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Önöknek a legjobbat!

a nyár a szurkolók számára egyet jelent 
a labdarúgó-európa-bajnoksággal: a foci-
szezon pedig immár a slovnaft töltőállomá-
sain is beindult, ahol különleges, limitált 
kiadású futballkollekció várja ügyfeleinket. 
nyereményjátékunkban emellett akár kétszeres 
eséllyel pályázhatnak az értékes ajándékokra: 
a szerencsések eredeti mezeket nyerhetnek, 
illetve személyesen találkozhatnak futballválo-
gatottunk tagjaival. a slovnaft azonban nem-
csak a labdarúgásban van jelen, de támogatja 
a sportok királynőjét, az atlétikát is: idén is foly-
tatódik a legendás pravda – televízia – slovnaft 
nemzetközi verseny, amelyen a szlovák olimpi-
konok is bemutatkoznak. a 2016. június 4. kez-
dődő versengésnek a világszínvonalú somorjai 
atlétikai központ ad otthont.
az egészséges életmód záloga azonban nem-
csak a sport, de a kiegyensúlyozott táplálkozás 
is – a slovnaft pedig immár ebben is ügyfelei 
rendelkezésére áll, hiszen töltőállomásain-
kon kiemelt helyet kapnak a helyi kistermelők 
portékái. a gasztronómiai szakemberek által 
összeállított választékban kezdetben 55-féle 
valódi szlovák termék szerepel – helyi készí-
tésű sajtok, tej- és hústermékek, szörpök, dzse-
mek, különféle mézek, tésztafélék, italok és a 
legjobb minőségű egyéb regionális termékek. 
a Bonus klub tagjai számára pedig különle-
ges bevezető ajánlattal készültünk, hiszen ők 
bónuszpontjaikat is felhasználhatják a kister-
melők portékáinak megvásárlásához.

jó utat, jó szurkolást, jó étvágyat!

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

●➜ A nagytesó

●➜ Az elérhető

●➜ A nyitott

●➜ Az erős

A piaci igények sokfélék, valamennyi, a globális 
szférában jelen lévő gyártó mérlegel, felmér, 
latolgat, vajon az egyes országokban melyik 
modellel tudna még többet szakítani. ez azt is 
jelenti, hogy a rétegmodellek is labdába rúgnak.

Jól felvarrták!

Látható kozmetika
habár a nissan minden évben kicsit ráncba 
szedi 2007-ben bemutatott sportkocsiját, a 
gt-r-t, az idei esztendőre sokkal látványosabb, 
szabad szemmel is észrevehető kozmetiká-
zás alá vetették a remek menettulajdon-
ságokkal rendelkező autót. az új hűtő-
maszkon és szélesebb küszöbökön 
túl aktív zajkioltó rendszerrel tökéle-
tesítették a belső hangszigetelést, 
nagyobbra vették az érintőkép-
ernyőt, amitől a kezelőgom-
bok száma is jelentősen csök-
kent. a 3,8 literes, v6-os biturbó 
motor teljesítménye 550-ről 570 
lóerőre nőtt, de két hengerét le 
is tudja kapcsolni a gt-r, ha nem 
lenne mindre szükség.

Még nagyobb

Mi is kapunk?
ezekben a napokban indul a mazda nagyméretű szabadidő-autó-
jának, az új Xc-9-esnek a forgalmazása az amerikai piacon, de 
oroszországban, a közel-keleten és természetesen japánban is sze-
rencsét próbál vele a gyár. európai forgalmazást eredetileg nem ter-
veztek, ám jeff guyton, a mazda itteni vezetője legutóbbi nyilatko-
zata szerint mégis van remény arra, hogy a kényes öreg kontinensre 
is befusson a cX-9. egyelőre a felméretlen piaci igények és a dízel-
motor hiánya áll ennek útjába, ugyanis most kizárólag egy 2,5 lite-
res, turbós, négyhengeres benzinessel kapható az autó.

autós-motoros hírek
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lépcsőzetes

Amerikai bölény
két év múlva teljesen új lincoln navigator érkezik, és addig is egy látványos 
tanulmánnyal igyekszik a gyár felhívni a figyelmet a tengerentúlon nagy nép-
szerűségnek örvendő modell legfrissebb kiadására. a kiállított autó felfelé 
nyíló ajtóit és előbújó lépcsősorát minden bizonnyal nem tartják meg a soro-
zatgyártásban, ám a hatüléses kabinra és a harmincféle módon állítható ülé-
sekre van esély. a navigator orrába a Ford gt 3,5 literes v6-os turbó benzi-
nese kerül több mint 400 lóerős teljesítménnyel.

KiSHÍreK
A világ legjobbjai
az európa, ázsia és Észak-amerika 
szakújság íróiból álló zsűri megválasz-
totta a világ Év autója (World car of the 
year) 2016-os nyerteseit. győztes  
a mazda mX-5, luxuskategóriában a 
BmW 7, sportban az audi r8, zöldben 
pedig a toyota mirai lett.

Új Panamera
idén ősszel, hét év után leváltják a 
porsche négyajtósát, a panamerát.  
a második generáció új műszaki ala-
pokra épül, könnyebb és takarékosabb 
lesz, valamint a hírek szerint egy kombi-
szerű változat is készül majd belőle.  
a prototípusokat már tesztelik.

Az ötezredik
a lamborghini sant’agata Bolognese-i 
üzemében elkészült az ötezredik 
aventador. a sportkocsiberkekben szép-
nek mondható szám eléréséhez öt évre 
volt szüksége az olasz gyártónak, az 
első példány 2011 februárjában gördült 
le a szalagról.

Nulla emisszió
Új közlekedési stratégiájuk értelmében 
2025-től már csak nullaemissziójú autót 
lehet forgalomba helyezni norvégiában. 
a skandináv országban nem okoz majd 
nagy gondot az átállás, hiszen ott már 
most minden negyedik új autó elektro-
mos hajtással talál gazdára.

Kicsiben is jó

Népautó?
találgatások sora előzte meg az eseményt, amikor is elon musk – 
ígéretéhez híven – bemutatta a tesla model 3-ast, vagyis az elekt-
romos autókat gyártó vállalat kisebb, a középkategóriában szeren-
csét próbáló típusát. a kocsi formája a márka többi modelljének 
vonalait hozza az adott méretosztályban, hatótávolságát 210 mér-
földben, azaz 346 kilométerben határozták meg, ami nagyon jónak 
számít a szegmensben. a tesla model 3 ára 35 ezer dollár, az első 
darabokat 2017 második felében szállítják a szalonokat már most 
megrohamozó vásárlóknak.

Jól menő maradt

Nyitvatartási  
szezon

eddig csak kupéként létezett az audi 
leggyorsabb kocsijának, az r8-asnak a 
második generációja, ám a nyitott tetős 

szezonra megérkezik a spyder is.  
a vászontetős karosszéria nem csor-

bította érdemben a pokoli menettulaj-
donságokat, a gyorsulás mindössze 

0,1 másodperccel lassabb. a tető 20 
másodperc alatt nyílik-csukódik, akár 50 

km/órás sebességnél is. az r8 spyder 
győrben gyártott 5,2 literes, 540 lóerős 

v10-es erőforrással érkezik.

autós-motoros hírek
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a torinói
Szörny

igazán különleges négykerekű az Év Veteránautója díj 
„címvédője”: az áldozatos munkával újjáélesztett Fiat 
S76 típust a valaha volt legnagyobb autómotor hajtja, 
amely még ma is frászt hoz a környezetében lévőkre.

Fiat S76

Fiat a történelemkönyvben 

az s76-ost ugyan a külső körülmények megakadályozták abban, 
hogy hivatalosan is világrekorderré váljon, az olasz gyártó azonban 

végül bekerült a történelemkönyvekbe, miután ernest eldridge az 
egyedi Fiat mephistopheles volánjánál 1924-ben 234,9 km/h-re 

javította a szárazföldi sebességrekordot. a brit pilóta egy 1908-as 
Fiat sB4 versenyautó karosszériájába épített be egy 21,7 literes 

és 320 lóerős Fiat repülőgépmotort.

a sebesség mámora hamar megfertőzte az embe-
riséget: innovatív közlekedési eszközből az autó 
gyorsan sporteszközzé vált. a gyártók és a pilóták 

pedig nemcsak az egyre gyakoribb versenyeken mérték 
össze képességeiket, de újabb és újabb sebességrekor-
dok révén is igyekeztek dicsőséget és elismerést szerezni. 
a 100 km/h órás sebességet 1899-ben lépték át először, 
tíz évvel később pedig a Blitzen Benz már 202,7 km/h-val 
száguldott. a méret a lényeg elv alapján a német rekordert 
21,5 literes (vagyis 21 500 köbcentiméteres) hengerűrtar-
talmú motor hajtotta, amely 200 lóerőt adott le. 

hiábavaló kísérletezés
a vetélytársak közül az olasz Fiat a még nagyobb motor 
mellett döntött, így született meg 105 évvel ezelőtt a Fiat 
s76, vagy sokkal találóbb becenevén: a torinói szörny.  
az elnevezés korántsem véletlen, hiszen a kéttonnás 
monstrumot négyhengeres, 28,5 literes motor hajtotta, 
amelynek maximális teljesítménye 300 lóerő volt. ez a 
legnagyobb olyan motor, amelyet kifejezetten autó szá-
mára építettek (egyéb rekorder autókat hajtottak még 
nagyobb hengerűrtartalmú erőforrások, de azokat repülő-
gépekből vettek át). 

