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Változz bártenderré!
KEZDD GINNEL, RUMMAL, APEROLLAL!

3,5 t vontatási kapacitás

Vadonatúj, dupla kabinos,
2017-es modellévű ISUZU D-Max pickup már

6 149 000 Ft
(bruttó 7 809 230 Ft)

+ ÁFÁTÓL

Kombinált üzemanyag fogyasztás: 7,0–7,8 (AT) l/100 km.
CO2 kibocsátás: 183–205 (AT) g/km. A képen látható autó illusztráció.

www.isuzu4x4.hu

tartalom

Kedves Olvasó!
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Az elmúlt évek gasztroforradalma nemcsak a jófajta
alapanyagok és a mennyiségi helyett a minőségi étkezés iránti igényt ébresztette fel, de számos egyéb pozitív hozadéka is érezhető. Menő lett a kulináris DIY. Kikupálódni és házi kenyeret sütni,
a balkonládában saját paradicsomot termeszteni, saját gyűjtésű bodzából szörpöt főzni, grill- és BBQ-mesterré válni,
sommelier-ket megszégyenítő tájékozottsággal boresteket tartani… A fősodorból miért éppen a nyár kedvencei, a koktélok maradtak volna ki?
Ismerni az italkeverés művészetének alapjait, továbblátni a sex on
the beach-nél cool dolog. Ezen
felbuzdulva otthoni koktéltippeket adunk, az erősebb hozzávalókért pedig elég a legközelebbi MOL-shopig menni.
Kellemes kísérletezést!
Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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autós hírek

Fövenyre valók
Strand, tenger, pálmafák, maximum fokozatra kapcsolt
a nyár. Ezekkel a járművekkel öröm andalogni a fövenyen,
csak nehogy napszúrást kapjunk!

Citroën E-Mehari
Ki ne emlékezne a St. Tropez-i csendőr,
Lütyő felügyelő emblematikus járgányára, amellyel folyton valamilyen galibába keveredett? Az egyszerűségével
hódító Mehari szellemi örököse a francia márka legújabb tengerparti autója,
az E-Mehari, amelynek neve is egyértelműen jelzi, hogy elektromos meghajtású, így nem fújja tele korommal a Côte
d’Azure kristálytiszta partszakaszait.
Az E-Mehari nem tanulmányautó, rendelésre elkészítik bárkinek, akinek igazán számít a stílus és az életérzés.

Skoda Element Concept
Nehogy azt gondolja bárki is, hogy kizárólag a festői tengerpartokkal rendelkező országok autóiparának mérnökei éreznek rá a „strandautók” ízére. A csehek idei újdonsága – igaz, csak koncepció szintjén
– a Citigóból faragott Element, amellyel éppen olyan
stílusosan korzózhatnánk a Riviérán, mint olasz és francia szellemi testvéreivel. A kocsi műszaki paramétereiről egyelőre keveset tudunk, ám az ülések mögött
elhelyezett méretes napelem árulkodó, feltehetően
nem belső égésű motorral üzemel.
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Fiat 500 C Riva
A közelmúltban apró frissítésen átesett, világszerte sikeres
retrokisautó ponyvatetős változatáról készítették el a tengerpartokra szánt Riva-kivitelt. A tömegből egyedi fényezésével is kiemelt kocsi apró termete ellenére exkluzív és
stílusos kiegészítőket kapott, hogy akár a Monte Carlo-i
kaszinókhoz is pirulás nélkül oda lehessen vele állni.
A kiváló minőségű kárpitozással és gondosan megmunkált faelemekkel feldobott utastérben egészen különleges
élmény az Amalfi-part kanyarulatait szelni.

röviden
Rendőrszőnyeg
A hagyományos fekvőrendőrök
hátrányait védik ki az ún. forgalom
lassító párnák, amelyeket Európaszerte egyre gyakrabban alkalmaznak. A vulkanizált gumiból készülő
hosszú, de keskeny rendőrszőnyegek térségünkben is egyre több településen válnak be.

BMW Concept Link

Kérdéses a Brit Nagydíj

A tengerpar ti promenádokra sokkal inkább való egy kezelhető méretű
robogó, semmint egy vaskos túramotor,
kiváltképp, ha környezetbarát, elektromos
meghajtású. Ez lebeghetett a BMW motorkerékpár-részleg tervezőinek a szeme
előtt, amikor az idei Concorso d’Eleganza
Villa d’Este rendezvényre előrukkoltak a
Concept Linkkel. Ahogy a névből is következtethető, a robogó egyelőre tanulmány,
ám annyit lehet róla tudni, hogy egy alacsonyra helyezett, nagy és lapos akkumulátorból nyeri az energiát.

A legendás Silverstone versenypálya
komoly bajban van, mivel a Forma–1
versenysorozat felé fizetendő magas
díjak miatt veszteségesbe fordult az
üzemeltetése. A pálya tulajdonosa,
a Brit Autóversenyzők Klubja éppen
ezért felülbírálja a 2026-ig szóló
szerződést.

Yamaha Star Venture
Aki inkább motorkerékpáron vágna neki a
nagy nyári túrázásoknak, mindenképpen
nézze meg a Yamaha jövőre ígért újdonságát, a Star Venture-t. A japán gyártó
nemes egyszerűséggel csak transzkontinentális túramotorként nevezi a behemót, ám roppant kényelmes és minden
földi jóval (például érintőképernyővel,
sztereó hifivel és ülésfűtéssel) felszerelt
gépet, amelynek elsőszámú vetélytársaként a Harley-Davidson Ultra Classic
Electra Glide típusát jelölték meg.

Merről jön a mentő?
A Ford olyan technológiai rendszert
fejlesztett, amely jelzi a közleke
dőknek, hogy merről érkezik
a mentő-, rendőr- vagy tűzoltókocsi.
Az amerikai márka jövőbeni autóit
minderről a megkülönböztető jelzést
használó járművekből érkező jelek
tájékoztatják.

Csődben a Takata
Hosszú kálvária és mintegy kilencmilliárd dolláros veszteség után csődöt
jelentett a Takata autóipari beszállító
cég, amely hibás légzsákjaival minden idők legnagyobb visszahívási
hullámát indította el. A selejtes légzsákok 17 ember halálát okozták.
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Winkler vezet

„Vegyél szendvicset, haver!”
Hogy miért érdemes elautózni egy olyan helyre, ahol még az útikönyvek
szerint sincs tulajdonképpen semmi? Winkler Robi utánajárt, és aki keres,
az ugye… még a Kiskunságon is. Társa az új Opel Crossland X volt.

Bajban az útikönyvíró, hiszen a Kiskunságban – a szó útiköny vi értelmében – nem sok minden van.
A Látnivalók Magyarországon Kiskun
ság-fejezete például egy gyümölcsládás képpel kezdődik, melyhez a szöveg: „ A kiskunsági városok, falvak
piacain nyaranta könnyen és olcsón
lehet friss gyümölcshöz jutni”. Nyáron
olcsó a gyümölcs a piacon, őrület!
Maradjunk annyiban, nem ez a példamondat az újságíró-iskolákban, amikor
a hírérték fogalmát tanítják.
Fotogén hely, mégsem jönnek erre
túl sokan. A motorosok a hegyekbe
mennek vagy a motorostalálkozókra,
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az autósok az M6 -oson Pécs felé,
Szegedre meg az M5-ösön. A Kiskunság
közlekedési értelemben kihalt, hiába
prédikálta már a Verdák című rajzfilm is, hogy nem kell mindig autópályán menni. Reménykeltő viszont, hogy
most már nemcsak az arabok vagy a
finnek tudják eladni a semmit (úgymint
sivatag vagy tundra), hanem mi is: a
semmi közepén egyre több a prosperáló fogadó, wellness- és lovastanya. A
lótól félek, a wellness nem hoz lázba, de
valami céges megmozdulás alkalmával
engem is úgy megfogott a nagy büdös
semmi, hogy az esküvőnket is idehoztuk, egy Kerekegyháza melletti tanyára.

