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Nem mindegy,
hol tankol

Ön be tudná írni egy keresztrejtvénybe a szlovák sport egyik jelentős támogatójának nyolc
betűből álló nevét? A válasz rendkívül egyszerű: Slovnaft. A szurkolók nagy örömére vállalatunk immár jó néhány éve megbízhatóan
segíti a jégkorong-, a futball- és a motorkerékpár-sportot. Tehát aki nálunk tankol, a szlovák
sportolóknak is szurkol.
Mialatt az EURO 2016 labdarúgó Európabajnokság szurkolótábora még mindig a győztest ünnepli, a kontinens már egy újabb focibajnokságra készül: a 19 éven aluli női
futballc sapatok Európa-bajnokságára. Az ifjú
hölgyek versenyének ezúttal Szlovákia ad otthont, a szlovák válogatott is itt mutatkozik be.
A presztízsértékű rendezvény nagykövete
a címlapon szereplő Ivana Surovcová, egy igazán elhivatott sportoló, aki rendkívüli beleéléssel kíséri figyelemmel a mérkőzéseket, és a
hazai női futballcsapat mindenben számíthat
a támogatására.
Az idei nyár várva várt mozis eseménye a rendkívül népszerű animációs film, a Jégkorszak
újabb, A nagy bumm című epizódjának bemutatója, már csak azért is, mert a régi, jól ismert
szereplők mellett újabb hősök is megjelennek a vásznon. A film nyolc központi figurája a
Slovnaft töltőállomásain vár arra, hogy az autósok hazavigyék őket, amennyiben tehát idén
nyáron Szlovákia útjain autózik, ne feledkezzen
meg róluk!
Kellemes utat kívánok!
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autós-motoros hírek

Ünnepelünk,

búcsúztatunk
A patinás történelemmel rendelkező autómárkák
szeretnek limitált darabszámú különkiadásokkal
megemlékezni egy-egy legendás modelljükről,
korszakukról. A marketinggépezet működtetői
pedig lelkesen támogatják ezen törekvéseiket.

➜ A brutális
●
➜ A történelmi
●
➜ Az atléta
●
➜ A fiatalos
●
➜ A kamasz
●

Utoljára

Béke poraira

A General Motors ausztrál márkája, a Holden
csendben végleg kimúlt, és bár az Egyesült
Államokból érkező Chevrolet-ket,
Buickokat továbbra is átemblémázzák majd, a saját modellek végleg eltűnnek a kínálatból. A méltó és megható
búcsú érdekében a gyár
házi tuningrészlege, a HSV
még készített egy igen
paprikás kivitelt a kedvelt
Commodore-ból: ebbe egy
456 lóerős, hatliteres GM
LS3 motor került, továbbá
sportfutóművel és négydugattyús fékekkel szerelték
fel. A különleges kiadással
végleg pont kerül az ausztrál
autógyártás eme szeletére.

Elődverő

Százéves győzelem

Háromszor nyerte meg a Peugeot az Indy 500 versenyt 1913 és
1916 között. Most az éppen százéves, legutóbbi győzelemre emlékezve mutatták be L500 R HYbrid tanulmányukat. Az egy méter
magas és egytonnás versenyautó a Peugeot L45-ösnek állít méltó
emléket, amellyel Dario Resta aratott diadalt a hőskorban. A tanulmányban az a hibrid rendszer dolgozik, amelyet a 308 R HYbrid 4
is megkapott: a 270 lóerős benzinmotort elöl-hátul egy-egy villanymotor segíti, így a rendszerteljesítmény 500 lóerő, amihez
730 Nm-es nyomaték társul.
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autós-motoros hírek

Harmincéves

Még durvább M

Különkiadással ünnepelik a bajorok a BMW M3-as harmincadik születésnapját. Igazából még 1985-ben, de már a 86-os modellévre
készítette el az E30-as sorozatszámú hármasból a sportváltozatot az M-divízió, 195 lóerővel. Az erősen korlátozott darabszámban készülő, harminc évvel későbbi emlékautó 470 lóerős, négy
másodperc alatt százon van, teleaggatták jubileumi logókkal, és
egy exkluzív Frozen Silver metálfényezést is kikevertek hozzá.
Az M3 Competition Package széria több mint 100 000 euróba kerül.

Kishírek

Újra van Sportunk

Hosszas szünet után a Mitsubishi úgy
gondolta, ismét érdemes Európába vis�szahozni a Pajero Sport típust. Az elmúlt
évtizedben, míg a fejlődő országokban
hódított a Sport, nálunk az Outlander
volt helyette; a márka szerint azonban
immár megfér egymás mellett a kettő.

Letagadhat

A 40 az új 30

Igazán nem fog a kor a Renault-sporton, a francia gyártó legendás utcai és versenygépeket
építő részlegén. Negyvenedik születésnapja
tiszteletére egy Mégane RS motorját dugták a
Clióba, létrehozva a Clio R. S. 16 tanulmányt.
A 60 mm-rel kiszélesített, tipikus sárga-feketében pompázó karosszériát így 275 lóerő és
360 Nm mozgatja – igazán nagyon gyorsan.
Utcai kivitelt egyelőre nem terveznek a tanulmányból, amelynek premierjét stílszerűen
a Monacói Nagydíjra időzítette a Forma–1-be
visszatérő márka.

Villanytervek

Nagyratörő terveket dédelget a PSAcsoport: nem kisebb célt tűztek maguk
elé, mint hogy 2019 és 2021 között hét
hálózatról tölthető hibrid modellt (250300 lóerő között) és négy villanyautót
(450 km hatótáv) mutatnak be és tartanak a kínálatukban.

Színesben a világ

Hiába az egyik legdrágább modellje, az
i8-as eddig nem volt részese a BMW
Individual programjának, amelynek
lényege, hogy a vevők jó pénzért egyedi
külső-belső megoldásokkal dobhatják
fel autóikat. Ez most megváltozik, immár
a villany-sportmodell is kérhető például
harsány színben.

Még egy búcsú
A nagy kékség

Farmerban a bálba

Jövőre érkezik a Rolls Royce Phantom
legújabb, a sorban nyolcadik generációja. A VII-es szériát a Drophead Coupé
és a Coupé kivitelek limitált kiadású
Zenith kollekciójával búcsúztatja a
márka, természetesen minden
földi jóval felszerelve.

Alig frissítette fel a Volkswagen a New Beetle második generációját, máris különkiadással emlékeznek az 1974-es bogár
Jeans kivitelére. A legendás ős stílusjegyei alapján ez a Denimkivitel is koptatott kék fényezést és farmervászonra hajazó
ponyvatetőt kapott, de odabent kékek az üléskárpitok is, valamint farmerzsebre emlékeztető tárolózsebeket is talál a boldog tulajdonos. A Beetle frissítésekor végrehajtott apróbb
változtatások természetesen a Denimen is feltűnnek, ezt
a modellváltozatot 105-220 lóerős motorokkal kínálják.
2016. július | stílus&lendület |

5

szemtől szemben

Árak és
értékek aránya

Kompakt limuzinok

Visszatért a Fiat Tipo – elsőként a modell
történetében újdonságnak számító limuzinváltozatban.
Legfőbb konkurensei szintén mediterrán autók
– a francia Peugeot 301 és a spanyol Seat Toledo.
Fiat Tipo – A visszatérő
A Fiat Tipo 1988 és 1995 között közel kétmillió példányban elkelt első
generációja még az Év autója címet is kiérdemelte hatalmas belső
terével és jó ár/érték arányával. A hasonló értékeket felvonultató új
modell immár szedánként is kapható. Az olasz gyár széles ügyfélkörnek szánja az autót – a megfizethető négykerekűt keresők számára a belépőmodell légkondicionálót, menetstabilizátort, MP3-as
audiorendszert és 2 légzsákot kínál. Ezzel együtt a Tipo nem kelt
olcsó benyomást: a műszerfal tetszetős és átlátható, a helykínálat bőséges, és az óriási csomagtér mellett még 9 kisebb tárolórekesz várja az utasokat. A mentteljesítmények átlagosak, a vezetési
élményen a feszes futómű javít.

Peugeot 301 – Exportmodell
A Peugeot kifejezetten a feltörekvő országok piacaira szánta a kompakt
limuzint, amely Nyugat-Európában nem is kapható. Az elegáns külső
egyszerű és strapabíró technikát rejt, a puhább futóművet is a ros�szabb minőségű utakra hangolták. Ezzel együtt gyors és semleges
a kanyarvétel, és a kormányzás is megfelelő. Bár a három modell
közül ez a legrövidebb, az utasok mit sem éreznek ebből, mert
a tengelytáv viszont a legnagyobb. A hatalmas belső tér tetszetős
és praktikus, a felhasznált anyagok az árkategória szintjét hozzák,
az ergonómia ellenben elmarad a konkurenciától – a különböző
gombok és kapcsolók használata megszokást igényel.