az autót gyakorlatilag az erőforrás köré építették, az 
eredmény pedig egy közel négy méter hosszú jármű lett, 
amelynek keskeny motorháza 1,6 méter magasra nőtt. 
amikor az autó először járta végig torino utcáit, nem-
csak a járókelők rémültek meg a hangorkántól, de Felice 
nazzaro tesztpilóta is remegve szállt le az őrülten gyor-
suló, de szinte irányíthatatlan bestiáról. a Blitzen Benz 
legyőzését először kollégája, pietro Bordino kísérelte 
meg, aki 1911-ben 200 km/h-t ért el az északkelet-ang-
liai saltburn partszakaszán. a kísérletezés azonban nem 
maradt annyiban, a sebességmániás dúsgazdag orosz 
nemes, Borisz sukanyov megvásárolta a két le gyártott 
s76-os egyikét, majd felkérte pilótának az amerikai 
arthur duray-t, aki 1913-ban a belgiumi oostende ten-
gerpartján az autóval meghaladta a 220 km/h-t.  

autós história
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az elnevezés korántsem véletlen, 
hiszen a kéttonnás monstrumot 
négyhengeres, 28,5 literes motor 
hajtotta, amelynek maximális 
teljesítménye 300 lóerő volt.

a Blitzen Benz legyőzetett, de a Fiat s76 mégsem került 
be az automobilizmus nagykönyvébe. mivel az időjárás  
és egyéb külső körülmények miatt az autó a visszaúton 
már nem tudta megismételni a bravúrt, a rekord nem  
vált hivatalossá. 
az s76 hamarosan feledésbe merült…

a bestia feltámadása
hogy aztán bő száz évvel az utolsó rekordkísérlet után 
teljes pompájában térjen vissza. ehhez azonban szük-
ség volt egy olyan autóbolondra, aki legalább olyan meg-
szállott volt, mint a torinói szörnyet életre keltő elődei. 
Borisz sukanyov az első világháború miatt eladta a saját 
pél dányát, amely mexikón keresztül végül ausztráliában 
kötött ki. itt egy kisebb motorral felszerelve az autó részt 
vett néhány versenyen, mígnem egy baleset megpe-
csételte a sorsát. a másik példány a Fiat tulajdonában 
maradt, az olasz gyár pedig fejlesztési titkait féltve szét-
szerelte a járművet, igaz a mérnökök a motort egyben 
hagyták. az évezred elején erre bukkant rá a brit duncan 
pittaway, aki onnantól kezdve a Fiat s76 felélesztésének 
szentelte az életét. alapos kutatómunka után 2003-ban 
megtalálta az ausztráliába került másik bestia alvázát, és 
az egyes sorszámú s76-os motorját használva belekez-
dett az újjáépítésbe. az eredeti tervek és a korabeli fotók 
alapján pedig nemcsak a motorba lehelt új lelket, de sike-
rült élethűen rekonstruálnia a karosszériát és a váltót is. 
az újjáéledt Fiat s76 a tavalyi goodwoodi 
sebességfesztiválon ünnepelte világpremierjét, ahol a 
28,5 literes monstrum zihálása ismét libabőrössé tette  
a nézőket, akárcsak az idei, párizsi rétromobile veterán-
autó-kiállítás és -vásár látogatóit.

Az év veteránautója
duncan pittaway áldozatos mun-
káját nem hagyta figyelmen kívül a 
veteránautós világ. az s76-os tavaly 
decemberben a történelmi járművek 
nemzetközi gáláján elnyerte az  
Év autója díjat. a 2011-ben alapított 
elismerés összesen 14 kategóriában 
díjazza a klasszikus autók világában 
az adott esztendőben elért kiemel-
kedő teljesítményeket.

autós história
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A Renault Mégane több mint húsz éve meghatározó 
tagja a kompakt kategóriának: a negyedik generációnak 
már nemcsak a francia és a német, de a távol-keleti 
konkurenciával is meg kell küzdenie.

versenyzők Kompakt 
modellek

renault mégane – Finomhangolás
a néhány éve jelentős gondokkal küzdő renault elindult a megújulás 
útján: az espace, a talisman vagy a kadjar után a francia márka immár 

a kisebb kategóriákban is elkezd feljebb lépni. legalábbis erről tanús-
kodik a mégane kompakt típus tavaly ősszel debütált negyedik 

generációja, amely már nemcsak az árával, hanem a designjával, 
minőségével és vezetési élményével is akar hódítani. a látványos 
külsőhöz megnyerő, a vezető számára kifejezetten komfortos 
belső tartozik, amelynek esetében a felhasznált anyagokra sem 
lehet panasz. a csendes, de erejüket hatásosan leadó motorok-

hoz finoman rugózó futómű társul – az új mégane-t már  
a 90 lóerős alapmotorral is jó élmény vezetni.

honda civic – rakéta
a japán márkának megvan a saját rajongótábora, akik értékelik  
a sportos megjelenést és menetteljesítményeket – mindez a kom-

paktok között versenyző civicre is igaz. a típus 2012-ben megje-
lent kilencedik generációja tavaly esett át egy kisebb frissítésen. 
a belső tér egyszerű és ergonomikus: a műszerfal letisztult,  
a tervezők kerülték a gombrengeteget. a kényelmes, jól tartó 
ülésekben egyáltalán nem okoz gondot több száz kilomé-
ter megtétele sem. a csúcsot a 19 hüvelykes felniken gördülő 

type-r sportverzió jelenti, amely 5,7 másodperc alatt gyorsul 
100 km/h-ra, végsebessége pedig 270 km/h.

hyundai i30 – alapértékek
alaposan felforgatta az erőviszonyokat a kompakt autók között 
a második generációs hyundai i30. a típus tavaly kisebb fris-
sítésen esett át, de az alapértékek változatlanok: megfelelő 
kidolgozási minőség, kényelmes utastér, korszerű motorok, 
jó ár/érték arány. technológiailag azonban kissé lemaradt 
az i30: a vezetőt segítő asszisztensrendszerekből csak a 
legszükségesebbek érhetők el. a civichez és a mégane-
hoz hasonlóan viszont a dél-koreai típushoz is alapáron jár 
az ötéves garancia, amihez a hyundai esetében európai 
közúti segítségszolgálat és ingyenes, kötelező szerviz is.

Hétköznapi
szemtől szemben
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honda civic
hosszúság  ................................ 4370 mm
szélesség  .................................. 1770 mm
magasság  ................................. 1470 mm
tengelytáv  ...............................  2595 mm
csomagtér  ..................................  477 liter
motorválaszték  ......... 3 benzines, 1 dízel
teljesítményszint .................  100-310 le
átlagfogyasztás  ..........  3,6-7,3 l/100 km
alapár  ..................... 15 990-34 890 euró

design
a tavalyi ráncfelvarrás csak az első lök-
hárítót és lámpákat érintette: a hegyes 
orrnak, a hátsó ajtó rejtett kilincsének 
és a hátsó lámpákat összekötő légte-
relőnek köszönhetően a civic a kategó-
ria egyik legdinamikusabb külsejével 
büszkélkedhet.

Felszereltség
a konkurenciához képest magasabb 
alapár az átlagnál bővebb felszereltsé-
get takar az alapverzió mellett comfort, 
elegance, sport, executive és type-r vál-
tozatokban kínált típus esetében, amely-
hez holttérfigyelő, táblafigyelő, sávtartó 
automatika, city-Brake ütközésmeg-
előzés, valamint a ráfutásos ütközésre 
figyelmeztető rendszer is elérhető.

Motor
a benzinesek közül az 1,4 literes alap-
változat 100 lóerős, az automata váltó-
val is kérhető 1,8 literes 142 lovas, míg a 
type-r 2,0 literes turbómotorja 310 lóerőt 
és 400 nm-t ad le. az egyetlen dízel az 
1,6-os, 120 lóerős motor.

renault mégane
hosszúság  ...............................  4359 mm
szélesség  .................................. 1814 mm
magasság  ................................  1438 mm
tengelytáv  ................................ 2670 mm
csomagtér  .................................. 384 liter
motorválaszték  ......... 4 benzines, 4 dízel
teljesítményszint ...................  90-205 le
átlagfogyasztás  ..........  3,7-6,0 l/100 km
alapár  .....................  12 990-24 490 euró

design
a külső nemcsak az utóbbi nyolc évben 
forgalmazott elődhöz képest mutat jelen-
tős előrelépést, de szinte a teljes kom-
paktmezőnyhöz. a feltűnő formai meg-
oldások, a látványos lámpatestek, a 
markáns vonalak a közelmúlt renault-
típusainak nyelvezetét viszik tovább.

Felszereltség
a life, zen, intens, Bose és gt fokoza-
tokban értékesített típushoz alapáron jár 
többek között a 4,2 hüvelykes kijelző, a 
Bluetooth, a menetstabilizátor, a vissza-
gurulás-gátló, a tempomat, a légkondicio-
náló és a led nappali fények. a gt-változat 
külső és belső optikai tuninggal érkezik.

