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ÚJ, INGYENES  
UTAZÁSI MAGAZIN

A kíváncsi utazók lapja

A Drive a MOL utazásfókuszú 

kéthavi magazinja, amely az 

ország közel 250 Slovnaft- 

töltőállomásán ingyenesen elérhető. 

A lap célja, hogy itthoni és határokon 

túli utazásra inspirálja az olvasókat, így 

a tematikában egyaránt fordulnak elő 

hosszabb útleírások, túraútvonalak, 

toplisták változatos témákra, városleírá-

sok, tematikus összeállítások, valamint 

desztinációkhoz köthető gasztronómiai 

érdekességek. Konkrét tippek, szállás- 

és étteremajánlatok, programjavaslatok 

és egyéb praktikus információk is helyet 

kapnak a lapban, olykor ismert emberek 

tolmácsolásában, megszólaltatásával. 

Bár a tartalom a határokon túlra, így 

a repülővel megközelíthető úti célokra is 

kiterjed, az elsődleges fókusz az autós 

utazáson van. Ennek köszönhetően az 

autós anyagok kiemelt helyet kapnak 

a tartalomban, legyen szó tesztekről, 

autós újdonságokról vagy éppen az 

autóval való utazáshoz tartozó praktikus 

információkról, tanácsokról.

A magazin három nyelven jelenik meg, 

a MOL leányvállalatain keresztül Szlová-

kiában szlovák és magyar nyelven, illetve 

Romániában román és magyar nyelven 

is. Az első lapszám esetében mindhárom 

magazin a belföldi úti célokra fókuszál.

MÉDIAAJÁNLÓ      2020

TERJESZTÉS:
Az ország közel 250 Slovnaft-töltő- 

állomásán, illetve a MOL Románia és 

a MOL Magyarország kútjain.

Példányszám:

• Magyarország: 110 000 pld.

• Szlovákia:

– Magyar nyelven: 5000 pld.

– Szlovák nyelven: 40 000 pld.

• Románia:

– Magyar nyelven: 10 000 pld.

– Román nyelven: 55 000 pld.

NÉHÁNY TÉMA A JÚLIUS-AUGUSZTUSI 
TARTALOMBÓL:
•  bebarangoljuk a „szlovák tenger” címre pá-

lyázó fenséges hazai tavakat, víztározókat

•  a Mihály-aknától a kálváriáig bejárjuk az 

ezüstváros, vagyis Selmecbánya szépségeit

•  kalandozásra csábítanak a hazai folyóvizek, 

sorra vesszük a szépségeket, kihívásokat

•  elzarándokolunk a késmárki fatemp-

lomhoz, mely világörökségi kincs

•  segítségül hívjuk a szelet: irány a leg-

népszerűbb kitesurf-helyszínek!

•  Kassa ízei íncsiklandozóak, sokat ígér-

nek, most felfedezzük őket

•  családjáról és mániájáról, a motoro-

zásról is mesél nekünk a népszerű 

Dakar-ralis, Štefan Svitko 

ONLINE JELENLÉT:
A Drive magazin online platformja  

augusztus 15-én élesedik, napi  

1-3 frissüléssel, részben a magazin  

tartalmaiból építkezik, de nagyobb  

részt önálló utazási anyagokkal  

jelentkezik majd.

AZ ELSŐ LAPSZÁMRÓL:
A magazin első lapszámának megjele-

nésekor még csak óvatos nyitás zajlik 

a koronavírus világjárvány miatt, így ez 

a szám főképp belföldi célpontokra fó-

kuszál. Átfogó országjáró tartalmakat és 

tippeket kínál, figyelembe véve minden 

óvintézkedést és előírást.

A DRIVE OLYAN, MINT 
EGY JÓ BARÁT: ADSZ 

A TANÁCSAIRA, ÉS 
ÖRÖMMEL UTAZOL VELE.