Seat Toledo – Féltestvér
A spanyol limuzin 2013 óta piacon lévő negyedik generációja
a Volkswagen-konszernen belüli racionalizálás jegyében szinte teljesen megegyezik a Škoda Rapiddal. Az autó megjelenése így
vesztett a temperamentumából, viszont a Volkswagen-konszern
műszaki hátterének köszönhetően továbbra is megbízható.
Az alapfelszereltség jobb a mediterrán konkurensekhez képest,
a hatalmas belső tér ezzel együtt alapáron nem kifinomultabb
– felárért viszont azzá tehető, köszönhetően a számos konfigurációs lehetőségnek. A Toledóhoz hosszú extralistáról lehet
válogatni, így akár érintőképernyő, tempomat, klímaberendezés,
fáradtságfigyelő, navigáció, teljes LED-világítás, parkolószenzor és
Androidos okostelefon-kapcsolat is rendelhető.
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szemtől szemben

Fiat Tipo

Peugeot 301

Seat Toledo

Hosszúság ................................ 4532 mm
Szélesség ................................... 1792 mm
Magasság .................................. 1497 mm
Tengelytáv ................................ 2636 mm
Csomagtér ................................... 520 liter
Motorválaszték .......... 2 benzines, 2 dízel
Teljesítményszint ................... 95-120 LE
Átlagfogyasztás ........... 3,7-6,3 l/100 km
Alapár (áfával) ......... 11 740-17 390 euró

Hosszúság ................................ 4442 mm
Szélesség ................................... 1748 mm
Magasság ................................. 1466 mm
Tengelytáv ................................ 2652 mm
Csomagtér ................................... 506 liter
Motorválaszték .......... 2 benzines, 1 dízel
Teljesítményszint .................... 82-115 LE
Átlagfogyasztás ........... 3,9-6,4 l/100 km
Alapár (áfával) .......... 8690–13 440 euró

Hosszúság ................................ 4482 mm
Szélesség ................................... 1706 mm
Magasság .................................. 1461 mm
Tengelytáv ................................ 2602 mm
Csomagtér ................................... 550 liter
Motorválaszték .......... 3 benzines, 1 dízel
Teljesítményszint ................... 90-125 LE
Átlagfogyasztás ........... 4,3-5,1 l/100 km
Alapár (áfával) ....... 12 290–18 090 euró

Design

Design

Design

A Fiat először limuzinváltozatban
mutatta be az új Tipót: amíg legtöbb
vetélytársán érződik, hogy utólag alakították át négyajtóssá, az olasz szedán
harmonikus, kiforrott külsőt kapott.

Bár a 301 esetében már a kifinomult
részletektől mentes külső is elárulja,
hogy nem áll azonos szinten a gyár többi
modelljével, az egyszerű, letisztult design
nincs híján a francia eleganciának.

A spanyol márka stílusjegyeit a
Volkswagen-konszern aktuális formavilágához igazították, így a Seat Toledo szemből és hátulról is kevéssé tér el testvérmodelljétől, a Škoda Rapidtól.

Felszereltség

Felszereltség

Felszereltség

Az alapváltozat mellett Plus, Lounge,
Opening Edition és Opening Edition Plus
felszereltségi szintben kínálják a modellt.
A legfelső csomag 5 colos érintőképernyőt, Bluetooth-kapcsolatot, esőszenzort, tempomatot és 16 colos könnyűfém
felnit is tartalmaz, opcionálisan pedig
navigáció, ülésfűtés és tolatókamera is
rendelhető.

Három felszereltségi szint létezik (Acces,
Active és Allure), az extralistán többek
között metálfényezés, parkolószenzor és
fűthető ülés található. Alapáron többek
között négy légzsák, menetstabilizátor,
elektromos szervokormány, guminyomásellenőrzés és lehajtható hátsó ülés jár.

Az Entry, Reference és Style szintekben
kínált Toledóhoz alapáron kínál 6 légzsákot, lehajtható üléseket, menetstabilizátort, elektronikus differenciálzárat,
visszagurulás-gátlót és másodlagos ütközésvédelmet (Multi Collision Brake). Ezen
kívül Plus, Technik, Premium és FR-Line
csomagokkal növelhetők a konfigurációs
lehetőségek.

Motor

Motor

A kisebbik dízelmotorhoz (1,3 liter,
95 lóerő) ötfokozatú, a nagyobbik dízelhez (1,6 l, 120 LE) és a kisebbik benzineshez (1,4 l, 95 LE) pedig hatfokozatú
kézi váltó csatlakozik. Az 1,6-os,
110 lovas benzines erőforrást hatfo
kozatú automatával társítják.

Az 1,2 literes benzines 90 lóerős változata ötfokozatú, a 110 lovas hatsebességes kézi váltót kapott. Az 1,4-es,
125 lóerős TSI csakis hétfokozatú DSGautomatával, az 1,6-os, 115 lóerős dízel
pedig kizárólag ötsebességes, manuális
erőátvitellel társítható.

Motor
A takarékos erőforrások közül a kisebbik, háromhengeres és 1,2 literes benzin
motor 82 lóerős, a nagyobbik, 1,6-os és
115 lovas; a szintén 1,6 literes BlueHDi
dízelmotor és 99 lóerőt ad le. Az erőforrásokhoz ötfokozatú kézi váltó társul –
az 1,2-es benzines egység robotizált erő
átvitellel is kérhető.

2016. július | stílus&lendület |
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autóteszt

Seat Leon Cupra ST 290

Kompromisszumok
nélküli kompromisszum

Fotó: Tomáš Kelement

Senki sem gondolná, hogy egy csinos karosszériájú családi kombinál olyan
kirobbanó teljesítménnyel és olyan könnyű kezelhetőséggel találkozik,
mint amilyet a Seat Leon Cupra ST 290 kínál. A legnagyobb teljesítményű
Seat családi kombi külsőleg egyáltalán nem feltűnő, mégis a legjobb
kompromisszumot kínálja a családi utazás és a szórakozás között.

Nincs rajta semmi feltűnő
Az autók világában zajló változások azt hozták, hogy
a járműveknek több különböző igényt kell kielégíteniük.
A Seat Leon Cupra ST 290 a praktikus kombi karosszéria és a hot hatch technika ötvözete. Nemrégiben a 213
kW-os teljesítmény csupán a luxus szupersportautók
kiváltsága volt. Napjainkban azonban a háromszáz lóerős
határt már a kompakt autók is elérik, és ebben nem kivétel a Seat sem. A teszt előtt feltettük magunknak a kérdést, hogy ez a civil kinézetű kombi a 600 literes csomagtartójával rászolgál-e a „hot hatch” jelzőre. Az autó
hosszabb, mint egy hatchback, és a Renault Mégane R.S.
vagy a Honda Civic Type R típusoktól eltérően egyáltalán
nem látszik rajta, hogy képes helytállni a versenypályák
kanyarjaiban. Egyedül a 19 hüvelykes kerekek és az aerodinamikai csomag néhány eleme árulkodik a 290-es
rejtett tartalékairól. Kitartunk azonban amellett, hogy

8

| stílus&lendület | 2016. július

a Cupra ST 290 vizuálisan nem igazán provokatív.
Ez azonban éppen egyike lehet azon vásárlói szempon
toknak, amelyek miatt a hölgyek is elfogadják ezt az autót.
A férfiaknak csak arra kell ügyelniük, hogy sose kacérkodjanak a padlógázzal a nejük előtt, mert egycsapásra rájön,
hogy mi rejtőzik az egyszerű karosszéria alatt.

Kétliteres motor határtalanul
A Seat a motorháztető alatt meghagyta a turbófeltöltéses
kétliteres motort. Nem csökkentette a lökettérfogatot,
és ezt nagyon jól tette. A 290 lóerő így legalább 310-nek
tűnik. A motor az összes fordulattartományában kiválóan
teljesít, a hot-hatch kategóriában pedig minden bizon�nyal a legszélesebb kihasználási lehetőségeket kínálja.
A teljesítmény már a kétezres fordulatszám előtt érezhetően megnő és hatezerig folyamatosan tovább növekszik. A két tengelykapcsolós DSG-váltó azzal támogatja a

autóteszt

gépkocsivezető is szépen elindul. Ha a családi kirándulás
alkalmával az alvázat lágy rugózásra állítja, egy merőben
más gépkocsiban érezheti magát. A fogyasztás ily módon
akár 7,5 liter alatt is tartható. A Leon Cupra ST 290 a
sportkormányt és az elülső sportos üléseket kivéve egy
sima, de luxusfelszereltségű kombi gépkocsi.