Motor
a leggyengébb benzines erőforrás  
az 1,6-os, 115 lovas szívómotor, amit az 
1,2-es turbó követ 110 vagy 130 lóerő-
vel. a sportos gt-változatot az 1,6-os, 
205 lóerős benzinessel, vagy a szintén 
1,6-os, 165 lóerős dízellel lehet rendelni. 
dízelből még az 1,5 literes 90 és 110 
lóerős verzió, illetve az 1,6-os, 130 lovas 
motor áll rendelkezésre.

hyundai i30
hosszúság  ...............................  4300 mm
szélesség  .................................. 1780 mm
magasság  ................................. 1470 mm
tengelytáv  ...............................  2650 mm
csomagtér  ..................................  378 liter
motorválaszték  ......... 3 benzines, 3 dízel
teljesítményszint ...................  90-136 le
átlagfogyasztás  .......... 3,8-6,0 l/100 km
alapár  .....................  13 504-18 424 euró

design
a típus kialakításakor az öreg kontinens 
ügyfeleinek elvárásait vették figyelembe, 
az i30 kellemes formája nem feltűnő, de 
nem is érdektelen; a led-es nappali fény 
alapáras. a ráncfelvarrás során csak a 
hatszögletű légbeömlő lett még nagyobb 
és markánsabb.

Felszereltség
az akciós go változat mellett a classic 
Family és style felszereltségi szintekben 
kapható típus alapcsomagjába a legfon-
tosabb kényelmi tartozékok tartoznak 
bele, de a biztonsági felszereltség már itt 
is teljes körű. a legmagasabb szint kétzó-
nás klímával, hangvezérléses Bluetooth-
szal, tempomattal, ülés- és volánfűtéssel, 
valamint hátsó parkolószenzorral érkezik.

Motor
az 1,4-es benzines erőforrás 100 lovas, 
az 1,6-os pedig 120 és 135 lóerős válto-
zatokban kapható, utóbbit hétfokozatú 
automata váltóval is lehet társítani. az 
1,4-es dízel 90 lovas, az 1,6 literes dízel-
motor pedig 110, illetve 136 lóerős telje-
sítménnyel érhető el.

szemtől szemben
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Sztár, allűrök nélkül

A Mercedes-Benz gyors tempóban és látványosan újítja 
meg modellpalettáját: a középkategóriás suV-ok között 
a szögletes glK-t a stílusosan elegáns glC váltotta.

mercedes-Benz glC  
250d 4Matic

harmónia mindenek felett
Érzéki tisztaság – ez alapján sok mindenre gondolnánk, 
de egy hobbiterepjáró biztos nem tülekedne a lista ele-
jére. pedig a mercedes-Benz így írja le az új glc mögött 
álló designfilozófiát, és az autót szemügyre véve hamar 
igazat kell adnunk a gyártónak. a középkategóriás suv 
a 2008 ősze óta piacon lévő glk-t váltja, de korántsem 
csak a nevében különbözik elődjétől. egyrészt a szögle-
tes kockaformát kupészerű sziluettre cserélte a prémium-
kategória állóvizét újból felkavaró tervezőcsapat. minden 
mindennel harmonizál, sehol egy oda nem illő részlet: 
a szegmensben mérföldkőnek számító 0,31-es aerodi-
namikai együttható is jelzi az újdonság – már álló hely-
zetben is meglévő – dinamizmusát. másrészt a glc 12 
centiméterrel hosszabb, 5-tel szélesebb, és 9 millimé-
terrel magasabb a glk-nál, a megnövekedett méretek-
nek köszönhetően pedig kifejezetten öblös csomagtartó 
és jóval tágasabb utastér áll rendelkezésre. az immár 
hátul is komfortos ülések is teljes értékűen kihasználha-
tók – érződik, hogy ez az autó a c-osztály alapjaira épült. 

a belső tér formavilága ismerős lehet a csillagos márka 
legfrissebb típusaiból, így a glc is megkapta a különálló 
érintőképernyőt, amely miniatűr televízióként magasodik 
a műszerfal fölé. a kartámaszba integrált érintőpad pedig 
lehetővé teszi, hogy akár ujjmozdulatokkal irányítsuk  
a fedélzeti rendszereket. az érintőfelületbe – kézírással – 
közvetlenül betáplálhatunk betűket, számokat és külön-
leges karaktereket is, ami nagyban megkönnyíti az utca-
nevek beírását a navigációs rendszerbe. a rendelkezésre 
álló számtalan szín- és anyagkombinációnak köszönhe-
tően pedig minden ügyfél saját ízlése szerint alakíthatja 
ki az utasteret.

sportos és elegáns
a prémiummárka szokásának megfelelően nincsenek fel-
szereltségi szintek – csak két kivitelváltozat: a sportos 
amg line és az eleganciát hangsúlyozó exclusive. a bősé-
ges alapfelszereltség mellé az ügyfél egy hosszú extralis-
táról válogathat – a szemezgetésnek pedig gyakorlatilag 
csakis a pénztárca vastagsága szabhat határt.  

autóteszt
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a slovnaft partnerszervizei:
hoFFer s.r.o. - chevrolet; marioL kn s.r.o. - subaru; 
riVaL car spol. s r.o. - peugeot; ekoauto s.r.o. 
Bardejov - hyundai; autospoL VLasatÝ s.r.o. košice 
- seat, Škoda; aVion s.r.o. Žilina - subaru; omnia 
motors - honda; topcar machánek - Škoda és vW; 
autotechnika, s.r.o. - Škoda, hyundai, mitsubishi.

motor 4 hengeres bi-turbódízel
hengerűrtartalom 2143 cm3

max. teljesítmény 204 le, 3800/perc    
max. forgatónyomaték 500 nm, 1600/perc    
méretek 4656/1890/1639 mm
tengelytáv 2873 mm
csomagtér 505/1600 l    
váltó 9 fokozatú automata
végsebesség 222 km/h
gyorsulás (0-100 km/h) 7,6 s
átlagfogyasztás 5,0 l/100 km
ár 46 950 euró

Ajánlott olaj
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

mercedes-Benz glC 
250d 4Matic

Alapfelszereltség
kormányról is kapcsolható automata váltó, agility 
control futómű, sebességfüggő szervokormány, start/
stop automatika, hegymeneti elindulássegítő, attentio 
assisy éberségfigyelő, collision prevention assist 
plus ütközésfigyelmeztetés, menetstabilizátor oldal-
szélasszisztenssel, hét légzsák, adaptív tempomat, 
Bluetooth-csatlakozás, elektromos ablakemelők kom-
fortkapcsolással, kétzónás klímaberendezés.

mercedes-Benz glC  
250d 4Matic

a glc-hez akár térhatású Burmester audiorendszer, 
memóriás, fűtött és szellőztethető ülések, vagy háromzó-
nás automata klíma is rendelhető.
egy másik opcionális tétel, a szegmensben egyedülálló 
air Body control légrugózás szintén a felsőbb kategóriá-
kat idézi. az alapáron járó 4matic állandó összkerékmeg-
hajtással és adaptív lengéscsillapítással együtt a tech-
nológia egyedülálló vezetési élményt nyújt, az opcionális 
road engineering csomaggal kiegészülve pedig a tere-
pezőképességek is jelentősen javulnak. a hasmagas-
ság akár 22,7 centiméter is lehet, a motorelektronikát, az 
automata erőátvitelt és az összes asszisztensrendszert 
pedig öt, különleges menetprogram hangolja össze annak 
érdekében, hogy a suv kievickéljen bármilyen helyzetből.

asszisztensrendszerek
emellett a glc-ben gyakorlatilag az összes, a c-, e- és 
s-osztályban megismert asszisztensrendszer megta-
lálható. alapfelszerelés a balesetek megelőzését szol-
gáló collision prevention assist plus, a vezető holtterét 

csökkentő Blind spot assist és a fékezést segítő pre-safe 
rendszer; ez utóbbit gyalogosdetektorral is ellátták.

mercedes-élmény
a meghajtásról két, 2,1 literes dízelmotor (170 vagy 204 
lóerővel), illetve egy 2,0 literes és 211 lovas benzines erő-
forrás gondoskodhat. az erősebbik dízelegység hajtotta 
a tesztautót, amely számos asszisztensrendszerével, a 
kiválóan adagolható fékerővel és a csendes futással kom-
binálva hamisítatlan mercedes-élményt nyújt. 

autóteszt
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Újrakezdés, avagy életközépi dilemmák  
az angol konyha megújítójától

JAMIE OLIVER
gasztroforradalmár. a brit konyha újhullámos újratervezője, 
Jamie Oliver az elsők között vitte képernyőre a főzést, annak 
trendi, vagány és egyszerű mivoltát hangsúlyozva. a sztárséf  
40 évesen az életközépi válság szolid tüneteit mutatja, de nincs 
túl sok ideje a kétségein töprengeni: hamarosan megszületik 
ötödik gyermeke, és étteremlánca egyre csak bővül...