FRESH CORNER
AZ ÖRÖK PÁROS:  

KÁVÉ ÉS VÍZ

AZ ÉHES  
UTAZÓ
KASSA ÍZEI

BAKANCSOS
LAZULÁS ÉS 
ADRENALIN

ÉLETRE KELT 
LEGENDÁK

POZSONY 
A MOZIVÁSZNON

A Dakarnak köszönhetően 
szerettem meg a Tátrát

ŠTEFAN SVITKO 
TIPPJEI

 A HÓNAP ÚTJA  
A SZLOVÁK TENGER
SZLOVÁKIÁBAN A KISGYEREKES CSALÁDOK 
ÉS AZ ADRENALINFÜGGŐK IS MEGTALÁLJÁK 
A SZÁMÍTÁSUKAT KAPHATÓ  
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VERSENY A SZÉLLEL
Szelni a vizet, miközben lobog a hajunk a szélben? Ennek élménye manapság 

már gond nélkül elérhető Szlovákiában!

iteboard vagy kitesurf a helyes meg-

nevezés? Még azok sem értenek 

egyet a kérdésben, akik gyakran hó-

dolnak ennek a sportágnak, amely a vízisí 

és a sárkányeregetés egyfajta kombináci-

ója: siklunk a víz felszínén, miközben csak 

a szél hajtja a kite-ernyőnket, vagy inkább 

szörfözünk rajta. Mindenesetre az egyik 

legdinamikusabban fejlődő nyári mozgás-

fajtáról van szó. Egy deszkán állunk, kötelek 

segítségével irányítjuk az ernyőt, a könnyed 

relaxálástól a vad hullámlovaglásig pedig 

sok mindenben lehet részünk: minden az 

időjáráson és a szélerősségen múlik.

ADDIKTÍV      41

 X L E G A L Á B B  7 m/s

Kite-ozásra alkalmas vízfelület Szlováki-

ában is nem egy helyen található. Mivel 

a technológia mára sokat fejlődött, a 

kezdők is képesek elsajátítani a speciális 

deszkák és kite-ernyők irányítását – 

természetesen az alapok elsajátítására 

szolgáló rövid tanfolyam elvégzését 

követően. 

Elméletileg egyetlen deszkával egy 

életen át lehet kite-ozni. „Az egyszerűb-

bek teljes alapfelszereléssel 1500-2000 

euróba kerülnek, az extra modellek 

3000 euróba. A deszka egy egész életre 

szóló befektetés, de nem törhetetlen, 

vigyázni kell rá” – magyarázza a podo-

lini születésű Dominik Fedorek, aki 27 

évesen már tapasztalt kitesurf-oktató-

nak számít. Hogy mi fogta meg ebben 

a sportban? Ugyanaz, mint több millió 

társát a világban. „Elképesztő érzelmeket 

vált ki belőlem. Nagy adrenalinlöketet 

ad, egyúttal pihentet is és kikapcsol. Rá-

adásul minden kite-ozó tegezi egymást. 

Szlovákiában mintegy ötszázan vagyunk” 

– mondja Fedorek. Menő felszerelés 

ide vagy oda, kite-ozáskor mindenről az 

időjárás dönt. Ha nem fúj a szél, a csúcs-

kategóriás ernyőnkkel sem tudunk mit 

kezdeni. „A legalkalmasabb a 7–10 mé-

ter/másodperc erősségű szél, a haladók 

azonban akár a 15 m/másodpercessel is 

megbirkóznak. Ennél erősebb szélben a 

kite-ozás már meglehetősen veszélyes” 

– figyelmeztet Fedorek, hozzátéve, hogy 

ennek a sportnak akár télen is hódolha-

tunk, snowkite-ozáskor a deszkát sílécek 

vagy snowboard helyettesítik.

3. DUNA–SOMORJA–CSÖLÖSZTŐ
Somorja, a festői csallóközi kisváros 

300 méteres folyóparttal is büszkélked-

het. Nagy pluszt jelent a töltés mellett 

kiépített x-bionic®sphere komplexum, 

ahol egyebek mellett szaunavilág, 

úszómedence és lovarda is várja a lá-

togatókat.

4. NAGYDOMÁSA (VEĽKÁ DOMAŠA)
Kelet-Szlovákia zöld gyöngyszeme az 

Ondavai-hegyvidéken bújik meg. A víz-

tározó a közelmúltig vízhiánnyal küzdött, 

idén azonban már elérheti a megszokott, 

14 kilométeres hosszt.

1. A DUNA PARTJA SZEMET (KALINKOVO)  
ÉS GÚTOR (HAMULIAKOVO) KÖZÖTT
A windsurfösök körében is népszerű,  

Pozsonytól mindössze 15 km-re, délke-

letre található terület Szemet és Gútor 

felől is megközelíthető. A folyó túloldalán 

található a modern művészetek múzeu-

ma, a Danubiana.

