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Focis termékek  
a szurkolóknak

a szlovák válogatott először mutatkozik be a 
labdarúgó-európa-bajnokságon. ebből az alka-
lomból limitált számú, focival kapcsolatos ter-
mékekkel egészítettük ki töltőállomásaink kíná-
latát a szurkolók számára, akik futball témájú 
ajándékokat is nyerhetnek. a játékban 252 
darab eredeti puma labdarúgómez kerül kisor-
solásra, a legszerencsésebb nyertesek pedig 
találkozhatnak a szlovák válogatott tagjaival is. 
közismert, hogy a focirajongók között a hölgyek 
is szép számmal képviseltetik magukat, arról 
azonban általában megfeledkezünk, hogy ma 
már ők is kiválóan űzik ezt a sportot. ennek bizo-
nyítéka az a bajnokság, amelyre július második 
felében, röviddel az euro 2016 győztesének 
megünneplése után kerül sor. akár az eb folyta-
tásának is tekinthetjük a 19 éves kor alatti nők 
európai futballbajnokságát, melynek ez alka-
lommal szlovákia ad otthont. a bajnoki címért 
a hazai női csapat is megküzd, a futballista höl-
gyek pedig elárulták nekünk, hogy mennyire 
lesznek merészek az ellenfeleikkel szemben.
június azonban nem csak a labdarúgás sze-
relmeseinek kedvez. a hónap elején egy olyan 
esemény is megrendezésre kerül, amelyben 
talán még a legnagyobb sportrajongók sem hit-
tek: megújul a legendás pravda – televízió – 
slovnaft atlétikai rendezvény. az esemény
központi helyszíneként a világszínvonalú, újon-
nan épült somorjai atlétikai sportlétesítmény 
szolgál június 4-től, ahol a szlovák olimpikonok 
is bemutatkoznak.  
a rendezvény többük számára lehetőséget nyújt 
arra, hogy megszerezzék az olimpiai részvétel-
hez szükséges pontszámokat.

kellemes utat kívánok!

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

●➜ A fura

●➜ A vállalható

●➜ A feltűnő

●➜ A nyurga

Kína roppant méretű piac, és a helyiek olykor igen 
speciális ízlésének és igényeinek nem könnyű 
megfelelni. mégsem engedheti meg magának egyetlen 
valamirevaló autógyár sem, hogy figyelmen kívül hagyja 
a falon túliak egyre pezsgőbb gazdasági jókedvét.

Ráéreztek

Pofás saját SUV
a kínai geely márka korábban elcsípett modell-
jei a megmosolyogtatáson kívül másra nem 
igen voltak jók. mióta azonban a konszern meg-
vette a volvót, azontúl, hogy rengeteg pénzt 
áldoznak a svéd márka régi fényének előhívá-
sára, néha egy-két saját modellt is fej-
lesztenek. a most bemutatott geely 
emgrand gs-sel márpedig igen-
csak ráéreztek az európai kom-
pakt suv-őrületre. noha a 
kocsi technikai részleteiről 
egyelőre nem sokat tudni, 
a formája alapján állná a 
versenyt a nagyvadakkal 
a kategóriában.

Új ruha

Feltámasztották
noha európában már három éve nincs a citroën kínálatában az 
avantgárd modell, vagyis a vásárlók tömegei által meg nem értett 
c6-os, kínában most mégis ezzel a típusnévvel küldik csatába nagy-
autójukat a franciák. ennek a c6-osnak azonban vajmi kevés köze 
van az extravagáns névelődhöz, nem is önálló fejlesztés, egész egy-
szerűen a citroën kínai testvérmárkája, a Dongfeng Fengshen a9 
modelljét öltöztették át a márkajegyeknek megfelelően. az ötméte-
res, 200 lóerő felett teljesítő kocsit 1,8 literes turbómotorral árulják 
majd a hatalmas országban, és csakis ott.

támadják 
a nagy falat

autós-motoros hírek
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Kell a hely!

Megnyújtották
szeretik kínában a luxusautókat az egyre gazdagabb helyiek, azonban aki ilyet 
engedhet meg magának, az rendszerint sofőrt is vesz hozzá. Éppen ezértszá-
mos autómárka kénytelen hosszított kivitelt fabrikálni sikeres típusaiból, ami-
nek a vége nem mindig szemet gyönyörködtető. szerencsére az új, egekig 
magasztalt jaguar XF vonalait nem viseli meg az utastér hátsó traktusának 
nyújtása, a zseniális design ezt is elbírta. a jaguar XFl-ben tizenöt centivel 
nagyobb a hátsó lábtér, míg technikailag megegyezik a „rövid” kivitelekkel.

Lépcsőztet

Kell a puttony
az Év autója díjat is elnyert peugeot 308-as hatalmas siker világ-
szerte, ám a kínaiak nem nagyon szeretik az ötajtós, csapott hátú 
kiviteleket, ha egyszer autóról van szó. a franciáknak cselekedniük 
kellett, ezért terveztek gyorsan egy koffert a kocsi farára.  
az utólagos hozzátoldással még bőven vállalható a végeredmény, 
azonban kínán kívül így sem találkozhatunk vele a szalonokban. 
1,2 literes, háromhengeres és 1,6 literes, négyhengeres turbós 
erőforrásokkal kínálják a 308s-t.

Ott gyártják

Az egész világnak
a renault koleos előző generáci-

ója nem égette ki a retinákat az uta-
kon, sokan tudomást sem vettek a léte-

zéséről. ezen igyekszik változtatni a 
gyártó az új kivitellel, amelyre sokkal 
feltűnőbb gúnyát húztak. a modellt a 

pekingi autószalonon mutatták be, azon-
ban nem csak kínában forgalmazzák 

majd: bár kizárólag ott és Dél-koreában 
készül, a világ mintegy nyolcvan orszá-

gába eljut majd. a koleosba tettek min-
dent, ami manapság szem-szájnak 

ingere, ahogy utasterének mérete is 
kategóriaelső.

KiShÍREK
Újít a BMW
négyturbós motort készített a bajor 
márka – személyautóba valót elsőként 
a világon. az aggregát teljesítménye 
400 lóerő, 760 nm-es nyomatéka 1600 
és 4000-es percenkénti fordulatszám 
között végig rendelkezésre áll.

Visszahív a Nissan
negyedszerre kerül sor visszahívásra 
a japán márkánál az elmúlt három év 
során. ezúttal a légzsákokkal lehet prob-
léma a 2013 után gyártott altimák, 
leafek, maximák, nv 200-asok, 
pathfinderek, sentrák és rouge-ok 
esetében.

Tárgyal a Google
a vállalat önvezető autókat fejlesztő rész-
legének vezetője hónapok óta tárgyaláso-
kat folytat a Fiat-chrysler konszern vezér-
igazgatójával. a feltételezések szerint az 
autóipari egyesülés lehet a google úttörő 
technológiájának első felhasználója.

Új üzem Magyarországon
hivatalosan is letették április végén a 
mercedes-Benz új karosszériaüzemé-
nek alapkövét kecskeméten. a gyártó 
további beruházásokat is bejelentett az 
eseményen, a következő két évben közel 
600 millió eurót költenek építkezésre és 
korszerűsítésre.

Lengyelországban is
Úgy tűnik, a mercedes-Benz az olcsó 
kelet-közép-európai munkaerőpiac tel-
jes kiaknázására készül, hiszen har-
madik telephelyüket létesítik a régió-
ban. a kecskeméti összeszerelő üzem 
és a romániai váltógyár után most 
lengyelországban építenek motorgyá-
rat, félmilliárd eurós beruházással.

autós-motoros hírek
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A duplakabinos, négyajtós pick-upok szegmense látványos 
megújuláson megy át: a kategória nagyjai közül a Ford,  
a mitsubishi és a nissan is új modellel jelentkezett. 

hasznosak duplakabinos 
pick-upok

Látványosak,

nissan np300 navara – 4 × 4-es komfort
Bár sokan a nagyméretű suv-ok helyett vásárolnak pick-upot, ezek  
a típusok jóval inkább haszonjárművek, mint személyautók. a nissan 
által tavaly ősszel bemutatott np300 navara duplakabinos változata 
azonban a szegmensben szokatlan, kifinomult rugózást kínál, így 
akár teljes értékű szabadidő-autóként is használható. az új karosz-
széria alaktényezője 0,37, ami szintén szokatlanul alacsony a pla-
tós kisteherautók világában. a személyautós komfortérzetet a 
tágas és csendes utastér, a kényelmes ülések, valamint a szá-
mos asszisztensrendszer növeli. az akár 3,5 tonna vontatására is 
képes np300 navara (plató hossza 1537, szélessége 1560 mm) 
azonban megőrizte a sikeres elődök terepgénjeit is: hasmagassága 
219 mm, első terepszöge 30,4, a hátsó pedig 25,5 fokos.

ford ranger – ergonómiai fejlődés
a Ford az idén alaposan felfrissítette a ranger öt éve futó jelenlegi generá-
cióját. a forma még robusztusabb lett, de a legnagyobb változás az utas-
térben történt: ugyan megmaradtak a kemény, de éppen ezért strapa-
bíró anyagok, a design és a komfort szintjén azonban nagyot lépett előre 
az autó. a ranger vásárlóinak jelentős része nem eredeti funkciójá-
nak megfelelően, hanem látványos országúti terepjáróként használja 
a járművet, ők pedig örülni fognak a mutatósabb és átláthatóbb 
műszerfalnak, valamint a nagyobb kijelzőnek. a 4 × 4-es ranger 
azonban munkagépként sem sül fel: a vontatható tömeg 3,5 ton-
nára nőtt, az 1549 mm hosszú és 1560 mm széles plató pedig 
hozza a kategória átlagát, akárcsak a 229 mm-es hasmagasság, 
valamint a 28-28 fokos első, illetve hátsó terepszög.

mitsubishi l200 – még tartósabb
a japán gyártó 1978 óta készít pick-upokat (amelyekből eddig több 
mint négymilliót értékesített), mára pedig gyakorlatilag a terepmodell-
jei tartják életben. a tavaly ősszel bemutatkozott ötödik generáció 

megőrizte az előd bőséges helykínálatát, hasznos rakodórekeszből 
azonban kevés van az utastérben. mindezért a pick-upok között 
a jobbak közé tartozó anyagválaszték és összeszerelési minőség 
mellett a viszonylag kényelmes rugózás is kárpótol. a konstruk-
ció jóval robusztusabbá és megbízhatóbbá vált, jelentősen nőtt a 
főbb alkatrészek élettartama, a vontatható tömeg pedig 3,1 ton-

nára emelkedett. a kategória legrövidebb típusának rakodófelü-
lete 1520 mm hosszú és 1470 mm széles, hasmagassága pedig 

200 mm. az első terepszög 30, a hátsó 22 fokos.

szemtől szemben
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ford ranger
Hosszúság  ...............................  5362 mm
szélesség  .................................  1860 mm
magasság  ................................  1815 mm
Tengelytáv  ...............................  3220 mm
Teherbírás  ...................................  1207 kg
motorválaszték  .............................  2 dízel
Teljesítményszint .................  160-200 le
átlagfogyasztás  .......... 6,5-8,3 l/100 km
alapár (áfával)  ........ 28 428-41 976 euró

design
a ráncfelvarrást követően a ranger a 
márka Észak-amerikában forgalmazott 
típusainak stílusjegyeit vette át: hátulról 
alig változott az autó, a formát a feltűnő 
orr-rész határozza meg. 