Seat Leon Cupra
ST 290
Motor 
4 hengeres benzines turbómotor
Hengerűrtartalom 
1984 cm3
Max. teljesítmény 213 kW (290 LE) – 5900-6400/perc
Max. forgatónyomaték
350 Nm – 1700-5800/perc
Méretek
4543/1816/1431 mm
Tengelytáv 
2631 mm
Csomagtér
587 liter
Váltó 
hatfokozatú, automata DSG
Végsebesség 
250 km/h
Gyorsulás (0-100 km/h) 
5,9 mp
Fogyasztás gyári adat szerint 
6,6 l/100 km
Teszfogyasztás 
8,9 l/100 km
Az ST 290 DSG verzió ára 
31.420 euró
Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Star PC 5W-30

Két világ kombinációja

motor temperamentumát, hogy a maximális fordulatszám
elérésekor önműködően nagyobb sebességfokozatba
vált. Versenypályán vezetve azonban jobb lenne a kézi
váltás, amikor a fordulatszám-mutató határhelyzetben áll.
Másrészről viszont a két tengelykapcsolós automata váltó
lehetővé tette a Seat Leon Cupra ST 290 napi használatú
alkalmazását. Ezzel egy új felhasználási lehetőséget nyújt
a gépkocsinak. A munkába utazáskor elég 2000-es fordulatszámon haladni, az autó nem szaggat, és ha nincs
bekapcsolva a Cupra üzemmód, a motor nagyon finoman reagál a gázadásra. A DSG-váltóval még egy amatőr

Ez így igaz, mert ha a kétliteres, négyhengeres motor
csappantyúját teljesen kinyitjuk, a benzin patakokban
ömlik a motorba – ami persze nem veszik kárba, ha
a gyorsulást megtapasztalják a kocsiban ülő utasok.
A 0-ról 100 km-re történő 5,9 másodperces gyorsulás
magáért beszél. A Cupra a versenypályán nem dobálja
a hosszú farát, teljesen kiszámítható – ugyanúgy, mint
amikor a tulajdonos vásárolni indul – csak éppen gyorsan megy. Bár a szlalomozáskor nem olyan, mint a leg
brutálisabb hot hatch, ennek ellenére kiváló időket ér
el, és az elektromosan vezérelt elülső differenciálműnek
köszönhetően hatékonyan viszi át az útra a teljesítményt.
A hagyományos önműködő mechanikus differenciálzár
jobb lenne ugyan, azonban a lestrapált utakon haladva
a vezető kezében érezhetően rángatná a kormányt.
Olyan időket élünk, amikor kompromisszumokat kell kötnünk, és egyre szűkül a lehetősége annak, hogy két kocsi
legyen a családban. A tesztelt autóról elmondhatjuk, hogy
jelenleg a legjobb hot hatch gépkocsik egyike, és joggal
tartozik ebbe a kategóriába még kombi karosszériával is.
Teljesen egyedülálló azonban a szórakozás és a családi
utazás tekintetében nyújtott komfort területén.
Rastislav Chvála
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.
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A női futball

nagykövete

Ivana Surovcová

Ivana Surovcová a legelbűvölőbb szlovák táncosok egyike, aki tavaly
ősz óta az USA-ban építi karrierjét. Párkapcsolata a jégkorongozó
Marián Gáboríkkal sok évre tekint vissza, és bár vándoréletet él, imádja
az új kihívásokat. Jelenleg az U-19 női futballcsapat nagykövete
a Szlovákiában megrendezésre kerülő női Európa-bajnokságon.
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A fotózás helyszínét a Shinya veg & raw restaurant biztosította, szívességüket ezúton is köszönjük.

címlapsztori

Stílus&Lendület: Ön olyan típusú nő, aki csatornát vált,
ha futballt vagy jégkorongot közvetítenek? Vagy ez már
megváltozott?
Ivana Surovcová: Már nem kapcsolok át. Ami a hokit
illeti, minden fontos meccset megnézek, a fociban pedig
azokat a legfontosabb mérkőzéseket, amelyekben a szlovák válogatott játszik.
S&L.: Ön lett a női futball nagykövete a 19 év alatti női
futballisták Európa-bajnokságán, amelyet Szlovákiában
rendeznek meg július második felében. Milyen kötelezettségei vannak e téren?
I. S.: Ez reprezentálást jelent. Az a feladatom, hogy részt
vegyek az eseményhez kapcsolódó rendezvényeken.
Az első ezek közül a sorsolás volt. Kiválasztottuk azokat a csapatokat, amelyek egymás ellen fognak küzdeni.
A bátyámmal együtt ott leszünk a nyitóünnepségen a
Táncakadémiával, egy szép koreográfiát adunk elő a táncosainkkal. Természetesen néhány mérkőzésen is részt
veszek, és ott leszek a záróünnepségen is.
S&L.: Egyetért azzal, hogy a nők tisztán férfias sportokat
űzzenek? Melyik futballposzt a legszimpatikusabb?
I. S.: Egyáltalán nem zavar, ha nők is kipróbálják magukat a férfiasnak számító sportágakban. Csodálom a női
futballistákat és jégkorongozókat. Ha érdekli őket, és van
hozzá tehetségük, illetve késztetésük, hogy elérjenek valamit, akkor miért ne? A futballposztok közül talán a támadójátékosé tetszik a legjobban. Én magam is harcias típus
vagyok, szeretek győzni, így hát szeretnék gólokat rúgni.
S&L.: Jelenleg Szlovákiában tartózkodik. Mit csinál, ha
hazalátogat?
I. S.: Amikor megérkezem Amerikából, mindig nagyon örülök a családomnak és a barátaimnak. Azonban munka
is vár rám. Most egy divatbemutató lesz a Pozsonyi
Divatnapokon, Kassán pedig a Spartan Race sporteseményen veszek részt. Katka Štumpfovával közösen egy
e-shopot üzemeltetünk, amely számos nyári fesztiválon
is jelen lesz. Ami a táncot illeti, céges rendezvényeken
fogok fellépni. Kardio dancing táncot is tanítok, amely egy
nők számára összeállított fitneszedzés. Az óra táncos elemekkel kezdődik, és erősítéssel és nyújtással végződik.
S&L.: Milyen gyakran van kapcsolatban Amerikával,
amikor itthon, Nyitrán tartózkodik? Marián mindent
tud önről? Az időeltolódás miatt mikor tudják felhívni
egymást?
I. S.: Los Angeleshez képest 9 óra az időeltolódás. Egész
nap dolgozhatok, és amikor Marián a mi időnk szerint délután felébred, mindig beszélünk telefonon. Folyamatos
kapcsolatban vagyunk, tudjuk, hogy mit csinál a másik.
Jelenleg egyébként mindketten Szlovákiában vagyunk. Az
NHL-bajnokság befejeződött, a jégkorongozók szabadságon vannak.
S&L.: Stabil a kapcsolatuk, sokan már menyasszonyként
látnák szívesen. A többi lányhoz hasonlóan ön is álomesküvőről ábrándozott? Vagy nem ennyire romantikus alkat?
I. S.: Minden lány arról álmodik, hogy egyszer gyönyörű
esküvője lesz. Amikor fiatalabb voltam, én sem voltam

kivétel. De minél idősebb vagyok, annál kevesebb rá az
idő. Az ember hajszolt, nincs ideje az álmodozásra. Sok
a munkával kapcsolatos tennivalóm. Romantikus típus
vagyok ugyan, de nem viszem túlzásba.
S&L.: Sok híres jégkorongozót ismer személyesen? Az
NHL-ben mindegyik játékosnak olyan szép barátnője,
felesége van, mint a szlovák nők?
I. S.: Sok híres jégkorongozót személyesen is ismerek,
már csak azért is, mert Marián sok csapatban megfordult. A feleségeik, illetve barátnőik nagyon kedvesek.
Legtöbbjüket a Los Angeles Kings csapatából ismerem, ahol Marián jelenleg játszik, és ahol most lakunk.
Mindannyian nagyszerű nők. Akiknek nincs gyerekük, azok
dolgoznak, akiknek pedig van, azok anyaként inkább a
családdal törődnek. Vidám, rendes lányok, allűrök nélkül.
S&L.: Tudják önről Los Angelesben, hogy táncol, és hogy
milyen népszerűségnek örvend otthon? Hogyan tekintenek a népszerűségre Hollywood közelében, elismerik a
tehetséges külföldieket?
I. S.: Ha valaki nagyon tehetséges, mindegy, hogy külföldi
vagy sem. Ideiglenes munkavállalói vízumot kap, és ha
valóban kitűnő, jó munkát is kap hozzá. Hollywoodban persze sok olyan színész, énekes, táncos, koreográfus és rendező van, akik közül nagyon nehéz kitűnni.
2016. július | stílus&lendület |
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Az emberek azonban rendesen állnak hozzá. Elfogadják,
hogy itt élnek, és nem zavarják őket. Csak a hozzám legközelebb állók tudják rólam, hogy táncolok, és szerepeltem a Let´s dance projektben, amely valójában a Dancing
with the stars verseny amerikai változata.
S&L.: A versenyzést befejezte. Többet fotóz, mint táncol?
Nem hiányzik a tánc az életéből?
I. S.: Modellkedem, munkavállalói vízumom van az USAban, de ott van a már említett kardio dancing is, ezenkívül
egyéni táncórákat adok, és állandóan képzem magam, új
stílusokat tanulok.
Amerikában sok a táncos, van miből válogatni, folyamatosan haladok előre. A táncot nem fejeztem be, csak nem
versenyzek. Munkavállalói vízumom csak tavaly szeptembertől van, így még nem igazán volt lehetőségem az érvényesülésre. Ráadásul sokat utazom az USA és Szlovákia
között, de remélem, hogy lassacskán minden beindul.
S&L.: Gyönyörű karcsú az alakja. Mi szerepel az étlapján? Mennyire nehéz egy jégkorongozónak főzni?
I. S.: Nyáron, ha otthon vagyok, a legjobban annak örülök, ha a szüleimnél, a kertben lehetek. Ez számomra igazi
kikapcsolódás, lelki higiénia. Nincs is annál jobb, mint friss
gyümölcsöket szedni a kertben. Az egészséges étkezés
híve vagyok, de túlzások nélkül. Idényjellegű élelmiszereket
igyekszem vásárolni és kerülöm a tartósítószereket. Nem
az alakom, hanem az egészségem miatt, hogy jól érezzem
magam, és bírjam a 14 órás repülőutakat, amelyek főleg az
ellenálló képességet teszik próbára. Utazom ugyanis másfelé is, szerte a világban. Leginkább a népi gyógyászatban
hiszek, igyekszem korlátozni a gyógyszerfogyasztásomat.
Hiszek a természet erejében. Marián étlapja egyszerű, nincsenek elrugaszkodott elvárásai, mindent megeszik.
S&L.: Sok hivatásos sportoló nagyon hamar befejezi a
pályafutását a megromlott egészségi állapota miatt. Önt
elkerülték az ilyenfajta problémák?
I. S.: Szerencsére igen. Én nem sérülések miatt hagytam
abba a versenytáncot, hanem egyéb prioritások miatt. Be
akartam fejezni a közgazdasági egyetemet, az én szakomon viszont nem volt egyéni tanterv. A bátyámmal eldöntöttük, hogy befejezzük a pályafutásunkat, amikor szlovák
bajnokok lettünk és a világbajnokságon képviselhettük a
hazánkat. Elértük, amit akartunk. Ez volt a fő ok. Nehéz
volt összehangolni az összes tevékenységünket. Egy
évvel később ráadásul jött a Let´s dance.
S&L.: A bátyjával kiskoruktól fogva egymás táncpartnerei voltak, és táncos valóságshow-kban is együtt szerepeltek. Ma már ritkábban látják egymást? Nem hiányzik
a bátyja?
I. S.: Ha itthon vagyok, mindig találkozom Tomášsal.
Gyakrabban vagyok vele együtt, mint a szüleimmel.
Megkezdett munkaprojektjeink és fellépéseink vannak.
S&L.: Ön a Peter Horáček koreográfus vezetésével
működő Uni-dance tánciskola növendéke volt, amely
nemrégiben ünnepelte alapításának 25. évfordulóját.
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Névjegy

