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Kedves Olvasó!
Vannak olyan hónapjai az évnek, amikor nehezen talál-
juk a helyünket. Amikor igazán nem történik semmi, az 
időjárás is „az agyunkra megy”, reggel, munkába menet 
még, este pedig már sötét van, kint lenni sem 
az igazi már, de bent meg mit kezdjünk 
magunkkal? Az ismerős érzés november-
ben legtöbbünket utolér, így aktuális lap-
számunkat e hónap túlélésének szen-
teltük. Mert vannak olyan programok, 
melyeket a köd csak még szebbé 
tesz, ha pedig inkább a szoba-
magányt választanánk, annak 
kiszínezésére is remek ötleteink 
vannak. Ideje tehát fejben áthan-
golni magunkat, és nem holmi 
átmeneti, karácsonyváró „tölte-
lékként” gondolni a hónapra, 
hanem nagyszerű lehetőség-
ként az ünnepi nyüzsgésre való 
felkészülésben. 

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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1 Az ajánlat bármely autómárkára, de csak személyautóra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalál-
ható a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio oldalon) 2017.10.16-tól 2017.12.29-ig. Az akciós ajánlatok nem elérhetők a Peugeot Fábián Székesfehérvár, Budapest és Budaörs te-
lephelyein, a Hajas Autónál Salgótarjánban és az Automobil Terránál Üllőn. A Peugeot Fixdíjcsomagok egy része csak meghatározott – 3 évnél idősebb – Peugeot-járművekhez 
vehető igénybe, és EUROREPAR-alkatrészeket tartalmaz. Az alkatrészekre és a munkadíjra minimum 1 év garanciát biztosítunk. Látogatása előtt érdeklődjön Peugeot-márka-
szervizében arról, hogy a kiválasztott Fixdíjcsomag az Ön Peugeot-gépjárművéhez igénybe vehető-e! A csomag részét képező 21 pontos átvizsgálást szemrevételezéssel, 
megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját a peugeot.hu/oszi-teliszervizakcio/21pont_atvizsgalas oldalon találja. Ez az átvizsgálás nem 
helyettesíti a hatósági Műszaki Vizsgát és a „Gyárilag előírt időszakos vizsgálatokat” sem. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontrollpontokon a vizsgálat időpontjában van-e 
meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre az adott pontok és/vagy a jármű bármely más alkatrészének, berendezésének későbbi meghibásodási eshetőségét. A tájékoztatás 
nem teljes körű, a P Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. 
A szolgáltatás részleteiről és az igénybe vétel feltételeiről márkaszervizeinkben adunk pontos tájékoztatást. A képek illusztrációk. A Fixdíjcsomag ajánlatok más akcióval, más 
csomagajánlattal és a hűségprogram kedvezményeivel nem vonhatók össze.
2 Az ár nem tartalmazza a gumiabroncsot.
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Mitsubishi e-Volution Concept
Látott már jobb napokat az éppen útke-
resésben lévő autómárka, ám ettől füg-
getlenül Tokióban mégis megmutatták, 
hogyan is képzelik a jövőt. Elég fénye-
sen, ami azt illeti, hiszen az e-Volution 
tanulmány hívószavai az összkerékhaj-
tás, a brutális forma és természetesen az 
elektromos meghajtás. Noha a dögös 
SUV kupé kiforrott formanyelv alap-
ján készült, mégsem egy konkrét soro-
zatmodell előképe, sokkal inkább 
a márka  jövőjét demonstrálja önálló, 
független műalkotásként.

Suzuki e-Survivor
A Suzukinál természetesen nemcsak motorkerékpáro-
kat mutattak be Tokióban, hanem egy egészen külön-
leges kis terepjáró-tanulmányt is. A beszédes nevű, 
kétüléses e-Survivor arról árulkodik, hogy Japánban 
már a túlélést is kizárólag elektromos formában kép-
zelik el, hiszen a Jimny stílusjegyeit magán viselő 
minidzsipet áram hajtja. A szokatlan megjelenésű 
autócska igazi ötletbörze, megoldásai azt mutatják, 
merre igyekszik a Suzuki.

Suzuki SV650 X Concept
Motoroskörökben legendás betűkom-
bináció az SV, mindenki tudja, hogy 
a Suzuki jó öreg V2-es erőforrása 1999-
ben kezdte pályafutását, és vált rajon-
gótábora kedvencévé. Az SV650 leg-
újabb, átgondoltabb változatát állította ki 
a márka Tokióban, és bár a modern, 
mégis kicsit retrós forma sorozatérett-
nek tűnik, a gyár hangsúlyozza, hogy 
egyelőre koncepciómodellről van szó. 
Ezzel együtt sokan nagyon várják már 
a nagyüzemi termelést.

Mazda RX-9 Concept 
Ötven éve mutatta be a Mazda az első sorozatgyár-
tású Wankel-motoros modelljét. Ennek apropóján 
leplezték le Tokióban az RX-9 prototípust, amelynek 
sorozatváltozatával 2020-ban kívánják feléleszteni az 
RX-8-as után parkolópályára tett Wankel-programot. 
A forgótárcsás technika kedvelőinek jó hír lehet, hogy 
Skyactiv-R utótaggal hivatkoznak a modellre, ám a sza-
lonokba kerülésig még nyilván rengeteget változik 
majd az autó.