2. VÁGKIRÁLYFA
A Vágsellyei járásban fekvő településen 

– a Vágon kialakított vízlépcsőrendszer 

részeként – egy víztározó is található. 

Márciustól októberig ideális körülmények 

várják itt a vízi sportok szerelmeseit.

„ELKÉPESZTŐ 
ÉRZELMEKET VÁLT 
KI BELŐLEM. NAGY 

ADRENALINLÖKETET 
AD, EGYÚTTAL 

PIHENTET IS ÉS 
KIKAPCSOL.”

K KÖLTSÉGEK
KÉTÓRÁS ALAPOZÓ 
KURZUS: 
50-től 100 euróig. 

A KURZUSOK IDŐ- 
TARTAMA: egynapos 95 €, 
háromnapos 300 €,  
egyhetes kb. 500 €

A NÉPSZERŰ DUNA  
MENTI KERÉKPÁRÚT 
GÚTORT IS ÉRINTI.

CSÖLÖSZTŐ  
POZSONYBÓL HAJÓVAL 
IS ELÉRHETŐ.

VÁGKIRÁLYFÁN HOGÁSZ- 
TERÜLET ÉS VÉDETT MADÁR- 
SZIGET IS TALÁLHATÓ. 

AZ ITT TALÁLHATÓ VIZEKBEN 
23 HALFAJ ÉL, A KÖZELBEN 
5 ÜDÜLŐKÖZPONT MŰKÖDIK.

 X  K I T E - O Z Á S R A  A L K A L M A S  H E LY E K  S Z L O VÁ K I Á B A N

SZLOVÁKIÁBAN 
IS TALÁLHATÓK 
KITE-OZÁSRA  
ALKALMAS 
VÍZFELÜLETEK.

 JÓ TUDNI  

D R I V E  M A G A Z I N

EZÜSTVÁROS
A mai Szlovákia területén a történelem folyamán mintegy 

4500 tonna ezüstöt termeltek ki, ennek több mint  
80 százalékát Selmecbánya környékén.

22        VÁROSI MEGÁLLÓ 

 1. GLANZENBERG 
A régi várost a Glan-

zenberg-magaslaton 

(794 m) alapították, 

ott, ahol a régió 

20 legfontosabb érc-

telepe közül három, 

a Spitáler, a Bieber és 

a Terézia is a felszínre 

ér. Ércet már a kelták 

is bányásztak itt, 1500 

körül pedig 200 méte-

res mélységig jutottak 

a bányászok.

 2. MIHÁLY-AKNA 
A Szentháromság téren 

található információs 

központ épületébe 

torkollik a Mihály-ak-

na. Ez a tárna is a 

vízelvezetést szolgálta. 

Generációk sora épí-

tette ki az idővel egyre 

összetettebbé váló 

tárnarendszert. A leg-

hosszabb föld alatti 

alagút 16 km-es, és 

a Garamban végződik.

 3. NAGY 
 VÍZTÁROZÓ-TÓ 
A Ferenc-akna leg-

mélyebb pontja 61 

méterrel van a tenger 

szintje alatt. Innen 

a vizet bányatavak 

segítségével szivaty-

tyúzták ki. A szivaty-

tyúkat esővízzel és 

olvadt hóval működ-

tették. A közvetlenül 

a Glanzenberg-csúcs 

alatt található Nagy 

Víztározó-tó fürdési 

lehetőséget kínál.

4. ÓVÁR ÉS 
 ÚJVÁR 
A Szentháromság tér 

fölött magasodik az 

Óvár, amely eredetileg 

templomként szolgált, 

mielőtt a török fenye-

getés hírére erőddé 

alakították volna. 

A közeli magaslaton 

húzták fel a ragyo-

góan fehér színben 

pompázó Újvárat.

5. KÁLVÁRIA 
A Glanzenbergtől 

keletre, a Scharffen-

berg-dombon (726 m) 

1745 és 1751 között 

épült fel az impozáns 

Kálvária. A város-

nak – köszönhetően 

a többezer tonna 

kibányászott ezüstnek 

és a mintegy kétszáz 

tonna aranynak – nem 

voltak anyagi gondjai 

az építtetés során.

6. BOTANIKUS 
KERT 
1762-ben Mária 

Terézia alapította meg 

a világ első műszaki 

felsőoktatási intéz-

ményét, a Bányászati 

Akadémiát. Az épü-

letegyüttest ma 

botanikus kert övezi, 

ahol egyebek mellett 

mammutfenyőket is 

megcsodálhatunk.