40+Gaszt’rocker
címlapsztori
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jamie legnagyobb irigye az idő. neki sem ad 
magából többet, mint bármely más halandónak. 
a gasztrobirodalom-építő séfnek, a hamarosan 

ötgyerekes apának sem jár tőle kedvezmény, a felis-
merés pedig a jelek szerint kicsit „megbillentette” a 
májusban 41. születésnapját ünneplő férfit. tipikus 
életközépi válság, a szelídebb fajtából (ha van ilyen).
jamie oldalán nincs cicababa, sem új lamborghini a 
feneke alatt, a derékbősége is rendben van, az arca 
sem nyúzott, a viselkedésében viszont észlelhető 
valami korábban nem tapasztalt idegesség. 
állítása szerint az előző két évtizedben éjszakán-
ként három-négy órát aludt. de csak két éve nyílt ki 
a szeme. körbenézett. mit látott? a feleségét, joolst, 
négy gyermeküket, több tucat, a nevét viselő étter-
met, sikerkönyveket, jelentős vagyont. rádöbbent, 
hogy az óra ketyeg – ő meg száz évig szeretne élni. 
Belevetette magát a táplálkozástudományba, alvás-
szakértőkkel konzultált, leadott 13 kilót, aminek ered-
ményeként a szűkített fazonú ingekkel is újra barátsá-
got kötött.   
jamie a mögöttünk hagyott húsz évben a brit nemzeti 
öntudat része lett (szarkalábakkal és a társadalomért 
aggódó lelkiismerettel), ám ezzel párhuzamosan a 
pucér szakács emberi alakot is öltött – immár szemé-
lyes kételyeiről is hajlandó beszélni. 
„Minden nap belenézek a tükörbe, és úgy érzem, 
az, amit látok, nem felel meg a várakozásaimnak – 
mondta bő egy éve egy interjúban. – Vajon az egészet 
elrontom? Elég jó vagyok? Elég okos vagyok? Nem 
vagyok az a lángelme, bár annak tartanak. A rajongók 
azt hiszik, hogy vág az eszem, pedig nem.”
a poharat korábban mindig félig telinek látta, és nem 
félig üresnek.
„Optimista vagyok. De elfáradtam. Nagyon. A meló 
viszont nem állhat le. Úgy dolgozom, mintha a nap le 
sem menne; a telefonom szünet nélkül jelez. Olyan 
ez az egész, mint a Tetris: néhány kockányira vagy 
a végtől, van egy négy-egyes üres formád, és éppen 
egy ilyen ereszkedik le, erre van szükséged, hogy 
tovább játszhass. Egyszerűen nem érzem, hogy saját 
magam lennék. Nem panaszkodom, mert nem vagyok 
az a típus. Csak korábban nem sokat foglalkoztam 
magammal.” 

jamie fiatalon ért fel a csúcsra – a siker terhét cipeli, 
és próbálja meg letenni. 
„Amikor negyven felé közelítesz, az jár a fejedben, 
hogy biztosan van még valamennyi időd, de az óra 
ketyeg. Ráébredsz, hogy tulajdonképpen már félúton 
vagy az elmúlás felé. Bármilyen nehéz is, ezt el kell 
fogadnod. Szeretném elérni az emberi kor végső hatá-
rát, de ehhez ki kell alakítanom egy szigorúbb életvi-
telt. Ez a játékszabály.”

Exkluzív!

címlapsztori
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jamie kapcsán sokan hajlamosak megfeledkezni 
róla, hogy egy apró észak-angliai faluból, claveringből 
jött, és innen indulva lett a brit üzleti és gasztroéletet 
fenekestől felfordító fenegyerek. kezdetben nyilván  
a pénz is motiválta. 
„A gondolkodásunk üzleties, de pusztán pénzt csi-
nálni rém unalmas. A pénzem jelentős részét egyéb-
ként az elmúlt húsz évben az emberekre, bérekre köl-
töttem. A gasztrobirodalom étvágya pedig tényleg 
nem tetszik. 
A háromórás vezetői tárgyalások például… ez nem én 
vagyok. Nem-én-va-gyok! De a munkát el kell végezni, 
mert ha az egyik részfeladatot félbehagyod, nem 
tudod megtenni a következő lépést. Hogy mi most  
a terv? Megpróbálunk fókuszálni, karcsúsítani, szeré-
nyebben terjeszkedni.”

az utóbbi megjegyzésnek némileg ellentmond, hogy  
a jamie’s italian 2017-ben francia, svájci, német 
és holland reptereken is megjelenik... azaz pihenő 
továbbra sincs. kérdés viszont annál több akad.
„Hogyan győződöm meg róla, hogy felesleges az 
önmarcangolás, mert semmit sem mulasztottam el 
a gyerekeim kapcsán? A két kicsi nevelését nagyon 
élvezem, velük több időt töltöttem, mint a két nagyob-
bal. Abban a tévhitben éltem, hogy amíg nem beszél-
nek, addig »csak« teremtmények, nem pedig indivi-
duumok. Rengeteget utaztam, és mire levettem a 
lábamat a gázpedálról, azt vettem észre, hogy másfél 
évvel lemaradtam… Együtt lehettem volna Popsszal 
és Daisszel. Sokkal-sokkal több időt tölthettünk volna 
együtt. De ez sem esett le azonnal. Arra gondoltam, 
hogy ez a kieső kis idő nem számít majd. De nagyon 
is számít. A család a legfontosabb.”

az oliver família chambridge-hez közel, a chateau 
oliverben, egy virágos, gyerekzsivajtól hangos far-
mon él – egy Xvi. században épített, felújított 
majorságban. 
„Nem hinném, hogy rongyrázók lennénk. Vannak szép 
dolgaink, de a Thurrocks Manor alapvetően szerény 
farm, és persze gyönyörű.”

optimista vagyok.  
de elfáradtam. nagyon.  
a meló viszont nem állhat le. 
Úgy dolgozom, mintha a nap 
le sem menne; a telefonom 
szünet nélkül jelez.

Jamie számokban

james treVor oLiVer

született: 1975. május 27., clavering 

családi állapota: nős (négy gyermek apja, de 

úton van az ötödik)

vagyona: kb. 240 millió font

Éttermei száma: 70

Brandek száma: 5

  •  Barbecoa (steak house): 1

  •  Fifteen (nonprofit étterem, újhullámos, mégis 

klasszikus): 1

  •  Jamie Oliver’s Diner (büfé jellegű, öko

gazdaságos termékekkel): 1

  •  Jamie’s Italian (olasz): 66

  •  Union Jacks (brit, nosztalgikus): 1

kiadott kötetei száma: 21

eladott könyvei száma: cca 40 millió

címlapsztori
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vajon hogy néz majd ki jamie következő tíz éve? 
a kampánymunkát akkor sem engedi el, ha emiatt 
továbbra is megemelt fordulatszámon kell pörögnie  
a következő évtizedben. 
„Komolyan gondolom, hogy ha az embereket megfe-
lelő és érthető információval látod el, remek döntése-
ket hoznak. Például a cukoradó a briteknél – azaz a 
gyermekegészség adója, ahogy én nevezem – végső 
tesztjét a nagyközönség jelenti majd. Tudom, hogy 
sok embert már az állandó lelkesedésem is bosszant, 
nem beszélve a véleményemről, a beszédstílusomról. 
És akkor vegyük még be ebbe az egyenletbe a képe-
met is… Optimista vagyok. De ezt már mondtam.”

Jamie a nagyvilágban 
a brit séf gasztrovállalkozásában vendéglátó vona-
lon a jamie’s italian a leglátványosabban fejlődő 
ág. az első jamie’s italian 2008-ban az angliai 
oxfordban nyitott meg. három évvel később, a brit 
szigetek meghódítása után a brand nemzetközi 
expanziója is elindult. jelenleg 44 brit, 6 auszt-
rál, 2-2 orosz, szingapúri, brazil, hongkongi, vala-
mint 1-1 kanadai, svéd, ír, dubai, török, indiai, indo-
néz és holland egység alkotja az „italian flottát”, 
amely tovább bővül: a szomszédos magyarország 
mellett – ahol idén nyár elején nyílik első étterme 
– hamarosan dél-afrikára, ciprusra és Új-zélandra 
is felkerül a jamie-zászló. a franchise-ba beszállni 
szándékozóknak több szempontot is figyelembe 
kell venniük: a designban és a konyhát tekintve 
is olasz stílusú étteremben kötelező jamie oliver-
receptekkel dolgozni, egy kamera csak a kimenő 
tányérokat „veszi”. az étterem beindításának költ-
sége a jamieoliver.com oldalon is megtalálható 
alapinformációk szerint nagyjából 1 millió font, ám 
a reménybeli partnernek hosszabb távon ennél 
mélyebben kell a zsebébe nyúlnia. a sztárséf olyan 
üzlettársról „ábrándozik”, aki három jamie’s italian 
megnyitásánál nem adja alább…
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A legjobbak

a legtöbb michelin-csillagos  

étterem ma is Franciaország ban 

van, azonban a legtöbb három-

csillagos étteremmel dicsekedő 

város már nem párizs (11), hanem 

tokió (13). a legtöbb michelin-

csillaggal jutalmazott séf gordon 

ramsay mestere, a francia joël 

robuchon, összesen 25 csillag-

gal (szerte a világban található 

éttermeiért).

Étteremkalauz. a műfaj több mint száz éve létezik, 
manapság pedig nyomtatott kiadványok és online 
fórumok sokasága segíti az ízek kalandorait, melyek 
hol a szakmabeliek, hol a közönség véleményét 
veszik alapul értékeléseikben. Honnan indult, s hol 
tart most az elsőségért folytatott harc?