Subaru Viziv Performance Concept
Minden bizonnyal a következő VRX előfu-
táraként értelmezhető a Subaru Tokióban 
kiállított koncepcióautója, amely igazán 
sportos megjelenése mellett számos 
technológiai újítást is tartalmaz. A tradi-
cionális hozzáállásáról híres, közkedvelt 
japán márka a Viziv Performance-ba zsú-
folta  valamennyi elképzelését a  jövő 
vezetéstámogató technikáiról. Az össze-
foglaló nevén EyeSight-nak nevezett 
rendszer elemei a  közeljövőben már 
megjelenhetnek az utakon, a következő 
VRX-re azonban 2020-ig várni kell.

Tokiói hajsza
Október legvégén a japán fővárosra szegeződött az autós-motoros világ 

tekintete, hiszen a Tokyo Motor Show számos érdekességet kínált. 
Csemegézzünk!

röviden
Olcsó áram
A fapados modellek mintá-
jára kedvező áron elérhető 
elektromos autó fejleszté-
sét jelentette be a Dacia. 
Az alapokhoz az anyacég, 
a Renault e-platformját 
használják majd.

Porsche-rekord
A Zöld Pokolnak is nevezett 
Nürburgringen állította fel 
a leggyorsabb hátsókerék-
meghajtású autó rekordját 
a Porsche 911 GT2 RS, 6 perc 
és 47,3 másodperc alatt telje-
sítve az 5148 méteres pályát.

Takarít a Peugeot
Az Opel bekebelezése után 
a francia márka igyekszik 
minél hamarabb lecserélni 
a német modellekben talál-
ható régebbi motorokat, azok 
után ugyanis fizetnie kell az 
előző tulajdonos GM-nek.

OLAJAT MOBILON
Dízeles, benzines, 
régebbi vagy  
a legújabb techno-
lógia? Találd meg  
az autódnak legmeg-
felelőbb motor olajat 
telefonodon mobil 
kenőanyag-ajánlónkkal!
www.mol.hu/
kenoanyagajanlo 

autós hírek
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Talán megnyugtató masszívságának, 
sallangmentes őszinteségének köszön-
heti a Honda CR-V, hogy a legkereset-
tebb SUV az összesített világrangsorban. 
A gyártó így nincs is nagy nyomás alatt, 
hogy túl rövid időközönként generáció-
váltásra adja a fejét. Noha hamarosan jön 
az ötödik sorozat, a még ma is modern, 
a kategória élvonalát képviselő kurrens 
kiadás Lifestyle variációját most vonzó 
extrafelszerelésekkel kínálják Lifestyle 
Plus néven.

Állja a sarat
A Honda CR-V leírására egy szót érde-
mes használni összefoglalásként: kor-
rekt. A 4,6 méteres hosszával a kompakt 

kategórián némileg túlnyúló SUV olyan 
erős mezőnyben állja a sarat és őrzi 
meg sikerességét, amelyben számos 
frissebb konstrukciójú, újabb kiadású 
konkurense szorongatja. Kívülről az 
autó nem tűnik hatalmasnak, így kel-
lemes meglepetés, hogy belül kife-
jezetten tágasnak hat. A hátsó trak-
tus három Isofix-rögzítési pontja is jelzi, 
hogy nagyobbacska családok kényel-
mes utazásához is tökéletesen alkalmas. 
Ráadásul az egyterűekre jellemzően sík 
a padló és számos, jókora tárolóhely 
várja, hogy telepakolják. A csomag-
tartó alapállásban is kifejezetten nagy, 
589 liter, ami az ülések síkba döntésé-
vel 1669 literesre bővíthető.

Stabil marad
Menet közben nem érződik alulmoto-
rizáltnak a CR-V, annak ellenére sem, 
hogy a mai trendeknek megfelelően 
mindent elkövettek a tervezők, hogy 
az erőforrások takarékosak legyenek 
és teljesítsenek minden létező környe-
zetvédelmi normát. Nem véletlenül hív-
ják motorcsaládjukat EarthDreamsnek. 
Mégis, az 1,6 literes dízellel kifejezet-
ten attraktívnak hat a kocsi minden 
helyzetben, a fejlesztők érezhetően 
többet hoztak ki belőle, mint a konku-
rensek hasonló lökettérfogatból. A két-
literes benzinessel is hasonló benyo-
másai lehetnek a sofőrnek, noha annak 
karakteréből eleve árad a virgoncság. 

Mindkét motor elérhető két-, illetve össz-
kerékhajtással, manuális vagy automata 
váltóval (az 1.6 i-DTEC kilencfokozatú-
val). A 4WD hajtás innovatív, azaz csak 
akkor kapcsol be, amikor valamelyik 
kerék elveszti a tapadását, így anélkül 
garantálható a biztos előrejutás, hogy 
üzemanyagot pazarolna a rendszer.
Felszereltség tekintetében nem csupán 
a kényelmi funkciókat pipálták ki szinte 
teljesen, hanem a menetbiztonsági, a 
vezetést segítő és támogató berende-
zések is bekerültek az autóba. A Fejlett 
Vezetéstámogató Rendszernek olyan 
különböző eszközei vannak, mint pél-
dául a ráfutásos ütközésre figyelmeztető  
rendszer, a közúti ütközésre figyelmez-
tető rendszer, a közútijelzőtábla-felismerő 

rendszer, a sávelhagyásra figyelmeztető 
rendszer vagy a holttérfigyelő és kitola-
tást segítő rendszer.