Felszereltség
az Xl, Xlt, limited és Wildtrak csoma-
gokban kapható típus csúcsváltozata a 
suv-okkal vetélkedik: többek között 18 
colos könnyűfémtárcsa, optikai tuning, 
sync 2 infotainment rendszer, tolatóka-
mera, kétzónás klímarendszer, 8 irány-
ban állítható, fűtött vezetőülés, valamint 
adaptív tempomat és utánfutó-asszisz-
tens tartozik hozzá. 

Motor
a duplakabinos változat két turbódízel 
motorral kérhető: a 2,2 literes 160 lóerőt 
és 385 nm-t, a 3,2-es pedig 200 lóerőt 
és 470 nm-t ad le. mindkettő társítható 
hatfokozatú kézi vagy automata  
váltóval is.

nissan np300 navara
Hosszúság  ...............................  5300 mm
szélesség  .................................  1850 mm
magasság  ................................  1805 mm
Tengelytáv  ................................ 3150 mm
Teherbírás  ...................................  1062 kg
motorválaszték  .............................  2 dízel
Teljesítményszint .................  160-190 le
átlagfogyasztás  ........... 6,4-7,0 l/100 km
alapár (áfával)  .......  27 640-38 010 euró

design
az ívelt, lendületes forma gyakorlati-
lag az előző generáció továbbgondo-
lása: az erőteljes frontrész visszafogot-
tabb eleganciát sugároz, mint a márka 
suv-modelljei.

Felszereltség
a visia, accenta, n-connecta és tekna 
felszereltségi szintek minden igényt 
lefednek. alapáron lejtmenetvezérlő, 
visszagurulás-gátló, hat hangszórós, 
Bluetooth-audiorendszer, légkondicio-
náló, elektromos ablakemelők, hét lég-
zsák és tempomat jár, a legfelsőbb szint 
pedig már 7 colos érintőképernyővel és 
360 fokos kamerarendszerrel érkezik. 

Motor
a renault-tól átvett 2,3 literes dízelmo-
tor egyturbós verziója 160, a duplatur-
bós változat pedig 190 lóerős; maximális 
forgatónyomatékuk 403, illetve 430 nm. 
az erősebbik motort automata váltóval is 
lehet társítani.

mitsubishi l200
Hosszúság  ...............................  5205 mm
szélesség  .................................. 1785 mm
magasság  ................................. 1775 mm
Tengelytáv  ...............................  3000 mm
Teherbírás  ...................................  1030 kg
motorválaszték  .............................  2 dízel
Teljesítményszint .................  154-181 le
átlagfogyasztás  ..........  6,4-7,2 l/100 km
alapár (áfával)  ....... 26 500-33 500 euró

design
a tíz évvel ezelőtt bemutatott előd for-
mavilága valósággal forradalmasította 
a pick-up szegmenst; az új generáció 
ehhez képest már visszafogottnak tűnik, 
de továbbra is a sportos vonalat képviseli 
a kategóriában. 

Felszereltség
az invite és intense változatokban kap-
ható modellt rengeteg praktikus kiegészí-
tővel lehet személyre szabni. az alapfel-
szereltséghez többek között hét légzsák, 
mp3-as audiorendszer, légkondicionáló, 
utánfutó-asszisztens, visszagurulás-gátló 
és zárható hátsó differenciálmű tartozik.

Motor
a 4 × 4-es típus takarékos, 2,4 literes 
dízelmotorjának gyengébbik változata 
154 lóerős, maximális forgatónyomatéka 
pedig 380 nm. az automata váltóval is 
társítható erősebbik verzió 181 lóerőt és 
430 nm-t ad le.

szemtől szemben
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a mazda a meghajtás esetében sem követte 
a trendeket, az mX-5-ben kifinomult skyactiv 
szívómotorok dolgoznak.

jinba-ittai – a mazda a ló és lovas közti tökéletes har-
móniát leíró japán szókapcsolattal fejezte ki az mX-5 
fejlesztési filozófiájának lényegét. marketingfogás 

– legyinthetnénk –, csakhogy a távol-keleti roadster leg-
újabb generációjának már a lendületes designjából is 
sugárzik, hogy ezt a négykerekűt az autózás által kínált 
öröm teljes megélésére alkották meg. 

szemben a divattal
a mazda képes volt le mans-i 24 órás futamot nyerni 
Wankel-motoros versenyautóval, és mérnökeik máig nem 
vesztették el a bátorságukat ahhoz, hogy szembemen-
jenek a trendekkel. ez tették az mX-5 negyedik generá-
ciójával is. amíg a legtöbben fémtetős kupé-kabriókat 
építenek, addig ők maradnak a vászontetőnél – a prak-
tikum pedig őket igazolja, hiszen egy súlyos elektromos 

szerkezet szűk félperces cammogása helyett pár pillanat 
alatt megoldható a le- és felnyitás. amíg a legtöbben  
a méretnövekedésre esküsznek, addig a roadster 105 
milliméterrel rövidebb és 100 kilogrammal könnyebb lett 
az előző szériához képest. mindez a megfelelő súlyelosz-
tás és irányíthatóság jegyében. 
a keskeny a-oszlopoknak köszönhetően jó a kilátás,  
a vezetési pozíció tökéletes, az ülések körülölelik a sofőrt 
(és az utast is), a nekik jutó helyet pedig a méretcsökke-
nés ellenére sikerült növelni. igaz, a csomagtartó már 
csak 130 literes, de jobban kihasználható, és így is képes 
elnyelni egy hétvégi kiruccanás legfőbb kellékeit.

Arról, hogy mi válik klasszikus értékké, az utókor dönt  
– a negyedik generációs mazda mX-5 roadstert kivéve.  
Az élményautózás jegyében született japán modellről már most 
lehet tudni, hogy a jövőben is rajonganak majd érte.

Élményautó
Mazda MX-5 Skyactiv-G 
2.0 revolution

autóteszt

8  | stílus&lendület | 2016. június



motor 4 hengeres, benzines
hengerűrtartalom 1998 cm3

max. teljesítmény 160 le – 6000/perc 
max. forgatónyomaték 200 nm – 4600/perc 
méretek 3915/1735/1225 mm
tengelytáv 2310 mm
csomagtér 130 liter
váltó 6 fokozatú, manuális
végsebesség 214 km/h
gyorsulás 7,3 mp – 100 km/h-re
átlagfogyasztás 6,7 l/100 km
ár 29 590 euró

Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Star PC 5W-30

Mazda MX-5

lóerők helyett harmónia
a mazda a meghajtás esetében sem követte a trendeket, 
hiszen amíg mindenki turbófeltöltésre esküszik, az mX-5-
ben kifinomult skyactiv szívómotorok dolgoznak. igaz, 
nincs is szükség többre a 2,0 literes motor 160 lóerejénél 
(sőt még az 1,5-ös, 131 lovas kisebbik erőforrás is elég-
ségesnek tűnik), hiszen a legfőbb élményfaktort nem a 
száguldás jelenti – hanem az erő, a súly és a sebességér-
zet tökéletes ötvözése. lehajtott tetővel már a törvényes 
sebességhatárokon belül is úgy érezzük magunkat, mint 
egy nagyobb autóban 200 km/h felett. 
a mérnöki munka az élmény minden részletére kiter jedt: 
mivel a skyactiv erőforrások igen csendesek (ami  
a márka más modelljeiben kifejezetten előnynek számít), 
a jellegzetes, sportautós hangzást a kipufogórendszer és 
differenciálmű átalakításával csalták elő. persze, mindez 
mit sem érne a tökéletes kormányzás, futómű és váltó 
nélkül. az előbbi közvetlen és pontos visszajelzést ad az 
útról, amelyen a Bilstein lengéscsillapítókkal felvértezett 
futómű milliméterre pontosan tartja az autót. a benyo-
mást a hatsebességes manuális váltó erősíti tovább köny-
nyű, rövid kapcsolásaival. 
a gokartszerű vezetési élmény ellenére az mX-5 a komfor-
tot sem hanyagolja el. az öt felszereltségi szint (emotion, 
challenge, attraction, revolution és revolution top) közül 
már az első is tartalmaz minden szükséges tartozékot, 
a felsőbb szinten pedig olyan Bose audiorendszert talá-
lunk, amelynek 9 hangszórójából 4 a fejtámlában kapott 
helyett. ha véletlenül mégsem csak a motorhangra len-
nénk kíváncsiak…

Felszereltség
elülső és oldalsó légzsákok, smart card kulcs nélküli nyitás, 
multifunkcionális bőr sportkormány, fűtött bőrülések, leD-
fényszórók és nappali menetfények, távolsági fényszóróasz-
szisztens, Bluetooth, navigációs rendszer, 9 hangszórós Bose 
audiorendszer, 7 hüvelykes érintőképernyő, tolatóradar, gumi-
nyomás-ellenőrző rendszer, automata klímaberendezés, tem-
pomat, önzáró hátsó differenciálmű (lsD), menetstabilizátor, 
sávelhagyás-jelző, 17 hüvelykes könnyűfém felnik.

