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Kedves Olvasó!
Izgulunk, féltünk, mérgelődünk, dühöngünk, majd’ 
elolvadunk, döbbenten figyelünk, könnyezve neve-
tünk, csendben sírunk, szeretünk… érzelmek, melyek 
középpontjában ugyanaz áll: gyermekünk. 
Gyermekünk, akinek köszönhetően 
naponta többször is megfordul velünk a 
világ; aki ártatlanságával elbűvöl, konok-
ságával felbosszant, őszinteségével 
lenyűgöz, kedvességével elvarázsol, sze-
retetével apadhatatlan energiát ad. 
Gyereknap alkalmából a legkiseb-
bekre fókuszálunk, címlapanya-
gunkban például néhány kivéte-
les tehetségre – hisszük ugyanis, 
hogy mindenkiben ott van a 
talentum, mely „jó kezekben” 
szárnyalni képes, ezért támoga-
tásuk nagyvállalatként a szív-
ügyünk. Szereplőink történe-
teit végigolvasva nem marad 
kérdés, megéri-e.
Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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A sebesség oltárai
Bizonyos autógyárak előszeretettel kérkednek azzal, hogy legújabb  

modelljük a márka, sőt az egész autózás történetének leggyorsabbja.  
A közelmúltban zajlott Genfi Autószalonra is jutott néhány leg.

McLaren 720S
A sikeres 650S utódjának fejlesztésekor a gyár egy percig 
sem titkolta, hogy végig a hatalmas teljesítmény, a még ala-
csonyabb tömeg és a szinte tökéletesre fejlesztett aerodina-
mika elérése lebegett a szemük előtt. A McLaren 720S beszé-
des neve arra a 720 lóerőre utal, amit optimális körülmények 
között az aszfaltra szabadít a gépezet. A vadonatúj kétturbós, 
V8-as motor 770 Nm-es nyomatéka sem piskóta, simán hozza 
vele a 340 km/órás végsebességet a kocsi.

Bentley Continental GT Supersports
A valaha gyártott legerősebb és leggyorsabb Bentley. Ehhez 
aligha van mit hozzátenni. A britek stílusosan búcsúztatják  
a kifutó Continental GT sorozatot ezzel a Supersports kivitel-
lel, amelynek hatliteres, biturbó W12-es erőforrásából kere-
ken 700 lóerőt sajtoltak ki. Az ehhez társuló 1017 Nm nyoma-
ték durva dolgokra képes egy kamionban is, nem véletlen az 
összkerékhajtású kocsi 3,9 másodperces százas sprintje és 
330 km/órás végsebessége.

Morgan Three-Wheeler EV3 Junior
Ki mondta, hogy gyermekkorban nem lehet 
átélni a vezetés élményét? A Morgan éppen 
azért készítette el legendás háromkerekű-
jének gyerekváltozatát, hogy bebizonyítsa, 
nem csak az elektromos játékautókra jel-
lemző 4-5 km/órás sebesség mellett lehet-
nek biztonságban a kicsik. A Junior vég-
sebessége 16 km/óra, amiért a legtöbb 
gyerek már érdemesnek tartja letenni a tab-
letet. A 2,5 millió forintnyi ár magában fog-
lalja a teljesen kézi összeszerelést. 

autós hírek
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LPG: kiszámoltam, megéri!
Maga is „gázos” autóval jár, így tapasztalatai  

közvetlenek: Winkler-szubjektív a gázüzemű autózás  
motor- és pénztárcabarát vonatkozásairól.

gázra átalakítani 50%-kal drágább, mint 
négyet, de épp ettől válik a dolog hosz-
szú távú befektetéssé. 

Százezret spórolok
A gázosítás nagyjából hengerenként 
ötvenezer forintba kerül, nálam tehát 
300 volt, egy normális autó 200 ezer-
nél azért megáll. Lapzártakor 200 forint 
az LPG literje. Háromszázötven a 95-ös 
benziné. Én évi 8000 kilométert teszek 
meg, és benzinből átlagban 13, gázból 15 
litert fogyasztok. 80 × 13 × 350 = 364 ezer 
forint, ez az éves üzemanyagköltségem 
benzinből. Ugyanez gázzal 80 × 15 × 200, 
vagyis 240 ezer. Ehhez nyugodtan hoz-
záadhatom a kétévenkénti kötelező tar-
tályellenőrzés ötezer forintos árának 
felét (2500) és egy-két tank benzin árát, 
mert a modern gázos autók is benzin-
nel indulnak, hogy a hideg rendszerbe 
bele ne fagyjon a gáz. Ez tehát nagyjá-
ból százezer forint per év.

Nagy fogyasztású, benzines terepjá-
rómat vittem gázos átalakításra, ami-
kor szembesülnöm kellett vele, hogy 
még az igen jó nevű beépítőcégnél 
sem képesek a csodára: gázzal az autó 
kicsit erősebb lesz, és 15%-kal többet 
fogyaszt belőle. Attól függően pedig, 
hogy mekkora tartályt bírtunk bepaj-
szerolni az autónkba, akár duplájára is 
nőhet a hatótáv. Tisztább lesz az üzem, 
kitolható az olajcsere (bár az olajcsere 
számomra szent, én nem tologatom). A 
gáznak a turbó sem ellensége, az LPG 
csak akkor ellenjavallt, ha valaki, mond-
juk, Hannoverig menne nyélgázon – 
mivel a gáz égéshője magasabb, mint a 
benziné, hosszú távú padlógázon meg-
égetheti a szelepeket. Ha tehát nagyon 
sürgős a dolgunk, és tiszta az Autobahn, 
át kell kapcsolni benzinre.
Mikor autóvásárlásra adtam a fejem, 
szót fogadtam pszichoanalítikusom-
nak, Toyotás Józsinak, aki évtizedek 
óta javít Toyota terepjárókat, és soha 
nem találkozott még jól használt dízellel. 
Lélekben elengedtem tehát a dízel Land 
Cruisereket, és beszereztem egy tíz-
éves, 3,4 literes, hathengeres, automata 
4Runnert. És boldog voltam – egészen 
a 450 forintos benzinárig. Hat hengert 
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Négy éve szereltettem be a gázt, nálam 
tehát már termel, de azt hiszem, én 
viszonylag atipikus autós vagyok, aki – 
talán a mindennapos újautó-tesztelés 
miatt is – kevés késztetést érez, hogy 
cserélgesse az autóit. Mivel az érték-
vesztést tartom a legszörnyűbb költség-
nek, ezért csak akkor cserélek autót és 
motort is, ha megsemmisül. 

Summa: megéri a gázüzem
Ha valaki sokat megy, és kibírja ugyan-
abban az autóban akár hat évig is (úris-
ten!), annak mindenképpen megéri a 
gázüzem. És bár tényleg senki sem gaz-
dagodott még meg azon, hogy keveset 
fogyasztott az autója, ráadásul a fogyasz-
tás az autózás költségei között szinte 
elhanyagolható tétel, mégis ez látszik a 
legjobban. A drága tankolások búsko-
morrá tehetik az embert, a gáz meg még 
mindig elég olcsó, életünk célja meg mi 
más lehetne, mint a boldogság?

Nézd meg, hol 
tankolhatsz 
Eco+ autógázt!

www.toltoallomaskereso.mol.hu
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A trendmutató
T O Y O TA  YA R I S

Régóta a piacon van a Toyota Yaris aktuális modellje, mégis mindig 
sikerül frissen tartani. Ezúttal új motort is kapott a kiforrott kis japán.

A Yaris újdonságainak jelentőségét mutatja – hogy 
nem egy fű alatti, formában tartó kozmetikai beavatko-
zást hajtottak végre a kocsin –, hogy a világ legjelen-
tősebb autós seregszemléjén, a Genfi Autószalonon 
mutatták be a nagyközönségnek a legújabb vál-
tozatot. Ahol természetesen adtak a „sóbiznisz-
nek” is: it t mutatták be az előbb a Monte Carlo 
Rallyn, majd a svédországi zordon körülmények 
között bizonyított WRC-kivitelt, amelyet a 210 lóerős 

polgári csúcsmodell enged közel az utca emberéhez.  
A vásárlók szempontjából azonban sokkal fonto-
sabb az új, rendkívül takarékos 1,5 literes benzinmo-
tor bevezetése.

Harmadszori frissítés
A tények makacs dolgok, mint tudjuk. A harmadik frissí-
tését élő, 2011-ben bemutatott Yaris konstrukciós nagy-
szerűségét szemléletesen mutatja, hogy rendre növelni 

autóteszt
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Toyota modelljeinél nem is ez a cél, sok-
kal inkább a széles közönség kiszolgá-
lása. Az opcionális BiTone fényezéssel 
kifejezetten kellemes megjelenésű Yaris 
alapból is masszív benyomást kelt.