Belső szépség
A Honda CR-V egy kimagaslóan fej-
lett és precíz technikára épülő modell, 
amelynek azonban emocionális értékei 
is hatnak a vásárlókra. Ez utóbbit erősíti 
még inkább a limitált kiadású Lifestyle 
Plus felszereltség, amely Aero első és 
hátsó lökhárítókat, csomagtérajtó-spoi-
lert, 18 hüvelykes Kaiser Silver könnyű-
fém felniket, az utastérben pedig teljes 
bőrkárpitozást vonultat fel. Kellemes 
és látványos kiegészítők ezek, ám a 
Honda CR-V továbbra sem lesz pláza-
terepjáró, ez az autó az a fajta, amely-
nél az ízléses csomagolás kikezdhetet-
len belső értékeket takar.

Masszívan népszerű
H O N D A  C R -V  L I F E S T Y L E  P L U S

A világszerte egyik legnépszerűbb SUV negyedik generációja itthon is 
szívesen látott jelenség, amely a generációváltást megelőzendő, most 

különleges extrafelszereltséggel lett még kívánatosabb.

Méretek (H/Sz/M) 4212/1825/1605 mm

Csomagtér 589-1669 liter

Motor benzin (1997 cm3), dízel (1597 cm3)

Teljesítményszint 120, 155 LE

Max. nyomaték 205, 192 Nm 

Átlagfogyasztás 4,2-8,9 liter

Alapár (áfával) 7 129 000 forint

A tesztmodell ára 10 959 000 forinttól

Ez az autó az a fajta, 
amelynél az ízléses 

csomagolás kikezdhetetlen 
belső értékeket takar.
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G E O R G E  C L O O N E Y

George Clooney, Hollywood egykor legkeresettebb agglegénye most 
elsősorban boldog férj és büszke apa. Új kihívásairól és rendezéséről az 

október végén mozikba kerülő Suburbicon apropóján beszélgettünk vele.

Élete szerepében

Immár három éve annak, hogy George Clooney 
milliónyi nő álmait szertefoszlatva – akik vele kép-
zelték el életüket –, és megannyi férf iét – akik 
magányos hősként tekintettek rá –, összeházaso-
dott egy gyönyörű, művelt, libanoni származású 
ügyvédnővel, Amal Alamuddinnal. Majd június ele-
jén az örök agglegény, aki egészen addig senki 
mellett nem kötelezte el magát, apa lett. Mindjárt 
egy ikerpáré. Ilyen előzmények után találkozunk 
Mr. Clooney-val, aki egyből elővette az iPhone-ját, 
és szeretettel mutogatta Alexander és Ella képeit. 
Meglepő fogadtatás.

Ötvenhat évesen komoly fordulatot vett az élete. 
Hogy érzi magát?  
Sosem gondoltam volna, hogy ez megtörténik 
velem. Úgy gondoltam, hogy az életem közép-
pontja mindig a karrierem lesz. Aztán jött ez a hihe-
tetlen kapcsolat, majd egyszer csak a két lurkó, 
akik nap mint nap megnevettetnek. És ebben az 
egészen új helyzetben felfedezed, hogy a szere-
teted valaki iránt folyamatosan nő. Szerelmesebb 
nem is lehetnék, és boldogabb sem a családom-
mal. Ez életem legcsodálatosabb szakasza!

Sokat változott az élete, mióta apa lett? 
Eltekintve attól a ténytől, hogy sosem gondoltam 
volna, hogy 56 évesen ikreim lesznek? És hogy 
az egyik pillanatban ketten voltunk, a következő-
ben pedig négyen? És hogy életem új feladata a 

pelenkacserélés? És hogy a házamat gyereksírás 
tölti be? Mindezeken túl nem, valóban nem válto-
zott sok dolog!

Ha már kiemelte: sok jut a gyereksírásból?
Ami azt illeti, én többet sírok, mint ők. Sírok, mert 
annyira fáradt vagyok. Volt ugyan róla fogalmam, 
hogy milyen lesz ez az élet, hiszen minden bará-
tomnak van gyereke. Ráadásul mintegy húsznak a 
keresztapja is vagyok, így körülbelül tudtam, mi vár 
rám. Ami meglepett, az az, hogy mennyivel komp-
likáltabbak az ikrek, mint egyetlen gyerek. Nem 
pusztán kétszereződik a munka mennyisége, ez 
több annál. És még csak nem is számomra jelen-
tenek sok munkát, mert ezeket a lurkókat jelenleg 
cseppet sem érdekli, hogy én a világon vagyok. 
Mást sem akarnak, mint enni, így nekem csak oly-
kor-olykor kell előállnom a cumisüveggel, amitől 
boldogok. Elsősorban azonban Amal viseli a ter-
heket. Annyira csodálom a feleségemet! Szoptatja 
a kicsiket, miközben mindössze két-két órát alszik. 
Ahogy őt szeretik a bébik, az szinte hihetetlen. 
Egyszerűen gyönyörű. 