Ivana Surovcová nyitrai származású. Koreográfus és jelenleg vállalkozó, az Oroszlán jegyében született, két bátyja van, Andrej és
Tomáš. Gyerekkora óta táncol, és Tomášsal hosszú éveken keresztül egymás táncpartnerei voltak. Művészetét az egész ország előtt
bemutatta a Let’s Dance népszerű táncversenyen. Jelenleg Los
Angelesben él a barátjával, a jégkorongozó Marián Gáboríkkal.
Katarína Štumpfovával alapított közös vállalkozásuk dísztetoválással és kiegészítők forgalmazásával foglalkozik. Közgazdasági egyetemi végzettséggel rendelkezik, üzleti és marketing szakon szerzett
diplomát. Modellként is tevékenykedik, jelenleg a Gillette és
a Reebok sportmárka reklámkampányának arca.

A bátyjának saját tánciskolája van. Nem érzi úgy, hogy
konkurenciát jelentenének egymásnak?
I. S.: Az Uni-dance csoportot mindig támogattuk, én voltam a reklámarcuk, Tomáš pedig a marketinggel foglalkozott. Amikor Nyitrán megnyitotta saját iskoláját, segítettem neki. Nem gondoljuk, hogy konkurensek volnánk.
Peter Horáček vezetése alatt fejeztük be tulajdonképpen
a sikeres karrierünket.
S&L.: Nyáron is sokat fog utazni, vagy szabadságra
megy?
I. S.: A barátom nyáron itthon van, és így nincs okom rá,
hogy az USA-ba utazzam. Hacsak nem hív fel az ügynököm
egy olyan kiváló ajánlattal, amit nem lehet visszautasítani.
Szeretnék hosszú hétvégéket eltölteni európai fővárosokban. Talán ez töltene fel leginkább energiával a nyáron.
Barbora Drabková
Ivana Surovcová az F&F márka 2016. tavaszi–nyári
kollekcióját viselte. Info: www.F-F.com

hazai pálya

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
extrapontokat 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.

AZ EVOXSZAL ESÉLYE
SINCS A ROVAROKNAK!

Az EVOX ablakmosó folyadéknak köszönhetően
n
szélvédője tökéletesen tiszta, utazása pedig
biztonságosabb lesz.

Szerencsés utat! | www.slovnaft.sk

programajánló

fesztiválkörkép
Nyári sztárparádé Európában

A nyár beköszöntével megkezdődik a várva várt
fesztiválszezon is, a kínálat pedig évről évre
bőségesebb. És bár lehetetlen mindegyiken
részt venni, lássuk, melyekért érdemes feltörni
a malacperselyt, és hová érdemes legalább
egyszer az életben eljutni!

1

Balaton Sound
Zamárdi, Magyarország – július 6–10.
Idén lesz tízéves a Balaton-parti fesztivál, amelynek
varázsához a prémium zenei felhozatal mellett az is
hozzátartozik, hogy a lubickolás után az egyik színpadnál vagy partisátorban folytatható a pörgés.
A jubileum alkalmából valamennyi helyszínen az első
naptól az utolsóig dübörög majd a zene. Újdonság
a délutánonként kifutó partihajó, és a szervezők esti
meglepetéseket is ígérnek a bulizóknak – ha számukra nem volna elég, hogy a fellépők között ott
lesz Macklemore & Ryan Lewis, Chris Brown, Dimitri
Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Armin van Buuren,
Martin Solveig, Paul Kalkbrenner, Paul van Dyk,
Hernan Cattaneo, Tyga, Steve Aoki, Sven Väth és
Robin Schulz.
www.balatonsound.hu
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Exit Fest
Újvidék, Szerbia – július 7–10.

A Duna partján fekvő, soknemzetiségű
város igazi multikulturális élményt ígér.
A látogatók harmada évente külföldről érkezik, az eklektikus kínálatban
pedig idén egymás mellett szerepel a
Hurts, a The Prodigy, a Paradise Lost,
illetve Stereo MCs, Ellie Goulding és Wiz
Khalifa. Az elektronikus műfaj azonban
a korábbiaknál nagyobb szerepet kap:
a talpalávalóról többek között Bastille,
David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike,
Nicky Romero, Richie Hawtin, Solomun,
Hernan Cattaneo és James Zabiela gondoskodik majd.
www.exitfest.org

3

Electric Castle
Bonchida, Románia – július 14–17.

Sound
n
o
t
Bala

le
Fest ctric Cast
Ele

A bonchidai Bánffy-kastély udvara immár negyedik alkalommal várja az elektronikus zene rajongóit –
az előző rendezvények színvonaláról mindent elmond,
hogy az Electric Castle-t mindhárom alkalommal jelölték a legjobb európai közepes méretű fesztivál díjára.
A Kolozsvárhoz közeli, meseszép környezetbe idén
is sikerült igazi nagyágyúkat csábítani, így először
lép fel Romániában az amerikai fenegyerek, Skrillex,
illetve az izlandi Sigur Rós. Rajtuk kívül ott lesz még
többek között Paul Kalkbrenner, Bastille, a Bring Me
The Horizon, a Dub Pistols és a Babylon Circus is.
www.electriccastle.ro
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TOMORROWLAND
Boom, Belgium – július 22–24.
A belga elektronikus zenei fesztivál a műfaj ikonjai mellé olyan látványelemeket párosít, hogy az ember úgy érzi, mintha egy Grimm-mese gigantikus kulisszái
között bulizna. A résztvevők pedig mind ugyanazt mondják: aki még nem járt
itt, nem tudhatja, milyen az igazi fesztivál-életérzés. A deephouse, trap, techno,
lágyabb és keményebb dallamok, valamint a színpompás díszletek mellett a
szervezők mindig előrukkolnak valami meglepetéssel. Ebben az évben, olyan
sztárokat láthatunk mint Axwell Ingrosso, Deadmau és Paul Kalkbrenner.
www.tomorrowland.com

5

TOPFEST
Pöstyén – június 30 – július 2.

Az egyik legnagyobb szlovákiai zenei fesztivál minden évben számos meglepetést tartogat. Az idei
szenzáció a svéd Europe együttes lesz, amely
készül lázba hozni a szlovák közönséget, de bemutatja a War of Kings c. legújabb lemezét is. Fellép
továbbá a német Guano Apes, az orosz Slot és a brit
The Darkness rockcsapat is. Aki pedig kedveli a
Wanastowi Vjecy cseh együttes tagjainak rekedtes hangját, gyorsan váltson belépőt! Rajtuk kívül jelen lesz
még a Horkýže Slíže, a Desmod,
az Inekafe és a Zóna A is, valamint számos más, zenei beállítottságú művész.
Látogasson el a Slovnaft
sátrába, ahol egy kupont
kap, amelyet a Slovnaft töltőállomásain prémium üzemanyagok tankolása esetén
100 bónusz pontra válthat be.
www.topfest.sk
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Sziget
Budapest, Magyarország – augusztus 10–17.