3.

4.

1.

5.

2.

6.

4.
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kassaiak jól tudják, hogy a szívhez 

a gyomron át vezet az út. Bár a csak-

nem háromszázezres kelet-szlováki-

ai nagyváros sem területével, sem lakosainak 

számával nem tűnik ki az európai városok 

közül, Kassa központja mégis mindenkit el-

bűvöl. Ráadásul számtalan kis éttermet rejt, 

amelyek nemcsak ételkínálatukkal, hanem 

a különleges belső kialakításuknak köszön-

A
 REPUBLIKA VÝCHODU 

Talán minden kassai ezt az éttermet ajánlaná 

elsőként egy turistának. Az otthonos, stílusos 

környezetben a kelet-szlovákiai nyelvjárás-

ban írt étlapról jó minőségű és ízletes fogá-

sokat választhatunk – a salátáktól, kencék-

től, reggeliktől kezdve egészen a klasszikus  

sztrapacskáig vagy pirogig.

https://www.republikavychodu.sk/

 BISTRO BIG BOWL 

Sokak szerint ez az ázsiai bisztró büszkél-

kedhet a legjobb üvegtésztával Kassán. Aki 

kedveli a kínai ételeket, ezt a helyet nem 

szabad kihagynia. A helyiek az itt felszol-

gált vietnámi Pho Bo leves miatt is külö-

nösen kedvelik. 

https://www.facebook.com/pages/
category/Kitchen-Cooking/Bistro-Big-
Bowl-1767797523520261/

 SLÁVIA KOŠICE 

Ez a városközpont egyik csodálatos sze-

cessziós épületében található, nagy múltú 

kávéház az Osztrák–Magyar Monarchia 

pompáját idézi. Mindenképpen érdemes 

megkóstolni a lassan sült malackotlettet fe-

kete mártással, különleges körettel – igazán 

pénztárcabarát áron.

https://kaviarenslavia.sk/sk/

 PÁN RYBA 

Ennek a halételekre és a tenger gyümöl-

cseire szakosodott bisztrónak a legtipiku-

sabb fogása a Fish&Chips mentás-borsós 

pürével és házi tartármártással. Az étte-

rem eredetiségét csak fokozza a modern 

tálalás és a belső tér arculata.

https://www.facebook.com/panrybakosice/

 CATHEDRAL CAFFE AND CREPES 

Magas mennyezet, teli könyvespolcok, nagy-

szerű kávé, zongora, amin játszani is lehet, 

eredeti festmények és szobrok, s kilátás a 

Szent Erzsébet-dómra. Ezt kínálja ez a kávézó 

az óriáspalacsintái mellé, amelyekhez gazdag 

dzsemkínálatból választhatunk, az elmaradha-

tatlan, csodás tejszínhabról nem is beszélve.

https://www.facebook.com/cathedralcaffe

 TABAČKA KULTURFABRIK 

A kassai Gorkij utcában található egykori 

dohánygyár területe egyedülálló egész 

Kelet-Szlovákiában. Jó helyi söröket és 

minőségi hamburgereket kóstolhatunk 

meg – nyáron akár a tágas udvaron üldö-

gélve. Az ipari környezet pedig még külön-

legesebbé teszi a hangulatot.

https://www.tabacka.sk/

hetően is igazi élményt nyújtanak a  láto-

gatónak. Az elsőrangú dizájnra az ételek és 

italok felszolgálásánál is ügyelnek. Az itteni 

gasztronómia a kiváló hipszter helyek jegyeit 

viseli magán, a város étkezési kultúrája azon-

ban ennél jóval sokrétűbb. Számos étterem 

egyedi menükínálattal várja a vendégeket, 

így aztán Kassán mindenki megtalálhatja az 

ízlésének megfelelő fogásokat.

KASSA ÍZEI
A kelet-szlovákiai nagyváros gasztronómiájának színvonala  

évről évre növekszik. Megszaporodtak a bisztrók, valamint az egyedi 
hangulatú éttermek és kávézók.

D R I V E  M A G A Z I N
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 HÁROM HÓNAP  
Mindössze ennyi ideig 
tartott a templom megépí-
tése. Akkoriban a fa volt 
a legolcsóbb építőanyag, 
a késmárki templomot is 
ebből építették.

