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Kedves Olvasó!
Örömteli hírünk van: bővült a MOL-család, így a hama-
rosan kezdődő vizes világbajnokságon már Hosszú 
Katinkáért, valamint a női és férfivízilabda-válogatottért is 
„igazán a mieinkért” szurkolhatunk. Szurkolni 
ugyanis jó. Mert az az úszó, aki másfél test-
hosszal vezet a céltól néhány karcsapás-
nyira, a mi nyelvünket beszéli. Mert itt nőtt 
fel a szomszédban, együtt jártunk isko-
lába, az anyukájával ugyanaz a házi orvo-
sunk. Mert, ha személyesen nem is 
ismerjük, nem idegen. Az ő sikere  
a miénk is. Szeretnénk, hogy 
összejöjjön neki, mert egy közös-
ségbe tartozunk. Amikor szurko-
lunk, minden mást elfelejtünk. 
Nem bosszankodunk a tegna-
pon és nem aggódunk a holnap 
miatt, csak teljes szívvel buz-
dítunk. Mert időről időre kide-
rül: a szurkoló bennünk van. 
Engedjük ismét felszínre törni!
Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Ford Mustang GT Convertible
Amerikában még az idén elérhető lesz, Európába csak jövőre 
jön a frissítésen átesett Ford Mustang nyitható tetős modellje. 
Az autó sziluettje nem sokat változott, de az átrajzolt lám-
pákkal, az új légbeömlőkkel és a kissé másképp domborodó 
motorháztetővel talán még vadabb megjelenésű. Új karosszé-
riaszínek, látványosabb kerekek és digitális műszerfal is érke-
zett a Convertible-lel, úgyhogy semmi kétségünk sem lehet 
afelől, hogy a Ford legújabb kivitelű Pony Carja is éppolyan 
sikeres lesz, mint elődei.

BMW 2 Cabrio
Alig észrevehető, ám a gyáriak szerint 
alapos felújításon esett át a BMW 2-es 
sorozata, így a kedvelt nyitható tetős 
kivitel is. Kívülről a fényszórók megújult 
belseje tűnik fel először, a márkavéd-
jeggyé vált Angel Eye karikáit sokszö-
gek váltották fel, megőrizve az eredeti 
karaktert. Belül módosítottak a sze-
relvényfal kinézetén és korszerűsítet-
ték a fedélzeti számítógépet, igazodva 
a legújabb mobiltelefon-integrációs 
elvárásokhoz. Alapfelszerelés lett az 
iDrive-rendszer, és új színárnyalatok is 
érkeztek, két kék és egy narancssárga.

Fedetlen fővel
Noha a skandináv országokban, ahol a legtöbb kabriót eladják, tudják, 
hogy nem a kánikulában a legpraktikusabbak ezek a járművek, mégis 

sokan szeretik a rekkenő nyárban is a tető nélküli közlekedést.

Toyota Marine PONAM 28V
A Toyota annyira érzi és tudja a hibridhajtást az utóbbi években, 
hogy elhatározták, a speedboatok mezőnyében is bevezetik 
ezt a környezetkímélő megoldást. A jelenleg tesztelésen lévő 
prototípusuk, a PONAM 28V hajtásáról egy 260 lóerős robba-
nómotor gondoskodik, amelyet egy 11 kW/h kapacitású lítiumion 
akkumulátorról táplált, 49 lóerős villanymotor támogat. A koráb-
biaknál sokkal takarékosabb, tisztább és csendesebb hajó tisz-
tán elektromos üzemmódban is szelheti a habokat, ám hibrid-
technológiája révén a hatótávolsága is kielégítő.

autós hírek
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FŐNYEREMÉNY
THAIFÖLDI
ÁLOMUTAZÁS

Fekete színű 
 iPhone7  32 GB

50 000 Ft értékű MOL 
Blue üzemanyagkártya

MOL Dynamic
széldzseki

heti
1db

heti
1db

heti
10db

MOTOROLAJJAL THAIFÖLDRE
Vásároljon MOL Dynamic vagy Essence motorolajat, használja Multipont kártyáját,  
és nyerjen thaiföldi álomutazást!

Vásárlásnál használja Multipont kártyáját, hogy megnyerhesse az értékes nyeremények egyikét. Multipont kártya  hiányában a 
pénztárnál van lehetőség a regisztrációra. A nyerteseket emailen és/vagy telefonon értesítjük, ezért  kérjük, pontosan adja meg 
adatait! Korábban regisztrált adatait online vagy ügyfélszolgálatunkon egyeztetheti.  Az ajánlat 2017. július 3-tól augusztus 27-ig 
érvényes. A promócióban részt vevő termékek listáját és további részleteket a játékszabályzat tartalmazza, mely elérhető a MOL 
töltőállomásokon és a mol.hu/nyeremenyjatek oldalon. A képen feltüntetett nyeremények illusztrációk.



„figyel rád…”
A L FA  R O M E O  G I U L I A  2 . 2  D I E S E L  S U P E R  1 8 0  L E

A közkedvelt rádiós műsorvezető, Rákóczi Ferenc nagy Alfa Romeo- 
rajongó, így rendhagyó tesztünkben szívesen osztotta meg velünk 

tapasztalatait a Giulia limuzinról. 

autóteszt
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Nagy remények előzték meg az Alfa Romeo 
Giulia tavalyi bemutatóját, hiszen a márka népes 
rajongótábora már ki volt éhezve egy igazi olasz 
sportlimuzinra. A patinás típusnév feltámasztása 
azonban még a legvérmesebb reményeket is 
fölülmúlta: a Giulia immár a XXI. századi elvárá-
sokat is figyelembe véve hozza azt a bizonyos 
Alfa-életérzést. Hogy mivel több, jobb vagy épp 
más az új Giulia, arról magával a márkanagykö-
vettel beszélgettünk, akit elkísértünk a Lajvér 
Pincészetnél tett látogatására. Egy pohár bor – 
persze szigorúan csak érkezéskor –, finom fala-
tok, szikrázó napsütés, háttérben a szőlőtőkék 
végtelen zöldjével, előtérben a vörösen izzó 
Giuliával. Mintha hirtelen Olaszországba csöp-
pentünk volna.

Méretek (H/Sz/M) 4643/2024/1436 mm

Csomagtér 480 liter

Motor 2,2 literes, turbódízel

Teljesítményszint 180 LE

Max. nyomaték 450 Nm

Átlagfogyasztás 3,5-5,3 liter

Alapár (áfával) 11 040 000 forint

Eggyé válni az autóval 
A forma telitalálat: sportos, elegáns, de 
nem öncélúan futurisztikus, így még 
néhány év múlva is biztosan frissnek hat 
majd. Rákóczi Ferenc a márka nagyköve-
teként egy 2.2 dízel 180 lóerős automata 
kivitelt használ, de a garázsában beve-
tésre készen áll egy korábbi generációs 
Spider roadster is, melynek méltó utódja-
ként említi az új Giuliát. „Gyönyörű és ará-
nyos az autó. Férfias, mégis rögtön látszik 
rajta, hogy igazi bestia – véli a külsőről 
Rákóczi Feri. – Úgy sugároz erőt és maga-
biztosságot, hogy közben minden elem-
ében ott rejlik a kifinomult olaszos stílus.  

Tekintélyt parancsoló, ahogyan feltűnik 
az úton, és jelzi: kemény és sportos autó 
érkezett. Minden megvan benne, ami-
től egy Alfa, Alfa lesz. Az érzés hasonló, 
mint a Spider volánja mögött, de mivel 
az olasz gyártó is halad a korral, ebben 
az autóban már szinte minden olyan biz-
tonságot, kényelmet és élményt szolgáló 
technikai háttér is ott van, amitől igazán 
maivá válhat a Giulia.”
Ha kicsit közelebbről is szemügyre vesz-
szük, egyből láthatóvá válik, hogy az 
Alfa ezzel a modelljével a prémiumkate-
gória felé mozdult el, mely törekvés az 
utastérben is tetten érhető: kifinomult 

anyagok, hivalkodásmentes, mégis 
izgalmas formák és elegáns részletmeg-
oldások (mint az elbújtatható érintőkép-
ernyő, vagy a szép formájú pedálok) 
teszik teljessé az összképet. Valamint a 
látványos és komfortos ülések, amelyek 
sportos vezetőpozíciót nyújtanak – igaz, 
hátul, a tekintélyes (2820 mm) tengely-
táv ellenére is, csak ketten utazhatnak 
kényelmesen. „A Giuliába beülve egy-
ből körülölel az autó, rögtön eggyé 
tudsz válni vele. Örülök, hogy visszahoz-
ták a csőszerű kijelzőket, amelyek miatt 
úgy érezni, figyel rád az autó” – folytatta 
a rádiós műsorvezető.

