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A legjobb csapatok mérkőzéseihez érkeztünk
a legmagasabb osztályú jégkorongbajnokságban, hamarosan eldől, hogy ki emelheti
magasba a bajnoki trófeát. Annak érdekében, hogy a szurkolók a Slovnaft Play Off döntő
részében naprakészen, egy helyen kísérhessék figyelemmel a történéseket és a különböző
érdekességeket, egy új mobilalkalmazást kaptak ajándékba. Töltse le ön is, hogy azonnal
értesüljön a jégkorong világának eseményeiről!
Ám nemcsak a jégkorongban, de a labdarúgókupabajnokságban is eljött a legfontosabb
mérkőzések ideje. A negyed- és középdöntők
után, április végén kerül sor a döntő megmérettetésre. A tét nem kicsi, ugyanis a győztesnek azon túl, hogy bejut az Európai Labdarúgóbajnokságba, lehetősége nyílik arra is, hogy
a csehországi MOL Kupa győztesével megmérkőzzön a Csehszlovák Kupáért.
Bizonyára önnek is ismerős a tej, amelynek
csomagolását a dunai tündérrózsa díszíti.
Ezt a Csallóközből származó, kivételes minőségű terméket már kijelölt töltőállomásainkon is megvásárolhatja. A Szlovákia legtermékenyebb vidékéről származó Kukkónia tejben
benne van a régió energiája, a tavasz íze és
illata. Ízlelje meg ön is!
Kellemes tavaszi utakat kívánunk!
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autós-motoros hírek

Maguknak

és nekünk
Örök kettősség az autóiparban, hogy a gyártóknak meg
kell mutatniuk, mit tudnak, és hogyan képzelik a jövőt,
ugyanakkor használható, gazdaságos, a piaci igényeknek
megfelelő modellekkel kell előállniuk. Akadnak persze,
akik inkább nosztalgiában utaznak.

➜ A lényeges
●
➜ A felszerelt
●
➜ A jeges
●
➜ A vagány
●
➜ A sztár
●

Csupasz

Új klasszikus

Annak idején nagy siker volt az Opel első
GT-sorozata, hiszen a lényegénél ragadta
meg az autózást: hátsókerék-hajtás és kön�nyű, minimál karosszéria. Ezt ígéri most
újra a gyár a bemutatott GT-koncepció kapcsán, amelynek sorozatgyártású változatától sem zárkóznak el. Az elképzelés lényegre
törő mivoltát hangsúlyozza, hogy mindössze
öt külső karosszériaeleme van a GT-nek,
sőt olyan dolgokat is lehagytak róla, mint
az ablaktörlők vagy a visszapillantó tükrök. Ebben a formában tehát biztosan nem
kerül utcára a GT, ám egy hasonlóan vagány
szériamodellnek lehetne sikere.

Indiai

Méreten belül

Indiában kedvezőbb besorolás alá esnek a négy méternél kurtább
lépcsőshátú kocsik, ezért a Volkswagen sem hagyhatta válasz nélkül
a komoly piaci elvárásokat. Mivel a Golf helyi lépcsős hátú kivitele túllógott a határon, a Polóból készítettek puttonyos kivitelt Ameo néven,
3,99 méteres hosszúsággal. Egy háromhengeres benzinessel és egy
1,5 literes dízellel kínálják a modellt az indiai családoknak. Tempomat
és esőérzékelős ablaktörlő, két légzsák és blokkolásgátló is van az autóban, ami arrafelé szinte luxusfelszereltségnek számít.
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Csúszka

Dilis Bob

Ausztriában Diego Menardi bobgyártó, Ian Richardson sportszakértő és a
Nissan formatervezője, Darryl Scriven hathatós közreműködésével készítették el a világ első hétszemélyes bobját. Bár a csúszós pályán száguldásra
tervezett szivar nyomokban sem hasonlít a márka X-Trail szabadidő-autójára, nem átallották arról elnevezni a sporteszközt, hiszen vannak közös
tulajdonságaik: mindkét jármű hétszemélyes és körkörös kamerarendszerrel felszerelt. Az X-Trail bob a maga 310 kilogrammos tömegével túl ormótlan a versenyzéshez, de gegnek nem utolsó.

Kishírek
Lada Sport

Az orosz gyártó sportműhelyében javában dolgoznak az aktuális, nálunk is
nagy sikernek örvendő típusok megvadításán. 180 lóerős turbómotort fejlesztenek a Lada Vesta és az Xray számára, ami ígéretesen hangzik a márka
sportos menettulajdonságokat igénylő
vásárlóinak.

Konnektor

Hatótávos

Legendás Transportereinek szellemiségét igyekszik meglovagolni
a Volkswagen a nemrégiben Las
Vegasban bemutatott elektromos
Budd-e tanulmánnyal. Ráadásul gyári
berkekből állítják, a legkorszerűbb
elektromos technológiát felvonultató modell igen közel áll a sorozatgyártáshoz. A kocsi a márka konnektoros rendszerhez fejlesztett Modular
Electric Toolkit platformjára épül,
padlója alatt hatalmas teljesítményű, 101 kWh-s akkumulátor van,
ami nagyjából négyszerese annak,
amit a jelenlegi vetélytársak tudnak.
Hatótávolságát 533 kilométerben
adta meg a Volkswagen.

Vissza…

…a jövőbe

Bár a cím elcsépelt, tényleg erről van szó, ugyanis a DeLorean
Motor Corporation valóban azon van immár 2008 óta, hogy
a közeljövőben újraindítsa a legendás DMC-12 széria gyártását.
Erre most egy új törvény ad lehetőséget, amelynek hála,
modernizált formában visszatérhet a modell a kereskedésekbe – noha limitált példányszámban. Az új rendelet tulajdonképpen egy engedmény, amelynek
értelmében a kisszériás járműveknek a hatályos biztonsági előírásokat nem, csupán a károsanyag-kibocsátási rátákat kell teljesíteniük.

Szinte ingyen

Még olcsóbb, azaz még kiválóbb árérték arányú Dacia jelenhet meg hamarosan Európában. A Renault Kwid
modelljét eredetileg Indiára szabták,
ám mivel a márka szabványos padlólemezére épül, könnyen kompatibilissé
tehető az öreg kontinens számára is,
ahol Dacia néven tarolhat.

Újra a Toyota

A tavalyi évben is Toyotából fogyott
a legtöbb a világon, 10,15 millió, így
immár negyedik alkalommal érték el ezt
az eredményt. Érdekes, hogy 2015-ben
úgy lettek elsők az eladási versenyben,
hogy házon belül némileg visszaestek az
eredményeik 2014-hez képest. Második
a Volkswagen, harmadik a GM.

Nagyobb SUV

A Renault méretben a Kadjar fölé helyezett SUV-t tervez bemutatni az év végén.
Várhatóan Kínában leplezik majd le a
francia márka szabadidőautó-palettájának harmadik, legnagyobb tagját, amely
annak ellenére sem lesz hétüléses,
hogy a fejlesztés alapjaként
a Nissan X-Trail szolgál.
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A tavaly nyáron elkészült
kétmilliomodik példány
400 ezer fontért kelt el egy
jótékonysági árverésen

Land Rover Defender

Egy

korszak

Elbúcsúzott a sáros erdei utak,
a sziklás terepek és az afrikai szavannák
legendás királya: január végén leállt
az autótörténelem egyik meghatározó
modellje, az 1948 óta közel változatlan
formában előállított Land Rover
Defender gyártása.

A

közel hetven év alatt több mint kétmillió példányban gyártott Land Rover születésének
története ma már a brit ipari folklór része:
a második világháborút követően a Rover autómárka főmérnöke, Maurice Wilks az amerikai hadsereg által hátrahagyott Jeep terepjárót használta
walesi farmján. Értékelte sokoldalúságát, de bos�szantották a gyakori meghibásodások, illetve az,
hogy alkatrészekhez csak kiárusításokon jutott
hozzá. Amikor testvére, Spencer, a Rover ügyvezető
igazgatója rákérdezett, mivel helyettesíti majd az
egyre nehezebben üzemeltethető Jeepet, a két fivér
felfedezte a jelentős piaci rést: egy hasonlóan sokoldalú terepjárót szívesen használnának a brit farmerek. Kecsegtetőnek tűntek az exportlehetőségek
is, hiszen a háború előtt leginkább felsőkategóriás
autókat gyártó Rover akkori termékeire már nem
volt kereslet közvetlenül a világégés után. Maurice
azon nyomban, a tengerparti homokba felskiccelte
az alapformát, amelyet a háború után hiánycikknek
számító acél helyett könnyen meg lehetett formálni
alumíniumból is, amely ráadásul jóval ellenállóbb
a korrózióval szemben.
Land Rover
Felismerhető gének: a
a legelső
ább
tov
e
vitt
évtizedeken át
avilágát
form
s
típu
ású
árt
tgy
soroza
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Huey színre lép
A Land Rovernek nevezett jármű 1947-ben öltött testet.
A Jeep alvázára épített első prototípusnak a traktorokhoz
hasonlóan még középen volt a kormánya, az 1948-ban piacra
dobott sorozatgyártású változatban azonban már oldalra
került a volán. A HUE 166-os rendszáma miatt máig Hueynak becézett legelső autó jelenleg is a Land Rover tulajdona.
A design tökéletesen szolgálta az eredeti elgondolást, vagyis,
hogy olyan 4 × 4-es autót kínáljanak a farmereknek, amellyel
napközben kint lehet dolgozni a mezőn, de be lehetett vele
hajtani a városba is. Hasonlóan, mint a traktoroknál egy teljesítményleadó tengelyen (PTO) keresztül a járműhöz kapcsolt munkagépek hajtását is biztosították. A puritán terepjáró középre pozicionált fényszóróit rács védte, az oldalajtók
pedig csak a következő évben, a Series I típusváltozat megjelenésével kerültek a Land Roverre. A gyártás a lebombázott coventryi gyár helyett a nem sokkal a háború előtt
felhúzott soluhilli üzemben indult be, ahol addig nehézbombázók motorjai készültek. A nem várt siker fényes
jövő jósolt az autónak: az eredetileg tervezett 5000 darab
helyett már 1949-ben 8000 kelt el. A következő évben
megduplázódott az értékesítés, és hamarosan már heti
ezer példány hagyta el a szerelőszalagot.