Európa egyik legnagyobb és legismertebb fesztiválja gyakorlatilag város a városban, ahová a kontinens összes szegletéből igyekszik mindenki, aki felhőtlen kikapcsolódásra vágyik.
Amellett hogy szinte megállás nélkül szól a zene, a budapesti Hajógyári-szigeten rengeteg egyéb program is várja a
fesztiválozókat: cirkusz, filmvetítés, utcaszínház vagy éppen
komolyzenei koncertek és irodalmi előadások. Az idei bulit
Rihanna nyitja, majd többek között a Muse, John Newman,
Naughty Boy, a Parov Stelar Band, a Sigur Rós, David Guetta,
Sia, Manu Chao, Hardwell, Bastille, Afrojack, Nicky Romero,
Roisin Murphy, a Noel Gallagher's High Flying Birds, a Skunk
Anansie, a The Luminiers és a Kaiser Chiefs folytatja.
www.sziget.hu

programajánló

7

GRAPE FEST
Pöstyén – augusztus 12–13.
Pöstyénben nyáron nagy lesz a nyüzsgés. A júliusi Topfest
után augusztusban egy újabb attraktív rendezvény, a Grape
Fest nyitja meg kapuit olyan húzónevekkel, mint a Block
Party, a Crystal Castles és a Milky Chance, és persze hagyományosan tökéletes lesz a fesztivál szervezése is. A nagyszínpadon olyan kiváló szlovák előadók is fellépnek, mint Jana
Kirchner, valamint a Para, a Billy Barman vagy a Puding Pani
Elvisovej zenekar. Vérbeli zene várja két napon át a látogatókat.
Ezen a fesztiválon is a Slovnaft sátrában hozzájuthat egy
kuponhoz, amelyet a Slovnaft töltőállomásain prémium üzemanyagok tankolása esetén 100 bónusz pontra válthat be.
www.grapefestival.sk

8

Kürti
Borfesztivál
Kürt – július 22–23.
Az egyik leglátványosabb borfesztivál, amelynek főszereplői a kiváló bor és a jó zene. A Kürti
Borfesztivál tisztelgés a szőlőskertek, a hagyományok és a becsületes emberi munka előtt. A fesztivál
összes programja ebben a nemes szellemben kerül
megrendezésre. A borkóstolókon kívül számos zenei
rendezvény szórakoztatja a résztvevőket. A rendezők garantálják a felszolgált borok minőségét és az
autentikus vidéki hangulatot, aminek köszönhetően
a Kürti Borfesztivál más, mint a többi.

Valódi házi

készítésű termékek
a Slovnaft töltőállomásokon

M

egkóstolta már a legkiválóbb szlovák finomságokat? Megtalálhatók
az egyes kiemelt Slovnaft töltőállomásokon! Az autósok nálunk közvetlenül
a szlovák kistermelőktől beszerzett, házi
készítésű sajtokat, tej- és húskészítményeket, szörpöket, dzsemeket, mézeket, tésztaféléket és további speciális élelmiszereket vásárolhatnak. Ezek a finomságok nem
tömegtermeléssel készülnek, és nem vásárolhatók meg az üzletláncokban. A BÓNUSZ
Klub tagjait ráadásul egy különleges bevezető ajánlattal várjuk: egyes kistermelői termékek megvásárlásához felhasználhatják bónuszpontjaikat is. A „Naše najlepšie”
(Legjobb termékeink) logóval jelölt, házi
készítésű kiváló élelmiszereket forgalmazó töltőállomások listája megtalálható a
nasenajlepsie.sk weboldalon.

divat

2

1
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5 Szabályok
nélkül

Ha fesztiválra készülünk, nyugodtan szabadjára
engedhetjük a fantáziánkat és kísérletezhetünk
olyan darabokkal, amiket a hétköznapokon nem
feltétlenül engednénk meg magunknak. Íme,
pár ötlet inspirációnak! Hívószavaink
a kényelem és a játékosság, a szabály
pedig az, hogy nincs
szabály.

7
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9
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1. Vászoning 1995 Ft, H&M 2. Fa karkötőszett 4594 Ft, Mango 3. Parfüm 40 ml 18 990 Ft, Ralph Lauren Polo Blue EDP/Douglas 4.
Póló 1990 Ft, H&M Loves Coachella 5. Cipő cserélhető tépőzárral 17 999 Ft, Dorko/Players Room 6. Napszemüveg 41 990 Ft, Ray Ban/
Optic World 7. Parfüm 60 ml 4390 Ft, David Beckham Aqua Classic EDT 8. Karóra 54 900 Ft, Tommy Hilfiger/Juta óra-ékszer 9. Atléta
4595 Ft, Mango 10. Tusfürdő 250 ml 649 Ft, Dove/Rossmann 11. Chino nadrág 9995 Ft, Zara
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divat

4

3

1

A „fesztiválszett”

5

A fogalom a Coachella fesztiválnak köszönhető,
s olyan darabokat takar, mint az apró sortok,
színes gumicsizmák, vagy a fejünkön viruló hatalmas és színpompás virágkoszorúk, hogy csak
a klasszikus darabokat említsük. Nem véletlen,
hogy a világ egyik legnagyobb fast fashion
cége, a H&M idén is piacra dobta a tavaly
debütált, nagy sikerű Coachella
kollekciót az igazi fesztiválarcoknak.

7

8

6
9

10

11

12

1. Gladiátorszandál 12 990 Ft, H&M 2. Nyaklánc 4990 Ft, Bijou Brigitte 3. Műbőr mellény 9995 Ft, Zara 4. Rojtos táska
9995 Ft, Zara 5. Összeválogatható szemhéjpúder-paletta 11 450 Ft, ARTDECO/Douglas 6. Sort 2990 Ft, New Yorker
7. Napszemüveg 2995 Ft, Stradivarius 8. Maxiszoknya 12 990 Ft, H&M 9. Parfüm 50 ml 20 500 Ft, DKNY Be Delicious
10. Gumicsizma 42 990 Ft, Hunter/Office Shoes 11. Virágos hajpánt 3490 Ft, H&M 12. Körömlakk 2490 Ft, Douglas
2016. július | stílus&lendület |
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gasztronómia

Csábító
finomságok
e
g
e
s
j
Ha szeretjük a jégkrémet, a fagylaltot,
a szorbetet, akkor vágjunk bele bátran az
otthoni elkészítésükbe! Kézzel vagy géppel,
jó minőségű, megbízható alapanyagokból
csodálatos jeges édességekkel nyűgöz
hetjük le magunkat és szeretteinket.
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gasztronómia
Hozzávalók: 5 dl 30%-os tejszín, 5 tojássárgája,
egy vaníliarúd, csipet só, 7 dkg cukor.

A legjobb vaníliafagylalt
Így készül:

1) A tejszínbe tegyünk egy csipet sót, és kaparjuk bele a vanília magjait. Hevítsük,
míg forrni nem kezd, s ekkor zárjuk el alatta a lángot. 2) A tojások sárgáját keverjük
el a cukorral, majd habverővel verjük addig, míg sűrűre nem fehéredik. Ebbe öntsük a meleg, vaníliás tejszínt, folytonos kevergetés mellett. 3) Tovább kavarva, lassan öntsük vissza a lábasba a masszát, és nagyon alacsony hőfokon sűrítsük be.
Semmiképp se engedjük forrni. Amikor sűrűvé vált, szűrjük át egy tálba, hogy teljesen sima masszát kapjunk. 4) Tegyük legalább egy órára a hűtőszekrénybe, majd
bízzuk a fagylaltgépre az elkészítését.
S&L-tipp: Ezt a receptet kiindulási pontnak is vehetjük. Ha nem
vaníliafagyit szeretnénk, más összetevőket is használhatunk.
Kísérletezzünk kedvünkre: adjunk a masszához kakaót, joghurtot
vagy gyümölcsöket, a teljes fagyás előtt akár kekszet is.

Hozzávalók: 4 dl tej, 1,25 dl habtejszín, 15 dkg tejpor, 1 tk. zselatin, 6 dl forró
víz, 1 vaníliarúd, 20 dkg friss erdei gyümölcs: szeder, málna, áfonya, szamóca,
2 dkg szeletelt mandula, 5 dkg reszelt csokoládé.