 EGYEDI MEGOL-
DÁSOK 
Az építők nem használtak 
vasszögeket, a hagyomá-
nyos népi építészet inspi-
rálta őket. Első pillan-
tásra fel sem tűnik, hogy 
a templom fából készült. 
Feltehetőleg esztétikai 
megfontolásokból került 
rá mészvakolat, ennek kö-
szönhetően a megjelenése 
is méltóságteljesebb.

 ÉSZAKRÓL KA-
POTT ANYAGI 
SEGÍTSÉG 
Az egyik legjobb 
állapotban fennmaradt 
fából készült szakrális 
építmény felépítéséhez 
az észak-európai protes-
tánsok is hozzájárultak. 
A svéd és a dán király 
országában e célra külön 
gyűjtést hirdetett meg.

 CSALÓKA KÜLSŐ 
Bár kívülről szerénynek 
tűnik, a templom tágas, 
belső tere lenyűgöző, 
gazdag díszítettségével 
több tekintetben is eltér 
a kor bevett szokásaitól. 
Több évtizedbe telt, 
mire a tizenkét apostolt 
és a négy evangélistát, 
valamint az oltár fölött 
a Szentháromságot áb-
rázoló mennyezeti fest-
mény végleg elkészült.

A SZAKRÁLIS  
ÉPÍTÉSZET KINCSEI

A késmárki fatemplom építéséhez a svédek és a dánok is hozzájárultak. 
Az épület 2008-ban felkerült az UNESCO Világörökség listájára.

atemplomokat főleg a görögka-

tolikus, evangélikus és pravoszláv 

vallású lakossággal bíró területeken 

állítottak, ott, ahol egyúttal volt elegendő 

olcsó építőanyag, azaz fa. A fatemploma-

ink nagy részét épp ezért a Kárpátok lábánál 

vagy Észak- és Kelet-Szlovákiában találjuk. 

Ezek a különleges építmények a szakrális 

építészet jellegzetes példái. Szlovákiában 

több mint 60 fatemplom maradt fenn, 

amelyekből nyolc is felkerült az UNESCO 

Világörökség listájára. 

F  X M Á S F É L  E Z E R  H Í V Ő  I S  B E F É R

Elbűvöző a Svidníki járásban fekvő Mérfalva 

(Miroľa) fatemplomocskája, de különleges 

értéket képvisel a rózsadombi (Bodružal) 

görögkatolikus Szent Miklós-templom, 

a hervartói (Hervartov) Assisi Szent Fe-

renc-templom, a ladomérvágási (La-

domirová) templom vagy a késmárki 

artikuláris fatemplom. A késmárki Szent-

háromság-templomot 1717-ben építették 

a korábbi, 1687-ben emelt fatemplom he-

lyén. Ma is tartanak itt istentiszteleteket, 

egyszerre 1540 hívő befogadására alkal-

mas. Több okból is különleges.

ÉPÍTETT KINCSEINK ÉPÍTETT KINCSEINK 

JÓ TUDNI

D R I V E  M A G A Z I N
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A SZLOVÁK TENGER
Idén elővigyázatosságból valószínűleg sokan lemondanak  

a megszokott horvátországi vagy görögországi nyaralásról. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ne várna ránk nagyszerű vakáció.

A kék víztükör beleveszik a lát-

határba, a szörfösök vitorlái 

úsznak a ragyogó napfény-

ben, s mindezt a partról egy 

két méter magas, homokból készült Po-

szeidón figyeli. Szlovákiában is nyaralha-

tunk úgy, akár a tengerparton, a kisgye-

rekes családok és az adrenalinfüggők is 

megtalálják a számításukat.

 X P O S Z E I D Ó N  V I G YÁ Z Ó  S Z E M E

A „szlovák tenger” címre három mesterséges 

tó is pályázik, az Árvai-víztározó (Oravská 

priehrada), a Szentmáriai-víztározó (Liptovs- 

ká Mara) és a Széles-tó (Zemplínska šírava). 

Mindegyik nagyjából 350 millió köbméter 

víz befogadására képes, együttesen meg 

tudnák tölteni a Balaton felét. Az Árvai- és 

a Szentmáriai-víztározó vize azonban a leg-

forróbb nyarakon is csak ritkán emelkedik 

20 °C fölé. A Széles-tó vize akár 25 fokosra 

is felmelegszik, ez pedig különösen a kisgye-

rekes családok számára jelent előnyt.