Rekordhalmozó
a mazda mX-5 első generációja 1989-ben jelent meg, 
azóta pedig a japán modell referenciaponttá vált a sport-
kocsik világában. a rajongóknak köszönhetően az mX-5 
minden idők legnépszerűbb kétüléses sportautója lett: tíz 
év után érte el az 500 ezres darabszámot, idén áprilisban 
pedig már az egymilliomodik mX-5 készült el. 

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.

autóteszt

2016. június | stílus&lendület |  9



míg 2016. július 10-én az öreg kontinens legjobb futball-
csapata a szurkolókkal együtt az EURO 2016-on aratott 
győzelmét ünnepli majd, a női focisták számára ez az időszak 
az európai focibajnokságra való felkészülés csúcsidejét 
fogja jelenteni. ez alkalommal a 19 év alatti női futballban 
kerül sor Európa-bajnokságra (MEWU19), amely Szlovákia 
szempontjából különös jelentőséggel bír.

futballistÁK:
 A zöld gyep nem 
modelleknek való!

címlapsztori
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a mérkőzéseket ugyanis szenicén, miavában, 
aranyosmaróton és szencen rendezik meg, és 
női válogatottunknak ezen a kiemelkedő esemé-

nyen lesz a premierje. a szlovák női válogatott ellen-
fele hollandia, Franciaország és norvégia lesz. azt, hogy 
a lányok hogyan készültek fel az eseményre, mennyire 
népszerű nálunk a női futball, a női válogatott kapusát 
veronika matuškovát, tóth szandi védőjátékost és katka 
košlabová csatárt kérdeztük meg. 

stílus&lendület: Olyan ellenfeleket kaptak az Eb-n, ami-
lyeneket szerettek volna? 
veronika: a sorsolással elégedettek vagyunk, bár nem 
azokat a csapatokat kaptuk, amelyekben reménykedtünk. 
a holland csapatnak nagyon örülünk, néhányszor már ját-
szottunk ellenük. tudjuk, milyen stílusban játszanak. 
szandi: ugyanígy a franciák is kiszámíthatók. norvégia 
helyett én személyesen inkább svájcot szerettem volna 
ellenfélnek. velük már játszottunk, és tudjuk, hogy mire 
képesek. a norvég lányokat nem ismerjük, velük szemben  
nincs tapasztalatunk. 

s&l.: Miért vonzó a futball a nők számára? Miért döntöt-
tek úgy, hogy futballisták lesznek?
veronika: ez az élményről szól. a női futball egészen más, 
mint a férfiaké. szlovákiában még ritkaságszámba megy, 
de a nagyvilágban népszerű ez a sportág. 
szandi: nálunk a női futball nem annyira közkedvelt, mint 
külföldön. az emberek meglepődnek, ha elmondom, hogy 
futballozom. 
katka: szerintem a nők azért fociznak, mert valamiben 
különbözni szeretnének, és valami érdekeset szeretné-
nek csinálni. 

s&l.: Mikor döntötték el, hogy pont a futballt választják? 
Mi ragadta meg önöket ebben a sportágban?
veronika: Én hatévesen döntöttem, azóta focizom. ebben 
az egykor labdarúgó apukámnak is nagy hatása volt, 
tehát közel állt hozzám ez a sport.
katka: engem a gyorsaságával és könnyedségével vará-
zsolt el, ami csak a néző szempontjából igaz, hiszen 
egyáltalán nem könnyű sportág. 

s&l.: Vizuálisan is attraktív a női futball, vagy a pályán a 
lányok ugyanolyanok, mint a fiúk?
veronika: ez személyiségfüggő. egyes lányok jobban sze-
retnének a fiú játékosokhoz hasonlítani, és olyan stílus-
ban is játszanak. De a zöld gyepen nagyon sok olyan lány 
is látható, akik akár modellként is megállnák a helyüket, 
ám mégis a futballt választották. mindannyian tetszeni 
szeretnénk, de szerintem a férfiak sokkal kényesebbek.
szandi: engem érdekel a labdarúgás, ez nálunk családi 
vonás. ha nem futballoznék, akkor talán az úszást válasz-
tottam volna.

s&l.: Minden focista mérkőzést akar nyerni, függetle-
nül attól, hogy melyik nemhez tartozik. Mik az önök csa-
pata, illetve a szlovák női futball által elért legnagyobb 
eredmények?
veronika: a női válogatott számára siker volt a kínában 
rendezett olimpia, amelyen a Wu15 válogatott vett részt, 
valamint a továbbjutás a Wu17 elite round repre.

s&l.: Miben különbözik a női futball a férfiak játékától? 
Kisebb méretű pályán játszanak? Kedvesebbek maguk-
kal az edzők?
veronika: a női futball lassabb. De ez a nézőtől is függ. 
van, aki azért szereti a női futballt, mert gyengédebb, 
még ha a párharcok nagyon kemények is tudnak lenni. 
azonban nem olyan gyakoriak a sérülések. a szabályok 
viszont egyformák, a pálya ugyanolyan méretű, és a lab-
dák is ugyanolyanok, mint a férfiaké. 
katka: mi játékosként nem vagyunk finomabbak, és főleg 
nem az ellenféllel szemben. ha valaki ránk ront, nem 
hagyjuk magunkat. És nyerni szeretnénk, akár rúgások 
vagy verekedés árán is. (nevetés.)

s&l.: A lányok is annyira agyontetováltak, mint a férfi 
labdarúgók? 
veronika: egyetlen labdarúgó lány sincs úgy kitetoválva 
tetőtől talpig, mint néhány srác. inkább csak olyan helye-
ken, ahol azt nem látni. ha pedig látható helyen van a 
tetoválás, akkor is visszafogottabbak az ábrák, és nincs 
belőlük olyan sok.

s&l.: Milyen gyakran edzenek? A futball mellett tudnak 
tanulni vagy dolgozni is? 
veronika: ez egyénileg változik, attól függ, hogy ki melyik 
klubban játszik. mi a slovannál heti négy alkalommal 
edzünk, és a hét végén mérkőzést játszunk. a válogatott 
csapat tagjai egyedi tanterv szerint tanulnak, amit termé-
szetesen teljesíteni kell. sok lány tanulmányi engedmé-
nyeket kérelmez. az iskolából rögtön edzésre megyünk, 
onnan pedig este kilenckor a kollégiumba vagy haza, és 
még ekkor kell tanulnunk. 

NéVjEGy
MEWU19 – a 19 év alatti női játékosok európai futballbajnok-

ságára 2016. július 19. és 31. között kerül sor, ezen a sportese-

ményen mutatkozik be a szlovák női futballválogatott is. A szer-

vezők Szenicét, Miavát, Aranyosmarótot és Szencet választották 

a mérkőzések helyszínéül. A bajnokság klasszikus rendszerű, két 

négytagú csoport játszik majd, az első két csapat továbbjut az elő-

döntőbe, melynek győztesei megmérkőzhetnek a trófeáért.  

A 19 év alatti nők európai futballbajnokságát a 2001/02-es idény 

óta rendezik meg, az első bajnokságot Svédországban tartották. 

Szlovákia a tizenötödik ország, amely otthont ad a bajnokságnak.

címlapsztori
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s&l.:  A férfimeccsekhez hasonlóan önöknél is vannak 
rendbontók a nézőtéren?
szandi: nincsenek. először is nálunk nem hirdetik olyan 
mértékben a mérkőzéseket, így a meccsekre kevesebb 
néző látogat el. És akik eljönnek, azok igazi szurkolók, 
vagy a rokonaink. nálunk egyelőre semmilyen rendbontás 
sem történik. 
katka: ez a mérkőzéstől is függ. például a női labdarúgó 
szlovák kupa döntőjében ugyan semmilyen rendbontás 
nem volt, de meglehetősen durva hangnemmű bekiabá-
lások hangzottak el. sajnos, sok csúnya dolog is átkerül 
hozzánk a férfifutballból, pedig erre semmi szükség sincs. 

s&l.: A nők játékában több az érzelem is?
veronika: Úgy gondolom, hogy igen, a mi játékunkban 
több az érzelem. a fiúknak más a jellemük. még ha szid-
ják is egymást, akkor sem veszik igazán komolyan, hamar 
kiszáll a fejükből. a nők érzékenyebbek. egyikünknek 
sem használ, ha a mérkőzés közben hőbörögnek rá a 
szurkolók. ez nagyon hamar tönkreteszi a játékos lelkét, 
ami aztán rossz hatással van a játékára.

s&l.: Vannak női focista példaképeik?
veronika: kevesebb van belőlük, mint a férfi példaképek-
ből, de én inkább játszom a futballt, mintsem figyelem-
mel kísérem. természetesen a televízióban is kevesebb 
mérkőzést közvetítenek, mint a férfiak mérkőzéseiből. 
nekem kapusként azonban van egy példaképem, mégpe-
dig az amerikai hope solo. nagyon tetszik, hogy egészsé-
ges önbizalommal rendelkezik és kiváló kapus.

s&l.: Lesz idejük arra, hogy kövessék a franciaországi 
EURO 2016 történéseit? Kit szeretnének bajnokként 
látni?
veronika: hát persze, a bajnokságot mindenképpen 
nézni kell! Érthető módon természetesen a szlovákokat 
szeretném bajnoknak, de azt hiszen, a németek győzel-
mének is nagyon örülnék.
szandi: remélem, igen. Biztos, hogy mindannyian szakí-
tunk rá időt, még akkor is, ha mostanában tényleg min-
den percünket kitölti a foci. az én favoritjaim szintén a 
németek, de hátha a szlovákok is kellemes meglepetés-
sel szolgálnak.

