, 2016. január 19.

az ismert filmzenék megalkotója a mai napig az egyetlen olyan 
zeneszerző, akinek életművét oscar-díjjal jutalmazták. Főleg  
a híres westernfilmek feledhetetlen melódiái tették őt ismertté –
azoknak a filmeknek és filmsorozatoknak a száma, amelyekhez zenét 
szerzett, meghaladja az ötszázat! a szenvedélyek nagy mestere  
– aki zseniális módon képes érzelmeket kelteni  az embe rekben –  
a tavalyi koncertsorozatának rendkívüli sikere után ismét turnéra indul, 
melynek során fellép az ondrej nepela jégstadionban is a cseh nemzeti 
szimfonikus zenekar kíséretében.
www.ticketportal.sk

Ï

Ï

Ï

jégtánc

kultúra

26  | stílus&lendület | 2016. január



¿

film

ÁMusical, avagy a boldogsághoz vezető út
Continental filmstúdió 

Újkori tiszteletadás a starci na chmelu című legendás  
cseh musicalnek. egy film a mai fiatalokról és az összes 

generáció számára közös értékekről. a konzervatórium  
diákjai egy olyan musical előadását gyakorolják, amelynek 

eredményétől függ további karrierjük. az előadásba ezért 
minden energiájukat, bátorságukat és tehetségüket  

beleadják, de a műbe beleszövik a hagyományos,  
a street dance, a hip-hop zene elemeit is. az előadás idő-
pontja rohamos léptekkel közeleg, és nagyon nagy a tét.

Premier: 2016. január 15.

Á
Á

dVdBosszantó angyal
indiGo 

viktóriának, a tizennégy éves 
fa shion blogger lánynak az édes-
anyja halála után választania kell, 
hogy gyermekotthonba kerül, vagy 
pedig egy kis faluba költözik az 
apjához, akit még sohasem látott. 
az új környezet oly módon hat rá, 
mint egy állatpark, de a kapcsola-
tok idővel bonyolulttá válnak.

Az elszállt párizsi nő
Bontonfilm

az egyszerű camillát elbocsátják  
a munkahelyéről, aki arra a véle-
ményre jut, hogy jobb életet érde-
mel, mint az emberek többsége, 
így aztán londonba utazik. camilla 
elképzelései szerint egy herceggel 
első látásra szerelembe esnek…

Cd
Katarína Knechtová

Csak a szerelmesek élik túl
sPinakEr

az eperjesi énekesnő harma-
dik szólóalbuma rendkívül tagolt, 
zeneileg és műfajilag is sokszínű. 

az album három évig készült, négy 
különböző stúdióban, több rendező 

részvételével. a lemezen tíz szerzői dal sze-
repel, valamint egy bónuszfilm, a Föld gömbölyű, 

amelynek címdalát maga katka komponálta.

No Name
Szeretettel
no namE

az emberek furcsák, 
a kor egyedi, de a szere-
lemnek köszönhetően mindent túl lehet élni – 
ez az új album és egy sor nagy sláger üzenete, 
amelyeket az aranycsalogány zenei verseny 
hétszeres győztese és a szlovák és cseh zenei 
élet ismert zenekara ad elő. És amely a stílusát 
már tökéletesre csiszolta. 

9

könyv
Nógrádi György
40 év alatt a Föld körül
kossuth kiadó

amikor nekikezdtem emlékeim 
leírásának, el kellett döntenem: 
biztonságpolitika-elméletet 
vagy sztorikat szeretnék-e írni? 
az utóbbiak mellett döntöttem. 
remélem, jó döntés volt.

Wilbur Smith
Arany oroszlán
delej kft.

az „arany oroszlán“ cselekménye 
mindössze néhány hónappal később 
játszódik, mint ahogy a ragadozó 
madarak cselekménye véget ér. 
megtudjuk, hogy hal courtney édes-
apjának régi ellensége, egerészölyv, 
mégsem pusztult el, csak a tengeri 
csatában borzalmasan megnyomoro-
dott, és bosszút esküszik.

¿

9

kultúra
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A rejtvény megfejtését 2016� január 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: Vámos Pál (Jánok), Sándor Margit (Nádszeg), 
Kecskés Éva (Komárom)� Gratulálunk!

rejtvény
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Frissen, vidáman és aktívan indul az év. most 
minden adott ahhoz, hogy új kihívásokat állítson 
maga elé, de ha tavaly túlpörgette magát, a cél 
akár pihenés vagy érzelmi feltöltődés is lehet.

Kos
március 21. – április 21.

az új kezdet mottója: amiben hiszünk, azt meg is tud-
juk valósítani. most annyi erő és derű lesz önben, 
hogy még másoknak is tud adni belőle, egy munka-
társa pedig különösen igényli majd a bátorítását.