Sok dologban különböznek? 
Természetes, hogy mások vagyunk, de ez szá-
momra mégis új. Sokan gyakran vitáznak a gének 
vagy a nevelés elsőbbségéről, így furcsa felfedezni, 
mennyivel erősebb az első. A két gyerek ugyanis 
egészen más. A fiam szó szerint kétszer akkora, mint 

címlapsztori
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A forgatókönyvet eredetileg Joel és Ethan Coen 
írta, akikkel oly sok filmben dolgozott együtt. 
Sok igazán csodálatos rendezővel találkoztam az 
évek során, de kevesen tudhatnak maguk mögött har-
mincéves karriert. Coenékkel azért jó dolgozni, mert 
nagyon érdekli őket, amit csinálnak. Állandóan újra-
gondolják a dolgokat, így már csak a köreikben lenni 
is élvezetes. El sem hiszem, milyen szerencsés vagyok, 
és valóban úgy érzem, hogy ajándékot kaptam tőlük. 

És egy másik régi ismerős is előkerült: ezúttal is 
a barátjával, Matt Damonnal dolgozott együtt.
Így van. És tudja, mi tetszett a legjobban a közös mun-
kában? Leginkább azt élveztem, ahogy az egyik jelenet-
ben felraktam arra a kicsi, hülye biciklire. Persze, hozat-
hattam volna megfelelő méretűt is, de nem! Ezen a térde 
a kormányt verte, így szét kellett raknia a lábait, aminek 
köszönhetően teljesen lehetetlenül nézett ki. Vagyis pont 
azt a hatást keltette, amit szerettem volna. Matt nagy-
szerű ember és hihetetlenül sokoldalú színész. Nehéz 
olyan kollégát említeni, aki képes arra, hogy végigcsi-
nálja a Bourne-filmeket, ahol csak járkál, és mindenkit 

a lányom, és csak eszik, ül és gügyög. Sosem gondol-
tam volna, hogy egy ilyen kis lény ennyit bír enni. A kis-
lányom viszont nagyon kecses, az egész arca csupa 
szem, és pont úgy néz ki, mint a mamája.

Ön hatvanéves lesz, amikor ők négyévesek… 
Köszönöm, hogy emlékeztet! Nem is tudom, lehetnék-
e jobb korban. Gondolom, fogócskázom majd velük, 
és remélem, nem járókerettel vagy mankóval kergetem 
őket. Mindazonáltal kortól függetlenül tapasztalom azt, 
amit az emberek zöme is ismer: azt a hihetetlen szere-
tetet, amit két gyerektől kap az ember, akikért ő felelős.

A felelősségvállalás nem csak apaként foglalkoztatja. 
Legújabb rendezése, a Suburbicon egy sötét sza-
tíra, amely az ötvenes évek Amerikájában egy biz-
tosítási csalás és gyilkosság történetét taglalja egy 
középosztálybéli, fehér család hanyatlásán keresz-
tül, faji zavargásokkal a háttérben. Társadalmi kör-
kép, mellyel gondolkodásra, újragondolásra sarkallja 
a nézőket.
Azt akartam, hogy a film erőszakos és dühös legyen. 
És igen, ahogy mondja, meg kell válaszolnunk azokat a 
kérdéseket, amelyek sajnos még ma is léteznek. Mert 
amikor Trump elnököt arról halljuk beszélni, hogy ismét 
naggyá teszi Amerikát, valójában az ötvenes évek 
Eisenhower-korszakára gondol. Amikor a gazdaság és 
minden egyéb egyszerű és jó volt, ha az ember fehér, 
becsületes embernek született. A többieknek azon-
ban nem. Így emlékeztetnünk kellett magunkat, hogy 
bizonyos beszélgetéseket igenis le kell folytatni, külö-
nösen most, amikor azzal szeretünk dicsekedni, hogy 
Amerika abban az időben volt nagyszerű. Nem vagyok 
benne biztos, hogy az volt…

George Timothy 
Clooney
Kétszeres Oscar-díjas, 
háromszoros Golden 
Globe-díjas színész, 
rendező, producer, az 
ENSZ békenagykövete. 
Nevéhez színészként 
olyan filmek kötődnek, 
mint az Ocean’s-trilógia, 
az Utódok, a Holnapolisz 
vagy a Gravitáció. Rende-
zőként ő jegyzi többek 
közt a Jó estét,  jó szeren-
csét!, a Műkincsvadászok, 
a Bőrfejek és a Hatalom 
árnyékában című filmeket.

fenékbe rúg, más filmekben pedig ő a hülyegyerek – és 
ezt mind úgy, hogy közben mindkét szerepben hiteles 
legyen. Ez Matt. Aranyos ember, és jó vele dolgozni!

És Julianne Moore?
Julie-val remekül lehet együttműködni. Igazi profi, vic-
ces és könnyed, és csak hagyni kell játszani. 