Barbora Drabková

s&l.: Hogyan tekintenek önökre az osztálytársaik és a 
férfi futballisták?
veronika: az osztálytársaink meg vannak lepődve. 
vannak, akik irigyelnek, mások viszont támogatnak, és 
örülnek neki, hogy van az osztályban egy érdekes ember, 
és a foci által megtalálják a közös témát. 
szandi: vannak olyan focisták, akik szeretnének velünk 
futballozni, hogy kiderítsék, valóban komolyan gondoljuk-
e a focit. sokszor játszottunk felkészítő mérkőzést fiúk 
ellen. természetes, hogy a nőkkel szemben nem akarnak 
veszíteni, mivel a férfiak egójának az lealacsonyító lenne. 
katka: sok olyan fiú is van, aki nem tisztel bennünket, 
még annak ellenére sem, hogy tudják, jobbak vagyunk 
náluk. De találkoztunk pozitív példával is, amikor a férfiak 
igen magasra értékelték azt, amivel foglalkozunk. 

s&l.: Önök nagyon jó barátnők lehetnek, akik örömmel 
járnak a partnerükkel a futballmérkőzésekre!
szandi: ez a fiútól is függ, hogy szereti-e a focit, ugyanis 
nem mindegyik rajong érte. (nevetés.) 
veronika: szerintem minden fiú szeretne olyan lányt, aki 
kedveli a futballt. a közös esték, amikor együtt nézzük a 
Bajnokok ligáját, minden fiú álma, legyen akár futballista 
vagy szurkoló. ugyanez érvényes a jégkorong esetében is. 
katka: szerintem egy férfinak nincs miért szégyenkez-
nie, ha a felesége vele együtt nézi a meccseket. el tudnak 
beszélgetni róla. persze, a szurkolás közben viták is elő-
fordulhatnak! (nevetés.)

s&l.: Miről beszélnek leggyakrabban a női öltözőben? 
Ezek tipikus női témák? 
veronika: ez a társaságtól függ. az egyik sarokban az 
időjárás a téma, míg a másikban a meccs. a mérkőzés 
előtt arról beszélünk, hogy hogyan fog sikerülni. a meccs 
után kiértékeljük, hogy mit csináltunk rosszul és mit jól. 
az öltözőben mindig vidám a hangulat, főleg, ha a beszél-
getésbe az edzőnk is bekapcsolódik. 

s&l.: A mérkőzésen előfordul, hogy beszakad egy köröm, 
tönkremegy a frizura vagy piszkos lesz a mez. Hogyan 
lehet mindig nőnek maradni a pályán?
szandi: sok lány ezzel csak a mérkőzés után foglalko-
zik. ekkor veszik észre, hogy hány kék folt van rajtuk, vagy 
beszakadt a körmük. a mérkőzésen vagy az edzésen ez 
nem számít. a gondolataink ekkor a futballra irányulnak. 
katka: nem ismerek olyan lányt, aki a mérkőzés alatt 
a körmével vagy a hajával foglalkozna. De az tény, hogy 
néhány lány a külsejével is szeret feltűnni.  

infO plus:

Branislav petrovič (46), a 19 év alatti női fut-

ballválogatott edzője.

a női futball a leggyorsabban fejlődő sportág 

európában. hogyan lehet még tovább 

fejleszteni?

„minden bizonnyal lehet tovább javítani a játékon. az európa-

bajnokság megrendezésével tovább ösztönözhető a női futball 

fejlődése. sok minden függ azoktól az emberektől is, akik részt 

vesznek benne. De a legnagyobb ösztönzés az éppen előttünk 

álló európa-bajnokság lehet, és főleg a döntő mérkőzések.”

címlapsztori
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megkóstolta már a legkiválóbb szlovák finomságokat? 
megtalálhatók az egyes kiemelt slovnaft töltőállomáso-
kon! az autósok nálunk közvetlenül a szlovák kistermelőktől 
beszerzett, házi készítésű sajtokat, tej- és húskészítménye-
ket, szörpöket, dzsemeket, mézeket, tésztaféléket és további 
speciális élelmiszereket vásárolhatnak. ezek a finomsá-
gok nem tömegtermeléssel készülnek, és nem vásárolhatók 
meg az üzletláncokban. a Bónusz klub tagjait ráadásul egy 
különleges bevezető ajánlattal várjuk: egyes kistermelői ter-
mékek megvásárlásához felhasználhatják bónuszpontjaikat 
is. a „naše najlepšie” (legjobb termékeink) logóval jelölt, házi 
készítésű kiváló élelmiszereket forgalmazó töltőállomások lis-
tája megtalálható a nasenajlepsie.sk weboldalon.

a slovnaft az ügyfelei számára egy hasznos, a „slovnaft – Šťastnú cestu” 
(szerencsés utat!) alkalmazást készített, amely segít megtalálni a legközelebbi 
slovnaft töltőállomást. az alkalmazás útvonaltervezőjén megjeleníthetők a kivá-
lasztott útvonalon található töltőállomások, valamint a felhasználók tájékozódhat-
nak a töltőállomások akciós termékeiről és az árengedményekről. további funkci-
ója segítségével kiszámíthatjuk járművünk üzemanyag-fogyasztását, vagyis hogy 
mennyi üzemanyagra van szüksége a kiválasztott út megtételéhez. az alkalmazás 
ios és androidos operációs rendszerű telefonokon használható. minden töltőállo-
másnál megjelenik annak pontos címe, gps-koordinátái, nyitvatartási ideje és a 
kínált szolgáltatások. az alkalmazás a slovnaft szlovákiai töltőállomásain kívül az 
európai unió tíz országában található 3000 töltőállomásból álló adatbázist is tar-
talmaz. • www.play.google.com/store/apps

tovább nőtt az automata defibrillátorral 
ellátott Slovnaft töltőállomások száma 

Új alkalmazásunkkal  
könnyen kiszámítható  
az üzemanyag-fogyasztás

Valódi házi készítésű termékek  
a Slovnaft töltőállomásokon

a slovnaft szlovákia területén található eddigi tíz, 
automata defibrillátorral ellátott üzemanyagtöltő állo-
mása most további öttel bővült. a defibrillátorok keze-
lésére a töltőállomások személyzetét kiképezték, de 
a készülékeket laikusok is könnyedén képesek hasz-
nálni. az aeD készülékek jelentős mértékben növelik a 
hirtelen fellépő szívműködési zavarral sújtott emberek 
túlélési esélyeit. a készülék szóbeli utasítások segít-
ségével vezeti az elsősegélynyújtást a mentőszolgá-
lat megérkezése előtti időben. a slovnaft a készüléke-
ket a tizenöt leglátogatottabb töltőállomásán helyezte 
el: zeleneč, sverepec, Dolná streda, sekule (mindkét 
irányban), zamarovce, ivachnová, Štrba, malý Šariš 
(mindkét irányban), košice – poľov, janovík (mindkét 
irányban) és Budča (mindkét irányban).

hazai pálya
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Kellő időben 
nemcsak veleszületett ajándék, hanem csodálatra méltó céltu-
datosság, becsvágy, kitartás és fegyelem is, amivel a fiatal spor-
tolók, művészek és tudósok saját lehetőségeiket szárnyalják túl. 
céljaik és további előrehaladásuk érdekében anyagi támoga-
tásra van szükségük, melyet családjaik segítségével nem lenné-
nek képesek fedezni. ekkor lép színre a slovnaft, hogy kellő idő-
ben támogassa tehetségük kibontakozását, és lehetővé tegye 
a fiatal tehetségeknek, hogy otthon vagy külföldön bemutatkoz-
hassanak. a támogatásból származó pénzt hangszerek vásárlá-
sára, tudományos segédeszközök beszerzésére, külföldi tanul-
mányi gyakorlatok fedezésére vagy workshopokon, nemzetközi 
versenyeken való részvételre fordítják.

A táncos, a tudós, a filmes 
az Új európa tehetségeinek egyik kivételes, a szakmai zsűri érdek-
lődését felkeltő személyisége a 20 éves emília petríková. 2014-
ben megnyerte az európai unió fiatal tudósok számára rende-
zett versenyét, tavaly pedig az usa-ban található mayo clinicen 
vett részt egy szakmai gyakorlaton, ahol az agy daganataival fog-
lalkozott. – „a tudomány főleg a szerencséről szól. elsősorban a 
téma kiválasztásában, amellyel foglalkozni szeretnénk, ugyanis a 
kutatási lehetőségek rendkívül széles körűek. a tudomány tulaj-
donképpen több sikertelenségről, mint sikerről szól. a sikereknek 

azonban jobban tudunk örülni” – vallja 
be petríková. kétségtelenül hatalmas 
tehetség a 16 éves balett-táncos, Filip 
martinský, aki két évvel ezelőtt máso-
dik lett a lengyelországban szerve-
zett világbajnokságon balettszóló kate-
góriában. meggyőzte a zsűrit a fiatal 
színész, marko Damian kováč tehet-

sége is, aki a támogatásból származó pénzt egy kiváló színész-
képző iskolára fordítja majd, valamint a reményteljes, tanulmányait 
Franciaországban végző fiatal szlovák filmművész, Dominik Bari.   
a sportolói tehetségek közül például patrik megela emelhető ki, aki 
2015-ben két aranyérmet is szerzett a törökországi konyaban ren-
dezett Fiatalok nemzetközi sportjátékain.