A tanyaesküvő-biznisz annyira dübörög, hogy az anyakönyvvezető rutinosan deszantol a szürkemarhák között.
Év tizedes tapasztalatból mondom,
északról az 5-ös úton kell indulni, és
Bugyinál fordulni jobbra. A bányatóövezet egyébként már Bugyi előtt megkezdődik, de a kavicsbányák errefelé annyira Tahiti-szerűen néznek
ki, hogy csak a partjukon növek vő
nyárfamagoncokról lehet megmondani, nem a trópusokon járunk. A végtelen síkságot öntözőcsatornák tagolják , de annyira belesimultak már
a természetbe, mintha valami dizájner
tervezte volna őket.

Semmi. Ennyi.
Amikor Kiskunlacháza előtt, a Bárdi
Viktor Repülőtérnél befordulunk balra,
magunk mögött is hagytuk a civilizációt.
A forgalom gyakorlatilag nullára csökken; ha leállítjuk az autót az út közepén,
és besétálunk a mezőre tehenet fotózni,
simán megúszhatjuk anélkül, hogy jönne
egy másik autó. Szinte bármerre kóvályoghatunk, nagyon kicsi a forgalom, és
néha még olyan utak is vannak, amiken
simán mehetünk 80-nal. Lehet, hogy nincsenek drámai hegyek a háttérben, de
a síkság ad valamit cserébe: horizontot, mégpedig jó sokat. Az ember valahogy a levegőt is máshogy veszi, még
egy beklímázott autóban is, és elkerülhetetlenül eszébe jut Petőfi enyhén
bicegő metaforája a börtönéből szabadult saslélekről (börtönbe bűncselekményért csuknak, a sas meg maximum

szabálysértésig juthat). Kisiskolás koromban az Alpokalján szentül meg voltam róla győződve, hogy Petőfi vagy
kompenzálni akart valamit az 1844-es
Az Alföld című versével, vagy bevágódni
valakinél, elvégre képtelenség, hogy
valaki a semmire legyen rákattanva.
Bármerre lehet tehát menni, bár nem
biztos, hogy mindig jó ötlet húsz percen
át a homokos erdei földutakon bolyongani, mert állítólag „valahol arrafelé van
egy átkozottul fotogén öreg tölgyfa és
egy kilátó”. De megpróbálni érdemes.
Hivatalosan ez ugyan még csak sztyeppésedés, és nem sivatagosodás, de laikus szemmel, meg kicsit bulvárosabban
fogalmazva maga a Szahara. A szikes
puszták ráadásul piszkosul jól néznek
ki, ha pedig közelebbről is ismerkednénk velük, érdemes végigpörgetni a
Kiskunsági Nemzeti Park honlapjának

Útravalók
Keresd szendvics
ajánlatunkat a Fresh
Cornerekben!
Prémium szendvics
+ Almdudler vagy
Orangina üdítő*

VAGY

*Az ajánlat egy prémium
szendvics, valamint egy 0,5 l-es
Almdudler vagy Orangina együttes
vásárlása esetén érvényes.
Prémiumszendvics helyett tortillát
vagy gyrost is választhatsz. Az ajánlat 2017. 07. 01. – 2017. 08. 31. között,
illetve a készlet erejéig tart.
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Winkler vezet

Úton és út
nélkül is
Ismét nagyot dobott
az Opel a Crossland
X-szel, hiszen a két
legnépszerűbb kategória,
az egyterűek és a városi
szabadidő -autók előnyeit
ötvözte egy igazán
meggyőző modellben.
Vitathatatlan praktikuma
és családbarát erényei
mellett ez a kocsi akkor
sem jön zavarba, ha
mindjárt a Kiskunság
szikes talaját kell
felszántania. Már
a motorpaletta alapja
ként szolgáló, 1,2 literes
benzinessel is fickósan
dönget a földutakon,
a 110 és 130 lóerővel is
hozzáférhető, ugyancsak
1,2-es Ecotec Turbo és az
1,6 literes, szintén kétféle
teljesítménnyel elérhető
HDI dízel erőforrással
pedig igazán teljes az
élvezet. A Crossland X
fő erénye ugyanakkor
a hétköznapok
nyugalmának meg
teremtése, amiről a
megannyi biztonsági,
vezetőtámogató és
kényelmi felszerelés
gondoskodik.
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tanösvényeit – a bivalyrezervátumtól a
dűnemászásig. Helyben vagyunk, meg
is van az ürügy, amiért ide jöttünk, a
semmibe.
Valamilyen legendás étterem ugyanis,
mint ürügy, sajnos kilőve: épp emiatt
búcsúzott tőlem a címben kiemelt szavakkal a kiváló gasztroszakíró, amikor
felhívtam, van-e valami a Kiskunságon.
Ha a jó étterem hajó volna, a Duna–
Tisza köze lenne a magyar Bermudaháromszög. Bár a Gault-Millaut kalauz
jegyzi az ambiciózus, de még bőven
normális éttermeket is, itt egyszerűen
nulla találatot számlál, érdemes megnézni az internetes térképet. Semmi –
vagyis vegyél szendvicset, haver!

Az ország
legérdekesebb múzeuma
Ellenben Soltvadkerten, majdnem a
híres fagyizóval szemközt található

az ország egyik legjobb motormúzeuma, ami ráadásul ingyen látogatható.
A gyűjtemény elsősorban a magyar
motorgyártásra szakosodott, olyan ritkaságokkal, mint a három fennmaradt postás-Danuvia egyike, egy rakás
Weiss Manfréd motorizált bicikli a
hőskorból, motorutánfutók beépített
öltönytartóval és asztalkával, és persze elképesztő sztorik a három gyűjtő
épp jelen lévő tagjától. Megtudhatjuk,
hogy az amúgy elég ronda Tünde robogókból miért került érthetetlenül sok
Soltvadkertre: kiszerelték belőlük a 170
köbcentis motort, és lovas permetezőt
barkácsoltak belőle.
Ürügynek elég fullos még Kecel és
„az ország legnagyobb szabadtéri harceszközmúzeuma” felsorolhatatlan men�nyiségű hidegháborús haditechnikával. Még interkontinentális rakéta is
van, persze az igazi kuriózum a fegyverszoba, ahol Kádár János ajándékba
kapott tőreit és puskáit állították ki.

Winkler vezet

Ezeket vidd
magaddal!
Ha viszont egy felsőoktatási intézményben valahol tanítják a múzeumok vonzó,
érdeklődést felkeltő elnevezését, elrettentő példának mindenképpen ajánlanám a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteményt.
Érdekel? Engem sem, nyilván: ennél
riasztóbbat nehéz elképzelni, pedig ez
az ország egyik legérdekesebb múzeuma. A gyerekek imádják – egyelőre
fejlesztés alatt van az eljárás, hogyan
kéne gyerekállóvá tenni a kiállított gépeket. A felnőttek pedig életkor függvényé
ben nosztalgiáznak vagy hüledeznek. A
KKSZ (így betűszóként is elég riasztó,
nagyon sajnálom) legnagyobb attrakciója a Robog az úthenger című 1976-os,
kultikus magyar minisorozat címszereplője. Ma, a nagy sorozatboom idején jó
is lenne egy remake, bár nem tudom, ki
lenne jobb Szabó Gyula (Józsi) szerepére, Bruce Willis vagy Kamarás Iván.
Na, hát ez itt az az úthenger. Ha ön 50+os olvasó, könnyen lehet, hogy a következő bekezdést már nehezen olvassa,

mert könnybe lábadt a szeme. Van itt
még temérdek brutális megjelenésű
gép, no meg a bónusz, amit senki sem
hisz el, aki nem látta: errefelé a csettegő
(nagy képünkön) még mindig a mindennapok része. Mamut, a keceli meggyfesztivál örökös bajnoka ugyan most
csak a kedvünkért jött el a melóból,
hogy ne maradjunk csettegő-fotó nélkül, de az aggodalom felesleges volt.
A gyümölcsfelvásárló telepen (már
megint a gyümölcs!) többen vannak
csettegővel (egyedileg épített, piros,
karakteres lassú jármű, amolyan rendszámos gép), mint hétköznapi teherautóval. Még az UAZ-nak látszó platósról is kiderül, hogy csak a fülkéje UAZ,
amúgy Multicar motor hajt egy már
nem is tudom, milyen alvázat és erőátvitelt. Mamut pedig, csak hogy tudják, ha esetleg véletlenül kiállnának
ellene: a Trabant motoros csettegőjével
úgy tolatgat, hogy fék nélkül vágja rükvercbe, aztán padlógáz.