„A Giuliába beülve egyből körülölel 
az autó, rögtön eggyé tudsz válni vele. 
Örülök, hogy visszahozták a csőszerű 
kijelzőket, amelyek miatt úgy érezni, 
figyel rád az autó.”

72017. JÚLIUS



Szemben az árral – nagyon 
gyorsan

Bár a váltó ugyanaz a nyolcsebességes 
ZF szerkezet, mint amit a konkurensek 
is használnak, az olasz mérnökök kitartó 
munkával és aprólékos beállításokkal 
hozták ki belőle az alapkivitelhez képest 
elérhető lehető legtöbb pluszt. Ehhez 
társul az alacsony önsúly, az optimális 
tömegelosztás, az „atombiztos” úttartást 
nyújtó futómű, az elképzelhetően gyor-
san reagáló, elektrohidraulikus fékrend-
szer, valamint a már-már versenyautókat 
idéző remek kormányzás. A végered-
mény: a Giulia dízelmotorral és automata 
váltóval is kiváló vezetési élményt nyújt. 
Rákóczi Feri a szekszárdi szerpentineken 
megmutatta, hogyan viselkedik Giulia, 
ha valaki nagyobb gázzal ugrik neki egy 
kanyarnak: az autó azonnal reagál, és 
azon dolgozik, hogy az úton tartsa magát.  
Fantasztikus élmény.

„A Giulia nemcsak robbanékony és dina-
mikus, de a modern technológiának 
köszönhetően biztonságos is. A váltó szé-
pen végzi a dolgát, a városi közlekedés-
ben ráadásul praktikus és kényelmes. Az 
üzemanyaggal is meglepően okosan gaz-
dálkodik az autó: 6 liternél nem nagyon 
tudtam feljebb tornászni a Giulia fogyasz-
tását – mondta huncutul mosolyogva 
Rákóczi Feri.
Kérdésünkre, hogy leginkább kit tud 
elképzelni a Giulia volánja mögött, Feri 
habozás nélkül rávágja – „Anélkül, hogy 
a hölgyeket ki akarnám zárni, azt mon-
danám, hogy ez egy igazán maszkulin 
autó. Elsősorban olyan férfiakat tudnék 

elképzelni a volánja mögött, akik tudják, 
mit akarnak, és a család mellett is szíve-
sen vezetnek egy olyan autót, amely visz-
szaadja a szabadság, az erő és a prémi-
umérzés élményét. Jóleső érzés, amikor 
megfordulnak az autó után, és elismerően 
mosolyognak. Amellett ugyanakkor, hogy 
igazán macsó tud lenni ez a modell, arra 
is alkalmas, hogy a gyerekeket biztonság-
ban és kényelmesen elvigyük a suliba, 
de hosszabb családi kirándulásokra is 
tökéletes. Ha hölgyekről van szó, közü-
lük olyan típushoz tudom elképzelni, aki 
imádja a sebességet és az olasz stílust. 
Összességében a Giulia tehát több funk-
cióban is remekül hasznosítható…”

autóteszt
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#vizesvb 
#aszurkolóbennedvan

Már csak néhányat kell aludni, és kezdetét veszi a MOL – mint nemzeti 
támogató – közreműködésével megvalósuló Vizes Világbajnokság.  

Július 14–30. között ismét minden a sportról, a szurkolásról szól majd.

A foci-Eb és az olimpia alatt már megtapasztaltuk, micsoda 
élmény sportolókért, a mi sportolóinkért szorítani. Hasonló 
élmények várnak ránk július második felében, megfűsze-
rezve a vendéglátás élményével. Hogy miért tekintünk 
hatalmas izgalommal és várakozással a közelgő esemé-
nyek elébe? Mert színesebbé válnak a mindennapok. 
Mert hazafelé a munkából vidám sportolói csapatokat és 
külföldi szurkolókat látunk. Énekelnek, drukkolnak, nevet-
nek körülöttünk – nekik nyaralás, és ettől kicsit mi is úgy 
érezzük magunkat, mintha nyaralnánk. Mert olyasmire lesz 
lehetőségünk, amire eddig soha: munkából hazafelé, vagy 
épp szombat délelőtt a városban sétálva beleshetünk vízi-
labdásaink meccsére, a Duna-parton izgulhatunk a torony-
ugrókért, a füredi mólóról fagyival a kezünkben csodálhat-
juk a nyílt vízi úszókat. 
Sportolóink mellett ugyanakkor az őket befogadó léte-
sítményekre is méltán lehetünk büszkék: a rekordidő 

(kevesebb mint két év) alatt felépült – két olimpiai meden-
cét is magában foglaló, összesen 12 000 nézőt befo-
gadni képes – Duna Arénára, melyet a jövőben a 
városlakók is birtokba vehetnek majd; a Budapest adott-
ságaira fantasztikusan építő óriási ugrótoronyra, amely 
a Parlamenttel szemközti partszakaszon, lélegzetelállító 
városi kulisszákkal várja a szurkolókat; a szinkronúszó 
versenyeket befogadó Városligeti-tóra, ahol a vízre épí-
tett mobilmedencéknek és lelátóknak méltó díszletet ad 
a Vajdahunyad vára; a külföldi játékosok által is különle-
ges helyszínként számon tartott Hajós Alfréd uszodára 
és a mindannyiunk emlékezetében fontos helyet elfog-
laló Balatonra, azon belül is az idén nyáron egy új, spor-
tos arcát megmutató füredi Tagore sétányra. 
Ez a két hét olyan eseményeket, látnivalókat és telje-
sítményeket kínál, amelyekből egyszerűen nem akar-
hatunk kimaradni.
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A világbajnokság helyszínei

DUNA ARÉNA
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HAJRÁ, MOL-CSAPAT!

Iron lady  
a MOL-csapatban

Hosszú Katinkát aligha kell bemutatni a sport-
szerető közönségnek, egy örömteli újdon-
sággal azonban mégis szolgálhatunk: mos-
tantól a világklasszis úszónőt, nemzetünk 
sikersportágának kivételes képviselőjét is  
a MOL támogatja. 
Katinka 2009-ben, a római vébén robbant be a 
köztudatba: innen két bronzzal és az egyik legfá-
rasztóbb versenyszám, a 400 m vegyes aranyér-
mével tért vissza Amerikába, ahol pszichológiai 
egyetemi tanulmányai mellett a legjobb ameri-
kai úszók edzőjével, Dave Salóval dolgozott, aki 
viszont a londoni olimpia döntőjében már nem 
tudta Katinkát sikerre vezetni, és a csalódást 
jelentő 4. helyen csapott célba az úszónő. A kudarc 

után Katinka új utat keresett: ekkor kezdődött  
a közös munka Shane Tusuppal, akivel később 
össze is házasodtak. Rengeteg munkával, lenyű-
göző energiával, az úszás edzésmódszerének 
megreformálásával felértek a csúcsra: a riói olim-
piáról az Iron Lady három arannyal és egy ezüst-
tel tért haza, de vébékről és Eb-kről összesen  
33 bajnoki címet gyűjtött be, nem beszélve ezüst- 
és bronzérmeiről. 
Katinka sikerének titka az elképzelhetetlenül 
sok és kemény munka. Párosuk számára a leg-
keményebb felkészülés mindig maga a verseny, 
ezenkívül a szárazföldön is agilisan és újító mód-
szerekkel dolgoznak, és nem félnek a járatlan 
utaktól. Hosszú Katinka olyan energikusságot 
hozott a magyar sportéletbe, ami miatt sokunk 
példaképévé vált. A budapesti vébé nagy váro-
mányosaként drukkoljunk neki.
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sikerült a címvédés. Az olimpiát követően Dani 
az edzőváltás mellett döntött, közben pedig 
sportdiplomáciai területen nagyot lépett előre: 
beválasztották a NOB sportolói bizottságába. 
Ahogy mondja, „Az életem arról szól, hogy min-
den nap a határaimat feszegetem: azért küz-
dök, hogy a fizikális korlátaimat átlépve készül-
jek fel arra a néhány percre, ami egy évben 
csak egyszer adódik meg nekünk”. Most,  
a budapesti világbajnokság előtt a legnagyobb 
motivációja az, hogy úgy ússzon, hogy az edzője, 
Nagy József megdicsérje. A hazai közönség ereje 
sokat segíthet ebben, drukkoljunk neki közösen!