Drukkolunk nekik 
az Új európa tehetségei aktuális évadában a legjobbakat egy olyan 
zsűri válogatta ki, melyben jeles szakemberek és híres személyek 
vettek részt. a tudomány és művészeti rész vezetője lukáš latinák 
színész volt, a sporttehetségeket a jégkorong-válogatott edzője, 
ján Filc, illetve richard lintner jégkorong-világbajnok kereste. 
„elvarázsolt ezeknek a fiataloknak a különlegessége. abban a 
szerencsében részesülhettem, hogy egyetlen nap alatt hallhat-
tam rómeó és júlia monológját angol nyelven, fantasztikus gitár- 
és zongoraszólókat, balettkreációkat, melyek híres színpadokra 
teremtettek, vagy a mars mangán-(bio)ásványosításának a lehető-
ségeit. az Úet projekt jelentősége az egész társadalom számára 
sokkal nagyobb, mint ahogyan azt el tudjuk képzelni” – mondta el 
lukáš latinák. – „sok tehetség és kevés pénz a sport fejlesztésére 
még mindig jobb kombináció, mintha fordítva lenne. ennek elle-
nére úgy gondolom, hogy a pénz fontos az új tehetségek fejlesz-
tése szempontjából. azok a tehetségek, akiket ebben az évadban 
támogattunk, különösen valós eséllyel rendelkeznek ahhoz, hogy a 
szenior kategóriákban is érvényesülhessenek. Figyelemmel fogjuk 
őket követni, és drukkolunk majd nekik” – mondta richard lintner.
az Új európa tehetségei program kilencéves fennállása alatt 
584 ezer euróval összesen 329 tehetséges gyermeket és fiatalt 
támogatott. a támogatás idei nyerteseinek listája a www.tne.sk 
weboldalon található.

Marko Damian Kováč színész

Michaela Balážová 

díjlovas

Filip Martinský balett-táncos

A Slovnaft tehetségei!
A Slovnaft a Közép-európai Alapítvánnyal együttműködve a tudomány, 
a művészetek és a sport terén reményteljesen bizonyító fiataloknak 
nyújtott támogatást. az Új európa tehetségei támogatási program 
keretében a legjobbak között 66 ezer eurót osztott szét.

A vállalat ismét támogatta a tehetséges fiatalokat  

hazai pálya
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Az ötlet és az első megrendezett labdarúgó-Európa-bajnokság 
között 33 év telt el, és újabb évtizedek kellettek hozzá, 
hogy az esemény bombabiztos üzlet legyen – legalábbis 
a jogtulajdonosnak. Hogy a futball játék? az is. a szlovák 
válogatottnak először osztottak lapokat.

Eb korokon át

Henri Delaunay, a labdarúgó-európa-bajnok-
ság (eb) ősatyja az „amerikai utas” megoldás 
híve volt: ha valamit már kitaláltak, és műkö-

dik, azt adaptálni kell. a labdarúgó-kontinenstorna 
már létezett, amikor a francia sportvezető 1927-ben 
előállt elképzelésével, miszerint dél-amerikai mintára 
érdemes lenne az európai válogatottak „házi bajnok-
ságát” is összehozni.
a copa américát 1916-ban rendezték meg először, 
az első európa-bajnokságot viszont végül csak 1960-
ban. mára aztán az eb-t illetően minden átalakult, a 
lebonyolítástól és a csapatok létszámától kezdve a 
díjazásig – az eb a világ harmadik legnézettebb sport-
eseménye lett, jogtulajdonosának, az ueFa-nak pedig 
brutális profitot hoz a rendezvény.

pénz beszél
a torna fejlődésének ütemét a gazdasági és a szak-
mai érdekek közösen diktálták. meglepő, hogy 
a kezdeti, négycsapatos forma egészen 1980-ig 
megmaradt, az olaszországban rendezett, immár 
nyolccsapatos esemény azonban vízválasztónak bizo-
nyult. az üzlet előtérbe kerülésének jeleként ez idő 
tájt jelentek meg a szponzorok és a hivatalos partne-
rek az ueFa oldalán (az adidas például 1968 óta lab-
daszállítója az eb-nek), de az is beszédes, hogy 1980-
tól vannak a tornáknak kabalafiguráik. pinocchio és 
„utódai” piacra dobása a vásárlói réteg növelését 
szolgálta, de a fogyasztói platformot szélesítették a 
további létszámemelések is. 1996-ban 16, idén pedig 
már 24 válogatott szerepel az eseményen, amelyen 
51 mérkőzést rendeznek.

hogy ez mit jelent? 2012-höz képest 65 százalékkal több mérkőzést, 
80 százalékkal több (eladott) mérkőzésjegyet – ezek következménye-
ként borsosabb közvetítési díjakat, drágább reklámfelületeket a kizá-
rólagos hirdetőknek és így tovább.

szlovákia az eb-n
hat évvel az első világbajnoki szereplés után, hatodik nekifutásra 
jött össze szlovákia első részvétele a labdarúgó-európa-bajnok-
ságon. albánia, Észak-írország, izland és Wales mellett ján kozák 
szövetségi kapitány együttese a 24 csapatosra bővített mezőny ötö-
dik újonca. a csoportkörben anglia, oroszország és Wales lesznek az 
ellenfelek, és a sportrajongók reményei szerint a csapat megismétli 
a dél-afrikai világbajnokságon elért eredményt, és bejut az egye-
nes kieséses szakaszba. mivel az első és második helyezettek mel-
lett a négy legjobb harmadik is továbbmegy, ez akár egyetlen győze-
lemmel is teljesíthető.  

labdarúgó-Eb
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Tudta?
• Franciaország immár harmad-
szor lesz az eb házigazdája, miután 
az 1960-as és az 1984-es kiírást is 
megrendezte. 
• az európa-bajnokságok történeté-
ben a holland edwin van der sar és 
a francia lilian thuram játszotta 
a legtöbb mérkőzést (16-ot), míg 
a legtöbb gólt (9) a francia michel 
platini szerezte.   
• egyetlen csapat sem jutott ki 
az összes tornára, a legtöbbször 
németország (12 részvétel) vett 
részt az eb-n, amely 1972 óta min-
dig túljutott a selejtezőkön.

Biztonságos?
manapság bármilyen nagyobb tömegrendezvény ese-
tén joggal merül fel a kérdés… az eb-k története 
egyetlen terroristatámadást jegyez: 1996. június 
15-én, egy nappal a németország–oroszország mér-
kőzés előtt az ír köztársasági hadsereg (ira) kis-
buszba rejtett bombát robbantott manchesterben,  
a találkozó helyszínén. a szervezet 90 perccel az 
akció előtt értesítette a hatóságot. az evakuálás elle-
nére a detonáció következtében 212 ember megsé-
rült, az anyagi kár meghaladta a 700 millió fontot.  
a mérkőzést a történtek ellenére másnap fokozott biz-
tonsági intézkedések közepette megrendezték, ame-
lyen a németek 3–0-ra nyertek.
Franciaország minden korábbi rendezőnél többet költ 
rá, hogy „csendes” esemény házigazdája lehessen:  
az állami biztonsági büdzsé 24 millió euró. az utcák 
és a stadionok környékének biztonságáért az állam 
felel. a szurkolói zónákban (fan zone) az állam, az 
adott rendező város és az ueFa közösen állja a rend-
fenntartás költségeit, míg a stadionokon belül, a csa-
patok bázisain, a sajtóközpontokban és a hivata-
los szállásokon az ueFa biztosítja a rendet (ennek 
ke retösszege nem ismert). a rendőrség és a hadsereg 
mellett tízezer biztonsági szakembert is alkalmaznak 
a torna idején.

Jeggyel jár

májusban lezárult az európa-bajnokság csoportmérkőzéseire szóló 
jegyek értékesítése, azaz hivatalos úton már nem lehet belépőhöz jutni. 
a jeggyel rendelkezőknek érdemes tudniuk, hogy a jegy igénylőjének 
minden esetben a mérkőzések helyszínén kell lenniük, a belépésnél 
ugyanis a rendezők ellenőrizhetik a jegytulajdonosok személyazonossá-
gát. ergo: a megvett belépő nem értékesíthető tovább.

51
18

mérkőzést  
rendeznek  
a tornán

1,9 milliárd
euró az UEFA várható bevétele (tv-s jogdíjak, 

szponzorok, jegyértékesítés, vendéglátás)

24

895

csapat 
vesz  
részt 
az Eb-n

230

301

országban közvetítik 
az Eb mérkőzéseit

6500
önkéntes

segíti majd  
a szervezők és a ren-
dezők munkáját  
az Eb ideje alatt

2,5 millió
szurkoló nézi meg a mérkő-

zéseket a stadionokban

7millió 
futballturistát várnak  
Franciaországba

150 000 000 
szurkoló nézi majd átlagban  
az Eb egy-egy mérkőzését

1,7
milliárd

euróból építették fel 
vagy modernizálták  
a meccseknek otthont 
adó 10 stadiont

hónapos fejlesztés eredménye 
a hivatalos Eb-labda, az Adidas 
Beau Jeu (jelentése: szép játék)

a legdrágább 
meccsbelépőeu

ró

millió euró
oszt szét (differenciáltan) 
az UEFA a tornán részt vevő 
válogatottak szövetségei között

labdarúgó-Eb
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Bordeaux

Toulouse

!tipp
Kötelező 
megKóstolni

Toulouse
az égetett agyagtéglákból 
készült jellegzetes házak miatt 
rózsaszín városnak is nevezett 
toulouse-ban székel az airbus, 
ám európa aeronautikai és űrku-
tatási központjában jelen van 
a múlt is, elég csak egy sétát 
tenni a középkori óvárosban.  
a 25-30 ezres szurkolói zóna  
a belváros egyik nagy parkjában 
kapott helyet.

casserole: sajátos agyag-
edényben készülő húsos, 

szárazbabos egytálétel
armagnac: a várostól 
nyugat ra lévő gascogne 

régió híres konyakja

sainT-éTienne
a korábbi bányászati központ 
az utóbbi időben designváros-
ként értelmezte újra magát. 
európában itt látható az avant-
gárd le corbusier legtöbb épü-
lete, míg a kortárs művészeti 
múzeum az ország második leg-
nagyobb gyűjteményével büsz-
kélkedhet. a 20 ezres szurkolói 
zóna a vasútállomáshoz közeli 
parkban kap helyet.

csokoládé: számos műhely 
közül az 1882 óta működő 

Weiss a leghíresebb
chartreuse: a közeli hegyek-
ben élő szerzetesek által 

készített gyomorkeserű

lyon
a filmkészítő lumi re fivérek és 
a kis herceg írója, antoine de 
saint-exupéry szülővárosa nem-
csak kulturális életéről híres, 
hanem a francia cuisine-t meg-
határozó gasztronómiájáról is; 
európában itt található az egy 
főre eső legtöbb étterem. az óvá-
rosban ma is megcsodálhatók 
az egykori kereskedelmi központ 
emlékei. 

rosette: vékonyra szele-
telve szolgálják fel a sajá-

tos sertéskolbászt
Beaujolais-i borok: a közeli 
történelmi borvidékről szár-

mazó könnyű, friss vörösborok

Bordeaux
a város gazdagsága és több mint kétezer éves tör-
ténete szorosan egybefonódik a környékbeli bor-
készítéssel. Bordeaux szívében, a garonne folyó 
partján lévő szurkolói zónában 50 ezren figyelhe-
tik majd az ország legnagyobb kivetítőjét.