Bika
április 22. – május 21.

amilyen békésen köszönt el az elmúlt esztendő, épp 
olyan nyugalommal lép be az életébe 2016. az év 
első hónapjának a legjobb híre az lesz, hogy anyagi 
fellendülés vár önre.

Ikrek
május 22. – június 21.

kíváncsi, eleven énje arra sarkallja, hogy az új évben 
jó lenne valami merőben új dolgot tanulni. a legjobb, 
amit tehet, ha már most beiratkozik egy tanfolyamra, 
függetlenül az életkorától vagy élethelyzetétől.

Rák
június 22. – július 21.

az elmúlt hónap fárasztó volt a családi programok 
miatt, ezért most nyugodt lelkiismerettel foglalkoz-
zon végre önmagával is. ha van valami, amire rég-
óta vágyik, vegye meg magának, néha megéri töb-
bet költeni.

Oroszlán
július 22. – augusztus 23.

optimista, tervezgető hangulatban búcsúzott el az 
előző évtől, most pedig elérkezett a megvalósítás 
időszaka. mielőbb tegye meg az első lépéseket, a 
kisebb tervei már akár januárban megvalósulhatnak, 
de a nagyobbaknál is gyors siker ígérkezik.

Szűz
augusztus 24. – szeptember 22.

e hónapban főként az emberi kapcsolatok kerülnek 
élete fókuszába. a párkapcsolatban élők most sok 
korábbi vitás helyzetet rendezni tudnak, a társkere-
sők pedig ígéretes találkozásra számíthatnak. 

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

az új évbe lépve ön is valami újba szeretne belefogni. 
gondolja végig, hogy mi az, amit igazán szeretne csi-
nálni, és ha sikerül megtalálnia az új célját, vág-
jon bele bátran. tavasszal már élvezheti a jó döntés 
eredményeit!

Skorpió
október 23. – november 22.

ha az elmúlt év túlságosan feszített volt, kezdje 2016-
ot egy kis lazítással, még akkor is, ha ez idegen az 
ön természetétől. tegye meg azt, amire már régóta 
vágyott, hiszen ez is befektetés a jövőjébe.

Nyilas
november 23. – december 22.

ha az előző év utolsó hónapja túl nyüzsgő volt az ön 
számára, akkor ne csodálkozzon, ha most egy kicsit 
több csendre és nyugalomra vágyik. lehet, hogy kör-
nyezete ezt nem érti, ezért mondja el szeretteinek, 
hogy mit szeretne.

Bak
december 23. – január 20.

a munkájában váratlan helyzettel szembesülhet, ami 
jelentős változást hozhat magával. Bár nem szívesen lép 
ki a komfortzónájából, most egy olyan szerencsés időszak 
előtt áll, hogy bátran beleugorhat az ismeretlenbe is.

Vízöntő
január 21. – február 19.

vidám hangulatban kezdi az új esztendőt, a humor biz-
tosan nem fog hiányozni az életéből. vigyázzon azon-
ban, mert nem mindenki érti a viccet! sportoljon 
sokat, így könnyen megőrzi jókedvét.

Halak
február 20. – március 20.

már rögtön az év elején egy fontos feladattal bízzák 
meg a munkahelyén. ez nemcsak anyagi fellendü-
lést hoz, hanem új távlatokat is megnyit ön előtt. ha új 
emberekkel is megismerkedik, akár még életre szóló 
barátságokat is köthet.

a januárba
Új lendülettel katey  

sagal  
1954. 01. 19.

Bradley  
Cooper  
1975. 01. 05.

rowan  
atkinson  
1955. 01. 06.

jennifer  
Ehle  
1969. 12. 29.

horoszkóp
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Adja le 
használt étolaját 

a Slovnaftnál!

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

gyakrabban, 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 egy-
szerűen kiönti a kertben… ezek közül egyik sem jó megol-
dás – 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 lefolyócsöve-
ket az eldugulástól, a természetet a szennyezéstől, a slovnaft 

pedig megjutalmazza önt. a Bonus klub a hasz-
nált 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 partner-
cégünkkel történő együttműködés kere-

tében a szennyező hulladékot energiává 
változtatjuk – a feldolgozás után a gázolaj 

bioösszetevőjeként hasznosítható. gratulálunk! azáltal, hogy 
a használt étolajat átadta a slovnaft töltőállomáson, ön két-
szeresen is védi a környezetet. a használt étolajból nyert 
bioüzemanyag-összetevő ugyanis több mint a felére csök-
kenti az üvegházhatású gázok képződését.

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.

Slovnaft-hírek
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LÁSD KRISTÁLY�
TISZTÁN AZ UTAT!

FAGYVÉDELEM FELSŐFOKON, KELLEMES
FRISS ÉS FŰSZERES FAHÉJ ILLATOKBAN.
Csíkmentes ti sztí tás
Extra jégoldás
Kellemes illatok
Nanotechnológia

-40°C
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