Ezúttal ön volt a rendező. Mikor láthatjuk legköze-
lebb a kamera másik oldalán?
Borzasztó dolog az embernek saját magát instru-
álnia, amikor egyszerre rendező és színész is egy 
személyben. Így kifejezetten örülök, hogy ebben a 
f ilmben nem játszottam. Az egyedüli szerep, amit 
a Suburbiconból eljátszottam volna, egy igen eredeti 
figura: Oscar Isaacé, aki viszont annyira jó, hogy örü-
lök, hogy végül mégsem nekem kellett eljátszanom.  
Idestova két éve nem játszom már, és nem is tudom, 
mikor lesz a következő filmem. Csak azért nem vállalok 
el egy filmet, hogy kamerák előtt lehessek. Ráadásul, 
ahogy öregszem, nem is érdekelnek már annyira a sze-
repek. Nem nekem kell már a vásznon csókolóznom!

Ha valaki, ön tud a sikerről egyet és mást. Mi az 
árnyoldala? 
Amikor még munkát kerestem, és nem jutott pén-
zem fogorvosra, mert nem volt biztosításom, emlék-
szem, hogy láttam valami idióta színészt a tévében, 
aki arról beszélt, milyen nehéz az életük, és azt gon-
doltam: menj a fenébe! A te életed nehéz? Bonyolult 
a válasz erre a kérdésre. Az igazat megvallva, hiány-
zik, hogy nem sétálhatok a Central Parkban a felesé-
gemmel és a gyerekeimmel. Szeretnék, de nem tehe-
tem. Hiányoznak azok a magánéleti momentumok, 
amelyekben már nem lehet részem. Persze, nincs 
okom panaszra, mert nagyon jól tudom, milyen az 
élet másik oldala. Tudom, mennyire nehéz más embe-
reknek. Nekem sem volt könnyű mindezt elérnem. 
Kentuckyban nőttem fel, biztosításokkal házaltam, női 
cipőboltban dolgoztam, és 3 dollár 33 centes órabé-
rért dohányt vágtam. Tíz éven át küzdöttem a színésze-
tért, és elmondhatom, igen, igazán szerencsés ember 
vagyok. Nem áltatom magam semmivel, ellenben min-
den egyes napomat a lehető legteljesebben, izgalmas 
kalandként élem meg, mert annak idején úgy tűnt, nem 
ilyen élet vár rám.

Szeretetben él gyönyörű családjával, megvan min-
dene, pénz és hírnév. George, mi jöhet még? Mi 
hajtja előre? Mire vágyik még igazán? 
Azt hiszem, nem szabad megelégednünk azzal, ahol 
éppen tartunk az életben, fontos, hogy állandóan fej-
lődjünk. Most éppen két gyerektől tanulok. Egészen 
más szemszögből látom a világot, és ez izgalmas. 
Közben ismerkedem Libanonnal, ahogy sok más 
országgal is. És örülök, hogy elmondhatom: a mun-
kám folyamatos tanulást kíván. Nekem ez tetszik. 
Holtig tanulok.  

Tequilával az oktatásért
A Clooney által alapított Casamigos tequila brand, 

amely milliárd dolláros forgalmat produkál, egy szo-
ciális projekt elindítására sarkallta a színészt és 

feleségét: úgy döntöttek, a bevételből 20 millió dol-
lárt jótékonysági célra fordítanak. A pénzből iskolák 

és otthonok épültek Libanonban, hogy így támo-
gassák a háború károsultjait. Az ötezer gyermek 

oktatását biztosító projekt a Clooney házaspár sze-
rint az egyik leggyorsabb módja a terrorizmus elleni 

harcnak, ami ellen véleményük szerint képzéssel, 
tudásátadással érdemes fellépni.

címlapsztori címlapsztori
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Jamie, pizza, Budapest
Igen, aki e három szóból arra tippel, 
hogy Jamie Oliver-pizzéria nyílik a fővá-
rosban, az nem téved. November igazi 
örömünnep az olasz ízek szerelmesei-
nek, a Gozsdu udvarban helyet kapó piz-
zázó pedig – már most úgy gondoljuk –, 
hogy vidékről is megér egy utat. A ter-
vek szerint a Jamie’s pizzéria a Várban 
lévő étteremnél alacsonyabb árakkal 
várja a vendégeket, amolyan „elérhető, 

laza helynek” szánják, amely a Jamie-
hálózaton belül egészen új koncepciót 
képvisel majd. Ekképp a világon ez lesz 
az első ilyen étterem – ahol például min-
den pizza csakis rendelésre készül, hogy 
a lehető legfrissebben kerülhessen a 
tányérunkra; ahol vékony, kovászos tész-
tára kerülnek majd a feltétek; és ahol 
összesen 15-féle pizzából választhatunk 
a pizzetták, tésztaételek és saláták mel-
lett. De ez még nem minden! Ha csak 

az ízekre vagyunk kíváncsiak, de kimoz-
dulni nincs kedvünk, Jamie-ék házhoz 
szállítást is vállalnak.