Harc a csillagokért
Gyorstalpaló  

a luxusgasztronómia világából

Árak, legek

a háromcsillagos éttermekben 
életre szóló élmény egy-egy étkezés, 
de komolyan meg is kérik az árát: a 
világhírű francia séf, alain ducasse 
párizsi éttermében 550 eurót, a 
new york-i masában és a tradicioná-
lis japán kiotói kitchóban 600 dol-
lárt fizethetünk személyenként.  
a kétszer is a világ legjobb étter-
mének választott, szintén három-
csillagos katalán el celler de can 
rocában a vacsora „csak” 200 euró 
személyenként, cserébe viszont 
tizenegy hónapot kell várni az asz-
talfoglalásra. persze a háromcsilla-
gos éttermek között is vannak 
kakukktojások: a 91 éves jiro ono 
sushimester húszfogásos ételsorait 
(300 dollárét kínálja őket) a tokiói 
metró egyik aluljárójában lévő üzle-
tében készíti, ahol Barack obama is 
tiszteletét tette japán útja során.

az étteremkalauzok története az autós kirándulá-
sok népszerűvé válásával kezdődik, a legszéle-
sebb körben ismert, jó száz éve létező michelin-

kalauz sem véletlenül viseli egy autógumi-gyártó vállalat 
nevét: a kiadvány eleinte praktikus segítséget kínált a 
vidéken autózóknak, nem mellesleg arról is említést tett, 
mely éttermeket érdemes felkeresni kirándulás közben. 
tudatosan csak később kezdték el keresni a legjobb 
éttermeket és váltak megkerülhetetlenné. mivel egész 
európában ugyanazzal a magasan képzett nemzetközi 
szakembergárdával értékelnek, versenytársuk inkább 
csak a tengerentúlon van (a zagat-kalauz).
michelin-kalauz nyugat-európa országairól, valamint 
európa és a világ nagyvárosairól, new yorkról, chicagóról, 
san Franciscóról, hongkongról és makaóról, valamint 
japán nagyvárosairól jelenik meg; Budapest és  

$$
$
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prága a hozzánk legközelebb eső települések, amelyek 
szerepelnek benne. 
a michelin nemzetközi inspektorcsapata szigorúan titok-
ban tesztel, és éttermek mellett szállodákat is ajánla-
nak az utazók figyelmébe. a legjobb étter meket csillagok-
kal minősíti (  érdemes megállni,  érdemes kitérőt 
tenni,  érdemes külön utazást tervezni a kedvé-
ért), a pufók michelin-baba (Bib gourmand) pedig a külö-
nösen jó ár-érték arányú helyeket jelöli.

további jelentős  
étteremkalauzok

Gault & Millau
a franciák másik neves kalauza a hetvenes 
évek óta jelenik meg, s akkoriban a michelin 
hagyományosabb ízléséhez képest a meg-
újuló, könnyed francia konyhát értékelte  
a legma gasabbra. az egyes országok kiad-
ványait saját tesztelőcsapat készíti. 
értékelés: a maximum 20 pontos  
rendszer felső harmadában ,  vagy  

 szakácssapkával jutalmazza  
a legjobb éttermeket. 

The World's 50 Best 
restaurants
a restaurant magazin évente állít össze 
listát a világ ötven legjobb étterméről 
közel kilencszáz nemzetközi gasztronómiai 
szakember véleménye alapján. 
értékelés: nincsenek szigorú pontozási 
szabályok, ezért inkább ajánlásnak, 
összegzésnek tekintik az összeállítást, mely 
ennek ellenére a legtekintélyesebb fórumok 
közé tartozik.

Zagat 
a new york-i zagat házaspár több mint 
30 éve indult kezdeményezése a google 
közreműködésével erősödött meg, amely az 
egyesült államok után már számos európai 
város éttermeit és szórakozóhelyeit is listázza.
értékelés: a harmincas pontrendszerben 
nemcsak az ételeket, de a hangulatot,  
a szervizt és az árakat is értékelik.

a bemutatott éttermeknek alig több mint tizede, kétezer-
nél is kevesebb érdemelt ki michelin-csillagot. közülük 
a legtöbb egycsillagos, a legmagasabb, háromcsillagos 
értékelést pedig 120-nál kevesebb hely kapta meg. a csil-
lagot azonban nemcsak kiérdemelni kell, hanem megtar-
tani is, hiszen az összes éttermet folyamatosan tesztelik, 
és ha minőségromlást tapasztalnak, kíméletlenül elveszik 
a csillagokat – ez történt gordon ramsay-vel, mikor new 
york-i étterme mindkét csillagát elvesztette.

A TOP 100-ba tartozunk
a szlovákiai éttermek körében még mindig 
várat magára az első michelin-csillag, pedig 
nálunk sem főznek rosszabbul, mint más-
hol. a gasztronómiai címet odaítélő bizott-
ság állítólag nem szentel túl nagy figyelmet 
országunknak. ettől függetlenül mestersza-
kácsokban nincs hiány. sőt bőven akadnak 
közöttük olyanok, akik korábban michelin-
csillagos étteremben dolgoztak. andrej 
kulaček, a hradná hviezda étterem mes-
terszakácsa is közéjük tartozik. a michelin-
csillag nálunk gyakorlatilag lehetetlen. az 
ilyen kitüntetésben részesített étteremnek 
hatalmas gasztronómiai élményt kell nyúj-
tania, nem dolgozhat konzervekkel, sem 
fagyasztott ételekkel, ötletesen kell tálalnia, 
nem cserélgetheti a főszakácsait, a konyhá-
jának tisztának, személyzetének pedig szí-
vélyesnek kell lennie. szlovákiában csak 
néhány átlagostól eltérő étterem van, ezek 
közé tartozik az albrecht restaurant,  
a d steakhouse, a kogo, a lemontree 
vagy a chateau Čereňany. ezekre az étter-
mekre a híres gasztrokalauz, a gault & 
millau is felfigyelt. a pozsonyi ligetfaluban 
lévő liviano szlovák étterem is bekerült 
az európai élvonalba. az világhírű ameri-
kai gasztroszerver, a the daily meal a 101 

legjobb európai étterem közé 
sorolta. hogyan sikerülhe-
tett ez? a liviano étterem 
jamie oliver mesterszakács 
vezénylete alatt készült 
ételkülönlegességeivel.

gasztronómia-guide
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a tisztességes kistermelők  
oldalán állunk
a regionális kistermelők a hagyományosan előállított 
termékeikbe önmagukból adják a legjobbat. iparos 
becsületük nem engedi meg számukra az „optima-
lizálást” – vagyis a minőséget selejttel helyettesí-

teni, ugyanis épp a minőséget és az élő, egyedi 
ízt veszítenék el ezáltal. ezek a kicsi, gyakran 

csupán családi vállalkozások nem kapnak 
esélyt arra, hogy kitűnő termékeiket a 

standard élelmiszerboltokban kínálják. 
a slovnaft viszont azt szeretné, hogy 
szlovákia megőrizze a tisztességes 
házi termé kek gyártásának tra dícióját, 

és hogy ezekhez a minőségi házi 
élelmiszerekhez épp a tradi-

cionális slovnaft márka 
vásárlói juthassanak 

hozzá.  

kedves meglepetéssel szeretnénk kedveskedni 
önöknek. gondos előkészítés után üzemanyagtöltő 
állomásainkon helyet teremtettünk a regionális 
kistermelőktől származó, hagyományos gyártású, magas 
minőségű szlovák élelmiszereknek is. innentől kezdve a 
kiemelt slovnaft üzemanyagtöltő állomásokon számos, 
garan táltan magas minőségű finomságot kínálunk 
tőlünk a legjobbat! (naše najlepšie) márkanév alatt.

finomságok

Az ön szívéhez 
közel álló

az árukínálat nem kicsi. kezdetben 55-féle kiváló 
minőségű szlovák terméket ajánlunk majd önöknek.  
a kínálatot gasztronómiai szakemberek állították össze, 
akik a válogatás során igencsak szigorúak voltak.

ön is része a sikeres történetnek
kóstolja meg, kényeztesse magát a kiváló minő-
séggel és ízekkel, és látogasson el hozzánk ismét. 
ezek a valódi élelmiszerek nem az élelmiszeripari 
kémia anonim tömegtermelésének végtermékei. 
az üzemanyagtöltő állomásokon árusított minden 
fi nomság elkészítőjének megvan a maga saját törté-
nete. az ön döntésének köszönhetően, amely által 
valami különlegeset enged meg saját magának, ezek 
a történetek szintén sikeresek lehetnek a jövőben. 
ismerje meg a természetes élelmiszerek termelőit és 
történetüket a www.nasenajlepsie.sk weboldalon.

hazai pálya
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„tőlünk a legjobbat!”
helyi kistermelők magas minőségű, 
tradicionális gyártású szlovák termé-
keinek kínálata. nálunk, a kiemelt 
slovnaft üzemanyagtöltő állomáso-
kon, ezen márkanév alatt természe-
tes módon elkészített sajtokat, tej- és 
hústermékeket, szörpöket, dzse-
met, mézet, tésztaféléket, üdítőita-
lokat és sok más regionális speciali-
tást talál a legmagasabb minőségben. 
természetes, válogatott alapanyagok – 
szlovák eredet – minőségi tartalom – 
kiváló ízvilág – kitűnő minőség – tradi-
cionális, becsületes elkészítési mód.

Bónusz vásárlóink számára
a Bonus klub tagjai számára különleges beve-
zető kínálattal kedveskedünk. a regionális kister-
melőktől származó kiemelt termékek megvásár-
lására bónusz pontjaikat is felhasználhatják.