Teljes szín- és anyagharmónia
A tervezők belül sem érték be annyival, 
hogy a szinte kötelező új kárpitokkal és 
dekorációs elemekkel feldobták a szín-
világot, hanem jó érzékkel hozzányúltak 
a műszerekhez és kezelőszervekhez 
is. A vezető elé tettek például egy 4,2 
hüvelykes, színes TFT multiinformációs 
kijelzőt, amelyet a kormánykerékre sze-
relt gombokkal kezelhetünk. Jobb lett a 
központi multimédiás képernyő is, amely 
körül a légbeömlőket turbinahatású 
darabokra cserélték. Összességében 
az egész utastérről elmondható, hogy 
– a márkától eddig szokatlan módon – 
kialakításában, színeiben és anyagai-
ban is harmonizál a külsővel, számtalan 
variációt kínálva. Ám, ami ennél sokkal 
fontosabb, hogy a Toyota Safety-sense 
biztonsági rendszer már az alapfelsze-
reltség részét képezi.

tudja piaci részesedését az európai 
B-szegmensben. Dizájn, minőség, tel-
jesítmény és biztonság: ezzel a négy 
tényezővel határozzák meg az autót a 
fejlesztői, akik mindig éppen annyit ala-
kítanak rajta, amennyivel a piac elvá-
rásait magabiztosan teljesíti. Az alap-
ból eltalált forma kis beavatkozásokkal, 
harmonikusan frissíthető. A minőség a 
Toyotánál nem kérdés, a megfelelő tel-
jesítményről újabb és újabb erőforrá-
sokkal gondoskodnak, ahogy az aktív 
és passzív biztonsági felszerelések és 
vezetőtámogató rendszerek terén is 
mindig megkapja a legújabbakat.
Kívülről az orrán kicsit lágyítottak, így 
kevésbé kelt agresszív hatást, miköz-
ben a hátsó lámpáit elfektették, és már 
azokba is rendelhető LED. Nem vált ki 
szélsőséges érzelmeket a külső, de a 

Méretek (H/Sz/M) 3945/1695/1510 mm

Csomagtér 286 liter

Motorválaszték 2 benzines, 1 hibrid

Teljesítményszint 69, 111, 100 LE

Max. nyomaték 95, 136, 111 Nm

Elektromotor (hybrid hajtás)  45 KW/169 Nm

Átlagfogyasztás 3,1-5,7 liter

Alapár (áfával) 2 995 000 forinttól

Technikai csemege
Az idei Yaris lelke és legfontosabb újí-
tása kétségkívül a Toyota új, 1,5 literes 
benzinmotorja, amely ebben a modell-
ben debütál, és már most megfelel a 
jövőben hatályba lépő Euro 6c kör-
nyezetvédelmi előírásoknak. Ezt olyan 
megoldásokkal érték el, mint a nagy, 
13,5:1 sűrítési viszony, a hűtött kipufo-
gógáz-visszavezetés (EGR) vagy a vál-
tozó szelepvezérlési rendszer kiter-
jesztése, ami lehetővé tette az átállást 
az Otto- és az Atkinson-ciklus között, 
így az erőforrás minden menethelyzet-
ben optimális hatásfokon üzemelhet. 
A 111 lóerős, lobbanékony aggregát az 
eddigi 1,33-as benzinest váltja, és kivá-
lóan illeszkedik a Yaris konstrukciójá-
hoz. Természetesen továbbra is rendel-
hető a hibrid változat, ahogy a szintén 
fickós, egyliteres benzines is.
Az új Yaris ezzel a kívül-belül frissítéssel 
elérte, hogy továbbra is ő diktálja a fel-
tételeket a kategóriájában. De akár még 
a nagyobbaknak is feladhatja a leckét.

ajánlott olaj
MOL Dynamic Star 
PC 5W-30 (1 L) 
8459 Ft/db*

*Az ár töltőállomásonként eltérhet.
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KO M PA K T  C S A L Á D I  E G Y T E R Ű E K

A világ a francia autóiparnak köszön-
heti a családi egyterűek felfutását, 
és a második generációs Grand C4 
Picasso hűen viszi tovább a hagyo-
mányt. Az akár hétüléses utastérben 
rengeteg kisebb-nagyobb tároló-
rekesz áll rendelkezésre, a szülőket 
pedig gyermekfigyelő tükör segíti.  
A modern műszerfalon két képernyő 
helyettesíti a gombtengert, a nagy 
méretű üvegfelületeknek köszönhe-
tően az utastér világos, amit az opci-
onális panorámatetővel lehet még 
fokozni. A középső üléssor három 
széke külön mozgatható, az itt helyet 
foglaló gyerekek pedig külön értéke-
lik, hogy az első ülések háttámláján 
olvasólámpa és lehajtható asztalka 
található. Az utazást az első fejtám-
lákba épített, opcionális, 7 hüvely-
kes kijelzők és a hozzájuk tartozó 
vezérlőpanel (a játékkonzol vagy 
DVD-lejátszó számára) teheti még 
szórakoztatóbbá.

A második generációs Touran tágas 
utastere összesen 47 tárolórekesz-
szel, valamint öt- és hétüléses vál-
tozatban is teljes értékű székekkel 
várja a kicsiket és nagyokat. Az alap-
áron ISOFIX rögzítőfülekkel ellátott 
ülések hosszanti irányban állíthatók, 
dönthetők, összehajthatók, kereszt-
irányban elmozdíthatók és kivehe-
tők; a második sor középső ülése 
pedig asztallá alakítható. Az elekt-
ronikus hangerősítő megkönnyíti a 
szülők számára, hogy hangjuk meg-
emelése nélkül beszélgethessenek 
a hátul utazó kicsikkel, akik az info-
tainment rendszernek köszönhetően 
akár a kedvenc rajzfilmjüket is néz-
hetik útközben. A kategória egyik 
legnagyobb poggyászterét cso-
magrögzítő háló és dupla padló teszi 
még praktikusabbá; igény szerint 
pedig további tartozékokat – teknőt, 
tálcát, elválasztó rácsot – rendelhe-
tünk hozzá.

CITROËN GRAND  
C4 PICASSO

VOLKSWAGEN  
TOURAN 

A család nagy kedvencei

Méretek (H/Sz/M) 4602/1826/1638 mm

Csomagtér 645/1843 liter

Motorválaszték 3 dízel, 1 benzines

Teljesítményszint 99, 120, 150, 165 LE

Max. nyomaték 240, 254, 300, 370 Nm

Átlagfogyasztás 3,8-6,4 l/100 km

Alapár (áfával) 6 890 000 Ft

Biztonság A manőverezést és az utazást 
360 fokos kamera, aktív holttérfigyelő, 
adaptív tempomat, sávtartó asszisz-
tens, ütközésveszély-jelző, fáradtság-
érzékelő, sebességtábla-felismerő 
rendszer, adaptív fényszóró és Active 
City Brake városi vészfékező rendszer 
teheti biztonságosabbá. 

Felszereltség A francia típus alapáron 
kínál kétzónás klímarendszert, 7 hüvely-
kes érintőképernyőt, bőrbevonatú elekt-
romos szervokormányt, USB- és AUX- 
csatlakozókat, Bluetooth-kapcsolatot, 
esőszenzort, LED-es nappali fényt és 
visszagurulás-gátlót. Opcionálisan 
pedig 3D-s navigáció, tolatókamera, az 
okostelefon-alkalmazásokat megjele-
nítő Mirror Screen funkció és masszázs-
funkciós első ülés is rendelhető. 

szemtől szemben
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Easy Life – azaz könnyű élet. A Renault  
ezen a gyűjtőnéven kínálja az új 
Grand Scénic belső terét még prak-
t ikusabbá tevő megoldásokat .  
A csúsztatható középkonzolban 
minden gyakran használt dolognak 
jut hely, a tárolóhelyet pedig saját 
kedvünk szerint rendszerezhetjük.  
Az első utasülés oldalán az Easy Life 
fiók biztosít 13 liternyi extra rakodó-
helyet. A hátul utazók számára fel-
szerelt lehajtható asztalkák csúszás-
gátló réteget kaptak, így mindenki 
kényelmesen használhatja okos-
telefonját és táblagépét, az USB-
csatlakozóknak köszönhetően pedig 
bármikor fel is töltheti az eszközöket. 
Az ülések egyetlen gombnyomással 
lehajthatók, így teljesen sík padlójú 
rakodóteret kapunk. Az autó memó-
riájában található felhasználói profi-
loknak köszönhetően pedig anya és 
apa is elmentheti a saját beállításait.