Sí? Ne várj decemberig!
Kaprunban és környékén rengeteg a csa-
ládbarát, egyszersmind hóbiztos pálya. 
Több oktatási centrumban van magyar 
nyelvű síoktatás, a pályák közvetlen közelé-
ben lévő „hóhatárra” telepedett szállásokat 

pedig most még előszezoni akciókban 
foglalhatjuk el. Irány Zell am See (az egyik 
legszebb síterep Ausztriában) és a széles 
gleccserpályák, hangolódjunk a zelli óvá-
rosban az adventre, ahol karácsonyi vásár 
vár, a zelli tavon sétahajózva pedig még 
egy ködös délután is sokkal izgalmasabb.

Gyönyörű tiroli világvége
Dél-Tirol 3905 méter magas hegye, az 
Ortler/Ortles valamely csúcsa kötelező 
célpont a sci-fi és fantasyrajongóknak.  
Az itt található bizarr földpiramisokat elérve 
mintha egy földöntúli világ díszletei közé 
csöppentünk volna. A nem mindennapi lát-
ványosság egy geológiai képződmény: az 
utolsó jégkorszakból ránk maradt agya-
gos talaj tucatnyi oszlopszerű képződmény 
formájában mered a magasba, valameny-
nyi tetején egy-egy sziklát egyensúlyozva. 
A felül lévő, keményebb kőzet megvédte 
az eróziótól az alsóbb, puhább réteget, így 
keletkeztek a földoszlopok – melyek, ha 
már nem bírják megtartani a sziklát, meg-
semmisülnek. A legnagyobbak Bolzano 
környékén, a Ritten-hegységben találha-
tók, a terentói példányok kisebbek, de köny-
nyebben megközelíthetők.  

Fogj ki a novemberen!
Utálatos, ködös napok, moccanni sincs kedvünk, de ötletünk  
se nagyon, mit kezdhetnénk ezzel a hónappal. Nekünk van.  

Hidd el, van élet a karácsony előtt is! 

Egy édes nap Bécsben
Ahogy egyre kevesebbet süt ránk a nap, 
úgy leszünk észrevehetően hajlamosab-
bak egyéb boldogságforrások után nézni. 
Ilyenkor kerül elő a csokoládé. Amivel nincs 
is gond, viszont, ha már engedünk a kísér-
tésnek, csináljuk profin! Legyen belőle prog-
ram! Irány Bécs és a SchokoMuseum, ahol 
az édes csábító kulisszatitkainak megisme-
rése után saját csokoládét is készíthetünk – 
hihetetlenül jó móka gyermeki vigyorral az 
arcunkon, könyékig maszatosan formázni, 
díszíteni a DIY ajándékkészítés jegyében 
a karácsonyfa alatt is tökéletesen helytálló 
táblákat, szeleteket, bonbonokat. 

Föld alatti kerti parti
Néha úgy érezzük, hogy kell egy hely, 
ahol magunkon kívül lehetünk, de csakis 
magunk. A Lazula pont ilyenkor jó: egy föld 
alatti kert Budapest szívében, amely majd-
nem olyan, mint az igazi, nagy előnye azon-
ban, hogy nem kell füvet nyírni, fát met-
szeni, viszont bármikor kibérelhetjük, ha 
már nekünk nem jutott saját. Az interne-
tes felületen választható szabad időpont, a 
kártyás fizetés után érkezik az egyéni kód, 
melynek segítségével az általunk választott 

időpontban senki más nem tudja használni 
a kertet, csakis mi magunk – és akiket 
magunkkal viszünk. Ez az a hely tehát, ahol 
véletlenül senkivel sem fogunk találkozni!

Ha bor, akkor Maribor! 
Budapestről autópályán mindössze három 
és fél óra a szlovén város, amely ősszel is 
látványos teljesítménytúrák kiindulópontja. 
Az egyik szolidabb a várostól északra 
magasodó Piramis-hegy felé tart, ahová fél-
órás, szőlőtőkék között húzódó meredek út 
vezet. Szüret idején nagy errefelé a nyüzs-
gés, de ha a legnagyobb szenzációt keres-
sük, akkor látogassuk meg a világ egyik 
legöregebb (több mint 400 éves) szőlőtő-
kéjét. Lehetőleg a borünnep fénypontján, 
november 11-én, Szent Márton napján. De 
túra helyett választhatjuk a Pohorje tetejére 
siető felvonót is, ott pedig az óriáshintába 
pattanva, hevederek biztonságos ölelé-
sében lebeghetünk a táj felett. Tiszta idő-
ben lélegzetelállító, morcosabb látási viszo-
nyok között szédítő élmény.

Inkább a hazai?
Keresd novemberi akciós 
borainkat a Bortársaság 
ajánlásával!