A Nagymihály közelében fekvő víztározót 

1965-ben adták át. Az Árvai-víztározó ak-

kor már tíz éve működött, a szentmáriait 

pedig abban az évben kezdték építeni. Az 

észak-szlovákiai víztározóktól eltérően 

a  Széles-tó kialakításakor egyetlen falut 

sem kellett elárasztani. Ezt a lakatlan terü-

letet a második világháború alatt a német 

légierő, a Luftwaffe ideiglenes repülőtér-

ként használta a Lengyelország ellen indí-

tott támadás során.

A Széles-tavat egy csatornán keresztül 

a Laborc folyó táplálja, lejjebb pedig a Za-

lacskai-csatornán át jut vissza bele a víz. 

E két pont között fekszik a térség legna-

gyobb városa, a negyvenezres Nagymi-

hály. A látogatók széles, négysávos úton 

jutnak el a Biela voda üdülőközpontba, tíz 

kilométeren belül pedig további közpon-

tokat találunk: Hôrkát, Ungtavast (Kaluža) 

és a Harapás (Kusín) község közelében 

lévő Paľkovot. A szocializmus éveiben 

a Vinna (Vinné) községhez tartozó Hôrka 

A SZENCI-TAVAK 
AKKOR JÖTTEK 
LÉTRE, AMIKOR 
A VASÚTÉPÍTÉSHEZ 
KAVICSOT 
TERMELTEK KI.

A CSALÁD 
LEGKISEBB 
TAGJAI SZÁMÁRA 
IS MEGFELELŐ 
NAPOZÓKRÉM.

VÍZBE VALÓ 
LÁBBELI – 
A FELNŐTTEKNEK 
STRANDPAPUCS, 
A GYEREKEKNEK 
SZANDÁL.

ULTRANEDVSZÍVÓ 
TÖRÜLKÖZŐ, AMELY 
GYORSAN SZÁRAD, 
KÖNNYŰ, ÉS KIS 
HELYET FOGLAL.

FELFÚJHATÓ MAT-
RAC, ÚSZÓMEL-
LÉNY, KARÚSZÓK.

UV-SZŰRŐS KALAP 
VAGY LÉGÁT- 
ERESZTŐ ANYAG-
BÓL KÉSZÜLT 
SAPKA.

ROVARRIASZTÓ 
A SZÚNYOGOK ÉS 
A KULLANCSOK 
ELLEN.

KÖTELEZŐ 
FELSZERELÉS

ÁRVAI-VÍZTÁROZÓ

SZENTMÁRIAI-VÍZTÁROZÓ

SZENCI-TAVAK

MELEGHEGY

SZÉLES-TÓ
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ÚSZÓ SZIGETEK, NEM CSAK ÚSZÓKNAK! 
A Mediamatic ETEN amszterdami étterem tulajdonosai egyedül-

álló alternatívát nyújtanak azon vendégeiknek, akik már unják az 

otthoni romantikát. A kialakult helyzethez igazodva alkották meg 

a Serres Séparées elnevezésű koncepciójukat a social distancing 

jegyében: hangulatos, vízre néző „üvegházikókban” szolgálják fel 

a vacsorát olyan pároknak, akik amúgy is egy háztartásban élnek.

VACSORA AZ „ÜVEGHÁZBAN” 
Koppenhága rendszerint az elsők között szerepel a világ legélhetőbb 

fővárosainak listáján, a fenntartható várostervezésben élenjáró dánok 

ezúttal a szabadidőparkok terén nyitnak új perspektívát. A lakosság 

számára szabadon élvezhető Projekt Parkipelago úszó egységének 

prototípusát 2018-ban helyezték vízre, most pedig egy egész hálóza-

tot alakítanak ki a lebegő szigetekből.

SZICÍLIA BESZÁLL A TURISTÁK REPJEGYÉBE 
Sosem látott kedvezményeket hirdettek meg Olaszországban annak 

érdekében, hogy a koronavírus-járvány okozta hihetetlen veszteségek 

után új életet leheljenek a turizmusba. Szicília régiója 50 millió eurót 

szán arra, hogy a szigetre csalogassa az utazókat, mégpedig úgy, 

hogy állni fogják a repjegyek árának felét, azon vendégeiknek pedig, 

akik háromnál több éjszakára foglalnak, a negyedik ajándék lesz.