Gyerünk, pólósok!
A magyar vízilabdások most már évtizedek óta kirobbanthatatlanok  
a világ élmezőnyéből. Külön öröm, hogy a fiúk mellett az utóbbi 
néhány évben a lányok is bekerültek a legjobbak közé, így min-
den világversenyen éremeséllyel indulnak csapataink. A válo-
gatott meccseinek eredményét az egész ország figyelemmel 
kíséri, egy Eb-, vb- vagy olimpiai döntő alatt az utcákon meg-
áll az élet, a parkok megtelnek a kivetítők előtt szurkoló embe-
rekkel. Ami fontos a magyaroknak, az a MOL-csoportnak is 
szívügye, ezért mostantól a cégcsoport prémiumszponzor-
ként a szövetséget és a válogatottat is támogatja. Reméljük,  
a Margitszigeten újra együtt örülhetünk sportolóink sikerének!

24 év 
Az évek óta a MOL-csapathoz tartozó Gyurta 
Dániel ennyi ideje kötődik a medencéhez.  
A 2004-es athéni olimpia ezüst- és a 2012-es 
londoni olimpia aranyérmese négyéves kora óta 
úszik, igaz, sokáig nagyon nem szeretett bele-
ugrani a medencébe. Emiatt az edzők azt java-
solták Dani szüleinek: érdemes lenne más sport-
ágat választaniuk gyermeküknek… Szerencsére 
nem tették, Dani pedig a legjobb magyar mell-
úszóvá vált. Többéves veretlenségi sorozata, 
egy olimpiai, három világbajnoki és két Európa-
bajnoki arany, valamint megszámlálhatatlan rövid 
pályás érem begyűjtése után Rióban sajnos nem 
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Mikor szurkoljunk?
Hogy pontosan mikor versenyeznek  

a magyar csapat sportolói, itt találod: 
www.fina-budapest2017.com/hu/esemenyek 

A FÉRFI- ÉS NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT



Hol strandoljunk idén?
Olyan magyar és környező országokbeli helyeket gyűjtöttünk össze, amelyek 

valamilyen szempontból kiemelkednek a többi vízpart közül.

A kalandos:  
Orfű Aquapark
Az Orfűi-tavak egyszerre biztosítanak 
fürdési, horgász- és ornitológiai lehető-
ségeket, közvetlenül a tó mellett pedig 
az Aquapark várja azokat, akik más-
képp aktív, élménydús szórakozásra 
vágynak. Hét csúszda, bébipancsoló, 
élmény-, úszó- és pezsgőmedence is 
szerepel a kínálatban. 

Belépő: felnőtteknek 2000 Ft/nap, 
diákoknak 1500 Ft/nap, 14 éves korig 
1000 Ft/nap.

Kettő az egyben:  
Velence Resort&Spa
Bár a Velencei-tavon eldugott part-
szakaszokat és több szabadstrandot 
is találhatunk, a Velence Resort&Spa 
előnye, hogy egyszerre élvezhetjük a 
tiszta, kiépített medencék és a termé-
szetes tó előnyeit. A hotel wellnessrész-
legén bel- és kültéri élmény-, gyerek- 
és tanmedence várja a vendégeket.

Belépő: az iskolai szünet kezdetétől 
felnőtteknek 4200 Ft/nap, 4–14 éves 
korig 2200 Ft/nap.

A családi: Gyógy- és 
Wellnessfürdő Sárvár
A város hangulatos és izgalmas fürdő-
vel várja a felfrissülni vágyókat. A fel-
nőttek a kül- és beltéri gyógyvizes és 
élménymedencéket, a jakuzzit, az úszó-
medencét és a napozóteraszt élvezhe-
tik, a gyerekeket pedig kalózhajó, óriás - 
csúszdák, babavilág és játszóház fog-
lalja le, amíg a szülők pihennek. 

Belépő: felnőtteknek 3700 Ft/nap, 
diákoknak 1900 Ft/nap, gyerekeknek 
1700 Ft/nap.

M A G YA R O R S Z Á G
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A romantikus: Vadása-tó, 
Hegyhátszentjakab
Az Őrség eldugott és romantikus tava-
inak egyike ez, ahol kevés infrastruk-
túrával találkozhat a fürdőző, viszont a 
tömeg sem jellemző a parton. A tó vize 
kristálytiszta és mindig hűvös, termé-
szeti környezete pedig lenyűgöző: érde-
mes némi időt szánni arra is, hogy a kör-
nyéken biciklizzünk vagy kiránduljunk. 

Belépő: felnőtteknek 500 Ft, 
gyerekeknek 350 Ft. 

Az adrenalindús:  
Rukkel-tó Waterpark
Taksony és Bugyi között találjuk ezt 
a szórakoztató víziparkot . Tizenöt 
csúszda, wakeboardpálya, ugrótornyok 
és kölcsönözhető csónakok gondos-
kodnak a látogatók adrenalinban gaz-
dag időtöltéséről. De, aki csak úszna 
vagy napozna egyet, az se hezitáljon, 
gondozott part és pázsit várja. 

Belépő: felnőtt 1800 Ft, diák 1500 Ft, 
gyerek 1000 Ft, csúszda nélkül.  
Egész napos csúszdás belépő 3500 Ft.

Az eldugott balatoni: 
Sajkodi strand
A romantikus Tihanyi-félsziget strandja 
nem látszik a főútról, így kevésbé zsú-
folt. Különlegessége továbbá, hogy a  
domb itt a fürdőzők feje fölé magaso-
dik, és nincsenek széles, üres placcok 
– mintha nem is a Balatonnál lennénk. 
Az infrastruktúra minimális, de ha meg-
unnánk a fürdést, számos túraútvonalat 
találunk néhány lépésre a strandtól. 

Belépő: felnőtteknek 400 Ft, 
gyerekeknek 250 Ft.

A legmenőbb: Lupa-tó
Sokáig illegálisan működött, tavaly 
azonban legálisan és teljesen 
átalakulva nyitotta meg kapuit az 
idei szezon „nagy várományo-
saként”.  A vízpartot több helyen 
finom homokkal töltötték fel, 
rengeteg parti sportpálya, 
napozóágy, büfé, élménypark, 
csúszdák, wakeboardpálya, 
játszótér, gyerekstrand és úgy 
általában, némi karibi életérzés vár 
ránk Budakalász mellett. A strand 
reggel 9-kor nyit, a fürdésnek 
hivatalosan naplementekor vége, 
ám a part és a vendéglők ilyenkor 
is nyitva tartanak. 

Belépő: felnőtt napijegy 1000 Ft,  
prémiumjegy (a prémium - 
strandra, élményparkkal) 3000 Ft,  
a gyereknapijegy 700 Ft, 
prémiumjegy 2000 Ft.

utazás
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A titkos: Bettina-barlang, 
Dubrovnik
Ez az eldugott fürdőhely kizárólag  
a tenger felől közelíthető meg, így kaja-
kot vagy vízitaxit bérelve juthatunk el 
a strandra, ami egy barlangban rejtő-
zik. Mivel a kevéssé felkapott, ám annál 
gyönyörűbb helyen nem találunk kiszol-
gálóegységeket, érdemes magunkkal 
vinni a napi piknikhez szükséges hozzá-
valókat. Friss gyümölcs és ivóvíz például 
mindenképp legyen nálunk.

A hegyvidéki: Faaker See 
Villach mellett
A Fáki-tó vagy Faaker See Ausztria leg-
délebbi fürödhető tava, amelynek vize 
gyakran eléri a 24 fokot is, így oszt-
rák viszonylatban rendkívül kellemes-
nek számít. Vize olyan tiszta, hogy a tó 
közepén akár inni is lehet belőle. Ám, ha 
ennél valami tartalmasabbra vágyunk, 
meglátogathatjuk az idilli, fákkal borított 
szigetet is, ahol egy eldugott hotel várja 
a szemfüles vendégeket. 

A vadregényes paradicsom:  
Omis 
Sziklafalak között a tengerbe ömlő 
zöld folyó kanyarog a város lábánál, a 
strandon fekve pedig a fölénk tornyo-
suló hegyoldalban gyönyörködhetünk. 
A Velika Plaza, a fő strand azért külön-
leges, mert a part és a tengerfenék is 
homokos, ami ritkaság errefelé. Ha 
pedig megunnánk a széles, kellemes 
bárokkal és büfékkel „felszerelt” für-
dőhelyet, egy-egy kilométerrel arrébb 
tökéletesen eldugott, sziklás partszaka-
szokon is fürödhetünk.

A mesebeli: Aquapulco 
Piratenwelt, Bad Schallerbach
Családoknak és ifjonti lelkületű felnőttek-
nek ideális program egy napra a kalóz-
világ fürdője, ahol minden a félszemű 
hajósokról szól. Öt szuper csúszda, egy 
vízi kalandpark, óriási vízi vidámpark, nagy 
medence és más attrakciók gondoskod-
nak az egész család szórakozásáról. 

Belépő: felnőtteknek egész napra 
27,50 euró, diákoknak 23,50 euró, 
gyerekeknek 10 euró.