Erdei gyümölcsös pudingfagylalt

Így készül:

1) Olvasszuk fel a zselatint 5 dl forró vízben. 2) Öntsük a meglangyosított tejbe a tejport, a maradék vizet, kaparjuk bele a vaníliarúd magjait, és öntsük hozzá a feloldott
zselatint is, majd keverjük össze. 3) Tegyük fagyasztóba legalább negyedórára, amíg
majdnem teljesen megszilárdul – többször ellenőrizzük az állapotát. 4) Ezután vegyük
ki, és jól keverjük át: sűrű és krémes legyen. Felezzük el, s az egyik feléhez adjuk hozzá
óvatosan a habbá vert tejszínt és a gyümölcsöket. Öntsük egy 2 l-es formába, majd
tegyük vissza a fagyasztóba. 5) A másik feléhez adjuk hozzá a mandulát és a reszelt
csokoládét, majd öntsük ezt is a formába, a gyümölcsös keverék tetejére. Fagyasszuk
meg teljesen, majd tálaljuk extra gyümölcsökkel és reszelt csokoládéval.
S&L-infó: Brit hagyomány szerint ez az édesség karácsonykor is
asztalra kerül, ilyenkor alkoholban párolt gyümölcsökkel és édes
szószokkal tálalják, s a jellegzetes fűszerek – fahéj, gyömbér,
citrushéjak – sem maradnak ki belőle.
Hozzávalók: 2 zöld citrom leve, 12 dkg cukor, 1,5 dl zöld tea,
3,5 dl víz, 1 marék menta, zöld v. kék ételszínezék.

Mentás – zöld teás jégkrém
Így készül:

1) Főzzünk két vagy három filterből erős zöld teát. Öntsük bele a citromlevet és a cukrot,
majd még 3,5 dl vizet hozzáadva forraljuk fel egy lábasban. 2) Adjuk hozzá a nagyon
apróra vágott, friss mentalevélkéket, és 2-3 percig főzzük. 3) Fémszűrőn öntsük át,

hagyjuk szoba-hőmérsékletűre hűlni, tegyünk bele épp olyan kevéske ételfestéket, hogy
tetszetősen intenzív színűvé váljék, majd adagoljuk jégkrémformákba. 4) Tegyük a
fagyasztóba, majd körülbelül egy óra után szúrjunk jégkrémpálcát minden forma közepébe. A teljes fagyásra legalább 3 órát várni kell.
S&L-tipp: Ha természetes színezéket szeretnénk, számoljunk azzal,
hogy annak árnyalata sosem lesz olyan élénk, mint a mesterségesé.
Ehhez a fagyihoz használhatunk turmixolt fekete szedret vagy áfonyát.
2016. július | stílus&lendület |
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gasztronómia

Hozzávalók: 4,5 dl víz, 11,5 dkg cukor, 1 citrom
reszelt héja, 8 ek. friss citromlé.

Citromos granita (jégkása)
Így készül:

1) Hevítsük fel a vizet és adjuk hozzá a cukrot, addig kevergetve, míg teljesen fel nem
olvad. Ezután vegyük le a tűzről és hagyjuk kihűlni. 2) Ekkor tegyük bele a citrom héját

és a citromlevet, majd egy nagy, lapos tálba öntve felejtsük a fagyasztó mélyén legalább
két órára. 3) Ezután vegyük ki, majd a tál aljára folyassunk forró vizet, hogy kiessen
belőle. 4) Tördeljük a masszát konyhai robotgépbe, majd a gépet állítsuk nem túl erős
fokozatra, amellyel kristályossá töri az összeállt, félig fagyott jégkásánkat. Olyan legyen,
mint az épp olvadni készülő hó, amiből már csak jéggolyót tudnánk gyúrni. 5) Vájjunk
gombócokat belőle, és friss citromhéjjal díszítve tálaljuk.
S&L-infó: Citrom helyett azonos mennyiségű narancsot és héját
is felhasználhatunk. A granita olasz édesség, lényege a szemcsés
textúra. Ez a szorbetféle általában gyümölcsszirupból vagy akár
kávéból készül. Szeretik alkohollal is bolondítani.

Hozzávalók:
25 dkg étcsokoládé,
15 dkg fehér
csokoládé, 4 tojás,
5 dkg cukor, 5 dl
tejszín, 1 rúd vanília,
10 dkg pisztácia.

Áfonyás szendvicsfagyi
Így készül:

1) Tisztítsunk meg 30 dkg-nyi áfonyát, majd turmixoljuk

össze a cukorral, és pároljuk alacsony lángon 5 percig. Ha
összeesett, mint egy lekvár, hűtsük ki. 2) Eközben verjük
habbá a tojások fehérjét és a habtejszínt is. 3) Az áfonyát
hígítsuk fel a tejjel, adjuk hozzá a joghurtot, és finoman
forgassuk bele a kétféle habot is. Tegyük fagylaltgépbe,
és bízzuk a fagylaltkeverést a gépre. Ha kézzel szeretnénk dolgozni, ültessük 3 órára a mélyhűtőbe úgy, hogy
félóránként kivesszük és egyenletesre keverjük, hogy krémesre fagyjon. 4) A szendvicsek elkészítéséhez vásároljunk ostyalapokat, amelyekből szaggassunk ki formákat.
Pogácsaszaggatót használjunk, s ugyanezzel az eszközzel
vágjunk a szilárd fagylaltból is azonos méretű korongot.
Hozzávalók: 2 tojásfehérje, 20 dkg cukor, 2 dl tej,
3 dl habtejszín, 2 ek. natúr joghurt, 40 dkg áfonya.
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Semifreddo
tricolore
Így készül:

1) A tojások közül kettőt verjünk habosra
a cukor felével. 2) Az étcsokoládéból

15 dkg-t olvasszunk fel, majd csorgassuk a tojásos masszához, és adjuk hozzá
a vaníliarúd magjainak a felét. 3) Verjük
habbá a tejszínt, és a felét keverjük az
étcsokis masszába. 4) A másik két
tojásból, a fehér csokoládéból, a maradék vaníliából és a hab másik feléből is
készítsünk keveréket. 5) Rétegezzük a
kétféle fagylaltot poharakba, majd olvas�szunk fel még 10 dkg étcsokit, és csorgassuk le vele a poharak tetejét. Így lesz
háromszínű a pohár, melynek tetejét
díszítsük nagyobb darabokra tördelt pisztáciával. 6) Legalább 2 óra fagyasztás
után kínáljuk. Forró kávé mellett, ostyával szinte egy egész étkezést kivált.

S&L-infó:
Ha a tálaláshoz
használt poharak
2-3 dl-esek, 2-3 óra is
elég a fagyasztáshoz.
Nagyobb mennyiség
esetében 5-6 óra kell,
ha pedig a klasszikus
semifreddót egész
tömbben készítjük,
érdemes egy éjszakán
át a fagyasztóban
hagyni.

– promóció –

Egy város, ezer élmény
Győr – egész nyáron

Komoly- és könnyűzene, történelem, gasztronómia
– az egész családnak. Ezt kínálja Győr egész nyárra,
így egyetlen hétvégén sem maradunk programok
nélkül. Íme, egy kis ízelítő!
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2016. július 30., 21:00 (esőnap: július 31., 20:00)

Nyáresti koncert
Habana Social Club
Helyszín: Dunakapu tér
A „Buena Vista” életérzés Győr városát is eléri, hiszen
a kubai nép kedvenc zenekarának, a Habana Social Clubnak
a koncertje forrósítja fel a hangulatot a belvárosban.

2016. augusztus 12–14.

Barokk Esküvő
Helyszín: belváros

Július 15–17.

Győri Legendák Napja
és XII. Győri Rotary Fröccsnapok
Helyszín: Széchenyi tér
A Győrhöz kapcsolódó történetek sorában nagyon fontos helye
van a „szódavíz és a fröccs feltalálásának”: a Győri Nemzeti
Színház rövid, vásári színjátékok formájában mutatja be a
fesztivál vendégeinek a vastuskó, a fröccs feltalálása, a győri
frigyláda, a lőcsei fehér asszony, a vaskakas és Győr számos
„újabb keletű” legendáját. Ismét látogatható lesz a város régi
börtöne, és a fesztiváli kavalkádot a jótékonysági fröccsmérés
mellett számos gyermekprogram, zenei produkció, előadás és
idegenvezetés teszi teljessé.

Július 23., 19:30 (esőnap: július 24., 19:30)

A 24. alkalommal megrendezendő esemény díszlete a zász
lódíszbe öltözött pompás barokk belváros. A rendezvény
sorozat pénteken este jelmezes felvonulással kezdődik, mely
a menyasszonynak szóló szerenádra toborozza az
érdeklődőket. Szombaton és vasárnap jelmezes pantomimesek,
zenészek, táncosok járják a belvárost. Az igazán nagy
látványosság szombaton este a barokk felvonulás a belváros
utcáin, és a XVII. századi erdélyi főúri szokásokat felidéző
Barokk Esküvő ceremóniája a Dunakapu téren. A főszereplő
egy valódi jegyespár, akiknek igazi házasságkötésén jelmezben
ünnepelnek együtt szülei, rokonai és a város lakói.

2016. augusztus 21., 20:00 (esőnap: augusztus 22.)

VOICES OF 2016!
Helyszín: Széchenyi tér
Napjaink legrangosabb operaversenyét, a Plácido Domingo’s
Operaliát idén Mexikóban rendezik meg. Az Operalia
sztárjai immár hagyományosan koncertet adnak Győrben.
Magyarország egyik legjelentősebb, határainkon túlívelő
operaeseményének, a Voices of 2016! koncertnek a New
York-i Metropolitan Opera ünnepelt baritonistája, Yunpeng
Wang lesz a sztárvendége. Az est során közreműködik a Győri
Filharmonikus Zenekar.