Osztriga: a franciaországi termelés jelentős 
része származik a közeli arcachon-öbölből

Bordói: több ezer birtok önti magából  
a világ leghíresebb vörösborait

tíz település ad otthont a labdarúgó-európa-
bajnokság mérkőzéseinek – Franciaországról lévén 
szó, mindegyik város maga az élő történelem, sajátos 
hangulattal és gasztronómiával, így nem csak a 
futball szerelmeseinek kínálnak remek programot.

Toulouse

Eb-helyszínek – a stadionokon túl

Franciás kötelezők

utazás
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sainT-eTienne

lyon

Marseille

nizza

lens

lille

sainT-denis

PÁrizs

PÁrizs
a házigazdák nagyon bíznak benne, 
hogy az eiffel-torony tövében, a 
mars-mezőn kialakított szurkolói 
zónában a végső sikert ünnepel-
hetik majd – a fény és a szerelem 
városánál talán nincs is jobb hely-
szín erre a világon. az esti meccsek 
előtt pedig ott a louvre, a notre-
Dame, a grand palais, a champs-
Élysées és a rengeteg további neve-
zetesség, amelyeket egyszer az 
életben látni kell. 

macaron: párizsban tökélyre 
fejlesztették a mára világ-

hódítóvá vált csemegét 
kávé: a metropolisz varázsá-
hoz hozzájárulnak az egyedi 

hangulatú kávézók is 

Marseille
az ország legrégebbi városa 
2500 éves történelemre tekint 
vissza a Földközi-tenger napsü-
tötte partján – híres kikötőjé-
nek köszönhetően mindig is a 
népek és kultúrák olvasztóté-
gelyének számított. marseille 
felett a notre-Dame de la 
garde őrködik, ahonnan ellátni 
a vasálarcost és monte cristo 
grófját őrző if szigetéig is. a szur-
kolói zónát a híres prado stran-
don alakítják ki.

Bouillabaisse: fűszeres 
halpörkölt, általában két-

személyes adagokban tálalva
pastis: a helyiek vízzel fel-
öntve fogyasztják kedvenc 

ánizslikőrjüket

nizza
a francia riviéra gyöngy szeme 
meseszép környezetben,  
a tenger és a hegyek között fek-
szik. nizzát a különböző korok 
építészeti örökségének együtt-
élése jellemzi: kacskaringós 
utcák, színes homlokzatok, 
neves múzeumok és az óváros 
piacai várják a látogatókat;  
az európa-bajnokság alatt pedig 
a promenádon kialakított szur-
kolói zóna is.

socca: a csicseriborsóból 
készülő palacsinta nizza 

hagyományos utcai étele
rozé: a tengerparton nincs 
üdítőbb a friss, gyümölcsös 

bornál

sainT-denis
a stade de France a párizsi kerület legfőbb 
látványossága; a másik pedig a középkori 
bazilika, amelynek közelében kap helyet a 
szurkolói zóna is. párizs északi része (pél-
dául a bohém montmartre a sacré coeur 
bazilikával) a gyorsvasúttal (rer) és a met-
róval csak néhány megállónyira van innen. 

foie gras: a libamáj a franciák 
egyik nemzeti eledele

pezsgő: champagne régió 
másfél órás autóút 
ide, vétek kihagyni

lille
charles de gaulle flamand gyökerű szülő-
városát alaposan megtépázta a történe-
lem; lille Franciaország legtöbbet ostrom-
lott városa. a gyönyörű főtér azonban túlélte 
a viszontagságokat, az egykori citadella 
pedig mára közpark, ingyenes állatkerttel.  
a 30 ezres szurkolói zónának otthont adó 
parkot François mitterand-ról nevezték el.

meert gofri: a vaníliakrémmel töltött 
ostya titkos recept alapján készül

sör: a franciák sörfővárosában a 
választék a közeli Belgiumot idézi 

lens
az észak-francia település sikeresen 
találta meg új identitását a szénbányászat 
végével: legfontosabb látványossága a 
louvre-lens múzeum egy korábbi kiterme-
lőhelyen épült fel. a szurkolók az elegáns 
városháza által uralt főtéren gyülekezhet-
nek majd közös meccsnézésre.

potjevleesch: hidegen tálalják a csir-
kéből, nyúlból, sertésből és marhából 

készülő hússajtot
calvados: a szomszédos 
normandiában készülő almakonyak  

itt is népszerű

Párizs

Toulouse

Marseille

Nizza

utazás
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 francia módra
ínyencképzés,

A francia konyha megkerülhetetlen, ha gasztronómia  
a téma. tekintik etalonnak, ínyencek esküsznek rá,  
és turisták ezrei zarándokolnak, hogy személyesen 
bizonyosodjanak meg róla, megérdemli-e a világhírt.  
most a változatos francia táj fogásaiból válogattunk.

gasztronómia
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Hozzávalók: 2 kg első osztályú libamáj, 2 vöröshagyma, 10 dkg szarvas-
gomba, 30 dkg szalonna, ízlés szerint frissen őrölt bors, só, majoránna,  

csipet fehér bors, szerecsendió, kakukkfű, szegfűbors, bazsalikom, rozma-
ring, babérlevél, armagnac konyak, madeira bor.

Foie Gras Pâté, a libamájpástétom
Így készül: 
1) a májat tisztítsuk meg az epétől, és tegyük hideg vízbe egy órára. azután töröljük 
szárazra, és tegyük félre az egyik felét. 2) a szarvasgombát konyhai kefével, folyó víz 
alatt tisztítsuk meg, és vágjuk hajszálvékony szeletekre. 3) irdaljunk kis réseket  
a májba, ahová vékonyra vágott szarvasgombaszeleteket dugunk. 4) szórjuk be 
fűszerekkel, locsoljuk meg konyakkal, borral, majd néhány órán át hagyjuk pácolódni. 
5) a máj másik felét vágjuk apróra a hagymával együtt, zsírban pirítsuk össze és tör-
jük át. 6) szalonnával béleljünk ki egy a tűzálló tálat, majd rétegezve helyezzük bele  
a pácolt májszeleteket és a pürét, felváltva, s a pác szaftját is ráöntve. végül szalon-
nával fedjük be. a tűzálló tálra tegyük rá a tetejét, és alacsony hőmérsékleten,  
70 °c-on két órán keresztül süssük, majd ha kihűl, pirítósra kenve fogyasszuk.

s&l-tipp: Ha épp nincs otthon francia konyak és bor, 
próbálkozzunk bátran tokaji aszúval, akik pedig a tüzesebb ízeket 

kedvelik, a fűszerezésnél tegyenek a májhoz a kedvenc csilijükből. 

s&l-tipp: 
Ha a soupe  
l'oignon tála-
lásának módját 
igazán meg akarjuk 
adni, tegyük tűzálló 
tálalóedénybe, 
és a rétegezett 
sajtos finomságot 
grill fokozaton 
melegítsük még 
10–15 percig. 
ellenállhatatlan 
lesz!

Francia hagymaleves
Így készül: 
1) a hagymákat vágjuk vékony szeletekre, majd a vaj és az olívaolaj 
keverékén lassan dinszteljük. 2) mikor már jó az illata, hintsük meg 
liszttel, és rövid kevergetés után öntsük fel a fehérborral. pár percig 
főzzük. 3) ezután adjuk hozzá az alaplevet és a fűszereket. a leves 
felét, vagy az egész levest is, ízlés szerint turmixolhatjuk, hogy sűrűbb 
és krémesebb legyen. nem árt azonban, ha maradnak egész hagyma-
darabok a lében. 4) Forrón tálaljuk, és forró, pirított kenyérszelettel 
fedjük a szervírozott levest, majd szórjunk rá azonnal reszelt sajtot. 

Hozzávalók: 4 vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 szál póré-
hagyma, 1 l csirkealaplé, 1 ek. vaj, 2 ek. olívaolaj, 1 dl fehérbor, 
frissen őrölt bors, fehér bors, frissen reszelt szerecsendió,  
15 dkg félkemény sajt, 2 ek. liszt, 4 vékony szelet kenyér.

s&l-infó: a bouillabaisse-t eredetileg rouille-mártással 
készítik, melyben tojássárgáját, tört burgonyát, fűszereket 

kevernek simára olívaolajjal, s ezzel sűrítik a levest.

Bouillabaisse, a francia halpörkölt
Így készül:
1) a darabolt halakat sózzuk, borsozzuk, a szálkákat tegyük félre. 2) keverjük össze 
az olívaolaj felét 2 gerezd zúzott fokhagymával, sáfránnyal, egy apróra vágott sárgaré-
pával, édesköménnyel és egy póréhagymával,  majd  tegyük a halfilék mellé és hagy-
juk állni. 3) az olaj másik felét fazékban hevítsük, és ha forró, pároljuk benne 2-3 per-
cig az apróra vágott póréhagymát, vöröshagymát, a másik édesköményt, a zellert, 
a fokhagymát és a szálkákat is. a borral együtt főzzük további 5 percig. 4) adjunk 
hozzá 1 liter vizet és a fűszereket, majd fél óra főzés után passzírozzuk át az egészet 
egy szitán, s ami fennakad, azt dobjuk ki. 5) ezután 15 percig főzzük még sűrűbbre. 
Öntsük a forró levest a félretett zöldséges halra, és még 10 percig hagyjuk a tűzön.