Hot-dog
Kóstold meg a Fresh
Cornerek legújabb útravalóit, többféle ízben, vegetáriánus változatban is!

——

Gyerekmenü:
Nyári muffin+Hohes C*
(0,25 l)

649 Ft

* Az ajánlat egy muffin (barackos vagy málnás-citromos ízben), valamint egy 0,25 l-es
Hohes C (narancs-acerola, alma-gránátalma) együttes vásárlása esetén érvényes.
Az akció 2017. 07. 01. – 2017. 08. 31. között,
illetve a készlet erejéig érvényes.
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Változz bártenderré!
Guczi Titusz Vitéz profi bártendert és párlatszakértőt arról kérdeztük, hol állunk,
ha koktélismeretről és -fogyasztásról van szó, majd összegyűjtöttük, mi kell egy
otthoni koktélpartihoz, és könnyű nyári recepteket is ajánlunk a MOL-shopok
akciós italkínálatából építkezve.

hónap témája

Ahogy a magyar gasztronómia egésze, úgy a teljes koktélvilág is igyekszik
megújulni, és utolérni a nyugatabbra
fekvő országok fejlettebb fogyasztási
kultúráját. Bár bevezetni könnyű volt,
visszaszorítani annál nehezebb a rossz
minőségű vagy egészségtelen alapanyagokat. „A cukoralapú, gyenge gyümölcslevek, szirupok vagy alacsony
minőségű alkoholok a koktélunkra is
rányomják a bélyegüket. Mivel azonban
a bárkultúra, a prémium koktélbárok
csak most kezdenek terjedni, kell még
egy kis idő, hogy a fogyasztók is ráébredjenek, mit érdemes meginni, és mit
nem” – magyarázza Titusz.

Hol tart
a koktélkultúránk?
A koktélok valódi művészeti alkotások,
melyek esetében nem csak az eredmény az érdekes, pláne nem az, hogy
ki milyen gyorsan veszíti el az öntudatát. Egy jó koktélbárban az ital személyre szabott: a bártender megpróbálja kinyomozni, mire vágyik a vendég,
mitől boldog, és abban a pillanatban
éppen milyen ital illik hozzá a legjobban. Ez akár egy hosszabb beszélgetés eredménye is lehet, ami után a
koktél elkészítése már a show-műsor
része; a minőségi kiszolgálás tehát nem
futószalagmunka.
A legtöbben azonban még ma is csak a
90-es évek slágeritalait ismerik: a Long
Islandet, a Mojitót, a Sex on the Beach-et
és a Piña Coladát, esetleg a nagy klas�szikusokat, mint az Old Fashioned és a
Manhattan. Pedig a szakértők folyamatosan „fejlesztik” az italokat, a variációk
száma pedig végtelen. Hogy mit tanácsol a bártender? „Merjünk nyitottak és

kísérletezők lenni, és ne feledjük: nem
a minél több színátmenet és pohárból kikandikáló esernyő emeli egy ital
színvonalát.”

Mire lesz szükségünk
otthon?
Ha áthívnánk a barátainkat, vagy szűk
családi körben szeretnénk koktél mellett felfrissülni, otthon is bátran nekiállhatunk italokat készíteni. „Nem kellenek extra eszközök, de ha hagyományt
teremtenénk a programból, szerezzünk
be egy shakert. Ezen kívül tartsunk otthon gint, mert a fűszeres, frissítő alkohol számos különböző koktél alapjául
szolgálhat. Érdemes venni egy tequilát is, viszont figyeljük a címkét, hogy
valóban agávéból készült típust válas�szunk, és persze nem árthat egy aperol
sem. A gyümölcslevek közül narancslé,
áfonya- és ananászlé mindig lapuljon a
spájzban” – segít elindulni a koktélok
szakértője.
A már meglévő vagy tervezett fűszernövényeinket is bátran felhasználhatjuk: egy jó koktél épülhet akár mentára, bazsalikomra vagy rozmaringra is.
És persze ne feledkezzünk meg a limeról és a citromról sem, amelyek számos
ital frissítő összetevőjeként szolgálnak.

Az italok mellé
Lorenz Crunchips
(75 g, többféle)
5320 Ft/kg

Lorenz Pomsticks
(100 g, többféle)
3990 Ft/kg

Bármely 2 db Lorenz
chips vásárlása esetén

399 Ft /db
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Próbáld ki!
KOK T ÉLOK A MOL-SHOP OK A JÁNL ÁSÁVAL
Flower & herbs
3-4 szem szőlőt karikára szeletelünk.
A pohárba helyezzük, picit megnyomkodjuk, majd feltöltjük jéggel a poharat.
Hozzáadjuk a többi alapanyagot, majd
egy keverőkanál segítségével óvatosan felkeverjük, vigyázva, hogy a szénsav ne illanjon el. Rozmaringágakkal és
szőlőszemmel díszítjük.

•
•
•
•
•
•

40 ml gin
30 ml citromlé
20 ml bodzaszörp
tonic, a pohár feltöltéséhez
4-5 szem rosészőlő
1-2 ágacska rozmaring

Pink passion
Fél szelet pink grépfrútot egy nagyobb
méretű borospohárba helyezünk.
Feltöltjük jéggel, majd hozzáadjuk a szirupot, a gyümölcs kifacsart
levét (boltban vásárolható pink grépfrútlé is megfelelő) és a gint. Egy keverőkanállal óvatosan összekeverjük a
pohár tartalmát. Díszítésként használjunk pink grépfrútszeleteket, esetleg
mentabóbitát.

• 40 ml gin
• 30 ml pink grépfrútlé
• 15-20 ml passion fruit szirup
• tonic, a pohár feltöltéséhez
• 1 db pink grépfrút
• 1-2 db mentabóbita

Aperol Americano
Közepes méretű poharunkba 3-4 citromkarikát helyezünk, majd feltöltjük jéggel.
A többi hozzávalót sorban beleöntjük
a pohárba, és a végén felöntjük szódával. Óvatos keverés után a citromhéj illóolajával megpermetezzük a poharat, és
bekenjük vele a pohár széleit. A citrom
héjából vágott, hajszálvékony szeletekkel díszítjük az italt.

•
•
•
•
•

30 ml aperol
30 ml gin
15 ml bodzaszörp
20 ml friss citromlé
szóda, citrom

Aperol spritz
A pohárba 2-3 narancsszeletet teszünk,
majd feltöltjük jéggel. Hozzáadjuk az
Aperolt, óvatosan rátöltjük a proseccót
és a szódát. Keverőkanállal – vigyázva
a fenséges buborékokra – óvatosan összekeverjük az italt. A narancshéj illóolajával megpermetezzük és a
pohár szélét is megkenjük vele. Vékony
narancshéjszeletekkel díszítjük.

12
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Alkoholtartalom

Karakter

• 60 ml aperol
• 90 ml prosecco
(száraz)
• 30 ml szóda
• friss narancs

Milyen pohárból



Nehézségi szint

hónap témája

Pirate’s superfood
A megtisztított uborkából zöldség
hámozó segítségével két hosszú
vékony csíkot vágunk, majd elhelyezzük a pohárban. A poharat feltöltjük jéggel. Hozzáadjuk a rumot és a lime levét,
majd felöntjük gyömbérsörrel. A tetejére uborkaspirált helyezünk, megszórjuk a frissen őrölt borssal, végül limemal díszítjük.