Augusztus 25–28.

Nyáresti koncert
Wellhello és Halott Pénz

IX. Győri Bornapok, Bor-,
Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál

Helyszín: Dunakapu tér

Helyszín: Dunakapu tér, Széchenyi tér

Az ingyenes nyáresti koncertek sorát a Flour és Diaz által
alapított, azonnal a hazai sláger- és a rádiók lejátszási listáinak
élére berobbant Wellhello indítja. Őket a hazai avantgárd
hip-hop legismertebb legénysége, a többszörös Fonogramdíjas Halott Pénz követi, akiktől kőkemény rímekbe szedett
valóságot és intelligens humort kapunk.

Több mint 60 borászat, különleges nedűk, ízek, kulturális
programok, változatos versenyek és bemutatók
váltják egymást két helyszínen a fesztivál ideje alatt.
Érdemes kilátogatni!

www.gyor. h u

kultúra

Vidám nyár

– de komoly is

Júliusi programválogatás

fesztivál

Fest Dobré Rybníky 2016

Trencsén-Apátfalva, 2016. július 29–30.

A FestDobréBohunice elmúlt kilenc évének jó hírét öregbítő fesztivál egy
nagyobb, romantikusabb és szebb helyszínre költözött, amely ingyenes sátorozáshoz is bőven kínál teret. A környező halastavak horgászási lehetőséget
nyújtanak és vizes rendezvények megtartására is alkalmasak. A fesztivál szereplői között olyan nagy nevek is megtalálhatók, mint Wabi Daněk dalénekes,
Allan Mikušek countryzenész vagy Jaroslav Samson Lenk folkzenész, de nem
hiányozhat innen a nagy jam session, a kézműves bemutatók, a workshopok
és természetesen a jó sörök és a gasztronómia sem.

dzsessz

Ï

www.festdobre.sk

Open Jazz Fest 2016
Zelená voda, Vágújhely 2016. július 22–23.

Ï

A dzsesszrajongók minden generációja újra találkozhat a Zelená voda
tó mellett emelt szabadtéri színpadon megrendezett hagyományos
fesztiválon. A nézőközönség kiváló, családias hangulatban élvezheti
a gazdag műsort, amelyben olyan ismert zenészek szerepelnek, mint
a fiatal tehetséges zongorista, zeneszerző és dzsesszénekesnő,
Sarah McKenzie, a világszerte ismert Juan García-Herreros kolumbiai
basszusgitáros, aki hathúros gitárjával szinte minden műfaj legnagyobb zenei csillagával fellépett már.
www.openjazzfest.sk

Spievankovo

Pozsony, 2016. július 15.

Mária Podhradská és Richard Čanaky rendszeresen telt házas előadásokon lép fel, Spievankovo című projektjük a legsikeresebb szlovákiai gyermekműsorok közé tartozik. A Spievankovo 5 filmjeleneteit
és dalait ismert színészek, negyventagú szimfonikus zenekar, és az
öttagú Zajkoband együttes előadásában élőben élvezheti a közönség a Viva Musica! fesztiválon a pozsonyi Istropolis látványos, családok részére készült zeneszínházi műsorában.
www.ticketportal.sk
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A Legjobb gyorsasági autók
Túraautók versenye - Szlovák Nagydíj, SLOVAKIA RING,
Diósförgepatony (2016.8.19-21)

Ï

A rendezvény a legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenypályás esemény.
Látogassa meg az idén is a gyorsasági versenypályát. Élvezze az élvonalbeli szlovák
és közép-európai versenyzők csatáját. Mit láthatnak a nézők? A fő programot a gyorsasági és a hosszú távú verseny jelenti, az utóbbinál lehetőség van a versenyzők váltására. A versenyen a legjobb hazai, cseh, lengyel és magyar versenyzők szerepelnek,
akik próbára tehetik itt a saját és a versenyutójuk képességeit. A karosszériás gépkocsik legerősebb, D4-es kategóriájának versenyében láthatjuk a többszörös szlovák bajnokot, Miro Konôpkát, valamint a Lamborghini Huracán GT3 gépkocsival versenyző,
kiváló Štefan Rosinát is. A szurkolók nagy örömére egy új versenyszám, a hosszú távú
éjjeli futam is beiktatásra kerül! A boxokba történő látványos kitérőket így ragyogó
fényes világítás mellett láthatjuk. Várjuk önöket, hogy csatlakozzanak a versenyt rendszeresen látogató szlovákiai közönség tízezres táborához.
www.slovakiaring.sk

Nagyszabású légi bemutató

SIAF Nemzetközi Repülős Napok 2016, Szliácsi Repülőtér (2016. 8. 27-28)

Mi köti össze Szliács városát a repülős napokkal? Hiszen itt kerül megrendezésre az
év legnagyobb repülős rendezvénye. A Nemzetközi Repülős Napok a Szlovák Nemzeti
Felkelés évfordulójának tiszteletére és Szlovákia európai uniós soros elnöki tisztségének
betöltése alkalmából kerülnek megrendezésre. Az érdekes programokat kínáló rendezvényre Európa és a világ 13 országából érkeznek meghívottak. A részvételt eddig belga,
osztrák, finn, francia, német, amerikai és ukrán pilóták jelezték. A nézők a szliácsi légtér
eddigi legnagyobb show műsorának lehetnek tanúi. A képzett pilóták és a gondosan végrehajtott tréningek garanciát nyújtanak a rendezvény biztonságos lebonyolítására, a földön és levegőben egyaránt. A belga pilóták bemutatják az F-16 Fighting Falcon, Agusta
109 BE és a C-130 Hercules típusú gépeiket. Három év elteltével újra megerősítette
részvételét az ukrán légierő, amely a rendezvényre egy Suchoj SU27-essel érkezik.

Ï

www.siaf.sk

Leslie L. Lawrence
Homokvihar I–II.

Szvetlana Alekszijevics
Csernobili ima
Európa Könyvkiadó

Studium Plusz Könyvkiadó

Londonban halottat találnak lord
Bradley kastélyában: egy isme¿
retlent megfojtottak és homokot dugtak a torkába. Aztán
Ráhu jógastúdiójában is találnak egyet. Indiában, a Thar sivatagban viszont csontvázakra bukkannak, és
sokan Nagy Sándor elrejtett kincsét keresik.

A Nobel-díjas fehérorosz írónő két évtizedet szánt a téma feldolgozására.
Beszélt olyan emberekkel, akiket rögtön a katasztrófa után a helyszínre
rendeltek, és a legveszélyesebb munkákat végeztették velük. Beszélt az
özvegyekkel, akiknek csak a kitüntetések és az oklevelek maradtak.

DVD

Magic Box

Magic Box

Cseh–szlovák–német love story vígjáték. Egy fiatalember a szerelmi életét
és karrierjét gátló abszurd helyzetek
szövevényébe bonyolódik, de a szülei sem teljesen hétköznapi emberek.
Egy véletlenszerű telefonhívással és
egy kis fekete mágiával hihetetlenül jó
szórakozás veszi kezdetét.

¿

Modelky s.r.o. (Modellek Kft.)

Príbehy obyčajného
šialenstva (Egy őrült történet)

Á

könyv

Á

A film két egykori barátnőről szól, akik azonban a
divatszakmába történő belépésük óta – már 40 éve
– kibékíthetetlen ellenfélként versenyeznek egymással, és minden elképzelhető fortélyt bevetnek
annak érdekében, hogy vállalkozásuk részére minél
több szupersztárt halásszanak el egymás elől.
Amikor a fiatal és elragadó Martina a látókörükbe
kerül, ismét harcba bocsátkoznak egymással, egyúttal őrült helyzetek és komikus jelenetek sokaságát is beindítva ezzel.
2016. július | stílus&lendület |
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rejtvény

A rejtvény megfejtését 2016. július 22-ig kérjük, nyílt levelezőlapon, a Slovnaft címére beküldeni (SLOVNAFT, a.s., Podniková komunikácia, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
e-mail: magazin@slovnaft.sk). A levelezőlapra kérjük, írják rá: Stílus és Lendület. Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Heizer Gabriella (Bős), Bogdányi László (Helemba),
Hubay Erzsébet (Runya). Gratulálunk!
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horoszkóp

A nyár

veleje

Liv
Tyler
1977. július 1.

David
Hasselhof
1952. július 17.

Jessica
Simpson
1980. július 10.

Tom
Hanks
1956. július 9.

Tombol a nyár, hét ágra süt a nap, csábít a vízpart és
a hűsölés. Pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas napokat
tartogat a július, egy-két apró bárányfelhővel.

Kos

Március 21. – április 20.

Az év eleje óta próbál megszervezni egy önnek nagyon
fontos találkozót, ez júliusban sikerülhet végre. Olyan
új ismerősökre is szert tehet ebben a hónapban, akik
pozitív irányba lendítik karrierjét és életfelfogását.

Bika

Április 21. – május 20.