A változatosság gyönyörködtet
A négykerekű a brit farmerek megbízható társából rövid
idő alatt vált egy valamennyi kontinensen bizonyító terepjáróvá, amely számos hadsereg mellett a királyi családot is szolgálta – II. Erzsébet királynő a vadászatok során
maga vezette saját autóját. Az alapforma alig változott
a közel hét évtizedes pályafutás során. A fényszórók
a harmadik generáció 1971-es színre lépésével kerültek oldalra, az évtized végére pedig „kiegyenlítették” a
bemélyedő hűtőrácsnak köszönhetően addig U alakú
frontrészt is. Azóta csak apró finomítások történtek a
külső megjelenésen, inkább a technológia és a belső
tér módosult, de mindkettő máig megmaradt a kitűnő
terepjáró képesség szolgálatában.
Az első, 1,6 literes benzinmotort 1950-ben 2,0 literes
egység váltotta, majd 1957-ben dízelegység is meg
jelent a kínálatban; a gázolajos erőforrások hamar
a vásárlók kedvencévé váltak. A lökettérfogat és a teljesítmény folyamatosan nőtt, és
Időskori gondoskodás
1979 óta már a V8-as benzinmotor is a kínáUg yan sok helyen máig
mindennapi
lat része. A sokoldalú jármű számos funkcióban
használatban vannak,
az első és
és karosszériaváltozatban bizonyított: készült
második generációs mo
belőle mentő- és tűzoltóautó, vízen is használdellek egyre
népszerűbbek a veterá
ng yűjtők
ható kétéltű jármű, lánctalpas és nagy kerekű
körében is. Ug yan más
patinás
verzió, illetve számos katonai változat.
gyártók mintájára a Lan
d Rover még
A személyautósabb Land Rover Discovery
nem alakított ki saját mú
1989-es megjelenésével a gyártó eredeti
zeumot,
de – többek között a Me
rcedesmodellje is saját típusnevet kapott, és Land
Benzhez vag y a Jaguarho
Rover Defenderként futott tovább egészen 2016.
z hasonlóan
– a márka áprilisban elin
január 29-ig, amikor végleg leállt a gyártása.
dítja saját
örökségprogramját. A kla
Az egyre szigorodó európai környezetvédelmi és
sszikus
Land Roverek karbanta
rtására
biztonsági szabványoknak már nem tudták megszakosodott részleg a vet
feleltetni
az egyszerűségéből adódó megbízhaeránkorú
terepjárókhoz kínál ma
jd gyárilag
tóságot kínáló technikát – a teljesen új alapokra
utáng yár tot t alkatrészeke
építkező utód érkezése jövőre várható.
t.
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szemtől szemben

Praktikus

megoldások

Városi minik

Az ötajtós kivitel korábban még a kompakt autók
között sem volt elterjedt, mára azonban még a
városi minik, az úgy nevezett A szegmensben is
szép számmal találhatók ilyen típusok.
Škoda Citigo – Racionalitás
A Volkswagen Up testvérmodellje nemcsak külsejében, de belül is
a németes puritánságot követi. A rugózási és zajkomfort kiváló, a
dobozformának köszönhetően pedig rövid távon akár négy felnőttet
is elszállít az apróság, az alaphelyzetben 251 literes csomagtartó
pedig 951 literesre növelhető. Szellemes megoldás a dokkolóhoz
csatlakoztatható navigáció, míg a radaros vészfékező rendszer
vérbeli városi autóvá teszi a Citigót. A ráfutásos koccanást meggátoló technológia 30 km/h-s sebességig állóra fékezi az autót, ha
a vezető későn észleli az előtte hirtelen megálló járművet.

Hyundai i10 – Felsőbb szint
A dél-koreai konszernen belül a Hyundai márkát próbálják magasabb presztízsűnek kalibrálni a Kiához képest. Az i10 új generációja szűk két éve van a piacon, a feljebb lépés pedig a belső
tér minőségibb kidolgozásában vagy a jóval átfogóbb felszereltségben is tetten érhető. A helykínálat tágas és a Suzuki
Celerióhoz hasonlóan a Hyundai i10 is öblös poggyásztérrel
rendelkezik. A kényelmes ülések és a csendes utastér mellett
a menetkomforthoz a megfelelő hangolású futómű is hozzá
járul. A Hyundai 5 év teljes körű jótállást kínál.

Suzuki Celerio – Egyszerűség
Nagy belső tér és megbízhatóság: a kis Celerio nem próbál meg többnek tűnni annál, mint ami. A Splash utódja alacsony árával és olcsó
fenntarthatóságával, vagyis kitűnő ár/érték aránnyal próbál hódítani. A visszafogott külső és az egyszerű belső tér ellenére van,
amiben lekörözi vetélytársait: a tágas, akár négy felnőtt számára is kényelmes utastér mellé az A szegmens legnagyobb,
254 literes csomagterét kínálja. A vásárlók számára csupán
egyetlen felszereltségi szint áll rendelkezésre, de a biztonság
szempontjából ez is tartalmazza a legfontosabbakat: hat légzsák, menetstabilizátor, visszagurulás-gátló és guminyomás
ellenőrző rendszer is jár az autóhoz.
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Škoda Citigo

Hyundai i10

Suzuki Celerio

Hosszúság ................................ 3563 mm
Szélesség .................................. 1645 mm
Magasság .................................. 1478 mm
Tengelytáv ................................. 2420 mm
Csomagtér .......................... 251/951 liter
Motorválaszték ....................... 2 benzines
Teljesítményszint ...................... 60-75 LE
Átlagfogyasztás ........... 4,4-4,7 l/100 km
Alapár ......................... 8305-12 485 euró

Hosszúság ................................ 3665 mm
Szélesség .................................. 1660 mm
Magasság ................................. 1500 mm
Tengelytáv ................................ 2385 mm
Csomagtér ........................ 252/1046 liter
Motorválaszték ....................... 2 benzines
Teljesítményszint ...................... 66-87 LE
Átlagfogyasztás ........... 4,7-6,2 l/100 km
Alapár ......................... 8950-11 450 euró

Hosszúság ................................ 3600 mm
Szélesség .................................. 1600 mm
Magasság ................................. 1540 mm
Tengelytáv ................................. 2425 mm
Csomagtér ........................ 254/1053 liter
Motorválaszték ....................... 1 benzines
Teljesítményszint ........................... 68 LE
Átlagfogyasztás .................. 4,3 l/100 km
Alapár ....................................... 8400 euró

Design

Design

Design

A Škoda külső megjelenése kifejezetten
konzervatív – emiatt viszont akár a divatos formáktól berzenkedő férfiaknak is
szól. A krómkeretes hűtőmaszk eleganciát sugároz, a dobozforma a jó használhatóságot biztosítja.

A már-már egyterűs külső lágyabb vonalvezetése még a Hyundai korábbi formavilágához tartozik, de a zömök felépítésnek
köszönhetően az A-szegmensben így is
határozott kiállású az i10.

A Thaiföldön gyártott és több kontinensen is forgalmazott típus univerzális formát kapott. Nem tűnik ki a tömegből,
de dinamikus frontrészének és markáns
oldalvonalainak köszönhetően nem is
szürkül bele.

Felszereltség
Felszereltség
Az Active, Ambition és Style felszereltségi
szintekben kapható kisautóhoz többek
között négy légzsák, ESP, guminyomásellenőrző és elektromechanikus szervokormány jár alapáron, a praktikumot számos gyári kiegészítő tartozékkal lehet
növelni.

A típust három felszereltségi csomagban – Start, Classic, Comfort – forgalmazzák Szlovákiában; alapáron többek
között MP3-as audiorendszer, hat légzsák,
menetstabilizátor, guminyomás-ellenőrzés, valamint kipörgésgátló jár az autóhoz.
A legfelső szint már légkondiciónálóval és
LED-technológiás nappali fénnyel érkezik.

Felszereltség
A versenyképes árhoz versenyképes felszereltség társul, hiszen a Suzuki Celeriót
többek között légkondicionálóval, elülső
elektromos ablakokkal, MP3-as audiorendszerrel, Bluetooth-kapcsolattal, multifunkciós kormánnyal és fedélzeti számítógéppel is ellátták. Az egyetlen opció a
metálfényezés.

Motor
Motor

A Volkswagen-konszern háromhengeres,
egyliteres egységet tervezett miniautói
számára. A 60 és 75 lóerős verziókban
érkező szívómotorokhoz start-stop automatika is kérhető. A kisebbik motorból
létezik 68 lovas autógázos kivitel, és rendelhető robotizált váltó is.

A háromhengeres, 1,0 literes, benzines
szívómotor 68 lóerőt ad le, és teljesíti az
Euro 6-os szabványokat – a gyár szerint a
CO2-kibocsátás 99 g/km. A 90 Nm maximális forgatónyomatékra képes erőforráshoz ötfokozatú kéziváltó társul.

Motor
A változó szelepvezérléses, alumíniumblokkos, háromhengeres, 1,0 literes erőforrás 66 lóerőt ad le, a négyhengeres,
1,25 literes pedig 87-et. A Hyundai gyárilag átalakított autógázos változatot,
illetve automata váltót is kínál.
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Ford Mustang 2.3
EcoBoost Fastback

Amerikából jöttem

A Mustang immár Európában vágtat: az 1964-től piacon
lévő ikonikus sportautó hatodik generációja tavaly óta az
öreg kontinensen is kapható. De vajon milyen a legendás
modell, ha négyhengeres motor hajtja?
Az Egyesült Államok autóipara számos olyan híres
modellt termelt ki, amit csak Észak-Amerikában árusítottak – ezek közül az öreg kontinensen talán a Ford
Mustangot irigyelték a leginkább a tengerentúli autósoktól. Ezért is meglepő, hogy az Európában 107 éve
jelen lévő amerikai konszern eddig nem értékesítette
hivatalosan a több mint ötven éve piacon lévő sportkocsit. A 2013 végén érkezett hatodik generációval
azonban változott a helyzet: a típust ugyan továbbra
is csak Amerikában gyártják, de tavaly óta kifejezetten az európai piacra szánt változat is készül belőle.