•
•
•
•
•

40 ml rum
125 ml gyömbérsör
1 db kígyóuborka
30 ml lime-lé
csipetnyi őrölt bors

Remember hemingway
A shakerünket feltöltjük jégkockával,
majd az alapanyagokat hozzáadjuk és
alaposan összerázzuk. Amikor a shakerünk kívülről is jéghideg lesz, egy
finomszűrő segítségével duplán szűrve,
koktélkehelybe töltjük a tartalmát.
Az italunkat a grépfrút héjából vágott,
vékony szeletekkel díszítjük.

•
•
•
•
•

40 ml rum
15 ml Maraschino likőr
35 ml pink grépfrútlé
15 ml lime-lé
15 ml cukorszirup

Ezzel készítsd!
Finsbury gin
0,7 l

Basilberry
Az alapanyagokat konyhai turmixgépbe helyezzük 4-5 szem jégkocka
kíséreté-ben, és az egységes textúra eléréséig
turmixoljuk. Fontos, hogy
ne maradjanak nagyobb
darabok a szilárd összetevőkből. Long drinkes poharat vagy akár
kisebb befőttesüveget
használva az italt
rátöltjük a jégre.
Bazsalikombóbitával
és eperszeletekkel
díszítjük.

• 40 ml vodka
• 40 ml áfonyalé
• 30 ml lime-lé
• 30 ml vaníliaszirup
• 4-5 db friss bazsalikomlevél
és bóbita a
díszítéshez
• 4-5 db közepes
méretű eper

3999 Ft
(5713 Ft/l)

——

Aperol
0,7 l

3999 Ft
(5713 Ft/l)

——

Gancia prosecco
0,2 l

999 Ft
(4995 Ft/l)

——

Havana Club rum
3 éves, 0,5 l

Mangomaniac
A shakerünket feltöltjük jégkockával, és beletöltjük az alapanyagokat.
Alaposan összerázzuk, majd egy jéggel
feltöltött long drinkes pohárba töltjük.
Narancsszelettel díszítjük.

•
•
•
•

40 ml vodka
40 ml mangópüré
20 ml passion fruit szirup
50 ml narancslé

3699 Ft
(7398 Ft/l)

——

Absolut vodka
0,7 l

4999 Ft
(7141 Ft/l)

hónap témája

Melyik az én italom?
Akár mi vagyunk a vendégek, akár
hozzánk jönnek, valami alapján tudni
kell italt választani. Lehet, hogy a
barátnőnk vagy a párunk esküszik
egy bizonyos koktélra, de korántsem biztos, hogy hozzánk is az illik a
legjobban. Hogyan döntsünk?

ÉDES
Ha alapvetően is édesszájúak
vagyunk, nem lesz nehéz dolgunk,
némi cukorral bármit édessé lehet
varázsolni. Egy biztos: ne kérjünk
Cosmopolitant, mert az valójában
csupa fanyar ízből készül, viszont
nem kötelező a némileg elcsépelt
kókuszszirup mellett sem döntenünk.
Az édes italokhoz szinte minden
típusú alkohol jó alap lehet. Amihez
jöhetnek a gyümölcslevek, passion
fruit szirup, természetes édesítőként
pedig kísérletezhetünk hidegen áztatott hibiszkusszal, és kérhetünk vagy
készíthetünk fahéjas italt is.
Ezt szeretni fogod: Basilberry,
különböző Coladak, Riccocone,
Tequila Sunrise, Swimming Pool.

KESERNYÉS
Ha azt hinnénk, a lányok az édeset
preferálják, a trendek bizony mást
mutatnak. Egyre több nő választja a
jellemzően együtt járó száraz, kesernyés, savanykás ízeket a szép, színes, édes koktélok helyett. A frissítő,
kesernyés italok alapjául szolgálhatnak a bitterek, mint pl. a Campari vagy
az Aperol, és bátran kísérletezhetünk
ízesített, kézműves tonikokkal is.
Ezt szeretni fogod: Aperol
Americano, Vesper, Dry Martini,
Negroni.

SAVANYKÁS
Nyáron különösen frissítő lehet egy
savanykás ital, az arányokra persze
azért ügyelni kell. Ha a vendégünk
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a második korty után felhagy a társalgással, éljünk a gyanúperrel,
hogy nem ártana hígítani a koktélt.
A savanykás italok fontos összetevője jellemzően valamilyen citrusféle, de savanyít a jó minőségű
áfonyalé is. A lényeg, hogy valamilyen tiszta szeszt párosítsunk például lime-mal vagy citrommal, de
a gin tonikok is jó beugrók lehetnek.
Ezt szeretni fogod: Flower & Herbs,
Daiquiri, Margarita, Mojito,
Caipirinha.

SZÁRAZ
Azoknak, akik nem kedvelik az édeset, és azoknak is, akik jellemzően
inkább sörözni járnak, de épp betévedtek egy koktélbárba vagy házi
koktélpartiba. A száraz italokhoz jó
alap lehet a gin, a vermutok vagy épp
a pezsgők, proseccók, az alkoholon
túl pedig jöhet akár lime és/vagy tonik
is ízesítőnek.
Ezt szeretni fogod: Aperol Spritz,
Manhattan, Champagne Cocktail,
Sazerac, Negroni Sbagliato.

+1 Fűszeres
Ha kedveljük a thai
konyhát, ha nyitottak
vagyunk, és élvezzük
a kísérletezést, válas�szunk fűszeres koktélt. Ez lehet alapvetően édes, savanykás
vagy épp kesernyés
is, a lényeg, hogy bátran meg lehet bolondítani fűszerekkel. Ezek
az italok gyakran zöldséges vonalon mozognak, kerülhet a pohárba
uborka, bodza, paradicsom, és persze mindenféle fűszer(növény), mint
például bazsalikom, vanília, csili vagy épp bors.
Ha nem riadunk vis�sza a különleges ízektől,
kipróbálhatjuk például a
tequilát csilivel, fűszerekkel és mangóval.

MICE

Teljes kikapcsolódás a
Dráva Hotel Thermal Resort

-ban



Mesés kalandok, wellness élmények,
családi kiruccanás és kulináris élvezetek,
meghittséggel fűszerezve!

10%
KEDVEZMÉNY

FRESH KUPON
* Tetszés szerint minden
aktuális csomagajánlatukra
érvényesíthető,
mással nem összevonható,
készpénzre nem váltható.
Érvényes:
2017. szeptember 1 2017. december 20.
(kivéve kiemelt időszakokban
és ünnepnapokon)
Közvetlen foglalás:
www.dravahotel.hu
Fresh promóciós kóddal
A KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ VÁGJA KI
ÉS HOZZA EL A KUPONT.

Dráva Hotel Thermal Resort
7815 Harkány, Bartók Béla u. 1. Telefon: +36 72 / 580 980
E-mail: reservation@dravahotel.hu


Dravahotel Thermal Resort Harkány****
drava_hotel

www.dravahotel.hu

www.dravahotel.hu

Jobb, mint otthon!

Augusztusi bakancslista
Csillagles, buborékparti, Balaton-átevezés – még egy egész
hónapunk van, hogy nem mindennapi nyári élményeket gyűjtsünk. Alábbi
tippjeinkkel garantáltan feldobhatjátok az augusztust.

Nézz filmet a szabad ég alatt!

Gyere csillaglesre!

Szafarizzunk itthon!

Forró nyárestéken ne a szobában kuksolj! Irány
a budapesti Corvin Club (Budapest VIII., Blaha
Lujza tér 1–2.) tetőterasza, ahol a Budapest
Rooftop Cinema a hét több napján is vetít premierfilmeket, augusztusban több klasszikus és
új magyar filmet is megnézhetünk. A Csopaki
kertmozi pedig a hét minden napján más és
más filmmel vár, a vetítés 21 órakor indul.

Augusztus 12–13-án a Perseidák meteorraj jóvoltából óránként akár hatvan hullócsillag is átszelheti az égboltot. Adjunk a
romantikának, pakoljunk össze egy üveg
bort, némi rágcsálnivalót, egy pokrócot,
és irány a legközelebbi dombtető, ahonnan a csillaghullásban gyönyörködhetünk! Kívánni se felejtsünk el valamit!