RENAULT GRAND  
SCÉNIC

Ma már a kompakt egyterűek között is vannak hétüléses modellek. A Citroën Grand 
C4 Picasso, a Renault Mégane Grand Scénic vagy a Volkswagen Touran 

gyerekbarát megoldásokat és fejlett biztonsági arzenált kínál a családok számára.

Méretek (H/Sz/M) 4634/1866/1655 mm

Csomagtér 765/1737 liter

Motorválaszték 2 dízel, 2 benzines

Teljesítményszint 110, 115, 130 LE

Max. nyomaték 190, 205, 260, 320 Nm

Átlagfogyasztás 4,0-6,1 l/100 km

Alapár (áfával) 6 499 000 Ft

Biztonság Az aktív vészfékező rendszer 
gyalogosjelzővel akár automatikusan 
megállítja az autót, ha a vezető nem 
veszi észre az autó elé kiszaladó gya-
logost. Az asszisztensrendszer alap-
áras, akárcsak az automatikus távol-
sági fényszóróvezérlés. A sávelhagyás- 
érzékelő, a táblafelismerő és a fáradt-
ságérzékelő a középső felszereltségi 
szinttől jár az autóhoz. 

Felszereltség  Alapáron járnak a 20 hü-
velykes könnyűfém keréktárcsák.  
A legfelső szint infotainment rendszeré-
nek 8,7 hüvelykes, álló formátumú érin-
tőképernyőjét hangutasítással is vezé-
relhetjük, de BOSE Surround Sound 
audiorendszer, nappabőr kormány és 
teljes LED-technikával felszerelt világí-
tás is jár hozzá.

Méretek (H/Sz/M) 4527/1829/1659 mm

Csomagtér 834/1980 liter

Motorválaszték 3 benzines, 3 dízel

Teljesítményszint 110, 115, 150, 180, 190 LE

Max. nyomaték 175, 250, 340, 400 Nm

Átlagfogyasztás 4,2-6,1 l/100 km

Alapár (áfával) 7 025 870 Ft

Biztonság Az összesen kilenc légzsák és 
a széria másodlagos ütközésvédelmi 
rendszere mellett a Touranhoz – többek 
között – városi vészfékfunkcióval ellá-
tott Front Assist rendszer, a dugóban 
való haladáskor segítséget nyújtó Traffic 
Jam asszisztens, proaktív utasvédelem, 
vagy a kiparkolást támogató funkcióval 
ellátott Side Assist rendszer is kérhető.

Felszereltség A panoráma-, billenő- 
/tolótető csodálatos kilátást nyújt,  
a 3 zónás, antiallergén szűrővel sze-
relt klímarendszer Sanft klímaprofilja 
pedig kifejezetten az érzékeny szemé-
lyek és kisgyermekek számára 
készült. A szintén opcionális Easy 
Open funkciónak elég egy kisebb láb-
mozdulat a lökhárító alatt, hogy kitárja 
a csomagtartó fedelét.
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Családbarát okoskütyük 

1. TrackR Bravo okos kulcskereső | 8780 Ft 
2. ThinkGeek autós telefon- és iPad-töltő | 17 000 Ft (házhoz szállítással)   

3. Boon Glo golyós éjszakai lámpa | 24 990 Ft 
4. BookR Kids mesetablet | 29 990 Ft (tablet), 2990 Ft (3 hónapos mesetár-előfizetés)
5. WowWee programozható kut yarobot | 61 000 Ft (plusz 107 USD házhoz szállítás)

1. Árulkodó jel

Alig nagyobb, mint egy pénzérme,  
így kényelmesen ráapplikálható bármire. 
Ha nem találjuk, amire rátettük, csak  
csipogtassuk meg a telefonunkra telepí-
tett alkalmazással.

2. Vele van  
az erő

USB-ről egyszerre 
több eszközt is tölteni 

képes Star Wars robot. 
Kötelező darab.

3. Szörnyűző

A különböző színben fénylő 
golyók kivehetők  

a lámpatestből és akár  
a gye rekek mellé is bete-

hetjük az ágyba. Nincsenek  
kábelek, nem sugároz, nem 

forrósodik fel, és állítólag 
elűzi a szörnyeket is…

4. Mesetár

Egy magyar start-up  
fejlesztése: a mese-
tablet strapabíró,  
a gyerekek pedig  
interaktív, mozgó 
mesékkel szórakoz-
hatnak a lövöldözős 
játékok helyett.

Mesetablet, programozható kutyarobot ovisoknak,  
applikációra hangolt jeladó elveszni hajlamos tárgyainkra.  

Ötletes tárgyak gyerekeknek – és szüleiknek. 

Programozz!
Abból biztosan nem lehet baj, ha már az 
iskola kapujában alapszinten programoz 
a kicsi – az első lépések elsajátításához 
kiváló társ WowWee.

5.

hasznos holmik
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A ZAVARTALAN NYÁRI 
KALANDOKÉRT.
EVOX NYÁRI SZÉLVÉDŐMOSÓ CSALÁD  
TÖBB ILLATBAN, EXTRA BOGÁROLDÓ 
HATÁSSAL.

• EVOX Tropical szélvédőmosó  narancs illattal
• EVOX Summer Fresh szélvédőmosó alma illattal
• EVOX Terminator bogároldó spray

MOL_EVOX_210X146_4C.indd   1 2017.04.20.   12:19:01

Bármely 2 db RED BULL 0,25 L
energiaital vásárlása esetén csak

429
Ft/db
1716 Ft/L

Fődíj:
1 db Motowell Elenor robogó

Heti nyeremény:
1 db ACER notebook

Napi nyeremény:
1 db RED BULL sapka

NYERJ VELÜNK!
Vásárolj két darab Red Bull
energiaitalt és legyen Tiéd
az ajándékaink egyike
vagy a fődíjunk!
A vásárlást igazoló blokkod AP kódját
és a vásárlás időpontját töltsd fel a
www.toltsdfelmagad.hu oldalra.

Játékszabályzat és további információ:
www.toltsdfelmagad.hu

Az akció között,2017.05.01– 31.
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Tehetség és gyermeklélek
A gondolataik, a gesztusaik vagy a szóhasználatuk néha 

felnőtteket idéz. Győztesek, tehetségesek, de azért továbbra 
is gyerekek. Ők ezt nem felejtik el. 

Az Oscar-díjas Mindenki című 
film színésze, műugró (13)

Az utóbbi néhány hétben járt az Oscar-díj-
átadón, aztán Belgrádban és Zágrábban 
is pallóra állt. Most Zadar következik – 
ez is verseny. Heti nyolc edzés mellett a 
cél az olimpia. De mi lesz a forgatással? 
„Szeretnék még filmezni. A forgatás hosszú 
és bulis, főleg a vége, addigra összeszok-
nak a stáb tagjai. Dorkával öt éve ismer-
jük egymást, amikor a válogatón találkoz-
tunk, azon nevettünk, milyen vicces lenne, 
ha mi kerülnénk be.” A castingokon nem 
ver szaporábban a szíve. „Versenyen job-
ban izgulok, szeretném, ha mind a nyolc 
ugrás jól sikerülne, mert mindig győzni aka-
rok. Lehetnek holtpontok, nem tör össze, 
ha nem nyerek – szerintem anyától örököl-
tem ezt a hozzáállást, ő is versenyzőtípus.” 
A barátai mellett (például az uszodából a 
vízilabdázókkal) kienged, interjú közben 
inkább koncentrál, mosolyog, néha nevet. 
„A Mindenki sikere miatt sok az interjú és 
a fotózás. Élvezem a felhajtást, mert nem 
lesz mindig így, ezért minden percének örü-
lök. Szeretem a kamerát, a felvételt. Olyan, 
mintha műugrásban nyernék.”

Hais 
Dorottya

címlapsztori



Az Oscar-díjas Mindenki című 
film színésze, kaszkadőr  

és artista (13)
„Ha lenne másfél év szünet, amikor azt 
tehetek, amihez kedvem van, akkor sem 
csinálnék mást, mint most.” Iskola, artista-
képző, szinkronizálás, forgatás, kémia külö-
nórák. „Állatorvos szeretnék lenni, de nem 
az apukám miatt. Apa gyógyszerekkel és 
bakté riumokkal foglalkozik, nem műt, nincs 
rendelője. Én meg akarom gyógyítani az 
állatokat, fogni szeretném őket.” Ha róluk 
beszél, csillog a szeme. Elmeséli, hogy ment 
gilisztát, legyet a vonaton, hangyát a kád-
ban. Valószínűleg keveseknek kedvencük 
a törpemalac: „A kertben játszom vele, már 
amennyire egy 60 kilós malaccal ez lehet-
séges. Ha a hasát vakarom, hanyatt vágja 
magát, az hihetetlenül vicces!” Az Oscar-
díjat követő médiavihar után Dorkát újabb 
forgatás várja.  „A felvételek már le is men-
tek volna, de a gyámügy engedélyére is 
szükség van, amit még nem kaptunk meg. 
Ez egy amerikai pszichothriller, be kell töl-
tenem hozzá a 16-ot. De nem szeretné-
nek leváltani. Azt mondták, ha nincs enge-
dély, inkább átírják a jeleneteket.” A film 
címe nem derül ki. „Ha elmondanám, a cas-
ting direktor leharapná a fejem! Persze van 
ennél szörnyűbb dolog is. Ha valaki nem azt 
csinálja, amit szeret. Hallottam ilyenről.”