Mustang-érzés
A modell második aranykora 2004-ben, az ötödik generációval indult, amelynek formája sikeresen értelmezte
újra a legelső széria designjegyeit. A legújabb sorozat
már nem támaszkodik ennyire erősen a hagyományra,
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de a cápaszerű, agresszív orrkiképzés, illetve a jellegzetes hátsó lámpák továbbra is hatásos utalások a legendát megalapozó stílusvilágra. A Mustang-életérzést
a belső tér is erősíti: a sofőrt a kormánykerék közepén lévő vágtató paripa, valamint klasszikus vonalú
műszerfal fogadja. Az alacsony üléspozícióból hos�szan elnyúló motorháztetőre látni rá, ami jelzi, hogy ez
az autó nem az európai „szabványok” szerinti sportkocsi. Hosszúsága a felső-középkategóriás limuzinokéval
vetekszik, vagyis igazi amerikai nagyvas – tele ellentmondással. Amíg elöl nagyon kényelmesen fér el két
felnőtt, a két hátsó ülés hosszabb útra már csak gyerekek számára javallott. A műanyag erőteljes használatát az alapáron járó bőrkárpit ellensúlyozza; a bőséges alapfelszereltség egy újabb amerikai sajátosság:
asszisztensrendszerekből ugyan csak a legszükségesebbekkel látták el az autót, de a kényelmi tartozékok
terén nem spóroltak a gyárnál.

autóteszt

Többsíkú személyiség
Ha Mustang, akkor öblös V8-as, semmivel sem
összetéveszthető hanggal – gondolhatjuk, de csak
félig volna igazunk. A csúcsváltozatot valóban 5,0
literes, 418 lóerős V8-as hajtja, de az alapverzióba
a valaha volt legkisebb Mustang motor került. A közvetlen befecskendezéses, változó szelepvezérléses
és ikerturbós EcoBoost erőforrás négyhengeres és
2,3 literes, miközben 317 lóerőt ad le; vagyis literteljesítménye messze jobb, mint a nagytestvéré. A dinamikával sincs gond, az ára és a fogyasztása pedig
kedvezőbb – vagyis a hangját és a presztízsét leszámítva jobb választás.
Alapáron pontosan járó, hatfokozatú kézi váltóval
érkezik a típus, a kormányról is kapcsolható automata
váltó opcionális tétel. A választható menetprogramok valóban átalakítják a négykerekű karakterét, így
a vezető kívánsága szerint a hátsókerék-meghajtású
Mustang lehet nyugodt autópályás utazóautó, vagy
élénk, kanyarvadász sportkocsi. A nagy teljesítményű Brembo fékrendszer mindkét esetben megfelelő
partner, akárcsak az európai igények alapján hangolt,
szintén magas technikai szintet képviselő futómű.

Ford Mustang 2.3
EcoBoost Fastback
Egy kis történelem
A Ford Mustang 1964 és 1973 között
gyártott első generációja már az első
pillanattól kezdve elsöprő sikert aratott.
A nem túl drága, de stílusos és gyors járgány
kasszát robbantott – a Ford erőteljes
reklámkampányának is köszönhetően 1964.
április 17-én, az értékesítés első napján több
mint 22 ezer Mustang talált gazdára. Az év
végéig 263 434 darabot adtak el belőle,
egyéves születésnapjára pedig már 418 812
darabos eladást produkált a modell. A siker
egyik titka a számos motor- és kivitelváltozat
volt, amelyek között mindenki megtalálta
a neki tetsző típust.
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:
Hengerűrtartalom:
Max. teljesítmény:
Max. forgatónyomaték:
Méretek:
Tengelytáv:
Csomagtér:
Váltó:
Végsebesség:
Gyorsulás (0-100 km/h):
Átlagfogyasztás:
Alapár:

4 hengeres, benzines
2300 cm3
317 LE, 5500/perc
432 Nm, 3000/perc
4784/1916/1381 mm
2720 mm
408 liter
6 fokozatú manuális
233 km/h
5,8 mp
8,0 l/100 km
37 990 euró
Javasolt olaj
MOL Dynamic Star 5W-30

Alapfelszereltség
Elektromosan állítható Bi-Xenon HID fényszórók ködlámpába integrált LED menetfénnyel, LED hátsó lámpák, kétzónás klímaberendezés, SYNC 2 hangvezérléses infotainment rendszer 8 hüvelykes, osztott
érintőképernyővel és 9 hangszóróval, My Key pótkulcs, egyedileg programozható funkciókkal, tolatókamera, hat irányban elektromosan állítható elülső
ülések, bőrkárpit, sebességfüggő szervokormány,
menetstabilizátor, visszagurulás-gátló, keréknyomásfigyelő rendszer, hét légzsák, tempomat, 19 hüvelykes könnyűfém felnik.
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„Mindig is kívülálló
maradtam”
E xkluzív!

Leonardo DiCaprio
A Rómeó és Júlia, de leginkább a Titanic óta lányok milliói
rajonganak érte. Aki kezdetben kételkedett, az is kénytelen volt
elismerni a tehetségét. Egyedül a szakma nem ítélte oda neki a
legrangosabb díjat, amire színész vágyhat. Ez idáig (?). Leonardo
DiCaprióval közvetlenül az Oscar-gála előtt beszélgettünk.
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L

os Angeles. Az első film, ami híressé és egyben elismertté tette, a Gilbert Grape volt, ahol egyszerre
szorította ki a rivaldafényből az akkor már rendkívül népszerű Johnny Deppet, és szerzett magának egy
Oscar-jelölést is. 1993-at írtunk ekkor, Leonardo 17
éves volt. Ugyanebben az évben debütált az Ez a fiúk
sorsa. A sztárkolléga, akivel itt együtt játszott, a legendás Robert De Niro, s egyből olyan mély benyomást tett
rá a fiatal, zöld szemű, angyalhajú színész, hogy felhívta
Martin Scorsesét, és azt tanácsolta neki: „tartsa szemmel ezt a kölyköt”. Scorsese így is tett. Hamarosan jött a
Rómeó és Júlia Baz Luhrmann rendezésében, és máris
a Titanicnál tartunk, ahol Leó a hajóorrban állva, Rose-t
(Kate Winsletet) a karjában tartva kiáltotta a szélbe:
„Én vagyok a világ ura!”
Huszonhárom évesen Leonardo DiCaprio a világ egyik legnépszerűbb és leginkább csodált alakjává vált. – „Az amazóniai esőerdő mélyén élő pucér emberek is felismertek”
– meséli hitetlenkedve a színész, akire a földkerekség
minden lánya vágyott. Leó sztár lett, ráadásul mind közül
a legfényesebb. Sok kortársa számára hasonló helyzetben a pénz, a hírnév és a végtelen dicséret mérgező kombinációvá vált volna, DiCaprio azonban ahelyett, hogy a
következő kasszasiker után ment volna, mindent megtett,
hogy lerázza magáról a Titanic aranyláncait. Csak olyan
filmekhez csatlakozott, amelyeknek értelmét látta. Most
pedig, 41 évesen nem arra használja a kinézetét és az
adottságait, hogy elterelje a figyelmet a lényegről, hanem
hogy könnyebben megmutassa a kortárs férfi szorongását, félelmeit, fájdalmát, illúzióit, kicsapongásait és spirituális zavarát. Mindeközben törékeny bolygónk jó lakosaként idejét, nevét és nem mellesleg pénzét szenteli több
olyan ügynek, amelyek az őslakos kultúrák megőrzését, a
szibériai tigris megmentését, vagy épp a klímaváltozás és
a globális felmelegedés megállítását karolták fel.
Tágabban értelmezve ilyen ügy nemrég bemutatott filmje,
az Alejandro Gonzalez Iñarritu által jegyzett A visszatérő
is, mely egy hősies túlélés története az 1820-as évekbeli
vadnyugaton. Maga a forgatás kilenc hosszú hónapig tartott, többször mínusz 40 fokban, nagyon nehéz körülmények között. A bosszúállás krónikája a természeti kincsek
utáni hajszáról és a természet kizsákmányolásáról is szól,
illetve az őslakosok kiirtásáról. A film témája végső soron
az ember és a Földanya közötti kapcsolat.
Miután a DiCaprio által játszott karaktert élve eltemetik, ő 200 mérföldön keresztül vonszolja sebesült testét, hogy bosszút álljon. A főszereplő nem sokat beszél
a filmben, többnyire csak hörög, annál többet mutat
viszont a szeme. És most, négy jelölés és nulla győzelem
után mindenki biztosnak tűnik abban, hogy végre eljött
Leó ideje, és hozzátehet egy új címet amúgy is lenyűgöző
önéletrajzához: Oscar-díjas.
Stílus&Lendület: A visszatérő készítése máris a filmtörténet legendái közé tartozik; a film a tűrőképesség és
a férfiasság próbája mind a vásznon, mind a forgatást
tekintve. Utóbbi ugyanis a kanadai Sziklás-hegységben
és Argentína Antarktiszhoz közeli részén folyt.

Kevesebb párbeszédet akartam,
hogy szavak nélkül jeleníthessük
meg egy ember érzelmi utazását.