A U S Z T R I A

H O R VÁT O R S Z Á G

Frissítő hűsítő
Egy párától gyöngyöző 
cider a szédítő hőségben? 
A MOL töltőállomásokon 
ráadásul, ha két üveg 
Somersbyt veszel, még 
jobban jársz!

Somersby
többféle, 0,33 l

Bármely  
2 db vásárlása esetén

369 Ft/db
(1118 Ft/l)

utazás
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A pihentető:  
Aquacity Poprád
A poprádi aquapark a kikapcsolódni és 
sportolni válók számára kiváló terep:  
9 benti és kinti wellnessmedencéje mellett 
számos úszómedencét is találunk, ame-
lyekben időszakosan bekapcsolt vízke-
ringetés, hullámok, masszírozógombák és 
egyéb finomságok kényeztetnek, mindez 
a Magas-Tátra lábánál. 

Belépő: felnőtteknek 22 euró, 
gyerekeknek 19 euró. 

A természetközeli:  
Mesečev Zaliv, Strunjan
A „Hold-öböl” eldugott, kavicsos ten-
gerpartja a Strunjan Nemzeti Parkban 
található, és mivel csak gyalog közelít-
hető meg, ezért tömeg sincs. A kristály-
tiszta víz mellett háborítatlan növény- és 
állatvilág él itt, ezért érdemes a naple-
mentét is a vízparton tölteni, és hallgatni 
a madárvilág dallamos eszmecseréjét.

A játékos: Spa & Aquapark 
Turčianske Teplice
A vízi parkban egyszerre masszíroztathat-
juk magunkat a számos masszázsponton, 
különböző medencékben, vagy választ-
hatjuk a kamikazecsúszdát és a mozi-
csúszdát. Utóbbiban csúszás közben vizu-
ális effektek pörgetik fel a szórakozást, ha 
a száguldás önmagában kevés lenne.  
A gyerekeket menő kinti medence várja 
bugyborékoló vízzel és játszótérrel. 

Belépő: felnőtteknek 17,50 euró, 15 éves 
korig 8,80 euró.

Az alpesi:  
Vodni Park Bohinj
Bohinjban többek között az a nagyszerű, 
hogy a hideg alpesi tóban is fürödhetünk, 
a fázósabbak azonban a bohinji aqua-
parkban is múlathatják az időt. Termálvíz, 
csúszdák, szerelmesek barlangja, örvé-
nyek, külső napozórész és persze gyerek-
medence áll a vendégek rendelkezésére. 

Belépő: a napijegy felnőtteknek 18 euró, 
gyerekeknek 13 euró.

S Z L O VÁ K I A

S Z L O V É N I A

Hova ne induljunk el?
A vizes vb miatt több 
budapesti uszoda is 
felújításon esik át, így ezek 
zárva tartanak. A Dagály 
a vb-re ugyan megnyitja 
a kapuit, a nagyközönség 
számára azonban várhatóan 
csak a 2018-as szezontól tart 
nyitva. Zárva van a Császár-
Komjádi uszoda, illetve  
a margitszigeti Hajós Alfréd 
Sportuszodában is csak egy 
medencét, az 50 méterest 
használhatják az úszók, azt is 
limitált időtartamban.

Játék a parton!
A napernyő alatt,  
a délutáni sziesztában  
míg mi olvasunk,  
a gyerekek rodeózhatnak  
a MOL töltőállomásokon  
kapható Verdákkal.

Verdák kisautó*

2499 Ft/db
*Csak a kijelölt MOL töltőállo-
másokon, a részt vevő kutak  
listájáért katt: www.mol.hu
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1. ARENA gyerek 
úszósapka 

lepecsételt szórólappal, 
2990 Ft helyett

1990 FT
–33%

——

2. Cápás fiú  
fürdőszett

PLAYSHOES 
www.answear.hu

10 990 FT
——

3. ARENA úszószemüveg
lepecsételt szórólappal,  

4990 Ft helyett

2490 FT
–50%

——

4. ARENA kulacs
lepecsételt szórólappal, 

3990 Ft helyett

2690 FT
–33%

——

5. ARENA úszózsák
lepecsételt szórólappal,  

3490 Ft helyett

2290 FT
–34%

——

6. ARENA szemüvegtok
lepecsételt szórólappal,  

3990 Ft helyett

2290 FT
–43%

——

7. Beach Please
Women'Secret, testpermet, 

250 ml

2590 FT
——

8. Arena mikroszálas 
törölköző 60×100 cm

kuponnal 5990 Ft helyett

2690 FT
–55%

A nagy csobbanás
Türkizkék víz, fehér homok, burjánzó növények – pompázzunk  

a paradicsomi természet színeiben! A MOL töltőállomásokon kapható  
Arena és Sony termékek teljessé teszik a nyári csobbanást.

6
7

3
4
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14
10

11
9 9. Szalmakalap

VERO MODA  
www.answear.hu

4790 FT
——

10. David BeckhaM EDT
Made of instinct,  
50 ml

7999 FT
——

11. Férfifürdőnadrág
TEZENIS

4290 FT
——

12. vitalizáló 
Testpermet
DOUGLAS HOME SPA, 
1000 ml

4990 FT
——

13. SONY vízálló 
sport MP3-lejátszó
lepecsételt szórólappal,  
29 990 Ft helyett

21 990 FT
–27%
——

14. Bikini
CALZEDONIA 

ALSÓ 5000 FT,  
FELSŐ 13 000 FT
——

15. Női flip-flop
BIG STAR 
www.answear.hu

2390 FT
——

16. SONY hordozható 
bluetooth hangszóró
lepecsételt szórólappal 
21 900 Ft helyett

14 990 FT
–32%

12

13
Arena, Sony? Jár a kedvezmény!
Tankoljon vagy vásároljon legalább  
5000 Ft értékben a MOL töltő-
állomásokon, kérje a szórólapot, pecsé-
teltesse le a pénztárnál, mellyel Arena  
és Sony prémiumtermékeket vásárolhat 
akár 50%-os kedvezménnyel. 
Részletek:  www.mol.hu/arena  
és a www.mol.hu/sony oldalakon.

Az akció 2017. 06. 15. – 08. 20-ig  
vagy a készlet erejéig tart.

divatbazár



Tisztelet az uszodában
Pályafutása során több mint negyvenezer gyereket tanított meg úszni. Kölcsönös 
tisztelettel fordul a gyerekek felé, akik a víz szeretetét tőle tanulták. Kegye Tibor 

munkáját Mester-M díjjal tüntette ki a MOL Új Európa Alapítványa.

Kegye Tibor
——
Tevékenység: úszóedző
Szervezet: Csepel Dolphins SC
Munkáját a MOL Új Európa Alapítvány  
2016-ban Mester-M díjjal tüntette ki.

„Utólag visszatekintve nagyon könnyű dolgom 
volt a szakosztályomban úszó gyerekekkel. Mind 
elszántak voltak, kedvtelésből sportoltak. A mai-
akkal biztosan nehezebb lenne, hiszen folyton 
a számítógép előtt ülnek és szinte lehetetlen 
őket teljesítményre sarkallni.” – emlékszik visz-
sza Kegye Tibor, aki előbb NB I.-es röplabdásként 
játszott, majd miután az élsport háttérbe szorult, 
hat sportágból szerzett edzői képesítést, aztán  
a csepeli tanuszoda vezetője lett. „Tizennyolc isko-
lát osztottam be háromhetes ciklusokra, rengeteg 
gyerek fordult meg a kezeim között. A legjobb 
úszókat kiválogattam, így szép lassan beindult a 
Csepel S. C. úszószakosztálya is, egyre jobban 
szerepeltünk a korosztályos országos bajnoksá-
gokon. A jó versenyzők többségének azonban 
nem volt ideje nálunk felnőni, a nagy egyesületek 
elvitték őket. Persze lehettem volna jó fizetéssel 
a Bp. Spartacusban segédedző, de nem akartam 
másodhegedűs lenni. 1992-ben saját egyesületet 
alapítottam Csepel Dolphins néven, és mindvé-
gig a magam ura voltam. Ma sem csinálnám más-
képp!” Kegye Tibor úszásoktatási és pedagógiai 
módszereivel a legjobb alapokat kapták tanítvá-
nyai: először a helyes légzést tanította meg nekik, 
majd a vízbiztonság megszerzése érdekében 
úszószemüveg nélkül szoktatta őket a vízhez. Még 
a medence klórtartalmára is ügyelt, hogy ne csípje 
ki a gyerekek szemét a víz. „Eddig bármilyen cso-
portot is kaptam, mindig sikerült hamar összehan-
golódnunk, a harmadik órára már a gesztusaimból 
megértettek a gyerekek. Az én módszerem a köl-
csönös tisztelet.”
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www.dasweltauto.hu

Jobb, ha mindent számításba vesz!
Ha a Das WeltAuto kínálatából választ, nem érhetik kellemetlen meglepetések! Használt autót keres? Vigyázzon! 