Gáspárfalvi 
Dorka
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HAtéves volt, amikor festményét 
kiállították a Louvre-ban (8)

„Nem kell kabát!” – kiabálja a Hármas határhegyi 
reptéren. Valahogy mégis rábeszélik. A beállí-
tásnál szamárfület mutat annak, aki elé kerül, a 
mozdulat mindig kacagásban ér véget. „Tudtam, 
hogy a végén összevágod!” – csattan fel, miután 
megtudja, hogy a pici fehér kütyü az asztalon 
egy diktafon, és igen, nem mindent írok majd 
le, amiről beszélgetünk. Rajzfilmekkel kísér-
letezik. „Rajzolok egy elefántot, aztán még 
egyet, pont olyat, mint az első, csak egy centivel 
arrébb. Megy az elefánt, aztán kinőnek a szár-
nyai, a végén már annyira gyorsan megy, hogy 
vámpír lesz belőle. Mert közben a nagy sebes-
ség miatt kimúlik.” Minden színt egyformán ked-
vel. A fekete sem lóg ki a sorból. „Te miért nem 
szereted? Ez a te noteszed? Akkor miért fekete? 
Hogy ezt nem te tervezted? És ha te tervez-
néd? Szóval, akkor kék lenne? És azt tudod, 
hogy a kéknek is van feketés árnyalata?” Nem 
rajzol mindennap, ha nincs kedve, nem eről-
teti. Szotyiról (törpe uszkár) sem készül újabb 
portré. Zongora mögé ül, tornázik vagy tévét 
néz. Brokkolit utóbbi közben sem eszik: „az íze 
rossz, de a színe, az szép.”

Barabás 
Lujza

címlapsztori



Fallabdázó,  
a korosztályos európai 

ranglista 5. helyezettje,  
az Új Európa Alapítvány 

támogatottja (14)
Lassan oldódik fel, a „púderezést” halkan szóvá 
is teszi. Hat éve hegedül, hét éve fallabdázik, 
édesapja az edzője. „Amikor elkezdtem, job-
ban szerettem hegedülni, mint most, ma már 
inkább mennék edzésre hegedűóra helyett. 
Pedig fallabda mindennap van, hegedű viszont 
csak hetente egyszer. Ja, és a zenekar, az pén-
teken másfél óra.” Maga vonja le a konklúziót: 
ha többet gyakorolna, jobban játszana. Három 
cél lebeg a szeme előtt. A közeli: top háromba 
kerülni a korosztályos ranglistán. A távoli a fel-
nőtt világranglista elitje. A permanens: fejlődni. 
„A fallabda azért jó, mert sok sikerélményt ad. 
Az erősségem? Ha egy meccs a döntő szettig 
megy, általában megnyerem, mert nyugodtabb 
vagyok, jobban koncentrálok az ellenfeleimnél, 
és menet közben is tudok taktikát váltani. Nem 
zavar, ha nem én vezetek.” Mire jut ideje a fal-
labda, iskola, hegedű, család négyszögön kívül? 
„A kutyánkra, Gandalfra. Vagy néha egy mozira 
az osztálytársaimmal. Legutóbb a Páncélba zárt 
szellemet láttam. Ajánlom. Szereted a sci-fit?”

Nagy Simon

152017. MÁJUS



Az RTL Klub Konyhafőnök junior 
című gasztrorealityjének 

győztese (12)
Több mint egy éve nyert. 
„Nem tudtam, mi történik velem, igazából most 
sem tudom felfogni, hogy győztem. De sok min-
den megváltozott az életemben. És nem azért, 
mert különböző lapokban szerepeltem és 
írtak rólam. Ma már nem csak játék számomra 
a főzés. Rájöttem, hogy a tudásomat a saját 
javamra fordíthatom, sokkal céltudatosabb let-
tem. Azért főzök, hogy azt ehessem, amit én 
szeretnék, annak érdekében, hogy egészsége-
sebb legyek. Sokat sportolok, naponta főzök, és 
jól érzem magam az eredménytől. Tavaly nyá-
ron a párizsi nyereményút olyan meghatározó 
élményt jelentett, hogy hatására új célokat tűz-
tem ki magam elé, amelyek nem csak főzéssel 
kapcsolatosak. Franciául szeretnék tanulni, és 
jobban megismerkedni az országgal.”
Szemből szembe beszél, nincs tekintetelfordí-
tás, csak őszinte érdeklődés és végtelen mesé-
lőkedv. Örömmel főz, hobbiszinten nem vette át  
a helyét semmi, de másként és más ételeket 
készít, mint korábban.  És kisebb mennyiségeket…
„A műsor nyereményét anyukám javaslatára fek-
tettük be. Akkor mérges voltam. Ha én nyertem, 
miért nem költhetem el arra, amire szeretném, 
például konyhafelújításra? Most már tudom, 
hogy jó döntés volt.” 
Arról is van már elképzelése, hol képzeli az életét  
a jövőben.  Szeretek Bácsalmáson élni, viszont 
Pécs a kedvenc városom, mert ott születtem, és 
ott él a családom nagy része. De a célom Párizs.”

Hegedűs 
Hanga



Összeszedett, mosolygósan komoly – és 
bámulatosan tájékozott. Ha hazaér, az első 
útja a zongorához vezet. „Öröm játszani, a 
színpadon sosem izgulok. Akkor sem, amikor 
a Forma–1-es futamon 70 ezer ember előtt 
zongoráztam. Az az álmom, hogy zongora-
művész lehessek. A Virtuózok óriásit lendített 
ezen a tervemen. Két év alatt 150 koncertem 
volt, 2015-ben száz órát repültem. Szeretek 
utazni. És tudom, hogy az idő kincs. Rengeteg 
darab van a fejemben, amit én szereztem, de 
még nem volt időm leírni őket.” Chopin és 
Mozart a kedvencek, illetve a Bayern München 

Boros Misi

és a Barcelona. A Bayern „a” csapat, viszont 
a Barca-triótól, Messitől, Neymartól és Luís 
Suáreztől van autogramja. „Azt írták a fotóra: 
Boros Misi barátunknak. Úgy tudom, látták 
a videómat, és ez nagyon jó érzés.” A mozi-
nál is jobb, pedig ebben a műfajban is elkö-
telezett: igazi James Bond-rajongó. „Minden 
Bond-filmet láttam. Amit nagyon akarsz, arra 
szakítasz időt.” De honnan? Hétvégén 5-6, hét 
közben napi 3-4 órát gyakorol. „Magántanuló 
vagyok, de szerencsére sokszor eljutok az 
iskolába, találkozom a barátaimmal, ez fontos. 
Egyszer vagyok gyerek, ki kell használni…”

A Virtuózok komolyzenei tehetségkutató győztese, 
Junior Prima díjas zongorista, az Új Európa Alapítvány 

támogatottja (14)
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Ígéretből kiteljesedés
Szülőként a célunk összetett: gyermekünk különleges képességét 

felismerni, fejleszteni és szárnyakat adni neki úgy, hogy közben 
boldog maradjon. De mindenki tehetséges valamiben?

B O L D O G N A K  M A R A D N I  T E H E T S É G E S E N



Szauna Budapesten. Bejön egy hétévesforma kisgyerek, 
leül. Az egyik felnőtt megjegyzi: ide gyerekek is bejöhetnek? 
„Igen, elolvastam kint a tájékoztatót. Gyerekek is bejöhetnek, 
de csak alul ülhetnek le, hogy ne legyen bajuk. Ezért ülök alul. 
Tessék mondani, visszafordíthatom a homokórát?” – válaszolja 
a gyerek, a maga javára fordítva a kommunikációs játszmát 
és lefegyverezve így a kötekedő felnőttet. A Gyarmathy Éva 
tanulmányából (Tehetség és tehetséggondozás a XXI. századi 
Magyarországon) idézett szituáció kapcsán csak az biztos, 
hogy a gyerek kommunikációs képességei átlagon felüliek. De 
ettől még nem kell belelátnunk a jövő menő újságíróját vagy 
kommunikációs szuperguruját. Gyarmathy szerint a tehetség 
„nagy tudású egyén, egy óvodás attitűdjeivel, akit folyamatos 
tevékenységvágy, kérdések, naiv nyitottság a világra és erő-
teljes célirányultság jellemez.”