Leonardo DiCaprio: Szerintem mindannyian tudtuk,
mikor beszálltunk a filmbe, hogy olyan kalandra vállalkozunk, amely minden szempontból próbára tesz
majd. És így is történt. Ez volt a legnehezebb film, amit
valaha végig kellett csinálnom, a legnagyobb kihívás
pedig egyértelműen a hideg volt, folyamatos küzdelmet jelentve. Még olyan gépeket is ki kellett találni, amelyek megakadályozták, hogy kihűljünk az egyes jelenetek után. A hőmérséklet olykor mínusz 40 fok alá esett,
és néha a kamerák sem működtek, annyira hideg volt.
A kezünk pedig állandóan sajgott. De volt egy szerkezet,
amit elneveztem polipnak – úgy nézett ki, mint egy hatalmas kézszárító, nyolc kimeneti csővel.
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Ez melegítette a végtagjainkat. A film készítésével részben
az volt a szándékunk, hogy megtapasztaljuk, amilyen
hűen csak lehet, hogy mit csináltak a prémvadászok,
illetve azt a mentális küzdelmet, ami feltüzelte bennük
az élni akarást. A nap végén azonban én hazamehettem a hotelszobába, és fogalmam sincs, hogy bírtam
volna ki azt, amit ezek az emberek csináltak.
S&L.: Evett nyers halat és nyers bölénymájat is.
Tényleg elfogyasztotta?
L. D.: Mondjuk úgy, hogy igazi bölénymáj volt.
S&L.: Került már extrém helyzetekbe a saját életében
is? Olyanokba, mint Iñarritu filmjében?
L. D.: Számos szélsőséges helyzetet megéltem, kezdve
a búvárkodástól az ejtőernyős ugrásig. És volt egy
csomó halálközeli élményem is, ehhez szinte tehetségem van. De nem, semmi, a filmben történtekhez
hasonló nem volt eddig. Semmi ahhoz fogható, amit az
emberek átéltek a vadonban.
S&L.: A visszatérő a vadnyugaton játszódik, 1823-ban,
egy kemény, törvények nélküli vidéken. Mi ennek a mai
vonatkozása?
L.D.: Lecsupaszítva a film egy ember túléléséről szól.
Azonban sok minden túlmutat ezen, érzékeny kérdéseket érintve. Alejandróval (a rendezővel – a szerk.) jól át is
beszéltük a témát. Fontos, és a jelenre is kiható kérdés az
ipari forradalom, a népvándorlás, és az, hogy kizsákmányoljuk a természetet. És ilyen az indiánok kiirtása is. Továbbá
a bálnaolaj- és szőrmekereskedelem, valamint az aranyláz
is. Számomra e kérdéseknek nagyon is vannak mai vonatkozásai, hiszen még mindig ugyanez folyik, csak most olajért és bányászatért csináljuk. És még mindig kiűzünk őslakosokat a területükről, és feláldozzuk a teljes kultúrájukat,
hogy kimeríthessük a természeti erőforrásokat.
S&L.: Szinte szavak nélkül kommunikál a filmben, többnyire csak a szemével.
L. D.: Számomra ez volt az izgalmas része a dolognak.
Mikor elolvastam a forgatókönyvet, elkezdtem biztatni
Alejandrót, hogy még több szöveget húzzon ki. Kevesebb
párbeszédet akartam, hogy minél inkább szavak nélkül
jeleníthessük meg egy ember érzelmi utazását.
S&L.: Ön tagadhatatlanul olyasvalaki, aki sok mindent
megkapott az élettől. Hiányol bármit is?
L. D.: A magánéletemet tekintve nincs miért panaszkodnom. Úgy nőttem fel, hogy kívülállónak éreztem magam,
és még mindig így érzek. Az az érzésem, hogy ez az egész
egy nagy illúzió. Mégis, amikor a nap végén ott van körülöttem egy csomó kiváló ember, nagyon is szerencsésnek
érzem magam – nemcsak a karrierem miatt. Ha valaki azt
hallaná tőlem, hogy erre vagy arra vágyom még, szégyellném magam, hiszen olyan hihetetlenül kegyes volt hozzám
a sors. Viszont sok mindent kívánnék a világnak. A tavalyi
volt a legmelegebb jegyzett év, mindenhol szélsőséges időjárási viszonyok uralkodtak, ami rémisztő.

14

| stílus&lendület | 2016. március

A bolygónkon mindenkinek erre kellene most odafigyelnie.
De tényleg. Mert ez a Föld több tízezer, ha nem több millió évre való átalakulásáról szól. Ami könnyen lehet, hogy
visszafordíthatatlan.
S&L.: El tudja képzelni, hogy olyan nőt válasszon társául,
aki nem osztozik a környezetvédelmi aggodalmaiban?
L.D.: Nem akarok konkretizálni, mert gyakran aránytalanul eltorzítják, amit mondok. Mégis, bárki, akivel vagyok,
fontos, hogy elkötelezett legyen a környezetvédelem ügye
mellett, és megértse annak szükségességét. Olyannal
például biztos nem tudnék együtt lenni, aki nem hisz a
klímaváltozásban.
S&L.: Ezek szerint nem áll a küszöbön nagy bejelentés?
L. D.: Csodálatos családom és barátaim vannak,
akikkel élvezem az életet. Nem szívesen beszélnék
a magánéletemről, de annyit elmondhatok, hogy nagyon
boldog vagyok.

címlapsztori

Ha valamire büszke vagyok, hát
azokra a döntésekre, amelyeket
fiatalkorom óta meghoztam.

S&L.: Mit képvisel az ön számára a pénz?
L. D.: Úgy vélem, az emberek nagyon is könnyen függővé
válnak attól a játéktól, hogy minél nagyobb és nagyobb
vagyont halmozzanak fel. Sokukkal találkoztam, és gyakran tényleg úgy jártak, hogy a pénz utáni örök hajszán kívül
nincs semmi más, amiből táplálkozhatnának. Persze én is
sikeres akarok lenni, egy bizonyos határig szeretnék olyasmivel foglalkozni, amivel pénzt kereshetek, hiszen mindenki szeret jól élni. Azt azonban nem engedhetem meg
magamnak, hogy a pénz megszállottjává váljak, mert
abból csak egy rettentő szomorú élet következne.
S&L.: És hogyan költi el a pénzét?
L. D.: Csak műalkotásokra szoktam túl sokat költeni.
Talán bizonyos darabokat nem kéne megvennem, de túlságosan szeretem a művészetet. És ebben sikeres is
vagyok, megszereztem például egy Andy Warhol-képet.
A legdrágább dolog viszont, amiért valaha pénzt kiadtam,
egy ház volt. Még a történet legelején, egy anyukámnak
szánt ingatlan. Aztán vettem neki egy másikat is.

névjegy

Leonardo Wilhelm DiCaprio
(1974. november 11., Los Angeles, Kalifornia)
– Keresztnevét Leonardo Da Vinciről kapta, mert áldott állapotú édesanyja a reneszánsz művész egy festménye előtt
állt, mikor a kis DiCaprio rúgott egyet.
– 16 évesen megkapja első komoly szerepét a Parenthood
(Vásott szülők) című sorozatban.
– 19 évesen megkapja élete első Oscar-jelölését a Gilbert
Grape című filmben nyújtott alakításáért.
– 1997-ben robban be igazán a köztudatba a Titanickal, mely
mind a mai napig a legtöbb bevételt hozó filmnek számít a
világon.
– Számos díjat nyert; legutóbbi filmjéért, A visszatérőért
BAFTA- és Golden Globe-díjat kapott (a harmadikat), valamint Oscar-díjra is jelölték (immár ötödször).
– Jegyzett demokrata; 2004-ben John Kerry szenátort,
2008-ban pedig Barack Obamát segítette a kampányban.
– Szívügye a környezetvédelem; házát napkollektorokkal
látta el, hibrid autóval közlekedik, és rengeteg pénzt szán
a zöld ügyek támogatására.

S&L.: Semmi drága luxuscikk vagy egzotikus kísértések?
L. D.: Na jó, dzsekik. Nem vagyok a nagy, feltűnő autók
vagy a magánrepülők embere, ilyesmim nincs. Csak a
művészet és a dzsekik. Ez egy ilyen furcsa vonzódás, mint
a nőknél a cipők. Meglátok egy dzsekit, és hiába van egy
teljesen ugyanolyan, ennek kicsit más a gallérja, a tapintása kicsit bolyhosabb, kicsit puhább, szóval, bár ugyanúgy néznek ki, nem bírom otthagyni.
S&L.: És az Oscar? A Golden Globe? A mindenféle trófeák és díjak? Ezek mennyire fontosak önnek?
L. D.: Aki azt mondja, hogy nem fontos neki az elismerés, az hazudik. Viszont az az igazság, hogy ezt nem lehet
irányítani. A teljesítmény és a befektetett munka mindig
magáért beszél. A színészek beszélhetnek a szerepükről, amennyit csak akarnak, ettől függetlenül az emberek
mégis személyes síkon reagálnak a filmre, és ilyenkor már
nem tehetünk semmit. Elvégeztetett. Nem mehetsz vissza
az időben, hiszen már beleégett a celluloidba. A közönség
pedig megnézi, és nem lehet olyat mondani, amivel meg
győzheted a nézőt arról, hogy szeresse vagy ne szeresse
azt, amit lát. Az egyetlen, amit megtehetsz, hogy jó döntéseket hozol, és ha valamire büszke vagyok, hát azokra a
döntésekre, amelyeket fiatalkorom óta meghoztam.
Amit viszont tehetsz: igyekszel egyre jobb lenni, szabadabbá válni, és több lehetőséget megragadni. És amikor
elérkezik a nap, akkor olyan keményen dolgozol, ahogy
csak bírsz, minden követ megmozgatsz, minden lehetőséget végiggondolsz, bátran és teljes szívvel szenteled
magad a munkának. Végül pedig az emberek reagálnak
erre. Vagy nem. Ennyit tehetsz te.
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Eze nia kell!
lát
A visszatérő (The Revenant)
Rendező: Alejandro González Iñárritu
Szereplők: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson

Bemutató: 2016. január 14.
A filmet még az interneten történő megjelenése előtt a nézők
és a filmes csapat részére egyaránt szuggesztív élményt nyújtó
alkotásnak nevezték. Leonardo DiCaprio úgy nyilatkozott,
hogy ez volt eddigi színészi karrierjének legnehezebb feladata.
Minden porcikájával játszik, és a neki írt szerep mindent meg
is követel tőle. Azt is, hogy a fél filmen át kússzon, tántorogjon, sorvadjon, dühöngjön, indián nyelven beszéljen, nevelje és
sirassa a fiát, szociális kapcsolatokat tartson a túlélés határán,
élelmiszert szerezzen és elfojtsa a bosszúszomját. A szerep
közvetlen támadás az aranyszobrocska megszerzésére.
Túlságosan érzékeny? Miért érdemes még így is
megnézni a filmet?
Lélegzetelállítóan nyers küzdelmeket élhet át a színésszel,
érezheti a vért és a fájdalmat. A fizikai küzdelmeket egyetlen
hosszú forgatáson vették fel, gyönyörű természeti környezetben. És mindenhol havat, sarat és piszkos színészeket látni.