És még csak Afrikába sem kell utazni hozzá.
A Hortobágyi Vadasparkban augusztusban
péntekenként és szombatonként lehetőség
van esti vadaspark-látogatásra szafari autóval, szakvezető kíséretével. A naplemente
fényénél megfigyelt állatok látványa egészen különleges és varázslatos. A 75 perces túrák 17:30-kor és 18:45-kor startolnak.
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életmód

Evezd át a Balatont!
Augusztus 12-ét már most véssük fel
a naptárba, ekkor rendezik meg ugyanis
a MOL Balaton-átevezést! A Fonyód–
Badacsony– Fonyód túraversenyen
kizárólag emberi erő által hajtott vízi járművel lehet indulni, abból viszont bármilyennel. Jó móka lesz, nevezzünk be
időben, lapátra fel!
Részletek: www.kajakkenusport.hu
/balaton-atevezes

Nyáron vodka? Naná!
Augusztus 19–20-án a Millenárison
(Budapest II., Kis Rókus utca) vár az
első alkalommal megrendezésre kerülő
Vodka fesztivál. Közel negy venféle
vodka, koktélok, két színpad tele programokkal és egy igazi kihívás: vodka
labirintus. Hogy mi az? Derítsük ki!

Száguldás négy keréken

üke rtmoz i

csi lla gles
sza fa ri

üsza ba dulós
futás

vo dk ala birintus
A va lon Pa rk

ü

Ba laton -á tev ez és
kis es ti an da lgá s
SU P

bu bo rék fúj ás

Igazi versenyzési élmény a miskolci
Avalon Parkban! Az ország legmodernebb szabadtéri elektromos gokartpályája a hőségben is árnyékot adó fák
között kialakított nyomvonalával szédült
száguldást kínál a technikai sportok szerelmeseinek. Baráti társaságok háziversenyeket is vívhatnak egymással.

Deszkára fel!

Jussunk ki az útvesztőből!

Buborékvarázs

Logikai feladványnak sem utolsó, de
a tájékozódás rajongóinak is remek
kihívás a Csillagösvény Útvesztő Öko
Élménypark Ópusztaszeren. A KözépEurópában egyedülálló, labirintus tematikájú élményparkban egy 3,5 km-es
sövényútvesztőben és egy 1,2 km-es fűzfaág labirintusban bolyonghatunk.

Vessünk véget a szürke hétköznapoknak! Vegyünk magunkhoz egy buborékfújót és augusztus 13-án 14 órától
fújjunk színes buborékokat a fővárosi
Margitszigeten a hetedik Buborékfújó
napon, ahol – ha jó sokan fújunk – várhatóan több százezer színes gömb száll
majd a magasba!

Fussunk éjjel!

Kis esti andalgás

Fedezzük fel az éjszakai Budapestet
úgy, ahogy kevesen teszik: futva. Az
augusztus 5-i NN NIGHT RUN az egyik
legizgalmasabb futóesemény, melynek
keretében a futás szerelmesei a langyos
nyáresti szellőben, négy távon tehetik
próbára magukat az éjszakai futással,
melynek végállomása a Várkert Bazár.

A Városliget esti fényáradata még a giccs
ellenzőit is elvarázsolja! Ha kicsónakáztuk magunkat, akkor a tóra épült kis szigeten található Robinson Étteremben
válasszunk a könnyed franciás konyha és
a steakhouse ínyencségeiből, majd sétáljunk el a Vajdahunyad vára, a Kerengő és
az Anonymus-szobor felé.

Szörfön állva evezni? A tihanyi SUP
(stand up paddle) Centerben bárki
nagyon rövid idő alatt elsajátíthatja a
sportág alapjait és pillanatok alatt komoly
sikerélményre tehet szert. Csajos hétvégére is szuper program, de párok is szörfdeszkára pattanhatnak!

Ha kisportoltad
magad…
a tikkasztó élmény után jólesik majd a többféle ízben
is kapható Bacardi Breezer.
Keresd a MOL-shopokban,
augusztusban akciósan!
0,275 l

699 Ft/db
2542 Ft/l
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Citrusos nyalánkságok
Mi más jönne jól a hőség tetőfokán, mint egy kis citrom, narancs vagy lime?
Az édes ízekhez kiválóan passzoló savanyú, üde levek,
a gyümölcsök fanyar héja kiváló frissítő a tikkasztó napokra. Facsarásra fel!

gasztro

Citrompuding
Hozzávalók:
• 120 g puha vaj
• 170 g porcukor
• 4 db tojás
• 1 csipet só
• 40 g liszt
• 3 db citrom
• 300 ml tej
A vajat és a cukrot habverővel dolgozzuk előbb simára, majd habosra.
Közben adjuk hozzá a tojások sárgáját és a kezeletlen héjú citromokról lereszelt héjat is. Keverjük hozzá
a lisztet, csorgassuk bele a citromok
levét, miközben folyamatosan habverőzzük. A tejet forrósítsuk fel és
adjuk hozzá azt is. Melegítsük elő
a sütőt 190 °C-ra, és kenjünk ki egy
sütőformát vajjal. Egy másik tálban
keverjük össze a tojásfehérjéket,
verjük keményre, végezetül sózzuk
meg, és óvatosan forgassuk hozzá a
másik masszához. Ha ez kész, egy
nagyobb tepsibe öntsünk vizet úgy,
hogy az kb. két cm magasra érjen.
Ebbe állítsuk bele a kikent (vagy
sütőpapírral bélelt) sütőformát, öntsük bele a teljes masszát, majd toljuk vissza a sütőbe 45 percre.

Citromlekvár
Hozzávalók:
• 5 db kezeletlen héjú
citrom
• 1 kg kristálycukor
• 1 liter víz

A kezeletlen héjú citromokból
négy darabot hámozzunk meg,
egyet viszont hagyjunk héjasan.
Vágjuk őket szeletekre, majd
keverjük el a megadott cukormennyiséggel. Adjunk hozzá
egy liter vizet és alacsony lángon kezdjük el főzni. Egy-másfél

órán át főzzük, míg lek várrá
nem sűrűsödik. Ekkor lazán,
hanyagul turmixoljuk le, hogy
maradjanak benne nagyobb
gyümölcsdarabkák. Forrón töltsük üvegekbe, és azonnal állítsuk fejre öt percre, így nem kell
tartósítószert használni.
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gasztro

Lemon curd
Hozzávalók:
• 3 db biocitrom
• 3 tojás
• 150 g cukor
• 150 g vaj
Lehetőség szerint válasszunk kezeletlen héjú vagy biocitromokat, amelyeket mossunk meg, és töröljük szárazra
őket. Reszeljük le a héjukat úgy, hogy a
fehér részek ne kerüljenek a reszelékbe.
A gyümölcsöket facsarjuk ki és adjuk
a léhez a cukrot. A tojásokat tegyük tálkába, és vízgőz felett verjük fel, majd
habverővel folyamatosan kevergetve
adjuk hozzá a cukros citromlevet. Amikor
sűrűsödni kezd, húzzuk félre a tűzről, és
adjuk hozzá a szoba-hőmérsékletű vajat
a reszelt héjjal együtt. Végül töltsük a
krémet üvegekbe, majd tegyük hűtőszekrénybe. Omlós tésztából készült
kosárkák tölteléke lehet, de kanalazhatjuk fagylaltra, gyümölcsökre is.

Citrussaláta
Hozzávalók:
• 1 db narancs
• 2 db zöld citrom
• 1 db vérnarancs
• 100 ml juharszirup
A megmosott gyümölcsöket tisztítsuk meg a héjuktól, és vágjuk őket
karikákra. Tegyük salátástálba, majd
locsoljuk le a juharsziruppal, esetleg szórjunk rá a kedvenc desszertfűszerünkből is. Finoman forgassuk
át, de ezt a lépést ki is hagyhatjuk,
hiszen szedés közben úgyis összekeveredik majd a saláta. Ha merészebbek vagyunk, adhatunk a salátához pisztáciát, friss mentát, friss
koriandert is.
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FŐNYEREMÉNY
THAIFÖLDI
ÁLOMUTAZÁS

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

heti

1db Fekete színű
iPhone7 32 GB

heti

1db 50 000 Ft értékű MOL
Blue üzemanyagkártya

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.

heti

10db MOL Dynamic
széldzseki

kultúra

Fesztiválok hava
Parov Stelartól a rockzenére történő csokimajszolásig rengeteg programot
kínálnak a nyár utolsó hónapjai. Bormámoros-édes-zenés fesztiválok és
koncertek közül válogattunk, senki se maradjon otthon!