Tehetségazonosítás

Tudományos elméletek szerint a gyerekek körülbelül egyharma-
dát érdemes tehetségígéretnek tekinteni – de hogyan azono-
sítható a tehetség? „Megfigyeléssel. A klasszikus iskolai tehet-
séggondozás első lépése az, hogy korrekt módon azonosítsa 
a tehetséget. Csakhogy változó, ki mit gondol tehetségnek. 
Azért, mert jó tanuló, odafigyel, motivált, munkára fogható, még 
nem feltétlenül tehetséges a gyerek. Ilyenkor a szülői vagy a 
tanári elvárásoknak megfelelést jelölik a tehetséggel. De meg is 
fordíthatjuk a képletet: attól, hogy valakinek valamilyen nehéz-
sége van, kevésbé tud alkalmazkodni, vagy lassabban halad 
bizonyos tanulmányokban, még lehet más területen különle-
ges” – mondja Niedermüller Anna, oktatási szakértő. A tehet-
ség valami iránt erősen elkötelezett, motivált. A túlszabályozott 
rendszerekben viszont sokan elveszítik a motivációt. Ha a gye-
rek kreatív elme, de belekényszerítik abba a tantervbe, amiből 
ki akarna törni, nem feltétlenül abban az ütemben halad majd, 
ami iskolai szinten elő van írva. Az oktatási szakértő szerint nem 
kell megijedni, ha a gyerek nem a nagykönyvben rögzített telje-
sítményt hozza, mert az éppen a sajátosságaira világít rá.

  Mire figyeljünk szülőként?

 „Először is ne nehezedjenek a gyerekre olyan elvárások és felada-
tok, amelyekre nincs felkészülve, ellenben az összes saját vágyát 
és érdeklődését elégítsük ki. Ha azt tapasztaljuk, hogy különö-
sen érdekli egy téma, segítsük minél jobban elmélyülni benne. 
Ha valaki tényleg tehetséges valamiben, az előbb-utóbb meg 
fog mutatkozni, hiába vannak esetlegesen elakadási pontok vagy 
olyan időszakok, amikor nem lehet észrevenni ezeket a tehetség-
megnyilvánulásokat. A tehetség elkötelezett, ezért megmutatko-
zik” – mondja Niedermüller Anna. „Ha egy kisfiú lelkes focista, 
ügyes, fejlődik, aztán egyszer csak nem akar edzésre menni, akkor 
valami történt. Érdemes kideríteni, milyen konfliktusok húzódnak a 
háttérben, az iskolában, a csapaton vagy a családon belül. A hely-
zet értelmezését célravezetőbbnek gondolom, mint a puszta eről-
tetést, mert a cél az, hogy a gyerek boldog legyen. Legyen minél 
több sikerélménye abban, ami részletekbe menően érdekli.”

A skandináv recept

A finnek és a dánok a közösségi munkát részesítik előnyben, 
ezáltal a siker is közös. „A XXI. század nem az individualizmusról, 
hanem a közösségekről szól. A gyereknek fontos a pozitív, neki 
szóló személyes visszajelzés, de a közösségben betöltött sze-
repe, az, hogy egy közösségnek értékes tagja, már egyéni siker-
ként könyvelhető el.” Az ENSZ 154 országot vizsgáló, tavaly pub-
likált boldogságjelentése szerint Dánia a legboldogabb nemzet. 
Az amerikai pszichológus-újságíró, Jessica Alexander és a dán 
pszichoterapeuta, Iben Sandahl tavaly megjelent könyve, a The 
Danish Way of Parenting megpróbál magyarázatot adni arra, 
hogyan szerepelhet a királyság évtizedek óta az elitben.

•  A gyerekek szabadidejükben játszanak, és nem különórákra 
járnak – az oktatásban is kiemelt szerep jut a játéknak.

•  A szülő őszinte a gyermekével, segít neki érzelmei megélésé-
ben és kifejezésében.

•  A szülő reális, de optimista világképet közvetít, az apró bosszú-
ságokat nem tragédiaként értékeli.

•  A gyerekeket tudatosan nevelik empátiára, melynek a csapat-
munka és a nem feltétlenül happy enddel végződő mesék is 
fontos eszközei. 

•  A szülő-gyerek kommunikáció a diplomatikus megoldásokra 
és a konszenzusra, nem pedig az erőfitogtatásra épül.

Gyereknapra  
MOL-os gyerekmenü! 
Sajtos pogácsa+ 
Cappy üdítőital 
399 FT

Az ajánlat a sajtos pogácsára és a 0,33 literes Cappy üdítőitalokra 
(narancs, multivitamin, eper, őszibarack, alma) érvényes. Az akció 

2017. 05. 01. – 06. 30. között, illetve a készlet erejéig tart.
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Élményekben gazdag 
gyermeknapot!

Apa-fia, apa-lánya, anya-fia, anya-lánya,  na meg az egész család együtt – 
programajánlónkban csajos, fiús és igazán uniszex ötletekkel készültünk. 

Váljunk együtt  
hercegnővé

Kezdődjön a nap sminkeléssel! Most 
mindent szabad, a körmök sem marad-
hatnak ki! Aztán varázspálcával, bubo-
rékfújóval felszerelkezve látogassuk 
meg a Grassalkovich-kastélyt Gödöllőn 
vagy a Bory-várat Székesfehérváron. 
Mindenképp hercegnőruhában, így anya 
díjnyertes fotókat készíthet a kis hölgyről.

Konyhatündérek 
csokisulija

Mini háziasszonyunkat gyermeknapon 
lepjük meg egy csokisuli-tanfolyammal. 
A kétórás alkalmon megtanul csokit 
önteni, bonbont készíteni, megkóstolja 

Élő detektívregény
A nagyobb gyerekeket bátran elvihetjük 
egy izgalmas vacsoraszínházra, ahol egy 
megrendezett gyilkosság történik, mely-
nek szálait nekünk kell kinyomozni, ezál-
tal igazi detektívekké és aktív résztvevő-
ivé válunk a cselekményeknek. 

Menekülés a labirintusból
Az ópusztaszeri Csillagösvény Élmény-
park sövénylabirintusa 3,5 km hosz-
szú és falai a csodaszarvast formázzák. 
Vesszünk bele együtt a megoldásba, 
majd pihenjünk meg a kilátóban, míg 
megtervezzük a kiutat. Egy 1,2 km-es fűz-
fafonat labirintusban is próbára tehetjük 
magunkat, akár éjszaka is.

Gyilkosság a vacsorán  
változó budapesti étteremhelyszínek, 

www.vacsoraszinhaz.hu

Csillagösvény Élménypark  
6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1., 

 www.csillagosveny.com

a színes feltéteket, és díszcsomago-
lásban viheti haza az alkotást. Kérjük 
meg otthon, hogy végre most ő tanít-
son valami újat nekünk! Ettől nagyon 
büszke lesz.

Gödöllői Királyi Kastély  
2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 

5852. hrsz.,  
www.kiralyikastely.hu

Bory-vár  
8000 Székesfehérvár, Máriavölgy út 54.,  

www.bory-var.hu

Szamos Gourmet Ház 
1052 Budapest, Váci utca 1.,  

www.csokoladeiskola.hu 
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Felhők felett színes 
gömbön

Apa végre valóban a felhők közé repít-
heti kislányát egy igazi hőlégballonnal. 
Közösen csodálhatjuk meg a csillogó 
Balatont felülről, a lenyugvó nap fényé-
ben pompázó Badacsonyt, a közeli vul-
kanikus hegyeket, s rajtuk a makettmé-
retűvé „zsugorodott” várromokat. 

Kutyafogattúra 
Mátrafüreden

Boldog kutyák húzta fogaton szágul-
dozni az erdő mélyén nagyon izgal-
mas! Ha van saját kutyánk, még érde-
kesebb lehet ezekkel az okos, példás 
ebekkel és gazdijukkal találkozni, 
sokat tanulhatunk tőlük. Télen kutya-
szánon, nyáron egy huskycaron húz-
nak bennünket.

Hőlégballonos utazás 
Balaton Ballooning, 8380 Hévíz,  

Ady Endre út,  
www.balaton-ballooning.com

Kutyafogattúra  
Mátra, 3232 Gyöngyös (Mátrafüred), 

Parádi út 23.,  
www.kutyafogatturamatra.hu

Kincskereső ládázás
A geocaching vagy ládázás, már majd-
nem húsz éve tartja mozgásban az 
élményszerető családokat – ha eddig 
nem, hát most pattanjunk autóba egy 
közös kincskeresésre. Egészen könnyű 
túrákkal is kezdhetünk, a gyerekeket és 
a szülőket is hajtani fogja a kincsszer-
zési vágy, miközben a legyalogolt távo-
kat észre sem vesszük.