A dán lány (The Danish Girl)
Rendező: Tom Hooper
Szereplők: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber Heard

Bemutató: 2016. április 2.
Eddie Redmayne már kapott egy Oscar-díjat Stephen
Hawking szerepének eljátszásáért. A dán lányban most
ennél is továbbmegy: női szerepet alakít. Egy fiatal pár
együtt halad át kapcsolatuk érzelmi és testi buktatóin, többéves házasságuk után is még mindig szeretik egymást, és
mivel mindketten képzőművészek, szakmailag is kölcsönösen támogatják egymást. A feleség azonban egy alkalommal
rábeszéli férjét, hogy egy női modellt imitáljon a kedvéért,
és ő női ruhába öltözve olyan remegést kezd érezni, amely
váratlan változások lavináját zúdítja rájuk. Rájön, hogy sokkal
jobban érzi magát női ruhában, mint férfiöltönyben, és Einar
egyszerre Lilivé változik. Felesége azonban továbbra is támogatja, egészen a teljes nemváltoztatásig.
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Nem szereti a detektívregényeket?
A filmet már csak azért is nézze meg, mert…
a már korábban említett összes pluszon kívül ez Ladislav
Chudík mester utolsó filmje.

Bazi nagy görög lagzi 2
(My Big Fat Greek Wedding 2)
Rendező: Kirk Jones
Szereplők: John Stamos, John Corbett, Rita Wilson

Bemutató: 2016. április 7.

Előítéletei vannak? Miért menjünk el mégis
erre a filmre?
A filmet főleg azért érdemes megnézni, hogy lássuk, egy férfi
képes-e hitelesen eljátszani a női szerepet, és hogy megértsük azokat, akik azért igyekeznek megváltoztatni a nemüket,
mert fogságban érzik magukat a saját testükben.

A vörös kapitány
Rendező: Michal Kollár
Szereplők: Maciej Stuhr, Oldřich Kaiser, Marián Geišberg,
Zuzana Kronerová, Ladislav Chudík

Bemutató: 2016. március 10.
Kedveli a skandináv detektíviskolát? Hasonló történetek
a mi környezetünkben is lejátszódhatnak. Dominik Dán
valódi rendőr, aki egyben titkolt identitású író, ugyanis
egy rendkívül izgalmas történetet tár elénk, amelyet időben az 1992-es évbe helyezett. Sokan emlékezünk az
akkori eseményekre, és azt is tudjuk, hogy akkoriban
hogyan nézett ki Pozsony, és mi hiányzott még belőle.
A stáb így nagyon nehéz kihívás előtt állt, hogy eltüntesse az új bevásárlóközpontokat és a modern épületeket, és hogy a történetet negyed évszázaddal korábbra
tudja helyezni. Ez kiválóan sikerült nekik. A rendőrfelügyelő útra kel, hogy kiderítse, ki verte a szöget a templomszolga fejébe, és a nézők visszafojtott lélegzettel
figyelik a történetet, amely nem csupán a fejekben, hanem
egy olyan világban játszódik, amelyet jól ismerünk, de azóta
már alaposan megváltozott.

Amikor az amerikai fiatalember beleszeretett a görög származású kanadai lányba, egyáltalán nem sejtette, hogy mi vár rá
választottjának családi életében. Tula és Ian története, amelyet 2002-ben ismerhettünk meg, rövid időn belül világszerte
nézők millióinak a szívébe lopta be magát. A kellemes kikapcsolódást nyújtó filmből – amelynek egyik producere Tom
Hanks volt – szinte sugárzott a romantika, de közben jókat is
lehetett nevetni. Tizennégy év eltelte után most itt van a folytatás, amelyben Hanks felesége, Rita Wilson is játszik, és ez
a film is a rekeszizmok alapos megdolgoztatását ígéri. A történet főhősei, Tula és Ian együtt nevelik az immár felnőtté
váló Paris lányukat, aki visszautasítja a bolondos görög családi szokások gyakorlását. Ezenkívül ismét egy nagy görög
családi ünnepély ideje közeleg, tehát lesz mire várnunk.
Sekélyes vígjáték? Dehogy. Győződjön meg az
ellenkezőjéről!
Aki szereti az intelligens humort és a görög konyhát, annak
már most összefut a nyál a szájában.

A Vadász és a Jégkirálynő 2
(The Huntsman Winter's War )
Rendező: Rupert Sanders
Szereplők: Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt

Bemutató: 2016. április 21.
Önök is örülnek a film folytatásának, amely miatt Kristen
Stewart szakított vámpír barátjával, Robert Pattinsonnal,
és összeállt a rendezővel? A második részben azonban már
nem szerepel. És mivel folytatódik a film? A Vadász megszabadult Hófehérkétől, de a csapatba további szimpatikus
lányokat vett be, és az első részletek szerint a film tele lesz
varázslatok, párharcok és bámulatos helyszínek sokaságával. A gonosz királynő, Charlize Theron lesz bizonyára a legveszélyesebb lény a földön. A film designja szép, tetszetős és
szexi, így a képek és a gifek kiválóan fognak
mutatni a szociális hálózatokon.
Nincs oda a mesékért? Miért érdemes meg
nézni éppen ezt?
Abból, amit a szerzők a kalandra éhes nézőknek ígértek, egyelőre a filmszakma kiváló
megoldásai és az attraktív szereposztás
ismert. Semmi esetre se hagyja ki ezt a
modern legendát, még akkor sem, ha már
nem igazán hisz a mesékben.
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Kemény küzdelmek

várnak a csapatokra!

A

SLOVNAFT Cup Labdarúgó-bajnokság a végső fázisába érkezett. A legmagasabb osztályú kupabajnokság programjában március közepén szerepelnek a negyeddöntő mérkőzések, amelyekbe az első
osztályú nemzeti bajnokság nyolc csapata és a kassai
VSS jutott be. A kupabajnokság döntőjére 2016. április
29-én Nagyszombatban, a legnagyobb és legmodernebb
szlovák futballstadionban kerül sor.

Mindnyájan játékban vannak
A negyeddöntőbe sikeresen bejutott a Slovnaft Cup
összes eddigi győztes csapata. Az MŠK Zsolna csapata 2012-ben hódította el a trófeát, a Slovan 2013ban, a kassai VSS 2014-ben örülhetett a sikernek, az
AS Trencsén csapata pedig a 2015-ös döntőben győzedelmeskedett. Rendkívül izgalmasnak ígérkezik az a
negyeddöntős mérkőzés, amelyen a 2014-es és a 2015ös győztes, azaz a kassai VSS és az AS Trencsén csapata
találkozik egymással.

Egy kis statisztika
A bajnokság jelenlegi évfolyamának 160 mérkőzésén
636 gól született, amely tekintélyes, mérkőzésenként
csaknem négygólos átlagot jelent. A góllövők táblázata
élén holtverseny alakult ki az egyaránt hat gólt szerző
podbrezovái Adam Žilák, a rózsahegyi Pavol Masaryk és
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az eperjesi Pavol Šafranko között. Nem érdektelen, hogy
a tél folyamán mindhármuk esetében klubcserére került
sor. Žilák már a Borčice, Masaryk a Skalica és Šafranko
a Podbrezová színeiben játszik. Ez azt jelenti, hogy a
Slovnaft Cup bajnokságban szerzett góljaik száma már
végleges.

A győztes a Csehszlovák Kupáért
játszhat tovább
A kupabajnokság döntő mérkőzése 2016. április 29-én Nagyszombatban lesz. A győztes továbbjut az európai kupaküzdelmekbe, valamint a cseh MOL
Cup bajnokság győztesével mérkőzhet meg a presztízsértékű Csehszlovák Kupa elnyeréséért. A Cseh
Futballszövetség elnöke, Miroslav Pelta véleménye szerint a mérkőzés a cseh és a szlovák futball nagy eseménye lesz. A Szlovák Futballszövetség szóvivője, Juraj
Čurný megerősítette a csehszlovák kupadöntő előkészítését: „Az esemény első évfolyamának mérkőzése
Csehországban, a cseh kupagyőztes stadionjában kerül
megrendezésre, majd egy évvel később a helyszínt megcseréljük. A részletekről március végén számolunk be,
amikor már minden részlet ismert lesz.”

Slovnaft Cup: a negyeddöntő programja
2016. március 15. A negyeddöntő egymérkőzéses
formában kerül megrendezésre, amelynek győztese
a középdöntőbe jut.
ViOn Aranyosmarót – MFK Rózsahegy
VSS Kassa – AS Trencsén
MŠK Zsolna – DAC Dunaszerdahely
FK Szenice – Slovan Pozsony

hazai pálya

Töltse le az alkalmazást,
és kövesse a mérkőzéseket

A Slovnaft Jégkorongbajnokság Play Off rájátszási részének
kezdete előtt a Tipsport liga szurkolói nagyszerű ajándékot kaptak:
egy új, könnyen kezelhető alkalmazást vehettek birtokba, amely
számos tájékoztatást nyújt a jégkorongsport napi eseményeiről.

• A
 Csapatok menüpontban attraktív grafikai környezetben mutatkozik be a jégkorongbajnokság összes csapata. A mérkőzések statisztikája, a párosítások vagy
a rekordok keresése még sosem volt ennyire egyszerű.

• A
 z Újdonságok részben olvashatók a nap legfontosabb
hírei a hoki világából. Az Újdonságok kezelése komfortos és időtakarékos módon történik, és az összes hír
egy helyen, könnyen és gyorsan elérhető. Ha valamelyik hír különösen felkelti a figyelmét, azonnal megoszthatja azt a közösségi hálón.
• A
 z alkalmazás legfontosabb része a mérkőzéseket tartalmazó lista, amelyre kattintva elérhető az összes
adat arról a mérkőzésről, amely a felhasználót érdekli.
Az alkalmazásnak természetesen figyelmeztető funkciója is van, amely automatikusan értesítéseket küld a
felhasználónak az általa megjelölt fontos mérkőzések
aktuális állásáról és eredményéről.