Apróbb egészségügyi problémái merülhetnek fel,
de megfelelő ellátással ezeket hamar maga mögött
tudhatja. Virágzó nyári jókedvét az ilyen semmiségek
nem ronthatják el, élvezi a kánikulát is. Használjon
ki minden napsugarat!

Ikrek

Május 21. – június 21.

Igazán kalandos családi vakációt tartogat a július,
még az ilyenkor szokásos tömeg, a turisták hada
sem tántorítja el a famíliát a mesés, tartalmas
kiruccanástól. Akár bel-, akár külföldre veszi
az irányt, barátságos emberekre talál.

Mérleg

Szeptember 23. – október 22.

Olyan könnyűzenei fesztiválra vagy komolyzenei
rendezvényre jut el a hónapban, amelyre már régóta
áhítozott. Igazi szellemi feltöltődés várja júliusban,
az időjárás a szabadtéri kulturális programoknak is
kedvez majd.

Skorpió

Október 23. – november 21.

Elülnek a viharfelhők, amelyek eddig a magánélete
felett tornyosultak. Egy igen fontos személlyel
rendeződik a viszonya, és ez csak kölcsönös
kompromisszumokkal lehetséges. Nehéz időszak
volt, de minden jó, ha a vége jó.

Nyilas

November 22. – december 21.

A nagy meleg nem az ön lételeme, inkább átvészelni
igyekszik a fülledt nyári hónapokat. A munkahelyén
kicsit többet lazíthat, mint eddig, emiatt ne érezze magát
kellemetlenül, nem kell mindig belehalni a munkába!

Rák

Bak

Oroszlán

Vízöntő

Szűz

Halak

Június 22. – július 22.

Hosszabb szabadságra van kilátása, szánjon időt
az egyedüllétre, a csendes, árnyas ligetekben való
töprengésre, olvasgatásra! Attól még nem lesz antiszociális, hogy kicsit élvezi saját maga társaságát,
ha erre van igénye.

Július 23. – augusztus 22.

Ne júliusra időzítse új műszaki cikk vásárlását, mert
belefuthat egy kellemetlen átverésbe. Tájékozódjon a
jogairól, lehetőségeiről, mielőtt dönt, hiszen az ember
nem lehet elég óvatos. Aztán csak élvezze az életet!

Augusztus 23. – szeptember 22.

Reálisan mérje fel nyaralása lehetőségeit,
és akkor nem érheti csalódás. Közelebbi, könnyebben és olcsóbban elérhető úti célokat kitűzve
éppen olyan jól fogja magát érezni, mintha
a Karib-tengerre ment volna.

December 22. – január 20.

Remek közérzetnek örvendhet júliusban, azokról
az egészségi tünetekről, amelyek nyomasztották,
kiderül, hogy nem okoznak problémát. De legalább
rászánja magát egy átfogó kivizsgálásra, ami már
régóta esedékes.

Január 21. – február 19.

Ez a hónap alkalmas a váltásra, legyen szó hivatásról
vagy magánéletről. Bár a nyár általában az édes semmittevésről szól, önnek akár életre szóló változást
hozhat. Ne legyen rest élni a lehetőséggel!

Február 20. – március 20.

Tegye próbára a szerencséjét! Ebben a hónapban
megtörhet az a tendencia, hogy ön soha sem nyer
semmit. Persze, az is lehet, hogy nem anyagiakban
nyilvánul meg az ön mellé szegődő szerencse,
de Fortuna támogatása mindenképpen jól jön.
2016. július | stílus&lendület |
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Slovnaft-hírek

Versenyezzen, és nyerjen
BMW motorkerékpárt!

Töltse le az All Bikers SLOVNAFT Rally alkalmazást
a www.allbikersrally.sk weboldalról, két keréken
utazva egész nyáron járja be Szlovákia és Csehország
területét, és nyerjen egy új BMW motorkerékpárt és
számos más értékes díjat.

A

motorosrendezvény második évada
sok újdonságot tartalmaz: többek
között számos új város került be a meglátogatni ajánlott helyek közé Szlovákiában,
és több mint ezer új hely került be a csehországi célpontok közé, a győztesekre új, attraktív nyeremények várnak, és a fődíj egy BMW
motorkerékpár, melynek jövőbeni tulajdonosa
az összes regisztrált versenyző közül kerül
kisorsolásra.
A verseny vezérelve, hogy Szlovákia és
Csehország egyes kijelölt helyeire ellátogatva
össze kell gyűjteni a szükséges pontokat.
Az alkalmazásban megtalálható a több mint
1700 kijelölt helyszín leírása és fotója. A mobil
alkalmazás iPhone-ra és Androidra készült verziója ingyenesen elérhető, és regisztráció nélkül is teljesen működőképes és felhasználható
motorkerékpáros kirándulásokhoz. A regisztrált versenyzők számára az alkalmazásban
megnyílik egy funkció, amely lehetővé teszi
számukra a versenyzést és a nyerést.
A versenyzők az egész nyár folyamán regisztrálhatnak, egészen a verseny szeptemberi
befejezéséig. A részvételi díj 20 euró, amelyhez hozzátartozik a rajtcsomag, benne a versenyt hirdető matricával, egy All Bikers Rally
2016 feliratú trikóval, egy pontokkal feltöltött
SLOVNAFT BÓNUSZ kártyával és egy csomó
további ajándékkal a médiapartnerektől.
A nyár végéig tartó verseny csúcspontja a záróparti lesz, amelyen átadják a díjakat és kisorsolják a fődíjat – egy BMW motorkerékpárt.

1

Regisztráció
Registrácia

A 20 eurós nevezési
díj beﬁzetése után vedd át
az aktiváló kódot.

3
12
12
8
8
7
7

4

App

Töltsd le az AllBikersRally alkalmazást
a mobilodra és aktiváld az aktiváló kód
segítségével. A mobilod a saját
útinaplód is egyben!

Az appban megtalálod
a helyek listáját, azok rövid
leírását és pontértékét. Válaszd
ki azokat, amelyekre szükséged
van, és sorold be őket az
útitervedbe.

5
A mobilon lévő navigáció
megmutatja a cél felé vezető utat.

6
CHECK
CHECK

GO
GO

48h

1.
2.
3.
4.

PH O
PHOOT
TO

Az All Bikers SLOVNAFT Rally virtuális verseny fő
partnere a Slovnaft. A verseny további partnerei olyan
jelentős márkák, mint a BMW, KTM, Harley-Davidson,
RedBull, Sygic, Touratech és a KLMwear.
| stílus&lendület | 2016. július

Ha már tudod a célodat,
rajtolj el a versenyben.
Ettől a pillanattól kezdődik
a 48 órás időkeret.

Ha az út végére érsz, „checkelj” az
alkalmazás segítségével, készíts egy
szelﬁt, amely bizonyítékként
és emlékül szolgál, hogy ott jártál.
Válassz ki egy következő célt…

Eredménylap
Registrácia
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2

€€

Regisztrálj
a www.allbikersrally.sk
oldalon.

7
Az idő letelte után
a verseny automatikusan
véget ér, és a megszerzett
pontjaid felkerülnek
a www.allbikersrally.sk
honlapon található listába.

NOVÉ SUV PEUGEOT 2008
V Š E T K Y ŽI V LY P O D KO N T R O LO U

UŽ
OD

11 990 €

*
* v závislosti od motorizácie ** Peugeot, víťaz Dakaru 2016 s Peugeot 2008 DKR
Kombinovaná spotreba 3,7 – 4,9 l/100 km, emisie CO2 96 –114 g/km.

NOVÝ PEUGEOT 2008 ZVÁDZA PRÍŤAŽLIVOSŤOU SUV.

Vďaka víťaznej technológii priamo z Dakaru** a osvedčenému systému Grip Control® máte všetky povrchy pod kontrolou. K tomu atraktívny modernizovaný dizajn exteriéru,
unikátny Peugeot i-Cockpit®, úsporné výkonné motory BlueHDi a Puretech a nová 6-stupňová automatická prevodovka.
Navyše za vaše staré auto akejkoľvek značky vám dáme až o 1 500 eur* viac, ako je jeho hodnota. Viac na www.peugeot.sk.

Dunauto s. r. o.

Hlavná 5408/71 Dunajská Streda
tel.: +421 31 59 00 115 – 117, peugeot@dunauto.com, www.dunauto.com

Szabad Kürti Borköztársaság

2016. július 22 - 23.
www.strekovin.sk

Charlie,
Tóth Vera, Somló
Tamás, Abba Slovakia,

GYERE EL
ÉS NYERJ!

KIA Sportage extra
felszereléssel.

Ilustračné foto

Jegyelővétel: www.shop.strekovin.sk
FŐ TÁMOGATÓK:

TÁMOGATÓK:

Petra Humeňanská & Družina
l
l
l
l
l
l

Több mint 60 borász Európa 6 országából
Gasztronómiai specialitások
Kézműves kiállítás
Koncertek a fesztivál négy színpadán
Borvonat Pozsony és Kürt között
www.facebook.com/strekovfestivalvina
MEDIÁLIS PARTNEREK:

Pivnička.sk

Rival car