Hozzávalók: 1 szent péter-hal-filé, 2 tengeri nyelvhalfilé, 50 dkg ördöghalfilé,  
1 tengerikeszeg-filé, 50 dkg tengeri angolna, tengeri só, frissen őrölt bors, 3 ek. 

olívaolaj, 1 csipet sáfrány, 4 gerezd fokhagyma, 1 sárgarépa, 2 édeskömény,  
2 póréhagyma, 1 vöröshagyma, 1 szárzeller, 2 ek. paradicsompüré,  

5 dl fehérbor, babérlevél, petrezselyem, kakukkfű, bazsalikom.

gasztronómia
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Macaron  
karamelltöltelékkel
Így készül:
1) a tojásokat válasszuk szét, majd a fehérjét a kristálycukor-
ral és az ételszínezékkel verjük habbá. a hab ne legyen kemény, 
inkább maradjon kissé folyékony. 2) a finomra darált mandu-
lát és a porcukrot szitáljuk össze, és adjuk a fehérjés masszá-
hoz. 3) a sütéshez használjunk macaronhoz való szilikonlapot. 
a masszát tegyük habzsákba, nyomjunk belőle kis korongokat a 
szilikonlapra, és hagyjuk állni egy órán át. 140 °c-os sütőben tíz 
perc alatt süssük őket készre. 4) a töltelékhez folyamatos keve-
rés mellett ol vasszuk fel a kristálycukrot, s apránként öntsük 
hozzá a tejszínt. 5) ha a cukor felolvadt, a tűzről levéve adjuk 
hozzá a fehér csokit és a vajat. jól hűtsük ki, majd habverővel 
habosítsuk. ezzel ragasszuk össze a fél-fél macaronokat.

s&l-infó: Tökéletes macaront csak az arányok betartásával lehet 
készíteni. az egyik legbonyolultabb édességként elhíresült, 
ma igen felkapott mandulasüti viszont hihetetlenül finom: ha 
harmadszorra sikerül csak, akkor is megérte a fáradság.

Hozzávalók:  
3 tojás, 20 dkg 
porcukor, 6 dkg 

kristálycukor,  
10 dkg mandula 
finomra darálva, 
pár csepp piros 

ételszínezék.  
A töltelékhez:  

8 dkg fehér csokoládé, 
2 dl tejszín, 4 dkg vaj, 

8 dkg kristálycukor,  
1 csipet só.

Hozzávalók: 40 dkg leveles tészta, 1,5 dl tejszín,  
1,5 dl tej, 1 cs. vaníliás cukor, 1 zselatinlap, 4 dkg kristály-
cukor, 6 dkg porcukor, 2 tojás, 20 dkg eper.

Mille-feuille  
– ezerlevelű sütemény
Így készül:
1) a sütihez először a tésztát kell megsütnünk. nyújtsuk ki 
akkorára, amekkora tepsink van, illetve szükség lesz egy 
másik tepsire is, amivel lenyomva tudjuk tartani sülés köz-
ben. 180 °c-ra előmelegített sütőben 20 perc alatt süs-
sük készre. az utolsó 5 percre szórjuk meg porcukorral a 
tetejét, hogy vékony karamellréteget kapjon. 2) közben 
készítsük el a krémet: a tejet és a tejszínt a vaníliás cukor-
ral forraljuk fel, majd kevergetés közben adagoljuk hozzá 
a tojások sárgájával elkevert kristálycukrot. a felfőzött zse-
latinlapot is keverjük ehhez a krémhez, majd szűrjük át 
és hűtsük ki. 3) Daraboljuk fel a tésztalapot. egy sütihez 
három kis lap közé tegyünk eperdarabokat és krémet.

Burgundi marharagu
Így készül:
1) a húst vágjuk kisebb kockákra, és kissé pörköljük meg.  
2) a bort öntsük fazékba, majd tegyük bele a felaprított vöröshagymát, a felkariká-
zott póréhagyma felét, 3 gerezd fokhagymát és a fűszereket. 30 percig főzzük, majd 
szűrjük le. 3) a zöldségeket tisztítsuk meg, majd vágjuk nagyobb darabokra, és 
tegyük tűzálló tálba a hússal, a felkockázott szalonnával, a gombával és a gyöngy-
hagymával együtt, és öntsük le a besűrűsödött borral. 4) a tál fedelét rátéve 160-
170 °c-on 3–4 órán át süssük. tálaláskor friss zöldfűszerekkel is meghinthetjük.

Hozzávalók: 2 kg marhalábszár vagy -lapocka, 1 liter száraz, komoly 
vörösbor, 4 sárgarépa, 2 nagy fej vöröshagyma, 1 vastag póréhagyma, 20 dkg 
csiperkegomba, 15 dkg gyöngy hagyma, kakukkfű, babérlevél, fekete és fehér 
bors, petrezselyem ízlés szerint, 3 gerezd fokhagyma, 25 dkg kolozsvári szalonna.

s&l-infó: az eredeti recept szerint egy éjszakán át kell pácolni 
a marhahúst a feldarabolt zöldségek, a fűszernövények és a bor 
keverékében. a franciák leginkább pirítóssal és petrezselyemmel 
gazdagon megszórva szeretik tálalni.

gasztronómia
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koncert

Júniusi programajánló
a pozsonyi incheba Arénában

Lord of the Rings

Radegast Legendy 2016
nitrianske rudno, 2016. június 17–18.

az idén is eljönnek az igazi nagy legendák. a pénteki programot salco, 
ewelin, a neutra, az iné kafé és a kandráč zenekar nyitja meg, majd azt 

követően lép színpadra michal David cseh énekes és végül a világhírű 
smokie együttes. az éjszakai show-műsorban a kontrafakt együttes lép 

fel. a szombati műsorban a salco, a gilotína, a symfobia, az arzén, karel 
kahovec, viktor sodoma és a kamélie Duo látható, utánuk következik a 
horkýže slíže, a világsztár Boney m. és a mára már legendává vált egy-
kori csehszlovák elán együttes. az éjszakai programban lép fel Dj lacy, 

strapo, valamint a vec & Škrupo és a pil c együttes.
www.ticketportal.sk

Lord Of The Rings  
– The Fellowship Of The Ring

pozsony, 2016. június 20.

a szlovák nézőközönség 2002-ben nagy érdeklődéssel várta az „évszázad 
filmje” premierjét. a látogatottság akkor elérte a rekordnak számító 218 ezres 

nézőszámot. a gyűrű legendája újra feléled az incheba expo arénában, ez 
alkalommal egy gigantikus vetítővásznon és egy 250 tagú szimfonikus zene-

kar, valamint külföldi szólisták alkotta 100 tagú énekkar kíséretében. a nézők-
nek először van alkalmuk megtekinteni a mesterművet 150 m2-es kivetítőn, 

hD-minőségben, eredeti szöveggel és szlovák feliratozással. 
www.ticketportal.sk

Bobby McFerrin
pozsony, 2016. június 15.

a pozsonyi régi vásárcsarnokban mutatkozik be az egyedi stílusának 
és énektechnikájának köszönhetően híressé vált amerikai dzsessz- és 
acapellaénekes, zeneszerző és karmester. az énekes elsőként szere-
pelt zenei kíséret és előre kialakított program nélküli turnén, és első-
ként adott ki mindennemű hangszeri kíséretet nélkülöző énekes szólóal-
bumot, azzal a céllal, hogy rámutasson az emberi hangban rejlő csodás 
lehetőségekre. négyoktávnyi hangterjedelmének köszönhetően két- vagy 
többszólamú ének illúzióját képes kialakítani. a humorral és improvizáci-
ókkal teli fellépései minden alkalommal kivételes élményt nyújtanak.
www.ticketportal.sk

Ï

Ï

Ï

Hd-vetítés

fesztivál

kultúra
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zene
Kali

Zlý príklad (Rossz példa)
spinaker

kali sorrendben hatodik zenei 
albuma 16 dalt tartalmaz, melyek 

közül több már az interneten is 
nagy érdeklődést keltett. az elő-

adó az egyik legsikeresebb szlovák 
rapper, aki évente telt házas koncertek 

tucatjain szórakoztatja rajongóit. kali több platinalemez 
tulajdonosa, melyeknek számát legújabb albumával vár-

hatóan tovább növeli.

9

Pavol hammel
Z pekla šťastie 

(Pokoli boldogság)
pavian records

a szlovák popzene legendás alakja öt év szünet után új 
albummal jelentkezik, amely eddig még soha nem játszott 
tíz dalt tartalmaz, köztük egy duettet is soňa Dorisovával. 

a zenét pavol hammel szerezte, a dalszövegeket pedig 
kamil peteraj, vlado slivka és milan lasica írta.

Á

Á

dVd
Řachanda

cinemarT filmsTúdió

vidám mesefilm attraktív díszletekkel. kuba 
és matěj egy királyságba érkezik, ahol meg-
ismerkednek a gyönyörű, de elkényeztetett 

hercegnővel. egy napon veszélybe kerülnek, 
ezért bemenekülnek a Fekete erdőbe, mely-

nek úrnője meg akarja leckéztetni a bűnö-
söket – csakhogy nem minden úgy sikerül, 

ahogy elképzelték. És mit érne egy olyan tör-
ténet, amelyből hiányzik a szerelem?

Rodinný film (Családi film)
cinemarT filmsTúdió

mit kezdjen a váratlanul jött szabad-
sággal az a két tinédzser, akiknek 
szülei egy jachttal világkörüli útra 
indulnak az óceánokon? hogyan 
küzdenek meg az időközben kiala-
kult drámai eseményekkel? a film, 
amely különböző, presztízsértékű 
filmfesztiválokon több díjat is nyert, 
elegánsan ötvözi a fekete humort a 
drámai helyzetekkel.

film

Áhogyan szabaduljunk meg a menyasszonytól?
Bontonfilm

igazi romantikus vígjáték. eva a fiát egyedül nevelő modern 
nő, akinek erélyes édesanyját is vissza kell fognia. jó kap-

csolatban van a volt férjével, aki – úgy tűnik – egy gyertyafé-
nyes drága vacsora mellett jelezni szeretne valamit számára. 
És valóban: a férfi újra szerelmes lett, és esküvőt tervez… de 
másvalakivel. És ehhez segítségre van szüksége. eva elmegy 

kirándulni a boldog jegyesekkel harcias édesanyja kísére-
tében, akinek új kihívást jelent az esküvő meghiúsítása.