• A
 csapatok eredményei áttekinthető módon jelennek
meg a Táblázatok menüpontban, ahol megtalálhatók
a játékosok és a kapusok pontszámai, valamint
bónuszként különböző egyéni statisztikák és rekordok
is, például érdekességek a legmagasabb és a legnehezebb játékosról.
• A
 Tipsport liga alkalmazás minden igazi jégkorongrajongónak örömet szerez, és a laikusok is szívesen használják. A szurkolóknak már nem kell egy csomó weboldalt
megnézniük ahhoz, hogy megtudják a mérkőzések pillanatnyi állását vagy a csapatok helyét a tabellán, mert
márciustól mindez elérhető a saját okostelefonjukon,
tartózkodjanak bárhol világon. Az alkalmazás iOS és
Android platformokon is elérhető.
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Nassfeld:

négy évszakban

Családok, kezdők és haladók számára is ideális helyszín
a síeléshez a Karintia déli részén fekvő Nassfeld, az osztrák
tartomány legnagyobb síterepe, amely nyáron is kitűnő
lehetőségeket kínál az aktív kikapcsolódáshoz.

B

ár itthon a március már a tavasz hírnöke,
az Alpokban ilyenkor még javában lehet síelni.
Az osztrák–olasz–szlovén hármas határ közelében fekvő Nassfeld Karintia legnagyobb síterepe,
egyben Ausztria tíz legkedveltebb síparadicsomának
egyike. Az összesen 110 kilométer hosszú pályarendszer minden nehézségi fokozatban (11 km fekete,
69 km piros, 30 km kék) maradandó élményt nyújt
az április 10-ig tartó szezon során. Ehhez a száz
százalékos hóbiztosság, a 30 modern sífelvonó
(5 kabinos, 4 hatüléses, 4 négyüléses, 17 csákányos)
és a 25 hangulatos hütte is hozzájárul. A síterep vendégeit szombat esténként az Alpok egyik leghos�szabb, 2,2 km hosszú kivilágított sípályája várja.
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Télisportok kavalkádja
Nassfeld azonban nemcsak a síelés és a hódeszkázás, hanem a többi télisport kedvelői számára is
ideális terep. Az öt szánkópálya közül három éjszakai kivilágítással is üzemel. Az északi sí rejtelmeivel is megismerkedhetünk a szombat este is nyitva
tartó Nordic Competence Center területén, ahol az
edzők többek között a biatlon világába is bevezetnek minket. Nassfeld másik vonzerejét a kitűnő időjárás jelenti: a 850 napsütéses óra százzal több,
mint az északi síterepeken. Két hatalmas, panorámás napozóterasz várja a pihenni vágyókat, ráadásul
több helyen is kijelzők mutatják, hogy a pályarendszer
melyik pontja sütkérezik éppen napfényben.

szabadidő

Földön, vízen, levegőben
A napfény és a jó idő itt nyárra is megmarad, aminek a kék Wulfenia, a jégkorszak egyik apró túlélője
is örül, amely kizárólag ebben a régióban virágzik. De
nemcsak emiatt érdemes Nassfeld környékén tölteni
a vakációt – akár egy adriai nyaralással egybekötve.
A Millennium Express, az Alpok leghosszabb kabinos felvonója nyáron is 17 perc alatt szállítja az utasokat 1309 méter magasságon átívelő pályáján az
1919 méter magasan lévő Kofelplatz Madritsche

állomáshoz, ahonnan csodás panoráma nyílik a környező vadregényes tájra. Innen 11,7 kilométeres
hegyikerékpárút vezet le a völgybe, amelyet úgy alakítottak ki, hogy akár gyerekekkel is különösebb veszély
nélkül használható legyen. A környéken emellett számos biztonságos túraútvonal várja az idelátogatókat,
míg a Gail folyón a vadvízi evezést lehet kipróbálni.
A Millennium Express közbenső megállóhelyei is számos élményt kínálnak. A 3 km hosszú nyári bobpálya mellett ott a Felsenlabyrinth mászópark, ahol a
gyerekek az erdei kötélpályaparkban akadályról akadályra küzdhetik le a nehézségeket. Közvetlenül a
Sonnenplateau hegyi állomása mellett található az
1,5 km hosszú, babakocsival is bejárható túraútvonal,
melyet élményállomások színesítenek. Csodás szökőkutakat és vízi installációkat láthatunk, megfigyelhetjük a vízimalom kerekének működését, vagy akár
gátat is építhetünk.

Programok szezonja
Nassfeld számos izgalmas programmal
kényezteti vendégeit a teljes szezon során.
A szombatonkénti éjszakai síelés idejére
különleges karintiai kóstolóra lehet helyet
foglalni a sífelvonóban, házi sonkák, sajtok,
finom italok kíséretében.
• Március 12–13. között tartják az
Alpok legnagyobb napozóteraszának
nyitóünnepségét.
• Március 20–26. között húsvéti
meglepetések
várják a gyerekeket.
• Március 28. és április 3. között nagy
dobásnak ígérkezik az első Full Metal
Mountain zene- és sífesztivál, de fergeteges
bulit hoz az április 10-i síszezonzáró
ünnepség is.

Részletekért, ajánlatkérésért hívják a budapesti
Nassfeld Irodát (1052 Budapest, Fehér Hajó utca
8–10.) a +361-329-6355 telefonszámon, vagy
írjanak e-mailt a magyar@nassfeld.at e-mail
címre, és a Nassfeld-szakértő utazási tanácsadók
megtalálják a legkedvezőbb ajánlatot!
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gasztronómia

Húsvéti

tojásköltemények

Húsvéti vendégvárónak, vagy csak önmagukért is készíthetjük ezeket az egyszerű, ám annál finomabb, tojásból
varázsolt költeményeket. Süssük, főzzük, buggyantsuk,
vagy csak keverjük: ez a mindennapi alapanyag átváltozó
művészként viselkedik a konyhában.
22
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gasztronómia
Hozzávalók: 4 kenyérszelet, 10 dkg sonka szeletelve, 3 dkg reszelt sajt, diónyi
vaj, 2 tojás. A besamelmártáshoz: 2 dkg liszt, 2 dkg vaj, 3 dl tej, 2 ek. reszelt
sajt, só, frissen őrölt bors, frissen őrölt szerecsendió, snidling.

Croque Madame
Így készül:

1) Egy serpenyőben olvasszuk meg a besamelhez való vajat, majd szórjuk meg a
liszttel, és alacsony lángon kevergessük. 2) Mikor enyhén barnulni kezd, öntsük

fel a tejjel, és keverjük tovább, míg be nem sűrűsödik. Ekkor, még forrón, de már
a tűzről levéve adjuk hozzá a reszelt sajtot, kavargassuk, míg felolvad, és fűszerezzük ízlés szerint. 3) A kenyérszeleteket pirítsuk meg. Még melegen vajazzuk,
kenjünk rá besamelt, tegyünk rájuk sonkaszeletet, majd reszelt sajtot, és tartsuk
addig a sütőben, míg a sajt rá nem olvad a négy szelet kenyérre. 4) Ekkor vegyük
ki őket, mindre tegyünk még egy adag besamelt, és fektessük egymásra a kenyereket. Erre is tegyünk mártást, a tetejére pedig sajtot. 5) Tegyük vissza a forró
sütőbe, és amíg összeolvad, készítsünk egy-egy tükörtojást a tetejükre.
S&L-infó: A Croque Madame-ot a szendvicsek királynőjeként is
emlegetik. Elkészíthetjük a recept Croque Monsieur verzióját is,
ennek a tetejére nem kerül tükörtojás.

Zöldséges omlettroló
Így készül:

1) A rizst és a kockákra vágott zöldségeket pároljuk meg sós vízben,
majd elegyítsük őket, és tegyük félre, melegen tartva. 2) A tojáso-

kat üssük nagyobb keverőtálba, majd habverővel habosítsunk rajtuk. 3) Közben egy serpenyőben hevítsük fel a vajat, és dinszteljük
meg rajta az apróra vágott hagymát, majd öntsük bele a tojást is.
Lassan süssük, és folyamatosan figyeljük, nehogy megégjen az alja.
4) Amikor a teteje már megszilárdult, el is készült az omlett, ezért
vegyük le a tűzről. 5) Ekkor az előkészített zöldséges rizst terítsük
szét rajta, majd egy lapát vagy a kezünk segítségével tekerjük rolóvá.
Nem baj, ha kissé lapos lesz. Hosszú snidlingszálakkal kössük össze
az omlettrolót, majd vágjuk fel kisebb darabokra.
Hozzávalók: 12 tojás, 10 dkg vaj, 1 fej vöröshagyma, 20 dkg
rizs. Zöldségek ízlés szerint: paprika, zöldbab, borsó, répa, friss
snidling, só, frissen őrölt bors.

S&L-tipp:
Ha vékony tésztát
szeretnénk,
a 12 tojást és
a vajat is arányosan
osszuk 2-3 részre,
így töltsük meg
a rizzsel. Kisebb,
de könnyebben
kezelhető dara
bokat kapunk. Az
omlettbe tehetünk
apróra vágott friss
fűszernövényeket is.

Hozzávalók: 1 cs. rétestészta, 12 tojás, 10 dkg sonka, 1 vöröshagyma,
2 ek. apróra vágott snidling, só, frissen őrölt bors, friss kakukkfű, vaj.