Családi Playstation 
mozivásznon

A kockulni szerető családoknak hatal-
mas élmény lehet, ha a házibajnoksá-
got nem akármilyen körülmények között 
rendezik. Béreljünk ki egy mozit! Az óri-
ási vásznon, dolby surround hangzással 
vetített játékhoz kellékeket is biztosíta-
nak a helyszínen, nekünk csak a jog-
tiszta játékokat kell vinni.

Geocaching 
a ládák az ország teljes területén 

megtalálhatók, 
www.geocaching.hu

Mozibérlés 
Lurdy Mozi, 1097 Budapest,  
Könyves Kálmán krt. 12–14.,  

www.moziberles.hu

Robinsonék a Cseke-tónál
Szinte mindegy, hogy horgászni, csó-
nakázni vagy főzőcskézni-sátrazni 
megyünk, a Cseke-tavi lakatlan szigetek 
egyikén egy napra megvetni a lábunkat 
igazi Robinson-élmény lesz, bevezetés 
a kalandok legmélyebb titkaiba. 

Közös lebegés, közös 
szívdobbanás

Próbáljuk ki az apa-fia együtt lebegést! 
A mesterséges szélcsatornában függő-
leges levegőoszlopon hasalva küzdhe-
tünk együtt a zuhanásszimulátorban. 
Felejthetetlen lesz!

KockaKiállítás  
– nem csak kockáknak

Az ország legnagyobb LEGO-kiállításáról 
számos inspirációt szerezhetünk az ott-
honi legózáshoz. Közel 100 makett lát-
ható, és a több millió kocka felhaszná-
lásával létrehozott legódzsungelben 
tematikus asztalokon híres épületek, 
hollywoodi f ilmek, mesehősök, sőt 
robotlegók is megelevenednek.

Cseke-tó 
2890 Tata, Cseke-liget, Horgászház, 

www.cseketo.hu

Apa-fia szélcsatornás lebegés 
Budapest, XXI. kerület Csepel,  

www.meglepkek.hu

KockaKiállítás 
Fusion Élményközpont, Budaörs,  

Keleti u. 1., 
www.kockakiallitas.eu

Kedvezményes  
gyereknapi Kinder 
csoki a MOL-nál! 
Kinder  
Chocolate
100 g

Keresd a 220 Ft-os akciós 
kupont a magazin 31. oldalán!
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Kiskukta kerestetik!
Osszuk meg a munkát, és kérjük meg a legkisebbeket, hogy segítsenek nekünk 

elkészíteni ezeket a finom desszerteket! Hozzátehetik ők is az ötleteiket, mert az alábbi 
receptekben szabadon formálhatják az ízeket, és díszíthetik a süteményeket.



Csokoládégolyók

Hozzávalók: 
•  300 g jó minőségi étcsokoládé
•  300 ml tejszín
•  50 g sótlan vaj
•  pár csepp narancsolaj vagy 

aroma
•  aprított dió, mandula, pisztá-

cia, kókuszreszelék és liofilizált 
(fagyasztva szárított) málna 

Ehhez a nyalánksághoz nagyon jól 
felhasználhatók a húsvétról maradt 
csokif igurák. Törjük kisebb dara-
bokra a csokoládét és tegyük egy 
tálba. A vajat és a tejszínt forraljuk 
fel egy kis lábasban, majd öntsük 
a csokoládéra. Keverjük addig, míg 
a csokiból sűrű krém lesz. Ízesítsük 
narancs olaj jal vagy aromával, és 
tegyük a hűtőbe pár órára, hogy jól 
megszilárduljon. Pár óra elteltével 
formázzunk a krémből kis golyókat, 
és hempergessük meg az összeaprí-
tott magvak keverékben. Pár golyót 
kókuszreszelékben, párat a liofili-
zált és apróra tört gyümölcsökben 
is meghempergethetünk. Tegyük 
őket papírkapszulákba, vagy tálaljuk 
üvegtálkákban. A golyókat készít-
hetjük darált zabkekszből, olvasztott 
vajjal, kakaóporral, kókusszal és lek-
várral összegyúrva is. Jó maszatos 
munka a formázás, amiben a gyere-
kek nagy örömmel fognak segíteni!

Vaníliapudingos amerikai 
palacsintatorta

Hozzávalók: 
•  200 g liszt
•  1 teáskanál sütőpor
•  1 csipetnyi só
•  300 ml tej
•  1 db tojás
•  2 evőkanál vaj
Krémhez: 
•  1 csomag főzés nélküli  

vaníliás pudingpor
•  500 ml tej

A vaj kivételével a palacsinta 
hozzávalóit tegyük egy tálba. 
Habverővel keverjük sima tész-
tává. Egy nagy serpenyőt melegít-
sünk fel, kenjük meg vajjal, majd 
csorgassunk egymás mellé hal-
mokat egy-egy evőkanálnyi tész-
tából. Süssük pár percig, utána 
lapáttal fordítsuk meg, és még 
egy percig süssük. A palacsinta-
tésztát variáljuk úgy, ahogy a leg-
kisebbek szeretnék: belekari-
kázhatunk banánt, de alma- vagy 

csokoládédarabokat, sőt még 
friss áfonyaszemeket is hozzáad-
hatunk. A vaníliás krém elkészí-
téséhez öntsük a hideg tejet egy 
tálba, szórjuk bele a pudingport, 
majd elektromos habverővel addig 
keverjük, míg sűrű és krémes lesz. 
Kanalazzunk a krémből a pala-
csinták tetejére, szórjunk rájuk pár 
szem hamvas áfonyát, majd jöhet 
egy újabb réteg palacsinta, és rá  
a tejszínhab. A gyerekek díszítsék  
a tortájukat úgy, ahogy szeretnék.

gasztro
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Gyümölcsös lepény

Hozzávalók: 
•  1 csomag friss leveles tészta
•  3-4 evőkanál házi lekvár  

(lehet málna-, eper-, rebarbara-  
vagy almalekvár)

•  kétmaréknyi bogyós gyümölcs 
(málna, áfonya, szőlő)

•  esetleg rebarbara
•  500 g marcipánmassza
•  porcukor a szóráshoz

Hajtsuk szét a szoba-hőmérsék-
letű leveles tésztát, majd vágjuk négy 
egyenlő téglaformára. A sütőpapír-
ral együtt helyezzük egy sütőlemezre 
úgy, hogy pár centi távolságban legye-
nek egymástól. Kenjük meg a felületü-
ket lekvárral, majd szórjuk meg a gyü-
mölcsökkel. Sajtreszelővel reszeljünk 
rá a marcipánból. Tegyük előmelegített, 
180 fokos sütőbe, és süssük 15 percen 
keresztül, míg a tészta megemelkedik 
és aranysárgára sül. Tálalás előtt hint-
sük meg a tetejét porcukorral.

Hozzávalók: 
•  4 pohár natúr joghurt
•  4-6 evőkanál házi 

málnalekvár
•  1-1 maréknyi friss vagy 

mélyhűtött málna és 
áfonya

•  1-2 evőkanál méz
•  1-3 műanyag kiskanál

Borítsuk egy tálba  
a joghurtot, kanalazzuk 
bele a málnalekvárt,  
a mézet, majd jól kever-
jük össze. Óvatosan for-
gassuk bele az egész 
málnaszemeket és az 
áfonyát. Válasszunk 

kisebb méretű pohara-
kat, vagy a joghurtok 
kiürült poharait, és tölt-
sük meg a fagylaltalap-
pal a poharakat, végül 
mindegyikbe állítsunk 
egy-egy műanyag kana-
lat. Tegyük mélyhűtőbe 
legalább egy éjszakára, 
hogy jól megfagyjon. 
Mielőtt fogyasztanánk, 
csorgassunk a pohár 
külső felületére langyos 
vizet, hogy könnyen ki 
tudjuk venni a formából. 

Házi gyümölcsjégkrém

gasztro

24 2017. MÁJUS





Családi 
kikapcsolódás

Budapest, Vígszínház

A Pál utcai fiúk
Májusban is! 

Molnár Ferenc örök klasszikusa sok-
kal több egy letudandó kötelező olvas-
mánynál, nem véletlenül örvend a mű 
hatalmas sikernek világszerte mint-
egy ötven nyelven. A mindenki által 
ismert, mégis minden alkalommal új fel-
fedezéseket tartogató történet ezút-
tal musical formájában kerül színpadra 
a Vígszínházban. A Dés László, Geszti 
Péter és Grecsó Krisztián alkotótrió 
nevével fémjelzett színielőadást Marton 
László rendezte, és az egész família szá-
mára felejthetetlen élményt nyújt.