Zamárdi

A Balaton közepén

Strand Fesztivál

Tankcsapda – Kompkoncert

2017. augusztus 23–26.

2017. szeptember 16.

A visszatérők már pontosan tudják, miért
olyan roppant népszerű az idén ötödik
alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál, de az újoncok is hamar beláthatják,
ott a helyük, elég csak a fellépők listáját böngészni. Többek között jön Parov
Stelar, Alan Walker és a Wilkinson Live,
a hazai előadókat pedig olyan nevek
képviselik, mint a Punanny Massif, a
Wellhello, a Kiscsillag vagy az Irie Maffia.
A jegyvásárlás már elkezdődött a MOL
Nagyon Balaton rendezvénysorozatának egyik ékkövére, érdemes sietni!

Jó előre szólunk, hiszen hatalmas népszerűségnek örvend a MOL Nagyon
Balaton kezdeményezése: a tó közepén,
a Szántódi réven rendeznek koncerteket egészen addig, amíg a jó idő engedi.
Idén sem maradhatnak el ezek az egyedien hangulatos együttlétek, a számos,
kiemelkedően nívós kompfellépő közül a
Tankcsapdára szeptemberben kerül sor.
A beszállás a Tihanyi révben történik,
kapunyitás este hétkor, a koncert után a
komp Szántódon és Tihanyban is kiköt.
Egyszer muszáj kipróbálni!

www.strandfesztival.com

www.nagyonbalaton.hu
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Százhalombatta

Summerfest
2017. augusztus 12–22.
Balatonfüred

Füredi Borhetek
A pörgős zenei fesztiválok mellett azok
is megtalálják a kedvükre való programokat a MOL Nagyon Balaton kínálatában, akik csendesebb, elmélyültebb
közös élményekre vágynak. A hagyományokhoz hűen Balatonfüred és Csopak
borvidékeinek legjobb nedűi kerülnek
terítékre a Füredi Borheteken. A mintegy
250 válogatott tétel kóstolgatását folkos
dallamok kísérik, így varázsolva igazi
szüreti hangulatot a Tagore sétányra.

Természetesen nem csak a Balaton partján vagy közepén zajlik az élet augusztusban, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
az immár 24. alkalommal megrendezésre
kerülő Summerfest Százhalombattán.
A MOL támogatásával idén is hidat emelnek a szervezők a távoli népek közé,
hiszen a nemzetközi folklórfesztiválon
és népművészeti vásáron hazánk mellett Baskíria, Brazília, Chile, Costa Rica,
Grúzia, Honduras, Indonézia, Kanada, Kína,
Kolumbia, Lengyelország, Litvánia, Mexikó,
Paraguay, Portugália-Madeira, Szardínia és
Szerbia is képviselteti magát és kultúráját.

www.furedkult.hu

www.summerfestbatta.hu

2017. augusztus 13. – szeptember 3.

Ganxsta Zolee
és a Kartel: K.O.
Nyerd meg
a rejtvény
kitöltésével!
Lapozz a 34. oldalra!

Öt év után újra lemezbemutató
koncertet tart a Ganxsta Zolee és
a Kartel! A 15 dalos K.O. című albumot augusztus 24-én a Jégre teszlek show-jukon mutatják be a Barba
Negra Trackben. A zenekar már
nagyon készül erre a fergeteges
bulira, hiszen a 20. születésnapját
ünnepli idén.
A lemez a kijelölt MOL
töltőállomásokon kapható.

990 Ft

Szerencs
Kaposvár

Kaposfest 2017

Országos Csokoládé Fesztivál
2017. augusztus 25–27.

2017. augusztus 13–19.
Európ a e g y ik le g színvonalas ab b
komolyzenei fesztiváljaként vonult be
a köztudatba az elmúlt évek során a
Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei
Fesztivál. Az előadásokra a Szivárvány
Kultúrpalotában kerül sor, a nyitókoncerten Johann Sebastian Bach Kétszólamú
invenciók című darabjának dallamai
csendülnek fel. A Kaposfest egyedisége, hogy a klasszikus zenei koncertek
mellett egy héten keresztül változatos
kísérőrendezvényekkel gondoskodik
vendégei teljes napi programjáról.

A szerencsi csoki fogalom, így nem
meglepő, hogy hagyományosan a borsodi kisvárosban rendezik meg (immár
tizedik alkalommal) a közkedvelt édesség köré szervezett fesztivált. Az édességbemutatók és -kóstolók mellett lesz
Tankcsapda- és Children of Distancekoncert is, de a változatos kulturális
programok egyébként is meghatározzák
a rendezvényt. Ki ne szeretné a hangulatos vásári forgatagot, pláne, ha csokiból készített mesefigurák között élheti át
mindezt, és csokikalandparkban is szórakozhat? Nem csak édesszájúaknak!

www.kaposfest.hu

www.csokoladefesztival.com
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Van még néhány jó ötletünk
Budapest, Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Magashegyi Underground:
szimfonikus remix koncert
2017. augusztus 24., 20 óra
A tízéves jubileumát ünneplő, népszerű
formáció különleges nyárbúcsúztatóval készül: dramatizált koncertje a négy
évszak, a négy őselem és az ember
kapcsolatát járja körül a zenekar ismert,
illetve erre a koncertre készülő új átirataival. A Magashegyi Underground és
a nagy létszámú szimfonikus zenekar
mellett gyerekkórus teszi még egyedibbé a hangzást, az est sztárvendége
Molnár Levente operaénekes lesz.

www.szabadter.hu

Budapest, Groupama Arena

Robbie Williams
2017. augusztus 23.
Robbie Williams régóta várt európai stadionturnéja a nyár folyamán 18 országban összesen 29 show-t foglal magában.
A koncert előtt nem kisebb név melegíti
majd be a közönséget, mint a legendás
angol popbanda, az Erasure.
Robbie személyében egy olyan zenész
lép majd színpadra, aki a tavalyi év végén
átvehette az óriási presztízsű BRITs Icon
díjat, a legmagasabb elismerést, amit
eddig csupán Elton John és David Bowie
kapott meg. Kizárólag olyan művészeknek ítélik oda, akik mind szerzőként, mind
előadóként komoly befolyással voltak az
angol kultúrára, és a legnagyobb eredményeket érték el zenéjükkel.
A budapesti koncertre jegyek már csak
korlátozott számban kaphatók a www.
livenation.hu oldalon és a Ticketpro
országos hálózatában.

www. livenation.hu, www.groupamaarena.hu
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Galgóczi Dóra:
Halló, itt a Mennyország!
Libri Kiadó
Kaphatunk-e garancialevelet életünk
útelágazásainál? Egyedül rajtunk múlik,
merre kanyarog a sorsunk, vagy olykor úgy érezzük, nem mindent mi irányítunk? Galgóczi Dóra legújabb regényé
ben a döntés, a szabad akarat és a
felettünk álló erők kapcsolatáról gondolkodik együtt az olvasókkal.