Tojásos rétesfalatok
Így készül:

1) A rétestésztát szobahőmérsékleten pihentessük egy ideig, majd hajtsuk szét egy

vágódeszkán, és vágjuk fel akkora kockákra, amelyek épp kilógnak egy muffinsütő tepsi
mélyedéséből. 2) A mélyedéseket kenjük ki olvasztott vajjal, majd helyezzünk bele
négy, egymásra rakott tésztácskát. 3) A tojásokat verjük fel egy edényben, és adjuk
hozzá a finomra vágott vöröshagymát, valamint a csíkokra vagy kockákra vágott sonkadarabkákat. Sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük, majd jól keverjük el ismét. 4) A sütőformába bekészített tésztakosarakat töltsük fel velük, és toljuk 180 °C-ra előmelegített
sütőbe 20 percre, vagy amíg aranyszínűvé válik a tészta teteje.
S&L-tipp: A tojáshoz gyakorlatilag bármelyik kedvenc fűszerünket
hozzáadhatjuk, izgalmas lesz, ha szerecsendiót vagy sajtot reszelünk
bele, tetejét pedig friss fűszernövény-levélkékkel turbózzuk.
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gasztronómia
Hozzávalók: A tésztához: 30 dkg liszt, 1 ek. cukor, 1 kk. só, 2 kk. élesztő,
diónyi vaj, 1,5 dl tej. A Benedek-tojáshoz: 4 tojás, 15 dkg pármai sonka, só,
frissen őrölt bors, 1 ek. vaj, 1 tk. ecet. A hollandi mártáshoz: 2 tojássárgája,
12 dkg vaj, 1/2 -1 dl citromlé, 2 ek. víz, fehér bors, Cayenne-bors.

Benedek-tojás
Így készül:

1) Szórjuk a lisztet egy nagy edénybe, adjuk hozzá a többi tésztaalapanyagot, és dagas�-

szuk közepes keménységűre, majd kelesszük. Nyújtsuk ki egy centi vastagra, szaggassuk
ki pohárral, majd búzadarával meghintett deszkán kelesszük még 15 percig. Vastag serpenyőben zsiradék nélkül, lassan, mindkét oldalát süssük pirosra. 2) A mártáshoz a tojások sárgáját verjük fel kissé citrommal, majd vízgőz fölé helyezett edényben habverővel pár
perc alatt dolgozzuk habosra. 3) A tűzről levéve, az olvasztott vajat belekeverve habosítsuk tovább: ettől krémes lesz. Ízesítsük sóval, borssal, és tartsuk melegen. 4) A sonkaszeleteket pirítsuk meg egy serpenyőben. 5) A buggyantott (posírozott) tojásokhoz ecetes-sós
vizet forralunk. Merőkanálba üssük a tojásokat úgy, hogy a sárgája egyben maradjon, s lassan csúsztassuk őket a már csak gyöngyöző vízbe 5 percre. Ezután helyezzük őket itatóspapírra. 6) Vágjunk ketté egy kisült tésztát, tegyünk bele két szelet sonkát, rá egy buggyantott
tojást, a tetejére pedig locsoljuk a mártást, majd szórjunk rá friss borsot, snidlinget.
S&L-infó: A pletyka szerint egy Wall Street-i tőzsdeügynöknek
köszönhetjük a Bendek-tojást, aki másnaposság ellen rendelte
az első hallásra furcsának tűnő ételkombinációt.

Hozzávalók:
4 tojás, 4 ek. cukor,
4 ek. liszt,
8 dkg vaj, 1 cs.
sütőpor, 1 csipet só,
25 dkg mascarpone,
1 cs. vaníliás cukor,
2 ek. porcukor,
2 ek. hámozott,
pirított pisztácia,
barackbefőtt.

Barackos piskóta
Így készül:

1) A tojássárgájákat keverjük simára a cukor-

Tojáslikőr
Így készül:

1) A tejet és a tejszínt keverjük össze, majd forraljuk fel,

s öntsünk hozzá 10 dkg porcukrot. A forralás után vegyük
le a tűzről és tegyük félre. 2) A sárgákat keverjük habos,
fehér színűre a maradék porcukorral, s a még forró tejszínes-cukros tejet lassan adagoljuk hozzá, végig simára
keverve. 3) Mikor szoba-hőmérsékletű, öntsük hozzá a
rumot, és kaparjuk bele a vaníliarudak magjait is. Töltsük
szép üvegekbe, majd rázzuk össze és tegyük legalább fél
napra hűtőszekrénybe. 4) A tojáslikőr egy hét múlva lesz
igazán tökéletes, ha naponta összerázzuk az üveget.
Hozzávalók: 5 dl tej, 2,5 dl tejszín, 2 vaníliarúd,
25 dkg porcukor, 5 db tojássárgája, 2,5 dl fehér rum.
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ral és az olvasztott vajjal. Fokozatosan adjuk
hozzá a lisztet és a sütőport, vigyázva, hogy
mindig sima legyen a massza. 2) A tojásfehérjéket verjük kemény habbá, majd óvatosan adjuk a masszához, míg tökéletesen
össze nem simul a két állag. 3) Kenjünk ki
egy tepsit, és öntsük bele a piskótát – nem
baj, ha vékony lesz a réteg. Melegítsük elő
a sütőt 180 °C-ra, és toljuk be a tepsit.
4) A sajtkrémet közben készítsük el a mascarpone, a porcukor és a vaníliás cukor keverékéből. Ha túl folyékony, tegyünk bele több
porcukrot. 5) A kihűlt tésztát vágjuk kockákra, majd tegyünk rájuk egy-egy evőkanálnyi krémet, és fél-fél barackot, így tükörtojásnak álcázott süteményt kapunk. Szórjuk meg
pisztáciadarabkákkal.

S&L-tipp:
A piskótatészta
annál könnyebb,
minél több
tojásból készül.
Ha vastagabb
tésztájú süteményt
szeretnénk,
csak növeljük a
tojások számát és
arányosan a többi
hozzávalót. Ha elég
vastag, kettévágva
meg is tölthetjük
a mascarponés
krémmel.

VEGYEN RÉSZT A RÉGIÓ

LEGJELENTŐSEBB

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

Tavaszi kultúrcsokor

Tánc, opera,
filmek, könyvek

az egész családnak

discoshow
We Love The 90´s

Pozsony, 2016. március 18.

Dr. Alban, ICE MC és a Whigfield, a 90-es évek három legsikeresebb előadója, akik
most Szlovákiába látogatnak, hogy egy nagyszabású discoshow műsorban lépjenek
fel. Velük együtt egy kis időre mi is visszatérünk a múlt századba, hogy egy élő showműsorban ismét átéljük az egykori diszkók csodálatos hangulatát. Az este ezzel még
korántsem ér véget, a nézőközönségre egy oldies videodiszkó vár, amelyben a 70-es,
80-as és 90-es években készült videoklipeket mutatnak be egy nagyméretű
LED-kivetítőn, valamint a teremben elhelyezett további, kisebb képernyőkön.
www.ticketportal.sk

Ï

gitárlegendák
Ï

metalopera
Avantasia

Besztercebánya – 2016 március 27., Pozsony – 2016. március 28.

A két helyszínen megrendezésre kerülő háromórás húsvéti koncertsorozat a metálrajongók nagy ünnepe lesz. Minden idők legsikeresebb metálzenei operája, amely rendre százezres nézőközönséget vonz az előadás helyszínére, Szlovákiába látogat.
Címe az Avalon és a fantáziaszavak egyesítéséből származik, az
opera megnevezés azonban nem egészen pontos, mivel a dalok
inkább kötetlenül követik egymást, mindegyiknek saját cselekménye van, és minden főhőst egy énekes személyesít meg.
A melodikus power metál stílust a zenekari részeknek köszönhetően szimfonikus metálzenének is nevezik.
www.ticketportal.sk
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Ï

Michael Angelo Batio
& Black Hornets és Henry Tóth
Pozsony – 2016. március 31., Nyitra – 2016. április 1.,
Vágújhely – 2016. április 2.

A Guitar One Magazine így írt Michael Angelo Batióról: „A valaha volt,
és ma élő legnagyobb gitárosok egyike”. A világ leggyorsabb kezű
gitárosa, a gyors ujjas technika úttörője, amelyet az egész világon
bemutat és tanít. Mellette egy másik világnagyság, a szlovák származású legendás gitárjátékos, Henry Tóth is jelen lesz a színpadon,
ami kiváló, különlegesen gazdag zenei élményt sejtet. Batio a Black
Hornets nevű együttesével érkezik, amelyben a kiváló Gianna Chilla
olasz rockénekesnő is szerepel.
www.ticketportal.sk

kultúra

A vörös kapitány
Forum film

Dominik Dán detektívregényének ötletei alapján készült film.
Az 1992-es év forró nyarában járunk, amikor a temetőben
a templomszolga holttestét ásták ki, a fejében egy szöggel.
Krauz, a fiatal detektív megállapítja, hogy az áldozat megkínzásának
a hátterében a volt titkosrendőrség áll, valamint az a soha meg
nem talált, a papok állítólagos bűntetteit tartalmazó dokumentum,
amellyel a rendőrség zsarolta az egyházat. Krauz a csehszlovák
állam széthullása után útra kel, hogy megtalálja a vörös kapitányt,
aki egykor a „végső” kihallgatások specialistája volt. A vörös
kapitányt azonban nem csak ő keresi…
Bemutató: 2016. március 17.

könyv
Terényi Gyöngy
Bőrművesség

¿

Cser Kiadó

Ebben a könyvben a kezdő és a
gyakorlott készítő egyaránt útmutatást talál, hogyan fogjon hozzá
a tervezéshez, milyen eszközöket
szerezzen be, milyen technikákkal
készítsen bőrtárgyakat.

Á

film

Laszlo Bock
A Google-titok
Irányítsd és éld az életed
Bookline Könyvek

Manapság nehezebb a Google munkatársává válni, mint felvételt nyerni a Harvardra.
A világ egyik legsikeresebb vállalata kizárólag a legjobbakat keresi, és hogy megtalálja
őket, képes akár új szabályokat is teremteni
a munka világában.

¿

DVD

Wilsonváros
Magic Box

Az első világháború befejeződött, és egy
közép-európai eldugott vidéki kisváros
polgármestere eltervezte, hogy a várost
Wilsonvárosra nevezi át, és az Egyesült
Államokhoz csatolja. A terve azonban
akadályba ütközik: a városban egy titokzatos gyilkos garázdálkodik. Segítséget nem
más, mint maga Wilson elnök küld
a városba egy FBI-szakértő személyében,
és elkezdődik a küzdelem.