Szolnok

Kerékpárosok Napja
2017. május 6. 

Élj a sporttal! Ez a szervezők mottója, 
akik a Föld napja alkalmából aktív sza-
badidős rendezvényre invitálják Szolnok 
és térsége lakóit, illetve az egész ország 
területéről odalátogatókat. Több távon 
és több korosztályban indulhatnak a 
kerekezés szerelmesei a nap folya-
mán megrendezett kerékpárversenye-
ken, miközben színes, változatos prog-
ramok gondoskodnak arról, hogy azok 
is jól érezzék magukat, akik bicikli nélkül 
szeretnének eltölteni egy kellemes nyári 
napot a szabadban.

A május a családok hónapja, hiszen az édesanyákat és a gyermekeket 
is ünnepeljük. Mozduljunk ki otthonról kerékpárral vagy 

hangszerekkel, esténként pedig ragadjunk ecsetet és arcfestéket!
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Karen Harvey: Arcfestés
GABO Kiadó

Mik legyünk ma? Pillangó, Batman, orosz-
lán vagy Drakula? A Gabo Kiadó gon-
dozásában megjelent arcfestőkönyv-
ben több mint 30 mókás, vidám vagy 
éppen félelmetes mintát találunk lépésről 
lépésre követhető útmutatóval, tippek-
kel és technikai leírásokkal. Egy délutáni 
alkotás kikapcsolódás az egész család-
nak – engedjük, hogy a kicsik is ecsetet 
ragadjanak! 

Pécs, Szombathely, Kecskemét

Hangszert a kézbe
2017. május 9., 23., 30. 

Az ország több nagyvárosába is ellátogató 
esemény interaktív hangszerkiállítással, 
hangszersimogatóval, rendhagyó ének-
zene órákkal, minikoncertekkel és szakmai 
rendezvényekkel várja a 6–12 éves korosz-
tály zene iránt fogékony tagjait és család-
jukat. Szakemberek segítségével mintegy 
száz hangszer és technikai berendezés 
várja, hogy megismerjék. A Hangszert a 
kézbe legfontosabb célja, hogy valameny-
nyi látogató minél több hangszert vehes-
sen kézbe és próbálhasson ki, hogy így 
keltse fel kicsik és nagyobbak érdeklődé-
sét a könnyűzene iránt.

Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

switch ON program – stART 
fesztivál  

2017. május 20. 
Fiataloktól, fiatalokról, de nem csak fia-
taloknak! A MOL által támogatott májusi 
Múzeum+ program részeként összeállt 
egy csapatnyi 16–26 éves, hogy megszer-
vezzenek egy zenei és művészeti feszti-
vált a Magyar Nemzeti Galériában. Olyan 
fiatal előadóművészeket hívtak meg, akik 
még nem vagy kevésbé ismertek. A zenés, 
képi improvizáción alapuló tárlatvezetések 
mellett fellépnek a slam poetry képvise-
lői, bemutatkozik egy színtársulat, illetve 
lesznek alkotósarkok is, ahol a fesztivál 
résztvevői egy kinetikus installációt készít-
hetnek. A fiatalok az eseményt stART 
Fesztiválnak nevezték el, programjait, arcu-
latát, workshopjait és a rendezvény teljes 
kommunikációját maguk tervezték.

Keresd május 4-től  
a kijelölt MOL shopokban! 

Quimby: 
Micsodaország 
A közel háromórás 
koncertanyagból készült 
DVD kizárólag a kijelölt 
MOL-töltőállomásokon 
vásárolható meg.

1490 FT

Kiemelt ajánlat a MOL 
töltőállomásokon!

Republic:  
Kimondom a neved 
990 FT

kultúra
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Reggeli, kávé, uzsonna…
É S  K I  S E M  K E L L  S Z Á L L N I  A Z  A U T Ó B Ó L

2030-as stratégiánkkal összhangban ultramodern töltőállomást adtunk át 
a Szentendrei út 100. szám alatt. A Fresh Corner Drive ötvözi a MOL Fresh 
Cornerek előnyeit: vásárlóink a tankolás mellett elintézhetik a napi bevá-
sárlást, minőségi kávét és szendvicseket fogyaszthatnak, kipróbálhatják új 
menüválasztékunkat, emellett a drive through koncepciónak köszönhetően 
éppolyan gyorsan vehetik meg reggelijüket, uzsonnájukat vagy épp ked-
venc kávéjukat, mint bármely gyorsétterem drive ablakánál, anélkül, hogy 
ki kellene szállniuk az autóból.
„A világ megváltozott, sőt folyamatosan változik. Mi a MOL-nál felismertük, 
hogy a változó világhoz alkalmazkodnunk kell. Töltőállomásainkon olyan 
megoldásokat és szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek könnyebbé teszik 
életünket és kielégítik vásárlóink igényeit” – mondta dr. Orosz András, 
a MOL Magyarország kiskereskedelmi vezetője. „Csak Magyarországon 
naponta közel 200 ezer vásárlás történik a MOL-töltőállomásokon. 2016-
ban a Fresh Corner sikere megmutatta, hogy ügyfeleink szeretik újításain-
kat. Bízunk benne, hogy ezzel a modern szolgáltatással a MOL az agglome-
rációból érkezők, valamint az észak-budapesti közösség partnerévé válhat.”
Az ünnepélyes átadón részt vett Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer  
polgármestere, valamint olyan hazai hírességek, mint Mádai Vivien kis-
fiával, Zénóval, Herczig Norbert, Till Attila és Winkler Róbert. A jó han-
gulatú megnyitót követően a sztárok kipróbálták töltőállomásunk leg-
újabb szolgáltatását.

Kivételes töltőállomást, az első Fresh Corner Drive-ot adtuk át márciusban 
Budapesten, a Szentendrei úton. Kelet-Közép-Európában elsőként vezettük 

be a drive through szolgáltatást, amit a megnyitón részt vevő hírességek  
is örömmel próbáltak ki.

Mitől különleges  
a Fresh Corner Drive?
•  A Drive-ablaknál is olyan minő-

ségi kávé kapható, mint máshol az 
éttermekben.

•  Egészséges, nagyrészt magyar 
alapanyagokból készült, friss 
szendvicseket árulunk.

•  A gyerekeknek tízóraimenüt kíná-
lunk, ami gyorsan, az iskolába 
menet megvásárolható.

•  A töltőállomás gyereksarokkal 
várja a legkisebbeket.
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Zöldáram az ALDInak
A MOL-csoport ötödik éve biztosítja az áruházlánc magyarországi 
áramellátását
2017-től az ALDI teljes magyarországi üzlethálózata, 52 000 négyzetmé-
teres biatorbágyi logisztikai központja és a központi igazgatás épülete 
egyaránt a MOL által biztosított zöldáramra áll át. A megújuló energiafor-
rásokból, mint például mezőgazdasági hulladékból, biomasszából vagy 
napenergiából előállított zöldáram az ALDI teljes hálózatának villamos-
energia-szükségletét fedezi. Az ALDI és a MOL így együtt jelentős, kb. 
12 000 tonna CO2-kibocsátástól óvja meg a környezetet.

Mindenkit lehagyott 
Herczig Norbert nyerte az idei ralibajnokság  
első futamát

A MOL-támogatott versenyző magabiztosan győzött az április elején meg-
rendezett Miskolc Rallye-n, ezzel harmadik éve veretlen a Borsod környéki 
pályákon. A versenyző végig a saját tempóját autózta és gyakorlatilag egy-
szer sem volt rákényszerítve arra, hogy a limit közelében használja a most is 
hibátlanul működő Skoda Fabiáját. Herczig hét szakaszsikerrel biztosította 
be pályafutása 21. futamgyőzelmét, és megkezdte az újabb bajnoki hadjá-
ratát a negyedik címért.

Műkorcsolyában  
ott leszünk!
Tóth Ivett megszerezte Magyarország első  
olimpiai kvótáját

A MOL Tehetségtámogató Program fiatal sporto-
lója a Helsinkiben zajló műkorcsolya- és jégtánc-
világbajnokság női versenyében megszerezte 
az első hivatalos magyar kvótát a 2018-as pjong-
csangi téli olimpiára.
Hivatalosan Sebestyén Júlia, az Új Európa 
Alapítvány kurátorának tanítványa az első magyar, 
aki indulási jogot szerzett a jövő februári ötkarikás 
játékokra. Egyéniben 24 kvótát osztottak ki a vb-n, 
de a helyezési pontszámok alapján az országok 
akár több indulási joghoz is juthattak, mint ahány 
versenyzőjük indult a finn fővárosban, azaz a leg-
jobb 24-et felvonultató kűr elérése még nem 
jelentett biztos indulási jogot. A 18 éves magyar 
műkorcsolyázó az olimpiai rangsorban 23. lett,  
s ezzel elérte célját: kvótát szerzett.

plüssfigura 
2499 FT

Keresd  
a MOL-töltőállomásokon! 