AZ IGAZI BAJNOK
EGYEDÜL ÖNMAGÁVAL VERSENYEZ.
GRATULÁLUNK MINDEN SPORTOLÓNKNAK!
#aszurkolóbennedvan

Számít, hol állsz meg!

példakép

A tét: az ifiolimpia
„Szabad vagyok és gyors, uralom
a szelet, a vizet…” – foglalja össze Geiger
Richárd, a 16 éves versenyszörfös, mit jelent
számára egy deszkán állva siklani.
Nyolcévesen állt fel először a billegő lapra. „A családunkban mindenki szörfözik, elég egyértelmű volt,
hogy egy nap én is kipróbálom majd. Szerintem ideális időpontban vágtam bele, egy-másfél év elteltével már siklottam a vízen. A 13-25 csomó közötti szél
a kedvencem, mert ebben a tartományban a legstabilabb a deszka, ilyenkor siklok a leggyorsabban.
A hangsúly azonban az én sportomban nem a sebességen van, hanem azon, ki a jobb széllel szemben vagy
hátszélben, ki tud jobban rajtolni, jobbkor fordulni...”
Magyarország nem tipikus szörfös terep. A nyári időszakon kívül itthon nehezen megoldható az edzés,
(ebben az évszakban – a széltől függően – 30-40
alkalommal tud kimenni a vízre, tavasszal és ősszel
legfeljebb hétvégén). Ám annál könnyebb DélSpanyolországban, Cádiz környékén. Ez viszont azt
jelenti, hogy a tavalyi U19-es világbajnokságon (15
évesen!) 6. helyet szerző szörfösnek – a hiányzások
miatt – sokat kell logisztikáznia a sulival.
„Az előző tanévben új csúcsot írtam, 250 órát hiányoztam a versenyek, az edzőtáborok és az edzések miatt.
Szerencsére a tanáraim toleránsak, az ő támogatásuk nélkül nem menne egyszerre a szörf és a suli” –
ismeri el a sportoló. Ha példaképről kérdezzük, nem
hezitál: „A holland származású kétszeres olimpiai bajnok, Dorian van Rijsselberghe a csúcs. Kiemelkedően
tehetséges, fejben és technikailag tökéletes. Világos,
miért: rengeteget edz, ezért is ő a legjobb.”
Ha terve valóra válik, 2020-ban Tokióban találkoznak, ahol
Dorian címvédőként, Richárd újoncként siklana a startvonalra. „Ez a középtávú célom, de 2020 még messze van.
Most a franciaországi korosztályos vb-re készülök, ami a
jövő évi ifjúsági olimpia egyik kvalifikációs versenye. Először
erre az eseményre szeretnék eljutni, Buenos Airesbe, és ha
az megvan, megpróbálkoznék a felnőttolimpiával is…”

GEIGER RICHÁRD
——
Sportág: versenyszörf
Szervezet: Magyar Szörf Akadémia
Pályafutását 2015 óta a MOL Új Európa
Alapítvány Tehetségtámogató Programja segíti.

Jó híreink vannak
JÓT ÉKON YSÁG, E X T RÉMF U TÁS ÉS MÉG TÖBB BA L ATON
Összefogtunk Katinkával
a gyerekekért
Milliós támogatás a Gézengúznak
A MOL-csapat a vizes vébé mellett kiemelten fontosnak
tartja a vízhez köthető terápiás módszerek támogatását, így nagyszabású jótékonysági akciót hirdetett: ha
a Gézengúz Alapítvány hidroterápiás programját népszerűsítő Facebook-poszt eléri a 25 ezer lájkot, akkor
egymillió helyett hárommillió forinttal támogatják az alapítványt – szólt a felhívás. A kampány pedig több mint
sikeres volt, a kitűzött lájkmennyiség mindössze egy
hét alatt összegyűlt. A felhívásban aktívan részt vett a
négyszeres olimpiai bajnok Hosszú Katinka is, a MOLcsapat legújabb tagja: az úszónő felajánlotta válogatott,
dedikált úszósapkáját, amelyet a posztot kedvelő lelkes
támogatók között sorsoltak ki. A Gézengúz Alapítvány
küldetése, hogy felismerje, és helyes pályára állítsa a
testi és szellemi fejlődésükben azokat a gyermekeket,
akik a koraszülés okán vagy születéskori komplikáció
következtében speciális terápiás támogatásra szorulnak. A neuro-hidroterápiás mozgásfejlesztés során a víz
előnyös fizikai, kémiai és pszichés hatásait használják ki.

Ultrakemény 217 km

15 éves golfcsillag

Lubics Szilvia negyedikként zárta a Badwatert

Závaczki Bálint U21-es győzelme

A MOL által támogatott ultrafutó fantasztikus teljesítménnyel a
4. helyen zárta a világ egyik legkeményebb kihívásának tartott
Badwater ultrafutóversenyt. A 217 kilométeres táv az Egyesült
Államok legmélyebb pontjáról, a tengerszint alatti 85 méteres
magasságon elterülő Badwater-medencéből indul, és a 2530
méter magas Whitney-hegy lábánál ér véget. Az úton összesen
4450 méter a szintemelkedés, amit a versenyzőknek 48 óra
alatt kell lefutniuk. Szilvi 36:09:12-es idővel ért célba, ezzel ő a
második magyar nő, aki teljesítette a hihetetlen távot.

Újabb nemzetközi sikert könyvelhet el Závaczki Bálint többszörös bajnok golfozó, aki ezúttal a Szerb Junior Open U21-es
kategóriájának elsőségét szerezte meg. A fiatal sportoló most
szerepelt először a MOL Tehetségtámogató Program versenyzőjeként; eredménye remek előjel a korosztályos Európabajnokság előtt, amit a hónap végén Norvégiában rendeznek.
Bálint még csak 15 éves, de már felírta nevét a felnőtt férfiak
amatőr világranglistájára is, az európai juniorranglistán pedig
az előkelő nyolcadik helyet foglalja el.
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MOL-hírek

Gyűjts össze minél
többet!
Folytatódik a MOL Nagyon Balaton
pecséttgyűjtés

MOL-támogatással a gyermekotthonok tornájára
Vb-re indult a Máltai SE focicsapata
A MOL által támogatott Magyar Máltai
Szeretetszolgálat U17-es futballválogatottja képviselte hazánkat július 15–16án, a 24 ország fiataljai részvételével megrendezett Gyermekotthonok
Világbajnokságán. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat egyedülálló programja
a sport erejével épít közösséget és nyújt

perspektívát a hátrányos helyzetű gyerekeknek: a Máltai SE kilenc korosztályos labdarúgócsapatában kétszáznál is
több igazolt játékos szerepel az ország
különböző településeiről. A varsói világeseményen hazánkat tíz tehetséges
játékos és edzőik képviselték, kiutazásukat a MOL támogatta.

Augusztusban még javában tart a MOL
Nagyon Balaton, a nyár utolsó hónapja
pedig bőven tartogat még kihagyhatatlan programokat. Így továbbra is megéri
gyűjtögetni a pecséteket a kiemelt eseményeken, hiszen a résztvevők között
olyan értékes nyeremények is gazdára találnak, mint fesztivál-VIP-bérletek, 10 exkluzív balatoni nyaralás, nem
beszélve a főnyereményről, ami egy
Volkswagen up! beats lesz.
Részletek: www.nagyonbalaton.hu/
checkin

Ne hagyd az autóban!
Már házi kedvenceket is szívesen látunk a MOL-kutakon
A lelkes állattartók nagy örömére szolgál az az új kezdeményezés, melynek köszönhetően
már a MOL töltőállomásokon
sem kell az autóban hagyni kis
kísérőinket. Az állatbaráttá változott benzinkutakon kutyát,
cicát, teknőst, de még akár

vadászgörény t is bevihetünk
magunkkal az eladótérbe. Így a
gazdinak nem kell többé azon
törnie a fejét, hogy hova tegye
kis kedvencét, miközben egy
kávé vagy szendvics mellett felfrissül a MOL-kúton.
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MOL-akciók

Akciós ajánlatainkat keresd
6

1
8

2

5

7

3
4

1. Garden gyümölcslé
(0,5 l, többféle, 718 Ft/l vagy 678 Ft/l)

359 Ft/db
20 Multipont beváltása esetén

319 Ft/db
——

2. Szentkirályi limonádé
(0,5 l, többféle, 558 Ft/l vagy 518 Ft/l)

279 Ft/db
10 Multipont beváltása esetén

249 Ft/db

4. Chocapic/
cini-minis szelet
(25 g, 5960 Ft/kg)

7. Theodroa
szénsavas és -mentes
ásványvíz

149 Ft/db

(1,5 l, 66 Ft/l)
6 db vásárlása esetén

——

5. Mentos

99 Ft/db

(37,5-38 g, többféle, 6640 Ft/kg
vagy 6553 Ft/kg)

8. Staropramen

249 Ft/db
——

6. Fit zabreggeli

——

(0,5 l, 478 Ft/l vagy 418 Ft/l)
4 db vásárlása estén

239 Ft/db

——

(65 g, többféle, 3062 Ft/kg)

24 db vásárlása estén

3. Nestlé müzliszelet

199 Ft/db

(23,5 g, többféle, 5489 Ft/kg)

——

——

129 Ft/db
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209 Ft/db

VÁ G D K

Bioland virágföld
20 l, 50 l

I

VÁ G D K

2

–200 Ft

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

606963

VÁ G D K

I

KUPONAKCIÓ!