A lelkünket áztatja az eső
Magic Box

Á

A fiatal, szökésben lévő bűnöző elrabol
egy gépkocsit, ám közben kiderül, hogy
a gépkocsiban ott ül egy tizenegy éves
lány (a fiatal Kristína Svarinská) is. Eleinte
emberrablásnak tűnik az egész, csakhogy ők ketten közel kerülnek egymáshoz, hiszen mindketten a szabadságukat
keresik. A 2002-ben készült kiváló filmet
most adták ki első alkalommal DVD-n.

zene
Komajota
Másik Nap

9

Komajota

A zenekar fennállásának
10. évfordulóján egyfajta zenei naplót adott ki.
A napló öt évig készült, az alapját a 2011 és 2015
között szerzett dalok alkotják. A különböző dalok
egyvelege rendkívül érdekes és szórakoztató – a
zenei hangzást az elmaradhatatlan billentyűs hangszereken kívül ízlésesen egészíti ki a cimbalom, az
elektronika és a vonós hangszerek.

Štefan Kocán a Aleksandra
Pospíšila-Borodulina
Songs of Love and Death
Viva Musica!

9

A fiatal szlovák operaénekesgeneráció kiemelkedő képviselője vendégszereplőként a világ
számos presztízsjelentőségű színpadán megfordult már. A CD-n Aleksandra Pospíšila-Borodulina lett
zongoraművésznő kíséretében adja elő Rubinstein Perzsa szerelmes dalok és Muszorgszkij Haláltánc című szerzeményét.
2016. március | stílus&lendület |
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rejtvény

A rejtvény megfejtését 2016. március 20-ig kérjük nyílt levelezőlapon a Slovnaft címére beküldeni (SLOVNAFT, a.s., Podniková komunikácia, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
e-mail: magazin@slovnaft.sk). A levelezőlapra kérjük, írják rá: Stílus és Lendület. Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Hervai Gizella (Felsőpatony), Zsupcsán Eszter
(Kisgéres), Szabó László (Muzsla). Gratulálunk!
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horoszkóp

Változás

és fejlődés
márciusban

Juliette
Binoche
1964. március 9.

Jon
Drew
Daniel
Bon Jovi
Barrymore
Craig
1962. március 2. 1975. február 22. 1968. március 2.

A tavaszi szél változást és új energiákat hoz magával. Számos
progresszív döntést hozhatunk, és eddig ismeretlen úton
indulhatunk el. Ne tartsunk a változástól, hiszen csak rajtunk
múlik, hogyan építjük be az új tapasztalatokat az életünkbe.

Kos

Mérleg

Bika

Skorpió

Ikrek

Nyilas

Rák

Bak

Március 21. – április 21.

Kirobbanó energiára és számos új lehetőségre számíthat ebben a hónapban. Ez a hónap tökéletes arra,
hogy maga mögött hagyjon mindent, ami hátráltatja.
Bátran vágjon bele munkahely- vagy iskolaváltásba!

Április 22. – május 21.

Rugalmasságra és alkalmazkodóképességre lesz
szüksége, hogy az új kihívások által felülírja régi, avítt
sémáit. Használja ki okosan ezt a kedvező időszakot,
és gondoljon azokra is, akik hozzásegítették a sikerhez!

Május 22. – június 21.

Munkahelyén vagy lakókörnyezetében most akarvaakaratlanul vezető szerepbe kerülhet, és sikerre vihet
egy közösségi ügyet. Kapcsolataiban némi kockázatot is érdemes vállalnia: kezdeményezzen, és hágja át
saját szabályait – az eredmények önt fogják igazolni.

Június 22. – július 21.

Új dolgokkal és gondolatokkal fog megismerkedni,
melyeknek köszönhetően változik a világnézete, a
motivációi és az ambíciója is. Erkölcsi kérdésekben
vállalja fel a véleményét, meglátja, több támogatója
van, mint gondolná.

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

Márciusban csak olyasmibe vesse bele magát, ami
valóban fontos önnek, tehát bátran hallgasson a szívére. Kerülje a titkolózást, a méltányos osztozkodás
és a bizalom a legfontosabb ebben a hónapban.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Februárhoz hasonlatosan ez a hónap is nyugalmas
lesz, ezt pedig kihasználhatja az eddig halogatott feladatok rendbetételére. Most könnyedén rendezheti
a pénzügyeit, sőt egy megtakarítási programba is
belevághat.

Szeptember 23. – október 22.

Ez a hónap az egészségről szól. Könnyebben megtalálják a testi-lelki egyensúlyt, ha időt szánnak táncra,
jógára. A párkapcsolatban élőknek most érdemes
megbeszélniük a jövőt érintő kérdéseket.

Október 23. – november 22.

Lépjen át azokon a szokásain, amelyek már csak vis�szahúzzák, és kezdjen valami újba – a váltást akár
egy hobbiján keresztül is megteheti. Ha van gyereke,
most foglalkozzon vele többet.

November 23. – december 22.

Párkapcsolatában energikus, életteli lesz, így könnyen
újra pezsgővé és izgalmassá varázsolhatja szerelmüket. Márciusban előtérbe kerül a családja, és gyerekkori emlékek idéződhetnek fel, melyek segíthetnek
abban, hogy lezárjon egy régóta húzódó problémát.

December 23. – január 19.

Kiváló időszak ez arra, hogy amit eddig halogatott,
most végre megtegye, vagy tapintatosan elmondja.
Ne görgesse tovább a problémákat, most minden adott
lesz ahhoz, hogy diplomatikusan lezárhassa őket.

Vízöntő

Január 20. – február 18.

Márciusban újra magára talál. Ettől magabiztos és
nyugodt lesz, erő sugárzik majd önből, és úgy érzi,
bármilyen helyzetben el tudja érni azt, amit szeretne.
Ezt a pozitív erőt mások is érzik, így számíthat arra,
hogy környezetében rendkívül népszerű lesz.

Halak

Február 19. – március 20.

Míg február az érzelmekről szólt, márciusban inkább
az élet gyakorlati oldalai kerülnek előtérbe. Ha életmódot kíván váltani, most meglesz hozzá a kellő akaratereje, ráadásul az első eredmények is hamarabb
fognak jelentkezni, mint gondolná.
2016. március | stílus&lendület |
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Slovnaft-hírek

Kukkonia:

a gyermekkor íze

Prémiumminőség. A Slovnaft név említésével automa
tikusan az üzemanyagok jutnak az eszünkbe.
Legújabban azonban a benzinkutakon kiváló
minőségben elérhető a házi tejben lévő energia is.
A Kukkonia feliratról és a dunai tündérrózsát ábrázoló
motívumról ismerhető fel. Ezzel a márkanévvel
töltőállomásaink kínálata fokozatosan több magas
minőségű élelmiszerrel fog gyarapodni.

S

zületésünk után a tej az első és legfontosabb tápanyagunk. Miért kellene elfeledkeznünk a régiónkban
megtermelt kiváló minőségű tejről csak azért, mert
már felnőttünk?
Az élelmezési szakemberek véleménye szerint jelentősen
javíthatjuk az életminőségünket, ha étlapunkra felvesszük
a környezetünkben megtermelt élelmiszereket. Ezek közé
tartozik például a Kukkonia természeti környezetében megtermelt finom tej is. Nem tudja, hogy hol van Kukkonia?
A térképen hiába is keresi. Kukkonia azonban igenis létezik,
és lehet, hogy ön is naponta járja az útjait.

Európai különlegesség

Kukkonia a Csallóköz – Európa legnagyobb folyami szige
tének – egyik eredeti megnevezése. Ez a mérsékelt dom
borzatú, napfényjárta, termékeny mezőgazdasági terület
ősidők óta az illatok és ízek gazdagságát kínálja. Ezért
a Kis- és a Nagy-Duna által határolt fejlődő térség
a régió hagyományos nevét választotta új projektje címéül. A terület kövér, termékeny földje
alatt Közép-Európa legnagyobb ivóvízkészlete
rejlik. A víz minőségét nagyra értékelte a világhírű óceánkutató, Jacques-Yves Cousteau is,
aki kijelentette, hogy ez a víz az egész bolygónkon egyedinek számít. Élő erőt ad
mindennek, ami ezen a nagy,
folyókkal határolt szigeten
megterem. A prémium
minőségű Kukkonia
tejnek is.

Mindent a régióbeli farmokról

A Csallóköz hagyományos gasztronómiája az itt tenyésztett
mangalica sertésre, a vadhúsra és az édesvízi halakra épül.
A régió gasztronómiai hagyományaihoz azonban elengedhetetlenül hozzátartoznak a kiváló tésztaételek és a hagyományos házi készítésű tejtermékek is. A csallóközi emberek a
házi tejből sajtot, vajat, túrót és kefirt készítettek. A csallóközi
régió farmjairól, a helyi termelőktől származó tej a mai napig is
Kukkonia fehér kincse maradt. A prémiumminőségű tej a PETflakonoknak köszönhetően sokáig megtartja friss ízét és illatát. A palackozást a sokéves hagyományokkal rendelkező nagymegyeri Euromilk Rt. végzi. A régió, ahol kiváló bort készítenek,
egyben a különlegesen jó minőségű tej származási helye is.

Kukkonia a labdarúgók mezein

A tej egy kivételes folyadék. Ugyan más forrásokból – mint
a zöldségek, hüvelyesek vagy a tenger gyümölcsei – is
beszerezhetjük a benne található tápanyagokat, de csak
a tej biztosítja őket teljes mértékben felhasználható formában. A tejben érvényre jut minden környezeti esszencia, így
a csallóközi tej is hatalmas gazdagságot hordoz magában.
A Kukkonia feliratot és a dunai tündérrózsát viselik mezükön
a Dunaszerdahelyi DAC labdarúgói is. Ők is a Csallóköz ízeit
és szépségeit népszerűsítő érdekes projekt nagykövetei.
Barbora Drabková
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Szlovákia legtermékenyebb
régiójából származó tej már kapható
a SlovnaŌ kijelölt benzinkútjain.
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