Meglepetés 
gyereknapra

MOL-hírek
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

Motorolajok* 
——

Minden második flakon  -50%
*Az akcióban részt vevő termékek: MOL Essence 5W-30 1 l és 4 l, MOL Essence 5W-40 
1 l és 4 l, MOL Essence Diesel 5W-40 1 l és 4 l, MOL Essence 10W-40 1 l és 4 l, MOL 
Essence Diesel 10W-40 1 l és 4 l, MOL Essence 15W-40 1 l és 4 l, MOL MSE 15W-40 1 l és 
4 l, MOL Botond 20W-50 1 l és 4 l, MOL Arol 2T 0.5 l, MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 
1 l és 4 l, MOL Turbo Diesel 15W-40 1 l és 4 l, MOL Standard Diesel 20W-40 1 l és 4 l, MOL 
Dynamic Transit 10W-40 1 l és 4 l, MOL Dynamic Transit 15W-40 1 l és 4 l.

Chio  
Street food chips

——
75 g, többféle

379 Ft
(5053 Ft/kg)

Surprise 
gyümölcsital

——
0,3 l, többféle

20 Multipont  
beváltása esetén

299 Ft 
(1063 Ft/l)

Merci
——

250 g, többféle

100 Multipont  
beváltása esetén

1799 Ft 
(7596 Ft/kg)

Szentkirályi 
limonádé

——
0,5 l, többféle

279 Ft 
(558 Ft/l)

Cerbona
——

20 g, 25 g, többféle

99 Ft/db 
(4950 Ft/kg, 3960 Ft/kg)

Gatorade 
izotóniás sportital  

——
0,5 l, málnaízű

299 Ft
(598 Ft/l)

Energizer AA, AAA
8 db

799 Ft/csomag 

Az oldalon látható akciók 2017. május 1–31-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek.
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!
Turtle Wax  
ZIP Wax
1 l  

–200 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 200 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.



A kupon 200 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Absolut vodka 
0,7 l

–1000 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 1000 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 1000 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Gere Portugieser 
0,75 l

–300 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 300 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 300 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Kinder Chocolate
100 g

–220 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 220 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 220 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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EVOX Tropical 4 l & 
Terminator bogároldó 

spray 0,5 l 
——

2599 Ft
(kiskereskedelmi alapár: 3058 Ft)



Muffin
többféle

–100 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 100 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.
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A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Vöslauer ízesített 
ásványvíz   

——
0,75 l, többféle

20 Multipont beváltása esetén

379 Ft/db 
(532 Ft/l)

Normál ár:

429 Ft
(572 Ft/l)
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KUPON- 
AKCIÓ!
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 KOS 03. 21. – 04. 20.

Járjon nyitott szemmel és szívvel, nem 
tudhatja, hol köszönt önre a szerelem.  
A munkahelyén azért legyen óvatos!

 BIKA 04. 21. – 05. 20.

Régóta tervez egy előszezoni utazást 
álmai városába, és nem is sejti, hogy  
a nagy kaland ott vár önre az utcákon.

 IKREK 05. 21. – 06. 21.

Nagy érzelmi kitörésekre képes, ezt 
tudják önről a környezetében, de tehet 
érte, hogy ne féljenek a közelében. 

 RÁK 06. 22. – 07. 22.

Mostanában jobban érzi magát egyedül, 
de ne féljen, ez nem marad mindig így. 
Amint feltöltődött, újra nyitott lesz.

 OROSZLÁN 07. 23. – 08. 22.

Kisebb családi viszályok árnyékolhatják 
be a hónap első felét, ám a viharfelhők 
hamar tovaúsznak a feje fölül.

 SZŰZ 08. 23. – 09. 22.

Ön nagyon energikus, új szabadtéri sportot 
vagy hobbit is talál magának, ami a társa-
sági, sőt a szerelmi életét is felpezsdítheti.

 MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.

Olykor nem veszi észre azokat az értékeket, 
amelyek az orra előtt hevernek. A májusi 
verőfény sok mindent világossá tesz.

 SKORPIÓ 10. 23. – 11. 21.

Nem úgy halad a lakás felújításával vagy 
átalakításával, ahogy eltervezte, de sze-
rencsére ennek nem anyagi okai vannak.

 NYILAS 11. 22. – 12. 21.

Sok időt tölt barátaival a kávézók teraszain, 
és úgy fogja érezni, valaki a társaságból 
nem csupán barátként gondol önre.

 BAK 12. 22. – 01. 20.

Egy házasságot is időről időre meg kell 
újítani, erre a május remek alkalmakat 
kínál, csak bátran éljenek vele! 

 VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.

Igazán sikeresnek érezheti magát a ter-
vei valóra váltásában, így jut ideje és 
energiája a magánéletére is. Hajrá.

 HALAK 02. 20. – 03. 20.

Egy kamaszkori szerelméről hall híreket, 
örömmel tölti el a másik sikere és bol-
dogsága. Néha jó dolog a nosztalgia. 

Anne Heche
1969. május 25.

Geszti Péter
1964. május 9.

Enrique Iglesias
1975. május 8.

Robert Pattinson
1986. május 13.

Szerelemre hangolva
A nagy érzelmi kalandok hava a május, akár új társra lel valaki, 

akár a régiben fedez fel valami újat.

horoszkóp
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G A Z D A S Á G I  K O N F E R E N C I Á K

FÓKUSZBAN: 
FINTECH 

Időpont: 2017. május 18. 
Helyszín: Boscolo Budapest Hotel

DIGITÁLIS FORRADALOM 
A PÉNZÜGYEKBEN  

HGkonf_Fintech.indd   1 19/04/17   15:24

Tivoli. Élet. Öröm.
A Ssangyong Tivoli a nevét inspiráló gyönyörű, történelmi olasz város-

hoz hasonlóan intenzív életörömöt sugároz, és előnyök sorát kínálja.
 Az automatikus Aktív AWD összkerékhajtás normál esetben 100%-ban 
az első kerekeket forgatja, de amint többre van szükség, rögtön segítsé-
günkre siet a két hátsó kerék is. 
 A Tivoli 1.6-os benzinmotorja, valamint 1.6-os turbódízele kiváló szív-
ként funkcionál. Mindkét motorhoz 6 sebességes manuális, illetve 6 sebes-
séges Aisin automata váltó társítható.
 A teljes biztonságról a 7 légzsák, a blokkolásgátló, a borulásgátló, az 
elektronikus fékerőelosztó, menetstabilizátor, kipörgésgátló, vészfékráse-
gítő és visszagurulás-gátló is gondoskodik. 

 A kényelmet többek között az érintőképernyős multimédia rendszer, 
a tolatókamera és tolatóradar vagy a kétzónás automata klímaberendezés 
garantálja. 
 A kárpitozás lehet szövet vagy bőr, és a választékban könnyen találunk 
az ízlésünknek megfelelőt, akárcsak a karosszéria színválasztékában. A Black 
Pack és White Pack kéttónusú fényezésű változatoknál a tető, a választott 
alapszínnel elegáns kontrasztot alkotva, fekete vagy fehér lehet.



Kérjük, hogy megfejtésed 2017. május 31-ig küldd be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (FRESH Magazin, 1016 Budapest, Lisznyai 
utca 38.), vagy elektronikus formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail-címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Az élet egyensúlyának 
megőrzéséhez folyton tekernünk kell.” Kisorsolt megfejtőink, akik Weathers-Michaud: Túléltem az Everestet című könyvét nyerték: Bobvos 
Erzsébet (Orosháza) Jánky Gábor (Hatvan). További kisorsolt megfejtőink, akik az Alibi című sorozat egy-egy kötetét nyerték: Bertalan Ildikó 
(Gyöngyöshalász), Márton Andrásné (Nagykálló), Somogyi Andrásné (Letenye). Gratulálunk!

A DVD-t meg is veheted  a kijelölt MOL-töltőállomásokon.

rejtvény
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TAVASZI
NAGYTAKARÍTÁS
SZEREZZE MEG A LEIFHEIT 
TERMÉKEKET KEDVEZMÉNYES ÁRON!
Tankoljon vagy vásároljon a MOL töltőállomásokon legalább 5000 Ft értékben, 
és a kapott kuponnal kedvezményes áron vásárolhatja meg az akcióban 
résztvevő prémium minőségű Leifheit termékeket.

Az akció időtartama: 2017.03.16 – 05.14.
További részletek a MOL töltőállomásokon és a www.mol.hu/leifheit honlapon.
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