Günzer Portugieser 
0,75L 

1490 Ft/db
(1987 Ft/l)
——

Etyeki Kúria White 
0,75L 

1390 Ft/db
(1853 Ft/l)
——

Gere & Schubert Rosé 
0,75L

1190 Ft/db
(1587 Ft/l)
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Tárazzunk be a legjobb 
sorozatokból!

A stream szolgáltatóknak hála itthon 
is előf izethetünk sorozatok százaira 
– legálisan. Az Amerikában népszerű 
Netf lix és az Amazon Prime is elér-
hető már Magyarországon, ám eze-
ken magyar nyelvű tartalmak egyelőre 
nincsenek, némi angoltudással azon-
ban igazi sorozatcunami zúdulhat ránk 
a legjobb újdonságokkal. Szinkronos 
és feliratos epizódokat az HBO Go-n, a 
Telekom MoziKlubon, az AXN Playeren, 
a FilmBoxLive-on és a UPC MyPrime-on 
érdemes keresni, a nagyobb tévécsa-
tornák oldalain pedig mindig találhatunk 
néhány ingyenesen elérhető, aktuálisan 
futó sorozatot. De melyek a legmenőbb 
sorozatok, amelyeket látni kell? Az idei 
év legnagyobb dobásai: A szolgálólány 
meséje (dráma), A hatalmas kis hazug-
ságok (dráma), a „holtából visszatért” 
Twin Peaks (misztikus dráma), az Ozark 
(krimi), a This is us (családi dráma) és  
Az ifjú pápa (dráma) voltak, de természe-
tesen nem hagyhatjuk ki az idei Trónok 

harca évadot sem. A magyar csator-
nákra érkező újdonságok közül ígéretes 
az örök klasszikus South Park 21. évada 
októbertől a Comedy Centralon, novem-
berben a Terápia befejező évada az 
HBO-n, de ugyanide érkezett nemrég a 
kiváló kritikákat elnyert Fülledt utcák (The 
Deuce) is. Bár az utóbbi évben inkább a 
drámák taroltak, azért lesz min nevet-
nünk: indul az Agymenők mulatságosan 
neurotikus főszereplőjének gyerekkorá-
ról szóló sorozat, a Young Sheldon.

A legújabb olvasnivalók
Milyen könyvekkel húzódjunk be a 
sarokba, ha az égiek végleg összees-
küdtek ellenünk? Bokor Pál „New York 
– Nagyvárosi séták” című, szöveg-
ben is erős fotóalbuma jó lesz olyan 
napokra, amikor inkább képzeletben 
utaznánk. Ha feldobnánk a hangula-
tunkat, hazánk egyik legjobb stand 
up előadója, Bödőcs Tibor „Addig se 
iszik” című könyve igényes szórako-
zást kínál. Irodalom és humor találko-
zása, ahol az irodalmon van a hangsúly, 

a humor pedig akkor kapcsolódik be, 
ha ismerjük annyira Móriczot, Závadát, 
Krasznahorkait, hogy értsük a paró-
diát. Másképp míves, ám annál vártabb 
az Akadémiai Kiadó futballsorozatának 
október végén érkező darabja, mely 
a totális futball (egyik) apostolának,  
a holland Johann Cruyffnak állít emléket 
önéletrajz formájában. És végül, de nem 
utolsósorban, egy igazi gyöngyszem a 
könnyed humorra éheseknek: mindenki 
Erzsije, a legbefolyásosabb bundás poli-
tikai babérokra tör. Homonnay Gergely 
kedvenc cicáját Az elnökasszony –  

a bundás választás című, november 
20-án megjelenő kötetében a boldog 
világuralom felé terelgeti.

Ajándékok – végre időben!
Gyaloggalopp és tömegjelenetek nélkül 
is összegyűlhetnek azok az ajándékok, 
avagy tippek, hogyan és mit vegyünk 
a karosszékből! Egy semmire sem jó 
novemberi hétvége arra mégis kiváló, 
hogy sorra vegyük, kiket és mivel tervez-
nénk megajándékozni. A következő web-
oldalakon a ruháktól a kozmetikumokon 

át a dizájntárgyakig sok mindent megta-
lálunk, ötletforrásnak sem utolsók tehát. 
Íme, néhány tipp: aliexpress.com, tchibo.
hu, bookline.hu, postbook.hu, meska.
hu, lush.hu, fashiondays.hu, jateknet.hu. 
Fontos, hogy csak megbízható és ked-
vező értékelésekkel rendelkező portá-
lokon és webshopokban rendeljünk és 
vásároljunk, de legalább ennyire fontos, 
hogy a gépünk internetes kapcsolata is 
megbízható legyen!

A játék „nem játék”
Fontos, hogy csak ésszel tesztelges-
sünk, mert félő, hogy ha kipróbáljuk, 
akkor bizony meg is vesszük a legújabb 
és legmenőbb játékokat a november 
18–19-én megrendezésre kerülő Xbox 
One PlayIT Show-n. A felhozatal erős 
lesz, a hazai gamerek már rég szabaddá 
tették ezt a hétvégéjüket. Két napig 
megállás nélkül váltják egymást a prog-
ramok a Hungexpón, ahol akár a Trónok 
harca színészeivel is dedikáltathatunk. 
Egy ilyen szombat-vasárnap után pedig 
– amikor jól betáraztunk a legújabb 
ínyencségekből – már a jövő novembe-
rünkön sem kell gondolkodni, jó eséllyel 
ugyanis addig képesek lennénk a kép-
ernyő előtt élni a virtuális valóságot.