Jelentősen megnőtt a feketén vagy szürkén importált, homályos eredetű, múltú és állapotú gépjárművek száma 

Magyarországon. A problémás autók a jóhiszemű vásárlók életét keserítik meg a leginkább – és általában csak a 

vásárlás után derül fény a gondokra. Az efféle meglepetéseket elkerülheti, ha minden szempontból megbízható, 

elismert használtautó-kereskedőt választ. 

Amit a Das WeltAuto kínál: 

• Műszaki garancia

• Részletes állapotvizsgálat

• Mobilitásgarancia

• Cseregarancia

• Beszámítás

• Finanszírozás és biztosítás

• Eredeti tartozékok

•  Professzionális optikai 

felkészítés

AKÁR 200 000 KM 
GYOMORIDEG
NÉLKÜL!

SZUPER
AKCIÓ!

K-WELT-WELT-008-17_Tavaszi kampany A4.indd   3 2017. 06. 13.   17:42:24
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KEZDŐDIK AZ EYOF!
OTT LESZEL AZ ELSŐ MAGYAR „KIS” OLIMPIÁN?

50 ORSZÁG, 2500 SPORTOLÓ
Ez az esemény minden szempontból 
felejthetetlen lesz. A 2010 legsporto-
sabb városának választott Győr évek 
óta készül rá, hogy megrendezze az 
EYOF-ot, melyen 10 sportág versenyző-
iért szoríthatunk: úszás, kerékpározás, 
torna, atlétika, dzsúdó, tenisz, kézilabda, 
röplabda, kosárlabda és kajak-kenu. 
A rendezvény nagyköveteinek olim-
pikonokat és kiváló sportolókat kér-
tek fel. Pars Krisztián (atlétika), Karakas 
Hedvig ( judo), Kammerer Zoltán (kajak-
kenu), Borissza Johanna Kitti (kerékpár), 
Laklóth Anna (kosárlabda), Jakabos 
Zsuzsanna (úszás), Görbicz Anita (kézi-
labda), Kötél Zsanett (röplabda), Gálfi 
Dalma (tenisz) és Berki Krisztián (torna) 
egy-egy f iatal sportolóval karöltve 
országszerte népszerűsíti az EYOF-ot. 

GRANDIÓZUS NYITÓÜNNEPSÉG 
Július 23-án, 20:30-kor kezdődik 
az ETO Stadionban az EYOF nyitó-
ünnepsége, melynek házigazdái Szujó 

Zoltán és Ördög Nóra lesznek. A lát-
ványos show-ban olyan győri társula-
tok szerepelnek, mint a Győri Balett, a 
Győri Filmharmonikus Zenekar, a Győri 
Nemzeti Színház vagy épp a Vaskakas 
Bábszínház. De színpadra állnak a 
Virtuózok című műsor fiatal tehetségei, 
a népzenei és modern elemeket ötvöző 
Kerekes Band, sőt az EYOF dalát is 
jegyző The Biebers is fellép az est folya-
mán. A szervezők nemzetközi sztárfellé-
pővel is készülnek: a fiatalok egyik nagy 
kedvence, DJ Steve Aoki gazdagítja a 
repertoárt. A műsorban közel 300 tán-
cos, akrobata és sportoló szerepel, de 
lebilincselő produkcióval készül a világ-
bajnok kötélugró, Bánhegyi Adrienn is, 
aki magyar motívumokat csempészett 
a külön erre az alkalomra összeállított 
koreográfiájába. Az ünnepség rendha-
gyó eleme, hogy a küzdőtérre a lelátó-
ról vonulnak be a csapatok, a nemzetek 
zászlóit pedig a közönségnek oszto-
gatott 14 ezer különleges karkötő fogja 
megjeleníteni az egész stadionban. 

INGYENES 
PROGRAMOK 

A sportesemények  
ingyenesen látogathatók, 
de hogy biztosan legyen 

helyünk, váltsunk ingyenes 
regisztrációs jegyet  

a jegymester.hu olda-
lon, a Baross úti Látogató-

központban, illetve az ese-
mény ideje alatt a nézői 

bejáratoknál. Az előre 
foglalt, vagyis regisztrált 

helyekre szóló jegyeinket is 
ezeken a pontokon vehet-

jük át. A rendezvény egyet-
len fizetős eseménye  

a nyitóünnepség, melyre 
2990 forintért vásárol-

hatunk belépőt.



– HIRDETÉS –

Többévnyi előkészület után július 23–29. 
között rendezi meg Győr a Nyári Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF). Még nem 
késő regisztrálni az ingyenes verseny-
számokra, hogy élőben szurkolhassunk.

PROGRAMOK A SPORTON TÚL
„Akárhonnan is érkeznek ide edzőtá-
borba külföldi csapatok, mindig meg-
lepődnek a város szépségén és a szol-
gáltatások minőségén” – nyilatkozta 
Jakabos Zsuzsanna. Európa-bajnok 
olimpikonunknak igaza van: a Bécs, 
Budapest és Pozsony közötti aranyhá-
romszögben elterülő, történelmi korokat 
idéző palotákkal tarkított Győr nemcsak 
az ország egyik legnagyobb gazdasági 
és ipari központja, de pezsgő kulturális 
élete is sok látogatót vonz. Győri kiruc-
canásunkat így ne csak a sportrendez-
vények megtekintésére korlátozzuk! 

Sétáljunk a belváros évszázados palo-
tái és lakóházai között, romantikázzunk 
a szűk utcácskákban, szívjuk magunkba 
a történelmet. A Káptalandombon álló 
ezeréves bazilikában őrzik a vérző köny-
nyeket ejtő Szűzanya képét, valamint 
Szent László hermáját is, Magyarország 
egyik legjelentősebb szakrális emlékét. 
A Bécsi kapu téren megcsodálhatjuk a 
Várkazamata Kőtár római kori, közép- 
és újkori kőemlékeit is, majd a kulturá-
lis élményektől mámorosan pihenjünk 
a Xantus János Állatkertben, vagy ha 
nagy a hőség, a Rába Quelle Gyógy-, 
Termál- és Élményfürdőben. 

A VÁSÁRVÁROS ÉLETRE KEL 
A Dunakapu téri Vásárváros az EYOF fő 
kísérő rendezvényhelyszíne lesz, melyen 
mindennap 14:00–22:00 óráig tartanak  
a programok, ahol tucatnyi hagyományos, 
kisalföldi kézműves mesterséget is megis-
merhetünk: fazekasok, szalmafonók, csip-
keverők, mézeskalács-készítők, kosárfo-
nók, fafaragók, bőrösök, gyöngyfűzők, 
patchworkmesterek és kékfestők porté-
káit vásárolhatjuk meg. De ne csak a sze-
münket, a hasunkat is kényeztessük: kós-
toljuk meg a magyaros gasztronómiai 
jellegzetességeket!

További részletek: www.gyor2017.hu

HA KISZURKOLTUK MAGUNKAT… 
•  július 24.: Esti Egyenleg – koncert
•  július 25.: Dániel Balázs Trió – koncert
•  július 26.: Face Team – akrobatikus 

kosárlabda-bemutató
•  július 27.: Hagyományőrző néptáncegyüt-

tesek előadásai
•  július 28.: Hellokids és Gájer Bálint  

– koncert
•  július 29.: Biga – koncert



Igyunk színeket!
Itt a hamisítatlan smoothie-szezon ideje. Turmixoljunk  
és shakeljünk hűsítő italokat, keverjünk-kavarjunk szín  

vagy íz szerint – ezt elrontani úgysem lehet!



Harsogó zöld smoothie

Hozzávalók: 
• 1 marék friss spenótlevél
• 1 közepes kígyóuborka
• 1 avokádó
•  1 zöld citrom kifacsart leve
• 1 szárzeller
• 200 ml joghurt

A hozzávalókat jól mossuk meg, és felda-
rabolva tegyük robotgépbe. Turmixoljuk 
tökéletesen simára, közben annyi joghur-
tot adjunk hozzá, amennyi épp folyékony-
nyá teszi. Egy órát pihentessük a hűtőben. 
Vastag szívószállal kortyoljuk – ha tehet-
jük, zöld környezetben! Petrezselyemmel 
vagy bazsa likommal is megbolondíthatjuk  
a smoothie-nkat.