1234 1234 1234 1234
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áprilistól szeptemberig
a slovnaft már a kezdetektől részt vesz a zöld oázis 
program szervezésében, együttműködve az ekopolis 
alapítvánnyal. a közös cél a hosszan fenntartható és elér-
hető zöldterületek kialakítása.  a 10. évad nyertes pro-
jektjei 2016 áprilisától szeptemberéig való sulnak majd 
meg. azokat a helyi, a nyilvánosság számára is hozzáfér-
hető farmokat és kerteket érintik, amelyek  
kicsiben szívesen foglalkoznának termesztéssel  
és tenyész téssel is. 

hatalmas érdeklődés a támogatás iránt
a támogatás iránt érdeklődők közül az idén 21 projektet 
választottak ki. „az idei év újdonsága az alternatív gaz-
dálkodásra törekvő kis közösségi projektek alapítását  
és működtetését célzó projektek különálló támogatása 
volt. a projekteket a helyi viszonyokhoz igazították,  
a dísz-, gyümölcs- és zöldséges kerteket kombinálják  
a kis haszonállatok tenyésztésével” – közölte milan 
hronec, az ekopolis alapítvány programigazgatója.

pozsonyban, a Vihorláton és Liptón
azon programok közé tartozott a túrázzunk a vihorlát 
forrásaihoz! projekt is, melyek 2016-ban felkeltették a 
támogatási program érdeklődését. a telekia polgári tár-
sulás azon kerékpárosok és turisták számára épít ki inf-
rastruktúrát, akik a vihorlát hegység területét szeretnék 
meglátogatni. a projekt része az ivóvízforrásokat befedő 
tetők építése és pihenőhelyek létrehozása a leginkább 
látogatott három turistaösvény mentén. további pro-
jekt egy Ökocentrum létrehozása a pozsonyi károlyfalu 
(karlova ves) városrészben található kertekben.  
az envirosvet társaság egy outdoor klubházat alakít ki, 
zöldség- és gyógynövényágyásokat hoz létre, továbbá 
komposzttelepeket és kishaszonállatok számára 
tenyésztési objektumokat létesít. a sikeres projektek 
közé tartozik a liptószentmiklósi (liptovský mikuláš)  
méz minifarm. a projekt feladata a helyi politechnikai 
középiskola területén egy kaptár részleg kialakítása, 
melynek hosszú távú célja a méhészetnek mint választ-
ható tantárgynak tantervbe iktatása lesz.

Ha ma keresztül-kasul utazná Szlovákiát, útját több mint  
200 zöld oázis szépítené. azokat az önkénteseket, akik fejéből 
kipattant létrehozásuk gondolata, a Slovnaft társaság félmillió 
euróval támogatta. most, a „zöld oázis” támogatási program 
10. évadában ezek az érdekes programokkal előrukkoló lelkes 
emberek újabb 56 ezer euróban részesültek. témáik a kis 
farmok és a közösségi kertek voltak.

 Zöld út a kis farmoknak  
és közösségi kerteknek

hazai pálya
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JÖJJÖN EL ÉS TÁMOGASSA A SZLOVÁK OLIMPIKONOKAT 
AZ ÚJ SOMORJAI X-BIONIC® SPHERE SPORTKÖZPONTBAN 
2016. JÚNIUS 4-ÉN

A legendás versenyre ismét sor kerül
PRAVDA-TELEVÍZIÓ-SLOVNAFT

PTS-210x99-OK-HU.indd   1 27/04/16   16:01

A Slovnaft az atlétikában

a kiváló minőség védjegye
az élvonalbeli könnyűatlétikai találkozó, amely a múltban 
pozsonyba vonzotta a világ legjobb atlétáit, már több mint 
ötvenéves. a slovnaft örömmel támogatja a sportesemény 
újbóli megrendezését, amely története során a világ legjobb 
könnyűatlétikai versenyei közé tartozott. „nagyon jó ötlet, 
hogy visszatérünk ehhez a presztízsértékű, világszínvonalú 
versenyhez. Bízom benne, hogy sikerül megújítanunk egykori 
fényét” – mondta el anton molnár, a slovnaft vállalati és mar-
ketingkommunikációs igazgatója.  

somorjára jön a királynő
az atlétikai találkozó a slovnaft támogatásának időszakában 
élte fénykorát, amelyhez a sportok királynőjének is nevezett 
atlétika rajongói most újra örömmel kötődhetnek. Bár most 
nem pozsonyban tartják – a város jelenleg nem rendelkezik 
megfelelő pályával –, hanem a fővároshoz közeli somorján. 
„Büszkék vagyunk rá, hogy a megújult hagyomány nálunk 
folytatódik. nagyon örülünk annak, hogy június 4-én meglá-
togat bennünket a sportok királynője. a résztvevők számára 
első osztályú feltételeket teremtünk” – mondta el a p-t-s 
szervezőbizottságának képviselője, juraj Bača, az egykori 
sikeres kenus versenyző.

a legendás pravda – televízió – slovnaft (p-t-s) nemzetközi 
atlétikai verseny újból életre kel. idén, június 4-én  
a somorjai X-Bionic® Sphere multifunkciós sportlétesít mény 
kerül az 51. p-t-s verseny középpontjába, ahol a legjobb 
szlovák atléták – olimpikonok mutatkoznak be. nevének 
megfelelően a különleges esemény partnere a slovnaft.

Az eddigi versenyek
•  1957–1958: A Pravda Nagydíja 
•  1959–1962: A Pravda Díja 
•  1963–1967: A Pravda Nagydíja 
•  1971–1972: A Pravda és a Televízió Díja 
•  1973–1989: pravda–televízió–slovnaft 
•  1990–1991: Grand Prix Bratislava 
•  1992–1998: slovnaft 
•  1999–2004: Slovak Gold Szlovákia Díja
•  2005–2007: Szlovákia Nagydíja 
•  2009–2010: Szlovákia Nagydíja 

A gyaloglásban háromszoros 

olimpiai bajnok Matej 

Tóth a júniusi találkozó 

húzószemélyisége lesz

1978: Alberto Juantorena, 

olimpiai bajnok és 

világcsúcstartó

Szergej Bubka  

a P–T–S találkozó 
rendszeres 

résztvevője volt
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nemcsak egy egzotikus salátát, hanem  
hagyományos ételeinket is el lehet készíteni  
izgalmasan. És persze újabb ötleteket is meríthetünk,  
ha hagyjuk meglepni magunkat Jamie Oliver által, akinek 
legújabb, Otthonos ízek című kötetéből szemezgettünk. 

ínyenc fogások 
konyhájából
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Marhahúsos-hagymás 
szuperszendvics
Így készül:
1) a szoba-hőmérsékletű húsra csipkedd rá a rozmaring leveleit, takard le zsírpa-
pírral, majd csapkodd meg egy serpenyő aljával, hogy egyforma vastagságú legyen.  
2) közben tisztítsd meg a hagymát, és szedd le a legkülső, még használható réteget 
is, a többit szeleteld fel 2 cm vastag korongokra. 3) tegyél fel egy nagy serpenyőt 
közepes lángra, tedd bele a babért, a vajat, egy kis olajat és a cukrot. amikor  
a vaj megolvadt, egy rétegben fektesd bele a hagymakarikákat, szórj rá sót és fekete 
borsot, majd süsd 5 percig. 4) Öntsd rá az ecetet, fedd le, és kis lángon párold 35 
percig. ha lazítani kell, néha adhatsz hozzá egy kevés vizet. 5) tedd a ciabattát 110 
fokos sütőbe, és hagyd, hogy átmelegedjen. 6) a steaket mindenütt jó alaposan 
sózd és borsozd meg. tegyél fel nagy lángra egy serpenyőt, és ha már forró, csorgass 
olívaolajat a steakre, tedd a serpenyőbe, és süsd mindkét oldalán – ha közepesen 
akarod átsütni, 3 percig. 7) tedd ki egy tányérra, hagyd 1 percig pihenni, majd sze-
leteld föl 1 cm-es csíkokra, és hempergesd meg a saját kisült levében és pár csepp 
extra szűz olívaolajban. 8) vágd félbe a meleg ciabattát, mindkét fél belsejét tun-
kold bele a sült szaftjába. kenj rá mustárt, majd jön egy réteg karamellizált hagyma, 
aztán a steak és néhány csipetnyi, citromlével meglocsolt vízitorma. tedd rá a kenyér 
másik felét, enyhén nyomkodd le, és vágd fel.

hozzávalók: a salátához: 40 dkg újburgonya, 4 tojás, 40 dkg tofu, 
szezámolaj, kínai kel, 2 paradicsom, 1 marék retek, 1/2 uborka,  

2 marék babcsíra, 1 csokor friss koriander, ráadás: rákszirom, 1 friss, 
apró thai csili. A szószhoz: 1 gerezd fokhagyma, 5 dkg pálmacukor,  
12 dkg darabos mogyoróvaj, 1-2 friss piros csili, 2 zöld citrom leve,  
2 kk. halszósz, 1 ek. sószegeny szójaszósz, 1 ek. tamarindpaszta.

hozzávalók: 40 dkg puha hátszín, 2 szál friss rozmaring, 2 nagy vöröshagyma, 5 friss babér-
levél, 2 dkg sózatlan vaj, olívaolaj, 7 dkg barna cukor, 125 ml vörösborecet, 1 ciabatta kenyér, 
extra szűz olívaolaj. Ráadás: angol mustár, citrom, 1 marék vízitorma.