Bemutató: 2016. június 19.

könyv
Steve Berry:
A Lincoln-mítosz
gabo kiadó

1861 szeptembere: nem minden az, aminek 
látszik. ezzel a különös megjegyzéssel száll 
elnökről elnökre egy sokkoló titok, amely 
ekkorra abraham lincoln kezébe kerül. És 
ahogy lezajlanak az amerikai polgárháború 
első véres csatái, lincolnnak egyedül kell 
döntenie, miként használja fel ezt a kényes 
tudást: megmentsen-e több ezer amerikai 
életet, vagy feláldozza nemzete jövőjét?

Gideon Greif:
Könnyek nélkül  

sírtunk
európa könyvkiadó

gideon greif történész-
professzor a második világ-

háború után életben maradt 
néhány sonderkomman-

dós történetével foglalkozik 
ebben a könyvben.

¿

¿

9
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A rejtvény megfejtését 2016� június 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: Albert Klára (Izsa), Fazekas Lajos (Zselíz), Szlama 
Veronika (Ipolypásztó)� Gratulálunk!

rejtvény

28  | stílus&lendület | 2016. június



Kos
március 21. – április 21.

Felhőtlen nyárban lesz része, a szó szoros és átvitt 
értelmében is. nyaralása jól sikerül, és még anyagi-
lag sem terheli meg túlságosan. nem csak a délten-
geri szigeteken lehet csodás a kikapcsolódás,  
ha azzal van, akivel jól érzi magát!

Bika
április 22. – május 21.

a természet nyáron csodás, de ha épp a város-
ban maradt, akkor is élvezheti a hangulatos, kiülős 
helyek előnyeit. imád vízparton lenni, és erre most 
bőven lesz lehetősége, a napon azonban csak mód-
jával tartózkodjon!

ikrek
május 22. – június 21.

ne júniusra időzítse a lakásfelújítási munkálatokat, 
inkább pihenjen sokat! kölcsönautóval ne induljon 
útnak, csak olyannal, amit jól ismer! ha elővigyáza-
tos lesz, remek családi nyaralásban lehet része.

Rák
június 22. – július 21.

olyan sok szabadtéri program lesz ön körül a nyár 
első felében, hogy csak győzze kapkodni a fejét! 
könnyűzene, komolyzene, színházi est vagy kézmű-
ves kirakodóvásár – mindegy, csak kint legyen!

Oroszlán
július 22. – augusztus 23.

egzotikus utazás várja, amit csak titkon mert 
remélni. akár egyedül is belevág élete kalandjába, 
de egy remek útitárs sem kizárt. csak néhány pólót 
és egy fürdőruhát dobjon be a bőröndbe.

Szűz
augusztus 24. – szeptember 22.

a nyári hónapokban is nehezen szabadul a munkahe-
lyéről, de ha ügyesen osztja be az idejét, nem marad 
hiányérzete. a jó munka mindenképp meghozza a 
gyümölcsét, a megérdemelt kikapcsolódás pedig iga-
zán relaxáló lesz.

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

Ön nem nyáron, a főszezonban utazik a szelfibo-
tos turistákkal, sokkal inkább a csendes visszavonu-
lás híve. munkahelye sokat elvesz az idejéből, de egy 
jó könyvre, néhány pohár borra egy árnyas lugasban 
mindenképpen lesz ideje.

Skorpió
Október 23. – november 22.

egészségére nyáron is vigyázzon, töltődjön fel jó leve-
gőjű, szép helyen! régóta tervezett diétájára, szerve-
zete tisztítására most minden lehetősége meglesz, 
használja ki ezt az időszakot!

Nyilas
november 23. – december 22.

a házigazda szerepe várja ebben a hónapban, öröm-
mel látja vendégül régen látott barátait, hiszen tudja, 
hamarosan ön is utazhat hozzájuk. gasztronómiai 
tudását csillogtassa meg előttük, sikere lesz.

Bak
december 23. – január 19.

tömérdek ideje jut a hobbijára júniusban, most lét-
rehozhatja azt, amit régóta csak óvatosan tervezget. 
ezáltal olyan társaságba is kerül, ahol nagyon értékes 
új barátokra tehet szert, becsülje meg őket!

Vízöntő
január 20. – február 18.

igazán pozitív fordulat áll be a karrierjében, mostan-
tól már tényleg csak azzal foglalkozhat, amit szeret. 
nehéz, hosszú munka volt, de megérte! nagy sze-
relem és egy romantikus, egzotikus utazás is kijár 
önnek!

halak
február 19. – március 20.

nem nagyon szereti a túlzott meleget, éppen ezért 
északra veheti az irányt. alkalma lesz lehűte-
nie magát akár a norvég fjordoknál, akár a kopár 
izlandon. Ön sem gondolta volna korábban, hogy ilyen 
helyekre vágyik.

johnny  
depp  
1963. június 9.

Helena  
Bonham carter  
1966. május 26.

emily  
ratajkowski  
1991. június 7.

michael j.  
fox  
1961. június 9.

Még csak távolra sem kell utaznia ahhoz, hogy egy csodálatos 
vízparton vagy tomboló koncerten pihenhesse ki a nagy tavaszi 
hajtás fáradalmait. sőt, akár munka után, délután is kikapcsolódhat 
a számtalan hangulatos kávézó vagy bár teraszán.

nyári
örömök

a szabadban

horoszkóp
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a slovnaft cup legmagasabb osztályú labdarúgó-kupabaj-
nokság győztesét eldöntő mérkőzésre a legnagyobb és leg-
modernebb szlovákiai futballstadionban, nagyszombatban 

került sor. a döntőben a két legjobb klubcsapat, a tavalyi győztes és 
a legtöbb kupagyőzelemmel rendelkező as trenčín és az Šk slovan 
Bratislava találkozott egymással. a trencséniek a győzelemmel biz-
tosították maguknak az európai kupaküzdelmekben való részvételt.

a tizennegyedik győzelmet nem sikerült elérni
az izgalmas helyzetekben bővelkedő mérkőzésen forró volt a han-
gulat a lelátókon mindkét csapat szurkolói körében, akik telje-
sen megtöltötték a nagyszombati stadiont. miután a 21 éven aluli 
válogatott csapatkapitánya, adam zreľák megszerezte a mérkő-
zés első gólját, és róbert vittek óriási helyzetben tovább növel-
hette volna ezt az előnyt, sokáig úgy tűnt, hogy a slovan az eddigi 
tizenhárom győzelméhez megszerzi a következőt is. a helyzete-
ket azonban sorra elszalasztották. a trencséni csapat ezt köve-
tően azonban három gólt is képes volt szerezni. a csereként 
beállt osztrák idegenlégiós, stefan maierhofer először kiegyenlí-
tett, majd néhány perccel később a gyors holland csatár, gino van 
kessel megfordította a mérkőzés állását. Ő döntötte el a hosszab-
bításban szerzett góljával a mérkőzés sorsát, miután a slovan 
utolsó támadásába a kapus ján mucha is bekapcsolódott.

a harmadik duplázó csapat
a szlovák foci történetében az as trenčín a harmadik olyan klub-
csapat, amelynek a futball-kupabajnokságban sikerült megvé-
denie az elsőségét. előttük ez két alkalommal sikerült a slovan 
Bratislava és egyszer az inter Bratislava csapatának. a csák 
máté vára alatt fekvő város futballcsapata néhány nappal 
később a nemzeti bajnokságban is megvédte tavalyi elsőségét. 
a múltban ezt a „dupla győzelmet” előttük eddig csak az inter 
Bratislava csapatának sikerült kivívnia. nem érdektelen, hogy 
abban az időben – 2000–2001-ben – az interben játékosként 

szerepelt a trencséniek jelenlegi edzője, martin Ševela. neki játé-
kosként és edzőként is sikerült a duplázás, ami világviszonylat-
ban is ritkaságnak számít. 

a legjobbak jutalma
a győztes as trenčín csapata a trófeán kívül egy 50 000 eurós 
csekket is átvehetett, a második helyezett csapat jutalma  
20 000 euró volt, míg a negyeddöntős csapatok – az mŠk Žilina 
és az mFk ružomberok – egyenként 5000 eurós jutalomban 
részesültek. a regionális futballszervezetek által kiírt díjat és az 
azzal járó 3000 eurós pénzjutalmat az mFk topvar topoľčany 
csapata szerezte meg – a küzdelmekben nyújtott teljesítményé-
vel egészen az 5. fordulóig sikerült továbbjutnia. a slovnaft cup 
2015–2016 évfolyamának tehát már ismerjük a győztesét. a baj-
nokság új évfolyama júliusban kezdődik, amelynek győztese köz-
vetlenül továbbléphet az európai kupaküzdelmekbe.

Európába
A trencséniek

tartanak

aki nálunk tankol, az a szlovák csapatnak is szurkol
a slovnaft töltőállomásain folytatódik a futballszezon. a futball-
szurkolók számára kialakított, limitált számú ajándékkollek-
ció várja a játékba kapcsolódókat. a játék résztvevői nemzeti 
színű labdarúgómezeket nyerhetnek, és személyesen is talál-
kozhatnak a labdarúgó-válogatott tagjaival. ehhez elegendő, ha 
a slovnaft töltőállomásokon vásárolnak, összegyűjtik a matri-
cákat és választanak a futballszurkolók részére limitált szám-
ban kiadott futballmez-kollekciók közül.  amennyiben Ön kitölti 
a megjelölt adatokat az 5 matricával ellátott sorsolási szelvé-
nyen, melyet a töltőállomás személyzete által hitelesíttet, majd 
bedobja a helyszínen elhelyezett szelvénygyűjtő dobozba, beke-
rül a 252 darab eredeti puma labdarúgómez elnyeréséért folyó 
játékba. ha pedig vásárlását regisztrálja a fans.slovnaft.sk 
weboldalon, akár Ön is lehet az a szerencsés vásárló, aki részt 
vesz a szlovák válogatott tagjaival megrendezett találkozón. 

Slovnaft-hírek
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