Hozzávalók: 
• 150 g mangó
• 100 g ananász
•  200 ml frissen facsart narancslé
• 1 csilipaprika
• 1 marék aszalt goji bogyó

A héjától megtisztított mangót és ana-
nászt vágjuk kockákra, és a csilipapri-
kával és a goji bogyóval együtt tegyük 
robotgépbe. Turmixoljuk össze dur-
ván, majd adagoljuk hozzá a narancs-
levet. Ha hígabb italt szeretnénk, több 
narancslevet is tehetünk bele. Jégkását 
is készíthetünk ebből a smoothie-ból, ha 
a narancslevet jégkockává fagyasztva 
adagoljuk a többi gyümölcshöz.

Mangós-csilis smoothie

Hozzávalók: 
• 1 közepes kígyóuborka
• 1 csokor friss menta
• 1 db zöld citrom
• 3 evőkanál méz
• 7-8 dl ásványvíz

Mossuk meg és héjastól sze-
leteljük vékonyra az ubor-
kát. Egy csokor mentát is 
mossunk jól át, majd tépked-
jük kisebb darabokra a leve-
leit. A zöld citrom felét vág-
juk vékony karikákra, a másik 
felét pedig facsarjuk ki. 
Tegyük mindezt egy üveg-
kancsóba, és csorgassunk 

rá mézet, majd jól keverjük 
össze. Öntsük fel ásványvíz-
zel, hagyjuk pihenni a hűtő-
ben fél órát, s csak ezután 
tálaljuk. Díszítsük ehető virá-
gokkal a limonádénkat: 
kakukkfű, zsálya, bodza- 
vagy árvácskavirág tökéle-
tes lehet!

Uborkás-virágos frissítő limonádé

gasztro
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Hozzávalók: 
• 100 g áfonya
• 100 g fekete és piros ribizli
• 100 g szeder, málna
• 100 ml natúr joghurt
• 1 evőkanál méz

Minden összetevőből tegyünk 
félre néhány szemnyit, majd a töb-
bit robotgépben dolgozzuk jól 
össze úgy, hogy a gyümölcsök 
magjai ne maradjanak egészben. 
Ezután tegyük bele a félretett sze-
meket, és hagyjuk a hűtőben tel-
jesen lehűlni.

Erdei smoothie

Hozzávalók: 
• 1 db gránátalma
• 300 ml vérnarancslé
• 200 g málna
• 200 g dinnye

A vérnarancs levét facsarjuk ki 
és töltsük jégkockatartóba, majd 
hagyjuk megfagyni 2 órán át a 
mélyhűtőben. Közben kézi cit-
romfacsarón facsarjuk ki a ketté-
vágott gránátalma mindkét felét 
– egy-egy magot díszítésnek 
hagyjunk meg. A málnát mossuk 
meg, a dinnyét pedig a fehér és 
zöld részektől megtisztítva koc-
kázzuk fel. Mindezt tegyük robot-
gépbe, majd adjuk hozzá a friss 
jeges vérnarancsot is és zúzzuk 
jól össze.

Gránátalmás jégkása

gasztro
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Jég velünk!
Frissülj fel a Fresh Cornerek legújabb finomságaival: idén 

nyáron prémium jegeskávéval és kétféle limonádéval 
hűsítheted magad!

térj be a      töltőállomásaira a nyári szezon hűsítőiért!

Dallmayr  
Espresso Palazzo  

kávéból főzve

2-féle ízben:  
citrom, eper

Szénsavas vagy  
szénsavmentes  
vízzel kéred?

Laktózmentes  
tejjel vagy  

bio rizsitallal

MONIN  
szirupokkal  

is ízesítheted!

gasztroplusz



Jó úton járunk
S P O R T,  E G É S Z S É G ,  KÖ Z L E K E D É S  –  Ö R Ö M M E L  S E G Í T Ü N K

Futammásodikként is az élen
Herczig Norbert ezüstérmes 
Székesfehérváron

Második helyen zárta a ralibajnokság negye-
dik, székesfehérvári futamát Herczig Norbert.  
A SKODA Rally Team címvédő versenyzője a nagy 
eső miatt elóvatoskodta ugyan a futam elejét, ami-
nek következtében húsz másodperces hátrányt 
kellett ledolgoznia, de végül férfias küzdelemben 
másodikként ért a célba, így az összetett éves 
pontversenyben még mindig ő jár az élen.

MOL-szabadalom az alsó rakparton
Gumibitumenből épülnek útjaink

A MOL szabadalma alapján fejlesztett és gyártott gumibitumen felhasz-
nálásával készül a pesti alsó rakpart XIII. kerületi szakasza. A Pannon 
Egyetemmel közösen kidolgozott, kémiailag stabilizált MOL gumibi-
tumen 2014-ben elnyerte a Környezetbarát termék védjegyet, majd  
a Környezetvédelmi Innovációs Díjat is. A cégcsoport ugyanis nemcsak 
a fejlesztésekben és az új technológiákban jár az élen, de a környezet-
tudatosság is ott szerepel a fontossági sorrend élén. Az útszakaszhoz 
szükséges 400 tonna gumibitumen amellett, hogy másfélszeres élet-
tartammal bír, nem kevesebb mint 9600 darab használt gumiabroncs 
környezetbarát újrahasznosításával készült. 

Gyereknap a felhők felett
Élmény a szervátültetett gyerekeknek

A MOL-csoport PB Osztálya az Új Európa Alapítvánnyal 
és a Ballooning4You Sportegyesülettel együttmű-
ködve felejthetetlen élményt szerzett szervátültetett 
és beavatkozásra váró gyerekek számára. A négy- 
és tizenkét fős ballonok Bercel mellett emelkedtek 
a levegőbe, a gyerekekhez pedig extrameglepetés-
ként a Jászai Mari-díjas színésznő, Börcsök Enikő is 
csatlakozott. „Igazi bátorságpróba volt a repülés és 
az éjszakai túra ezeknek a sokat szenvedett gyere-
keknek. Szervátültetettként nagyon fontos számomra, 
hogy hasonló élményekkel gazdagítsuk az életüket” – 
mesélte a színésznő.
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Bármely 2 db RED BULL 0,25 L
energiaital vásárlása esetén csak

429
Ft/db
1716 Ft/L

AKCIÓ!
Vásároljon legalább egy darab Red Bull
energiaitalt és nyerjen egy 50 000 Ft
értékű tankolókártyát vagy a napi
nyereményt, a Red Bull Racing
pólók egyikét!

Játékszabályzat és további információ:
www.toltsdfelmagad.hu

Az akció között,2017.07.01– 31.
illetve a készlet erejéig tart! A
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NYERJE MEG
a 10 db Ft50 000

értékű tankolókártyák egyikét
vagy a napi nyereményt!

check-in

Balatonozz, pecsételj
és nyerj!

NAGYON BALATON Balatonozz, 
 pecsételj és nyerj! 

Gyűjts össze legalább 
5 db pecsétet bármely 
MOL Nagyon Balaton 
eseményen és vásárolj 
 5000 Ft-ért a kijelölt 
 MOL benzinkúton! 

Fődíj:
Volkswagen
up! beats 

10 x
Balatoni nyaralás

50 x
VIP-bérlet!

250 x
Balaton póló!

nyeremények: 

Részletek és feltételek:

www.nagyonbalaton.hu/checkin  BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2017. szeptember 30.

 SORSOLÁS: 
2017. október 30.



Szilágyi Áron ezüstérmes
A MOL-csapat kardvívója remekelt  
az Európa-bajnokságon

A grúziai vívó Európa-bajnokságon a magyarok 
kétszeres olimpiai bajnokát nem tudták meg-
szorongatni a döntőig, a brit William Dearyt 
15–6-ra, a francia Bolade Apithyt 15–11-re, a 
német Benedikt Wagnert 15–8-ra, az olasz 
Luca Curatolit pedig 15–10-re győzte le a főtáb-
lán. A döntőben viszont Max Hartung jobb-
nak bizonyult, így Áron egyéniben az Európa-
bajnokság második helyét szerezte meg. „Nem 
érzek különösebb örömöt vagy bánatot, egye-
lőre az asszóim foglalkoztatnak, különösen ez 
az utolsó. Olyan érzésem volt, mintha az ellen-
felem olvasta volna a gondolataimat, rendre 
keresztülhúzta a számításaimat. Az Európa-
bajnoki egyéni ezüstérem viszont jó, értékes 
eredmény, úgyhogy bosszankodni egyáltalán 
nem fogok!” Áronnak nem is lett volna rá ideje, 
mert csapatban is versenyzett Decsi Tamás, 
Szatmári András és Gémesi Csanád oldalán, 
akikkel bronzérmet nyert Tbilisziben. A MOL 
Tehetségtámogató Program sportolója, a kar-
dozó Pusztai Liza és a MOL által támogatott 
Vasas SC párbajtőrözője, Szász-Kovács Emese 
egyéniben szintén bronzérmes lett az Európa-
bajnokságon. Áron szereplése a versenyen 
annyira sikeres volt, hogy rögtön a világrang-
lista élére került!