Gado-gado saláta
Így készül:
1) dörzsöld le a krumplit, és forrásban lévő, sós vízben főzd kb. 15 per-
cig, vagy amíg megpuhul. vágd ketté vagy szeleteld fel. 2) Főzd a tojá-
sokat 6 percig, vagy keményre. 3) vágd fel a tofut 2 centis kockákra, 
és pirítsd aranybarnára a szezámolajon, majd sózd meg. 4) szele teld 
vékonyra a kínai kelt, vagy vágd 2 centis darabokra, tedd szűrőbe, és 
a vízforralóból csurgass rá forró vizet. 5) a paradicsomot vágd gerez-
dekre, a retket négyfelé, szeleteld fel az uborkát. szórj az egészre egy 
kis sót. 6) ezután tedd a szósz összetevőit egy turmixgépbe a megtisz-
tított fokhagymával és a cukorral együtt, majd pörgesd simára. győződj 
meg róla, hogy elég savanyú-e, és facsarj bele még zöld citromot, ha 
szükséges. 7) szórj rá néhány korianderlevelet, kínáld mellé a rákszir-
mot, és ha szeretnéd, a finomra szeletelt csilit is.

gasztronómia
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Vajas-zsályás gnudi
Így készül:
1) tedd a ricottát egy tálba, szórd meg csipetnyi tengeri sóval és fekete  
borssal, reszelj hozzá parmezánt és egy kevés szerecsendiót. dolgozd össze. 
2) egy nagy tepsit bőségesen szórj meg búzadarával, gyúrj a ricottából 3 cen-
tis golyókat, és hempergesd meg a búzadarában úgy, hogy az szépen bevonja. 
a tepsibe téve alaposan rázd össze őket a darával, majd az egészet tedd éjsza-
kára a hűtőszekrénybe (ne fedd le). 3) másnap rázd le a felesleges búzadarát 
a gombócokról, dobd őket lobogó, sós vízbe, és főzd két percig. 4) közben egy 
serpenyőben közepes lángon olvaszd fel a vajat, csipkedj bele kb. 20 zsálya-
levelet, pirítsd ropogósra, majd tedd át egy tálba. 5) a gombócokat egy kanál-
nyi főzőlével emeld át a vízből a serpenyőbe. amikor a víz és az olvasztott vaj 
kellőképpen elkeveredett, reszelj rá egy réteg parmezánt, adj hozzá pár csepp 
citromot, majd az egészet jól forgasd össze. 6) tálald meleg tányérokon nagy 
adag reszelt szerecsendióval, parmezánnal és a ropogósra sült zsályalevelekkel 
együtt, közben pedig kezdd kifőzni a következő két adag gombócot. a turnusok 
között töröld tisztára a serpenyőt.

Csodás rántott hús 
Így készül:
1) a krumplisalátához egy fazék forrásban lévő sós vízben főzd a burgonyát 12–15 
percig, amíg megpuhul, azután szűrd le, és hagyd hűlni. 2) nagyjából vagdosd 
fel, és helyezd egy tálba a tejföllel meg a finomra vágott snidlinggel együtt (a snid-
ling zsenge végét tedd félre). Facsard rá fél citrom levét, forgasd jól össze, kóstold 
meg, és sózd, ahogy szereted. 3) a rántott húshoz tedd egy tányérba a lisztet, a 
tojást verd fel egy nagy, mély tálban, és szórd a zsemlemorzsát egy nagy tálcára. 
egyenként verd és puhítsd a hússzeleteket, amíg mindegyik kb. 0,5 cm vastag 
lesz. hempergess meg minden szeletet a lisztben, rázd le róla a felesleget, mártsd 
a tojásba, hagyd jól lecsepegni, borítsd be zsemlemorzsával, és jól nyomkodd is 
rá. tedd a hűtőbe. 4) a hússzeleteket közepesnél erősebb lángon, egyenként 
süsd meg serpenyőben annyi napraforgóolajon, amennyi beteríti a serpenyő alját. 
amikor a hússzelet egyik oldala már aranybarna (kb. 2 perc alatt), fordítsd át a 
másik oldalára, és tegyél mellé egy diónyi vajat. óvatosan döntsd meg a serpenyőt, 
tartsd kissé ferdén, és kanalazd az olajat és az olvadt vajat a húsra – ettől cso-
dás íze lesz, és kívül aranyszínűre sül. 5) tisztítsd meg a hagymát, vágd apróra az 
uborkát, a petrezselymet (szárastól), a kapribogyót meg a szardellát, és jól keverd 
össze az egészet. 6) az almasalátához facsard egy fél citrom levét tálba, adj hozzá 
egy kevés extra szűz olívaolajat. vágd az almát vékony, kerek szeletekre, keverd 
össze a marináddal. pakold rá a snidlingszálak hegyét, és csak tálaláskor forgasd 
össze. 7) a húst tálald a krumplival, almasalátával, egy kupac dzsemmel, a rászórt 
hagymás-uborkás keverékkel és egy gerezd citrommal együtt.

hozzávalók: a gombóchoz: 1 kg szuper ricotta, 10 dkg parmezán, 
1 egész, frissen reszelt szerecsendió; finom búzadara a deszkára. 
A tálaláshoz: jó minőségű sózatlan vaj, 1 csokor friss zsálya (3 dkg), 
parmezán frissen reszelve, 1 citrom.

hozzávalók: 5 dkg liszt, 2 nagy tojás, 15 dkg friss zsemlemorzsa, 4 × 11 dkg-os szelet borjú- vagy sertés-
hús, 1 mogyoróhagyma vagy kis fej vöröshagyma, 1 nagy ecetes uborka, 4 szál friss petrezselyem,  

1 ek. kapribogyó, 4 szardellafilé, napraforgóolaj, 4 diónyi sózatlan vaj, feketeribizli- vagy szederdzsem.  
A krumplisalátához: 80 dkg újburgonya, 3 ek. tejföl, 1 kk. angol mustár, 1/2 csokor friss snidling (1,5 dkg). 

Az almasalátához: 2 citrom, extra szűz olívaolaj, 2 alma, 2 marék vízitorma.

gasztronómia
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fesztivál

Májusi 
programajánló

A Magas-Tátra csúcsainak  
első, téli, csoportos megmászása

Ótátrafüred, 2016. június 7-ig

az első nagy, csoportos kaland, amellyel a szlovák hegymászósport fel-
nőttkorába lépett. a tátrai csúcsok megmászása nyáron is igényes fel-

adat, azonban 1955 telén, az akkori műszaki felszereléssel ellátva hatal-
mas teljesítmény volt a hazai hegymászók részéről. a Flóra villa termeiben 
megrendezett kiállítást vladimír koštial fotográfus hagyatékából állították 

össze, aki az akkori eseményt hivatalosan dokumentálta.
www.ticketportal.sk

ruszin Kulturális  
Fesztivál Szlovákiában 

svidník, 2016. május 23–29.

az évente megrendezésre kerülő ruszin kulturális Fesztivál gazdag programot 
és szórakozást kínál minden korosztály számára. az egy hétig tartó rendez-

vényt felkeresők műalkotásokat, filmeket, zenei és táncrendezvényeket, szín-
házi előadásokat tekinthetnek meg, amelyek bemutatják a ruszinok szokásait, 
kultúráját és nyelvét. a fesztivál hétvégi zárórendezvénye a szabadtéri színpa-
don kerül megrendezésre. a rendezvény sztárvendégei a népszerű helyi éne-

kesnő, kristína, a szombaton fellépő marián Čekovský és zenekara, valamint a 
vasárnapi gálakoncertet adó kandráč együttes lesznek.

www.rusinskyfestival.sk

Neil Zaza
Vágújhely, 2016. május 27.

a Blue note vendéglő mellett működő dzsesszklubban május 
végén a híres amerikai zenész, dalszerző és producer, neil 
zaza és együttese tesz látogatást. a pontos játéktechnikájáról 
ismert virtuóz instrumentalista gitáros johann sebastian Bach 
és Wolfgang amadeus mozart klasszikus műveinek saját maga 
által neoklasszikus, melodikus stílusban átdolgozott változa-
tait adja elő. a teremben előre szükséges asztalt foglalni.
www.bluenote.sk

Ï

9

Ï

kiállítás

jazz

Tavaszi
válogatás

kultúra
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zene
Luboš Brtáň  

Organ Section
Steps into the Past

hudobný fond (zenei alap)

az egyedi zenei felállásban 
zenélő kvartett – gitár, orgona, 

szaxofon és ütős hangszerek meg-
szólaltatásával – luboš Brtáň nyolc 

melodikus számát adja elő. az album a dzsesszhez áll a legköze-
lebb, de több zenei stílus, közöttük a rock- és a latin zene hatása is 

érvényesül benne. kiváló minőségű, eredeti debütáló album.

9

Róbert Pospiš, 
Martin Sillay

Balady
real music house

a szlovák irodalomban a balladák tragikus végű, szo-
morú történetek. az alkotók a népballadák cselekmé-

nyeit a mai korba helyezték át alternatív rock-, blues- és 
folkzenei aláfestéssel. a lemezt kiváló szlovák zenészek 

közreműködésével játszották fel, és az idei év legjobb 
hazai projektjei között szerepel.