IZOLÁLT REPÜLÉS 
Az Aviointeriors nevű, repülőgépbelsőket tervező olasz cég már 

elő is rukkolt két megoldással, hogy mérsékeljék a túlzott közel-

ség miatti kockázatot a fedélzeten. Az első ötlet alapján a hármas 

üléssorok közül a középsőt a gép hátulja felé fordítják, és közöttük 

kígyózva vonnak burkot egy átlátszó műanyagfallal, míg a második 

verzióban mindenki egy irányba néz, ennél egy búraszerű plexiszer-

kezet izolálná valamennyire az utasokat.

TELJES TESTFERTŐTLENÍTÉS 
A hongkongi nemzetközi repülőtér olyan gépet tesztel a koronavírus 

további terjedésének megakadályozása érdekében, amely a teljes testet 

fertőtleníti. A reptérre érkező utasok a kötelező lázmérés után léphetnek 

be a CleanTech csodadobozába, amelyben a különleges spray alapú 

fertőtlenítő 40 másodperc alatt pusztítja el az emberek ruházatán és 

testén lévő baktériumokat a lábfejüktől a fejük búbjáig.

Korábban azt tervezték, hogy a turisták 

számára egy speciális folyosót alakítanak ki, 

amely a határtól a közkedvelt tengerpartokig 

vezetne, de május 28. óta a szlovák állampol-

gároknak nem kell megjelölniük úti céljukat 

az országba való belépéskor. A bonyodalmak 

VÁR HORVÁTORSZÁG 

elkerülése érdekében indulás előtt érdemes 

kitölteni az entercroatia.mup.hr oldalon 

található űrlapot, amely a turisták gyorsabb 

határátlépését hivatott elősegíteni. Ha ezt 

elmulasztjuk, hosszabb várakozási időre kell 

számítanunk az országba való belépéskor.A
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     fényes műnyomó

Nyomtatás: rotációs

HIRDETÉSI PARAMÉTEREK
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z Opel Corsa 1982-es megjelenése 

óta az autópiac sikeres szereplője. 

Első generációja az A jelölést kap-

ta, mostanra azonban a gyártó már az F-ig 

jutott az ábécében. Míg az első három gene-

ráció esetében teljesen önálló modellekről 

volt szó, a D és az F kategória autói a General 

Motors konszern szárnyai alatt a Fiat Gran-

de Puntóval közös alapra épültek. A francia 

PSA-konszern színre lépése után új irányt 

vett a Corsa fejlesztése, a Peugeot 208-as 

modelljével kezdett hasonló jegyeket mu-

tatni. A hagyományos német hatchbacken 

megjelentek a francia konstrukciós elemek. 

S hogy milyen lett a végeredmény?

 X K I C S I  A  B O R S ,  D E  E R Ő S

Első ránézésre hiába keresnénk hasonló-

ságot a Peugeot 208-assal. A jól sikerült 

dizájn az Opelt dicséri. Az első generáci-

ós modellek még karcsúak voltak, majd 

a Fiat hatására kissé kigömbölyödtek. Az 

EMP1 platformnak köszönhetően – me-

lyet a PSA-konszern a 208-as, a 2008-as 

és a DS3 modellek esetében is használ – 

a Corsa nagyobb tengelytávú és szélesebb 

lett. Kissé csökkentett magasságával így újra 

egy fürge kisautót kaptunk. A legmagasabb 

felszereltséggel bíró GS Line mindehhez 

a kéttónusú, Power narancssárga fényezést 

és a dupla kipufogóvéget teszi hozzá, azaz 

a Corsa bizonyítja a mondás igazát: kicsi 

a bors, de erős. A GS Line miatt csaknem 

kettővel kell beszorozni a Corsa alapárát.

 X K O N Z E R VA T Í V  B E LT É R

A dizájnt tekintve a Corsa a saját útját járja, 

a belteret illetően pedig egészen más irány-

vonalat képvisel, mint ikertestvére, a Peu-

geot. A tempomatvezérlő a kormányon, 

nem pedig egy bajuszkapcsolón kapott he-

lyet, a klíma panelje az infotainment rendszer 

A
ÜTŐS KICSI KOCSI

Mit tesz néhány franciaóra egy született némettel?
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HENGERES, 
BENZINES 
TURBÓMOTOR
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