• 600 PÁLYÁZAT
• 40 SPORTÁGBÓL
• 120 TÁMOGATOTT
• 29 MILLIÓ FT ÉRTÉKBEN

Tehetséggondozás 
felsőfokon
29 millió forinttal segít a MOL

A MOL Tehetségtámogató Program fel-
hívására 2017-ben több mint 600 pályá-
zat érkezett 40 különböző sportágból.  
A nyerteseket a Nagy Sportágválasztón 
hirdette ki az Új Európa Alapítvány: össze-
sen 109 fiatal részesül a MOL anyagi segít-
ségében, több mint 25 millió forint érték-
ben. A 10 és 18 év közötti támogatottak 
között szerepel Pusztai Liza junior Európa-
bajnok kardozó és Milák Kristóf if júsági 
Európa-bajnok úszó is. Emellett a MOL 
idén is támogatja a 18. életévüket már 
betöltött, de eredményes sportpályafu-
tást folytató pályázóit a Tehetségtámogató 
Klasszis Program keretében. Ebben a kate-
góriában 11 sportoló kap anyagi segítséget, 
köztük Bragmayer Zsanett triatlonista és 
Kopasz Bálint kajakozó.

MOL-hírek
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Fülledt éjszakák
Különösen gazdag és sokszínű programok várják azokat, 
akik a forró nyári estéken is a minőségi kultúrát, a magas 

színvonalú élményeket keresik.

Budapest, Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Soweto Gospel Choir
2017. július 23.

Igazi ínyenc csemegét kínál a zene-
rajongóknak a megalakulásának 15. 
évfordulóját ünneplő, Grammy-díjas 
gospelkórus. A több mint negyven tag-
ból álló, dél-afrikai együttes káprázatos 
színpadi show-ja a zenei igényességen 
túl látványként is felejthetetlen élményt 
nyújt. A Soweto Gospel Choir a gos-
pelt, a spirituálét és a reggae-t ötvözi 
az amerikai populáris zenei műfajokkal. 
A világhírű kórus első alkalommal lép 
fel Magyarországon jubileumi turnéjuk 
egyik állomásaként.

Budapest, Margitszigeti Víztorony-udvar

Jazz Tower koncert: Jónás 
Vera Experiment

2017. július 15.

Személyes könnyűzeneként aposzt-
rofálható Jónás Vera énekes-dal-
szerző műfaja és stílusa, aki nyugha-
tatlan elszántsággal éri el valamennyi 
fellépésén, hogy a közönséget magá-
val ragadja lendületével. A Tiger, Now! 
lemezéért Fonogram-díj jal kitünte-
tett zenekar repertoárján táncolni való 
és megnyugtató dallamok váltakoznak 
olyan szövegekkel, amelyek a szava-
kon túl is jelentéssel bírnak. A koncert-
jegy hajós transzfert, üdvözlőitalt és víz-
torony-látogatást is magában foglal.
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Vörösberény-Balatonalmádi

KLASSZ a pARTon:  
Nyertesek koncertje

2017. július 15., 19.

Az Érdi Tamás zongoraművész nevé-
vel fémjelzett KLASSZ a pARTon nyári 
koncertsorozat a Balaton partján bizto-
sítja a klasszikus zenét, ahol a MOL Új 
Európa Alapítvány Tehetségtámogató 
Programjának nyertesei is megörvendez-
tetik a közönséget. Július 15-én Kovács 
Gergely zongorajátékával, Nemes Réka és 
Wendler Enikő fuvolázással, Megyimórecz 
Ildikó és Molnár Anna pedig énekhangjá-
val bűvöli el az érdeklődőket. Július 19-én 
a Zeneakadémia két hallgatója lép a szín-
padra: Ránki Fülöp, a világhírű Ránki Dezső 
és Klukon Edit zongoraművészek fia, vala-
mint Radnóti Róza, aki évek óta állandó és 
hasonlóan tehetséges társa a klaviatúra 
előtt, és aki hosszú ideig a MOL Új Európa 
Alapítvány támogatottja volt.

Kapolcs, Taliándörögd, Vigánpetend

Művészetek Völgye
2017. július 21–30.

A MOL Nagyon Balaton Panoráma Színpa-
don hazai könnyűzenei előadók és két világ-
hírű francia zenekar, a Nouvelle Vague és a 
Deluxe, valamint az amerikai Pink Martini 
lép fel. A Cirque Du Tókertben az újcirkusz 
elemei és a kortárs táncelőadások egy-
szerre jelennek meg. A Gyermekvölgy tár-
sasjátékokkal, népzenei és irodalmi játé-
kokkal készül, de lesz idén Sportvölgy is!  
A Lemanguria Kreatív Mozgásudvarban a 
tánc, az improvizáció és a testtudatosság kap 
főszerepet. A HelloWood faluját vagy az Art 
Moments fotókiállítását kiemelten ajánljuk.

Homola Pincészet, Paloznak

Paloznaki Jazzpiknik
2017. augusztus 3–4–5.

A Balaton-felvidék egyik legszebb szeg-
letében, a környezettudatosság jegyé-
ben szervezi idén is a Homola Pincészet 
és a Sáfránkert Vendéglő a Paloznaki 
Jazzpikniket. A fűben heveredve fala-
tozzunk a piknikkosarunkból, melyhez 
számos kézműves terméket és finom 
Csopak-Paloznak környéki borokat kínál-
nak a szervezők. A fellépők jazz-, swing- és 
funkykoncertjei mellett a mediterrán latin 
és francia jazz életérzése is helyet kap!

Veszprém

VeszprémFest
2017. július 12–15.

A Veszprémi Vár érseki palotájának öle-
lésében, távol a nagyvárosi zajtól, meghitt, 
baráti hangulatban kapcsolódhatunk ki a 
VeszprémFesten. Legyen szó világzenéről, 
jazzről, klasszikus zenéről, operáról vagy 
popzenéről, számos fellépő közül válo-
gathatunk. Richard Bona könnyed ének-
hangját lehengerlő basszusgitárral kíséri. 
Tizenegymillió millió eladott lemezzel,  
2 Brit Awards és a Mercury Music Prize díjjal 
a háta mögött Heather Small korunk egyik 
legsikeresebb angol női művésze – július 
13-án koncertezik az M People együttes 
tagjaként a nagyszínpadon. Másnap pedig 
a Veszprém Arénában lép fel Tom Jones, 
akinek koncertje fiataloknak és időseknek, 
férfiaknak és nőknek, a mainstream és a 
rétegzene rajongóinak egyaránt szól.

Strand 2017 
A Fesztivál legjobb 
slágereiből készült 
CD a kijelölt MOL-
töltőállomásokon 
vásárolható meg.

990 FT

Kiemelt ajánlat a MOL 
töltőállomásokon!

Nyerd meg 
a rejtvény 
kitöltésével!
Lapozz a 38. oldalra!

kultúra
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

1. Corny Big müzliszelet
(40 g, 50 g, többféle, 5475 Ft/kg, 4380 Ft/kg) 
2 db vásárlása esetén 

219 Ft/db
——

2. Cerbona Zabszelet 
(50 g, többféle, 2580 Ft/kg) 
2 db vásárlása esetén 

129 Ft/db
——

3. Kinder Maxi King 
(35 g, 5686 Ft/kg) 

199 Ft/db

4. Zaini meglepetéstojás
(20 g, 14 950 Ft/kg) 
20 Multipont beváltása esetén 

279 Ft/db
——

5. Gatorade energiaital
(0,5 l, 638 Ft/l) 
20 Multipont beváltása esetén 

299 Ft
——

6. Szentkirályi ásványvíz 
(1,5 l, többféle, 66 Ft/l) 
6 db vásárlása esetén 

99 Ft/db

7. Arany Ászok
(0,5 l, 478 Ft/l vagy 398 Ft/l) 
4 db vásárlása esetén 

239 Ft/db, 
24 db vásárlása esetén 

199 Ft/db
——

8. Topjoy üdítőital
(0,25 l, többféle, 1116 Ft/l) 

279 Ft/db
——

9. San Benedetto Zero
(0,75 l, 532 Ft/l) 
2 db vásárlása esetén 

399 Ft/db

 1.

 2.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.
 9.

MOL-akciók
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!



Gofri
–100 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 100 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói  
árból.

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. 07. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Armor All műszerfal-  
és kárpittisztító  
kendő
20 darabos, többféle

–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. 07. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Zwack
0,5 l, többféle

–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. 07. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Bacardi Breezer 
0,275 l

–100 FT

A termék 
vásárlása 
esetén 100 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

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. 07. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Manner Törtchen 
400 g

–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. 07. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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KUPON- 
AKCIÓ!