Á Á

dVd
Aldabra  

– volt egyszer egy sziget
magic Box

Érintse meg az ismeretlen világot! 
családi 3d-s kirándulás az óceán 

kellős közepén. az alkotás nem ter-
mészetrajzi film, hanem olyan fur-
csa élőlények kalandos története, 

amelyek az óceánban születnek, 
ott hozzák világra utódaikat, és ott 

harcolnak a túlélésért.

Tánc a cserepek között
magic Box

a film autentikus értékelése egy 
néző által: „csodálatos, kiváló. 
a szlovák filmművészet utolsó 
20 évének legjobb filmalkotása. 
marek Ťapák filmrendező a szlovák 
zenésfilm-készítés hagyománya-
ira épített. magával ragadó törté-
net az emberi létről, a szerelemről, 
a sikerről és a bukásról.”

9

könyvGiorgio Armani
A hülyék sosem elegánsak

európa kiadó

sosem szabóként vagy hagyo-
mányos értelemben vett tervező-
ként fogta fel a munkáját, hanem 

a stílus, a jó ízlés felől közelí-
tett az öltözködéshez. a divat-
történészek valószínűleg úgy 
fognak rá emlékezni, mint aki 

kibelezte a férfizakót.

Farída Khalaf,  
Andrea C. Hoffmann
Az iszlám Állam rabszolgája  
voltam
Libri könyvkiadó

2014 nyaráig Farída egy átlagos éle-
tet élő, 18 éves jazídí lány volt. amikor 
azonban az iszlám állam rajtaütött iraki 
faluján, az addig ismert világ darabja-
ira hullott: a dzsihádisták minden férfit, köztük 
Farída apját és fivéreit, megöltek, a nőket pedig 
magukkal hurcolták.

¿

¿

Á

Stanko
continental filmstúdió 

stankónak nincs jó sora olaszországban. volt 
kenyéradójától, paolótól utolsó esélyként egy feladatot 
kap: hozzon ki egy lányt szlovákiából olaszországba. 
stanko nem is akarja tudni, hogy mi lesz a lány sorsa, 
de eltökélte, hogy egyszer az életében valamit rendesen 
elvégez. az események azonban összekuszálódnak. egy 
tragikomikus film a lánykereskedelemről és két nehéz 
sorsú ember barátságáról.
Bemutató: 2016. május 15.film

kultúra
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A rejtvény megfejtését 2016� május 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: Tárczy Ján (Kistárkány), György Márta (Perény-
Hím), Slezák Mária (Muzsla)� Gratulálunk!

rejtvény
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Kos
március 21. – április 21.

túrázásra, utazásra kerít sort májusban, de figyel-
jen oda, hogy autója, motorja, kerékpárja jó műszaki 
állapotban legyen, nehogy az út szélén ragadjon! 
anyagi akadálya nem lesz a csavargásnak, akár 
egyedül is nekivághat – önismereti tréningként.

Bika
április 22. – május 21.

egy kisebb meghűlés leverheti a lábáról ebben  
a hónapban, azonban hamar túl lesz rajta.  
a kert helyiségekben ücsörgéssel ilyenkor még 
vigyázni kell! munkahelyén nem várt kellemes  
meglepetés éri.

ikrek
május 22. – június 21.

türelme és kitartása meghozza a rég várt ered-
ményt, kényelmesen hátradőlhet, és élvezheti az 
életet. egy szabadtéri sporttevékenység is érdekelni 
kezdi, májusban ráérez a friss levegőn mozgás ízére.

rák
június 22. – július 21.

váratlan kiadással szembesülhet a lakása kapcsán, 
ám ügyes pénzügyi taktikával megoldja a helyze-
tet. egy jövevénnyel bővülhet a család – aki akár egy 
kiskutya vagy cica is lehet –, nagy örömét leli majd 
abban, hogy gondját viselheti.

Oroszlán
július 22. – augusztus 23.

Új barátokra tesz szert egy belföldi utazás során, 
becsülje meg ezeket az embereket, tartós kapcsola-
toknak ígérkeznek! ebben a hónapban sikerülhet fel-
hagyni egy káros szokásával vagy szenvedélyével.

Szűz
augusztus 24. – szeptember 22.

kicsattan az egészségtől és a tettvágytól, használja 
ki az energiáit! egy régebbi terve, hobbija ismét fel-
színre kerülhet; örömmel veti bele magát az új kreatív 
tevékenységbe, amelyben megtalálhatja önmagát.

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

igazi kulturális feltöltődésnek ígérkezik a május: szín-
ház, mozi, kiállítás várja, csak győzze befogadni az 
élményeket! egy régen vágyott külföldi múzeumba is 
eljuthat, de az sem kizárt, hogy találkozik kedvenc 
művészével.

Skorpió
október 23. – november 22.

Felbukkan valaki a régmúltból, ám a kezdeti feszült-
séget értékes együtt töltött percek váltják fel. legyen 
nyitott, a régi sérelmeket, félreértéseket nem érde-
mes felszínen tartani. hosszabb távon sokat profitál-
hat ebből.

Nyilas
november 23. – december 22.

lelki kiegyensúlyozottságot hoz a május, úgy érezheti, 
hogy rendben vannak élete dolgai. használja ki ezt az 
áldott helyzetet, töltsön minél több időt szeretteivel, 
akikre inspirálóan hat majd az ön békéje.

Bak
december 23. – január 19.

a munkájában sokat vállal, kicsit össze is csaphatnak 
a feje felett a hullámok, ám tudja, hogy a húzós idő-
szak után édes pihenés várja. akár egy olyan egzoti-
kus helyre is eljuthat, amiről eddig csak álmodni mert.

Vízöntő
január 20. – február 18.

májusban beérik a sok befektetett munka és energia, 
egzisztenciája megszilárdul, most már tényleg azzal 
foglalkozhat, amivel szeretne. a nagy megkönnyebbü-
lés egészségi állapotára is jótékonyan hat majd.

Halak
Február 19. – március 20.

Ön a szabadtéri tevékenységek szerelmese, ezért 
májusban igazán elemében lesz. ha örömét leli a ker-
tészkedésben, most kiélheti ezt a szenvedélyét, akár 
a saját, akár másvalaki kertjében vagy teraszán, vagy 
egy közösségi kertben. alkosson szépeket!

cher 

1946. május 20.

dwayne  
johnson 
1972. május 2.

mark  
zuckerberg 
1984. május 14.

ii. erzsébet  
 
1926. április 21.

A május igazán kiegyensúlyozott időszaknak ígérkezik, akár már 
a jól megérdemelt pihenés időszaka is eljöhet. szárnyaló kedv 
jellemzi ezt a kellemes hónapot, becsülje meg minden percét!

várva várt
feltöltődés

horoszkóp
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a játék nyertesei nemzeti színű focimezeket kapnak aján-
dékba, és kiemelt díjként személyesen is találkozhatnak a 
labdarúgó-válogatott tagjaival. a játékban a töltőállomáson 
tankoláskor kapott sorsjeggyel vehet részt.

mit kell tennie?
a játékban való részvételhez elegendő, ha a slovnaft töltő-
állomásain tankol vagy árut vásárol, és összegyűjti a szurko-
lók részére összeállított exkluzív, korlátozott számban kiadott  
futballmez-kollekció megszerzéséhez szükséges matricákat.  
a vásárlásnál minden elköltött 5 euró ellenében 1 matricát 
vehet át. Öt matrica összegyűjtése után a vásárlók egy  
terméket választhatnak a szurkolók részére összeállított 
exkluzív, limitált kiadású kollekciók közül. a Bónusz klub 
tagjai az áruvásárláshoz felhasználhatják az összegyűlt 
Bónusz-pontjaikat.

252 eredeti puma mez 
amennyiben kitölti az 5 matricával ellátott 
sorsolási szelvényen megjelölt adatokat, 
és a töltőállomás személyzete által történő 
megerősítése után bedobja a pénztárzóná-

ban elhelyezett sorsolási dobozba, bekerül a 252 darab ere-
deti puma labdarúgómez elnyeréséért folyó játékba.

személyes találkozás a legjobbakkal
amennyiben vásárlását regisztrálja  
a www.slovnaft.sk/fans weboldalon, 
akár ön is lehet az a szerencsés vásárló, 
aki részt vehet a szlovák válogatott tag-

jaival megrendezett találkozón. a slovnaft töltőállomásokon 
történő minden egyes tankolással és az azt követő regiszt-
rációval növeli saját esélyét, hogy elnyerje ezt az attraktív 
díjat. a labdarúgó-válogatott tagjaival történő találkozóra 
2016 szeptemberében kerül sor.

a slovnaft töltőállomásain megkezdődött a futballszezon. 
a szurkolók részére összeállított exkluzív, limitált kiadású 
futballmez-kollekció elkészült és önökre vár. Futballal 
kapcsolatos ajándékokat is nyerhetnek – akár kétszer is.

nyerjen kétszer is!

07480 slovnaft EURO A5 HU.indd   1

12.4.2016   15:04

aki nálunk tankol, egyben a szlovák csapatnak is szurkol!

Slovnaft-hírek
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15x találkozás 
 a nemze� 
 csapa�al erede� mez

252 Fociszurkolóknak 
 szóló ajándékok
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