000002

I

I

VÁ G D K

d a töltőállomásokon!

2



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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 08. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Corona Extra
0,335 l

2

–130 FT

A termék
vásárlása
esetén 130 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

606987

——

606970

–100 Ft

Vásároljon két azonos kiszerelésű EVOX nyári szélvédőmosó folyadékot és a második 30% kedvezmén�nyel 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.

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

000002

Pizza

000002

Minden második flakon 30%
kedvezménnyel!



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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 08. 01–31., illetve a készlet erejéig.

0,7 l

–500 FT

2

Olajcseretöltet
Óriáskedvezménnyel

A termék
vásárlása
esetén 500 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

606994

Absolut vodka

000002



A kupon 130 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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 08. 01–31., illetve a készlet erejéig.

——

100 g

–220 FT

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

607007

Kinder csokoládé

000002

Az akcióban részt vevő termékek: MOL Dynamic
Gold Longlife 5W-30, MOL Dynamic Gold 5W-30,
MOL Dynamic Star 5W-30, MOL Dynamic Star PC
5W-30, MOL Dynamic Prima 5W-40, MOL Dynamic
Synt 5W-30. Az akció a készlet erejéig
vagy visszavonásig tart.
*Az egyes termékek árát keresse a töltőállomásokon.



A kupon 500 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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 08. 01–31., illetve a készlet erejéig.

2

Vásároljon egy teljes olajcserére
elegendő mennyiségű (4, 5 vagy 6 liter),
prémium MOL Dynamic motorolajat,
és mi akár 50% kedvezményt adunk
az 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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 08. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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horoszkóp

Új kenyér, új élet
Talán még a legjobb bulik hátravannak a nyár utolsó hónapjában, azonban
az őszre és az iskolakezdésre készülés már tapintható a levegőben.

KOS

Udvaros Dorottya

Claudia Schiffer

Richard Gere

Cameron Diaz

1954. augusztus 4.

1970. augusztus 25.

1949. augusztus 29.

1972. augusztus 30.

03. 21. – 04. 20.

Őszre tervezte idén az utazást, ezért
önnek a készülődés jegyében telik az
augusztus. Remek lesz az utószezon.

BIKA

04. 21. – 05. 20.

Nem tudja megszokni az iskolára való
készülődés őskáoszát, ám az idén is
készen lesz mindennel időben.

IKREK

05. 21. – 06. 21.

Jólesik felidézni a nyári kalando kat egy kellemes, késő nyári estén.
Nagyszerű barátokra tett szert, élvezze
a társaságukat!

RÁK

2017. AUGUSZTUS

07. 23. – 08. 22.

SZŰZ

08. 23. – 09. 22.

Kihasználja az augusztust, talán kicsit túl
sok programot is zsúfolt bele a hónapba.
Ne izguljon, lesz nyár jövőre is.

MÉRLEG

09. 23. – 10. 22.

Otthonában is kellemesen el tudja tölteni
a nyár utolsó hónapját – egy jó könyv, új
zenék felfedezése, mind önre vár.

SKORPIÓ
06. 22. – 07. 22.

Munkahelyváltáson töri a fejét, ha az
augusztust kihasználja a megfelelő
megtalálására, ősszel új életet kezdhet.
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OROSZLÁN

Olyan helyzetbe kerülhet, hogy vis�sza kell ülnie az iskolapadba, de ez nem
keseríti el, sokkal inkább inspirálja.

10. 23. – 11. 21.

Túlköltekezte magát mostanában, így
azon töri a fejét, hogyan oldja meg az
iskolakezdés kiadásait. Talán kölcsön
kell kérnie.

NYILAS

11. 22. – 12. 21.

Megviselheti a bőrét a nyári napsütés és
a hőség. Inkább ne kockáztasson, használjon fényvédő krémet, vagy maradjon
árnyékban!

BAK

12. 22. – 01. 20.

Már az őszi ruhatárát tervezgeti, szívesen
vásárolgat új darabokat ebben a hónapban. Ősszel sokkal kevesebb ideje lesz.

VÍZÖNTŐ

01. 21. – 02. 19.

Munkával telik az augusztus, ellenben
egész ősszel utazni fog. Kitartás, néhány
hét, és a legcsodásabb tájak várják!

HALAK

02. 20. – 03. 20.

Használja ki az időt, amíg csemetéi táborban vannak, és foglalkozzon végre saját
magával. Lazuljon el, pihenje ki magát!

Magasan
a legjobb
Egy csöpp múlt…

A szálloda címe nem véletlenül ôrzi Kodály Zoltán emlékét, aki feleségével közel 15 év
számottevô idôszakát töltötte
a szálloda falai között. Hoszszú sétái közben, a magával vitt
szétnyitható turistaszékére ülve
gyönyörködött a tájban és komponálta számos zenemûvét.

www.grandhotelgalya.hunguesthotels.com
Hazánk legmagasabb pontja, a Kékestetô szomszédságában, a 964
méter magas Galyatetôn található
Magyarország legmagasabban fekvô
szállodája, a felújított Hunguest
Grandhotel Galya. Tökéletes választás családok és túrázók számára, ha
a nyüzsgô város után csendre és nyugalomra vágynak.
A szálloda 1939-ben egy 5 hektáros erdô közepén épült, jellegzetes
kôépülete mára a Felsô-Mátra szimbólumává vált, nem véletlenül kapott helyet a turizmus és vendéglátás ágazati
értéktárban is. A Grandhotel megépülése után korának luxusszállodájának
számított, már átadásakor is rendelkezett az uszómedencével, ami igencsak
ritkaságnak számított akkoriban. A nyugalmat árasztó épületegyüttes megjelenése változatlanul egyedi, az idôközben
végzett átalakítások jól illeszkednek az
eredeti elképzelésekhez.
A kristálytiszta levegô, a Mátra mikroklímája, a rengeteg napsütés, a változatos természeti adottságok, a lélegzetelállító panoráma egycsapásra
feledtetni tudják a hétköznapokat,
energiával töltenek fel és inspirálnak,
kiszakítanak a rohanó hétköznapokból.

A hagyományos wellnessrészleg medencéin és szaunáin kívül a kerti
bioszauna melletti új élménymedence
igazi unikum: minden évszakban emlékezetes az elénk táruló lenyûgözô mátrai panorámát és a Kékes zordon csúcsát a medencébôl megcsodálni.

A Hunguest Grandhotel Galyát nem
véletlenül kedvelik a kisgyermekes
családok, hiszen található itt gyermekmedence, Xbox szoba, Bambikuckó,
gyermekjátszótér, gyermek kalandpark
és vadaskert is, muflonokkal, a szálloda
animátorai pedig lelkesen szervezik a
programokat, túrákat az érdeklôdôknek.

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtésed 2017. augusztus 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: „Vizet forralnál? Jó, ha edényt
teszel a tűz és víz közé!” Kisorsolt megfejtőink, akik a STRAND 2017 c. válogatáslemez egy-egy példányát nyerték: Fantoly Tamás – Tatabánya,
Fazekas Istvánné – Mezőberény, Ferencsik Józsefné – Érsekvadkert; Horváth Ferenc – Jászberény; Zelnik Róbert – Budapest. Gratulálunk!
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