Vásároljon MOL motorolajat,  
használja Multipont  
kártyáját, és nyerjen  
thaiföldi álomutazást!
Az akcióban részt vevő motorolajok:
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
MOL Dynamic Gold 5W-30
MOL Dynamic Star 5W-30 és PC 5W-30 
MOL Dynamic Synt 5W-30 
MOL Dynamic Prima 5W-40, MOL Dynamic Max 10W-40
MOL Essence 5W-30, 5W-40, 10W-40 és 15W-40
MOL Essence Diesel 5W-40 és 10W-40 

Vásárlásnál használja Multipont kártyáját, hogy  
megnyerhesse az értékes nyeremények egyikét. 
Multipont kártya hiányában a pénztárnál van  
lehetőség a regisztrációra. A nyerteseket e-mailben 
és/vagy telefonon értesítjük, ezért kérjük, pontosan 
adja meg az adatait!
Az ajánlat 2017. július 3-tól augusztus 27-ig érvényes.
——

Minden második flakon 
30% kedvezménnyel!
Vásároljon két azonos kiszerelésű  
EVOX nyári szélvédőmosó folyadékot  
és a második 30% kedvezménnyel  
lehet az Öné!

Az akcióban részt vevő termékek: EVOX Tropical 2 l,  
EVOX Tropical 4 l, EVOX Summer Fresh 2 l.  
A 2 db akciós termék illata szabadon választható.  
Az ajánlat 2017. július 1-jétől augusztus 31-ig érvényes.
——
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 KOS 03. 21. – 04. 20.

Igazából az a vágya, hogy egyedül vág-
jon neki a nagyvilágnak, de nem akarja 
megbántani az útitársait. Engedje el 
magát!

 BIKA 04. 21. – 05. 20.

Idén belföldön találja meg a tökéletes 
kikapcsolódást, igazán csodás helyeket 
fedez fel itthon, amik maximálisan feltöltik.

 IKREK 05. 21. – 06. 21.

Vigyázzon a bőrére, óvakodjon az erős 
napsütéstől! A vízparton is árnyékba 
lehet húzódni, nem érdemes kockáztatni.

 RÁK 06. 22. – 07. 22.

Apró egészségügyi probléma késlel-
teti a nyaralást, ami aztán jobban sike-
rült, mint számított rá. Az új kalandok új 
ismeretségeket is adnak.

 OROSZLÁN 07. 23. – 08. 22.

Utazásai során felmerül Önben egy 
hosszabb külföldi tartózkodás ötlete, 
akár önkéntesként, akár munkavállaló-
ként. Vágjon bele!

 SZŰZ 08. 23. – 09. 22.

Nem baj, ha nincs keret a távoli nyara-
lásra, egy árnyas ligetben, egy jó könyv-
vel elbújva is kipihenheti magát.

 MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.

Nagy kalandor, de ne legyen felelőtlen! 
Kössön biztosítást a nyaralás előtt, nem 
érdemes kísértenie a sorsot.

 SKORPIÓ 10. 23. – 11. 21.

Olyan zenei fesztiválokat fedez fel 
a lakóhelyéhez közel, amikről eddig 
nem is hallot t . Remek program a 
meglátogatásuk.

 NYILAS 11. 22. – 12. 21.

Noha felújítási munkálatokat is be kel-
lett terveznie a nyári szabadság heteibe, 
azért kikapcsolódásra is marad ideje.

 BAK 12. 22. – 01. 20.

Lehetősége nyílik egy extrém sport 
kipróbálására ezen a nyáron. Legyen 
bevállalós, meglátja, nagyszerű lesz.

 VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.

A nagyobb utazásokat őszre halasztja, 
de a nyár is kellemesen telik a kávé-
házak hűs teraszain. Mozira is jut idő 
bőven.

 HALAK 02. 20. – 03. 20.

Új embereket ismer meg egy nemzet-
közi rendezvény keretein belül, igazi 
barátságok alakulhatnak ki, ha elég 
nyitott.

Selena Gomez
1992. július 22.

Tom Hanks
1956. július 9.

Szabó Győző
1970. július 7.

Forest Whitaker
1961. július 15.

Forró hangulatban
Kánikula, strandszezon, fesztiválok, vízpart, csendes kirándulások. 

Bedurrant a nagybetűs nyár, ideje, hogy a pihenésre koncentráljunk.

horoszkóp
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– HIRDETÉS –

Halló, itt a Mennyország!
Dóra nyolcadik regényét Halló, itt a Mennyország! címen júniusban,  

az Ünnepi Könyvhéten mutatták be. Ennek apropóján alkotásról  
és nyárról beszélgettünk vele.

B E S Z É L G E T É S  G A L G Ó C Z I  D Ó R A  Í R Ó N Ő V E L

A tavalyi évben megjelent köny
ved címe „Válaszok Háza”. Figye
lemfelkeltő cím, amely felébreszti az 
ember kíváncsiságát. Azt gondol
nánk, ezt nem lehet felülmúlni, de úgy 
tűnik, mégis. Most megjelent könyved 
címe, a „Halló, itt a Mennyország!” 
egyenesen telitalálat!
Valóban sokan felkapták a fejüket, ami-
kor meglátták. Van benne egy kis ezo-
terikus szál, ami manapság egyre több 
embert érdekel. Hiszek benne, hogy 
egy külső erő irányítja a sorsunkat, amit 
nevezhetünk Istennek, Univerzumnak… 
Azt érzem, hogy minden mindennel 
összefügg. A regény főszereplője egy 
diszpécser f iatalember, aki úgy érzi, 
beleolvad és elvész az őt körülvevő 

szürkeségben. Egész nap fogadja 
a telefonokat, ami unalmas szá-

mára. Ám ekkor az egyik 
hívásba bekapcsolódik Isten… 

Elgondolkodtató, ugyanakkor 
szórakoztató  nyári olvasmány.

GALGÓCZI DÓRA  
(1974. június 1.)

Író, újságíró. Irodalmi pályafutá-
sát megelőzően egészségfejlesz-
téssel foglalkozott. Neve mára jól 

ismert az olvasni szeretők köré-
ben, hiszen az elmúlt években hét 

regénnyel is gazdagította  
a hazai irodalmat. Könyvei és 

novellái a jelenben játszódnak, 
élethelyzeteket és emberi kap-
csolatokat mutatva be. Ahogy  

a Corvina Kiadó igazgatója fogal-
mazott: „Könyvei műfaja a szép-

irodalom és az életvezetési taná-
csok kiváló ötvözete. A lendületes 

cselekménysorok, a közvet-
len és kifinomult stílus 
folyamatosan fenn-

tartja az olvasók 
érdeklődését. 

Aminek a bemutatása minden 
bi zonnyal a nyaradra is hatással lesz. 
Hogy tervezed? 
Az új regényem kapcsán jó pár író-olvasó 
találkozóra és dedikálásra megyek majd. 
Nekem nagyon fontos a személyes kap-
csolat az olvasókkal, így örömmel tölt el 
minden egyes találkozó.

És, ha eljön a pihenés ideje?
A nyár a kedvenc évszakom, talán azért 
is, mert júniusban születtem. Ez az idő-
szak nekem egyet jelent a Balatonnal. 
Gyerekkoromban volt Balatonvilágoson 
egy nyaralónk, így csodás emlékek köt-
nek a vízparthoz. Szüleimmel, nagyszü-
leimmel ott töltöttük a nyarakat. Aztán 
a kilencvenes évek végén eladtuk a 
házat és megszűntek ezek a nyaralások. 
Évek múltával azonban feltörtek a ked-
ves emlékek, végül pedig úgy döntöt-
tünk édesapámmal, hogy belevágunk, 
és építünk egy kis nyaralót. Az élet tré-
fás kanyart vett, és éppen a régi nyara-
lónktól pár utcányira találtunk egy eladó 
telket. Szeretjük a természetes, natúr 
dolgokat, így egy gerendaház mellett 
döntöttünk. Idén már ott töltjük a nyarat. 
Reggel egy kis séta friss péksütemé-
nyért, fürdőzés a tóban, délután pedig 
szieszta… Fantasztikus hely a kikapcso-
lódásra, a töltődésre és a regényírásra.

D. Koronyi Ágnes



Kérjük, hogy megfejtését 2017. július 31-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (FRESH Magazin, 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.), 
vagy elektronikus formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Gondolkodni és létezni csak akkor tudok,  
ha jóllakott vagyok.” Kisorsolt megfejtőink, akik az Alibi sorozat Vér c. kötetét nyerték: Jónás Lajos – Tapolca, Kissné Rózsa Adél – Biharugra,  
Lőrincz Ildikó – Gyöngyös, Pintér Istvánné - Tokaj, Wagner Mártonné – Mezőberény. Gratulálunk!

A CD-t meg  is veheted  a MOL-töltőállomásokon!

rejtvény
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