Retroreggelizz!
Rázzuk fel a novemberi hétvégék unal-
mát néhány baráttal és egy nagy, közös, 
múltidéző reggelizéssel. Jöhet a maci-
kávé, a habos kakaó és néhány klasszi-
kus szendvics, mint gyerekkorunk suli-
büféjében. A „legmacerásabb” tételért, 
a szendvicsekért ráadásul elég beug-
rani a legközelebbi MOL-kútra, ahol a 
régről ismerős, otthoni ízek több válto-
zatban is elérhetők. Így a vajazgatás és 
szendvicsgyártás helyett elég a körí-
tésre koncentrálnunk, hogy meglegyen 
a kockás abrosz, a főtt virsli mustárral, 
az elmaradhatatlan paprika-paradicsom 
kistányéron és a kávé abban a bizonyos 
furcsa, vastag falú üvegpohárban.

Hideget vagy meleget?  

Pick szalámis  
szendvicsek 

Sajtos-sonkás 
melegszendvicsek

699 Ft-tól
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Mi mindenre jó! Megvan a programod!
Talán nem is gondoltad, hány olyan szituációba futhatsz bele, amikor 

elemre van szükséged. Egy egész csomag is pillantok alatt elfogy, ezért 
érdemes most, az akciósból betárazni.

Az év vége közeledtével sokakban felmerül az autóvásárlás gondolata: 
hogy jó döntést hozhassunk, érdemes alaposan letesztelni a kiszemelt 
modellt, melyre most az Opelnél különösen kedvező lehetőség nyílik.

Folyton kifogod  
az olyan szállásokat, 
ahol nincs konnektor 
a fürdőszobatükör 
mellett? Legjobb, ha 
utazáshoz veszel egy 
elemes borotvát. 

Az őszi természet hívogat 
egy kiadós bringázásra. 

Indulás előtt cserélj 
elemet a lámpákban, 

hogy jól látszódj.

A hosszú novemberi estéken 
csak egy forró tejeskávéra 

vágysz a kanapéra kuckózva? 
Életbevágó, hogy működjön 

a kis kézi tejhabosítód.

Nem elég izgalmasak már 
az esti mesék? A gyerekek 

imádják a paplan alatti, titkos 
olvasást a zseblámpa fényénél.

Hiába nyomkodod a tévé 
távirányítóját, nem, vagy csak 
sokadjára engedelmeskedik? 

Bizonyára évek óta nem 
cseréltél benne elemet.

Vigasztalhatatlan  
a gyerek, mert nem 
megy a kedvenc 
távirányítós autója? 
Kell, hogy legyen 
otthon tartalék elem!

Elkéstél a randiról, mert 
az álló faliórán nézted 
meg az időt? Csak 
magadat okolhatod. 
Miért hanyagoltad el 
az elemcserét?

A legizgalmasabb 
meccs vagy 
autóverseny közben 
adja fel az X-Box vagy 
Wii kontrollere? Előzd 
meg a bosszúságot!

16 db-os Energizer  
AA ceruzaelem 

1599 Ft/csomag
——

16 db-os Energizer  
AAA mini ceruzaelem 

1599 Ft/csomag

November 17–18-án, a Milliós Opel Hétvégén testközel-
ből is megismerhető a Grandland X, vagy bármely más 

Opel modell, és ha egyből sikerül is választani, akár 1,3 millió 
forint kedvezménnyel, 2+2 év kiterjesztett FlexCare garan-
ciával viheted haza álmaid autóját! Nézz be a márkakeres-
kedésekbe, használd ki a meghosszabbított nyitvatartást 
és az összes Opel modellre kiterjedő rendkívüli kedvez-
ményeket. Az Opel X-szel jelölt modellcsaládjának eddigi 
bestsellerei, a Mokka X és Crossland X mellé érkezett meg 
a várva várt Grandland X, amelyet szintén vétek lenne nem 
kipróbálni a teszthétvégén. Ez a modell bebizonyítja, hogy 

nem kell kompromisszumot kötnünk, ha olyan autót kere-
sünk, mely társunk lehet a világ felfedezésében, ugyanak-
kor az egész család is kényelmesen elfér benne, akár a hét-
köznapi reggeleken, akár a hosszabb utakon. 

Grandiózus útitárs
Az Opel Grandland X tekintélyt parancsoló megjelené-
sét tágas, barátságos, kiválóan variálható utastér teszi 
teljessé. A magas üléspozícióban, hát- és gerincbarát 
AGR-ülésekben helyet foglaló vezetőt és utasait Denon 
prémium audiorendszer kényezteti. Az adaptív LED-
fényszórók a forgalmi helyzettől függően automatikusan 
kapcsolnak tompított világításra, mindeközben a biztos 
úttartásról az IntelliGrip tapadásoptimalizálás gondosko-
dik. A Grandland X-szel a parkolás is élvezetes, hiszen 
360 fokos tolatókamera és a parkolóhelyre magától beálló 
parkoló asszisztens segíti a manővert. A mindennapok 
kényelmét többek között vezeték nélküli, induktív telefon-
töltő és 230 V-os áramforrás szolgálja, valamint természe-
tesen az Opel OnStar okosautó-szolgáltatásai.
A Grandland X robusztus felépítésével és magabiztos 
menettulajdonságaival városban, országúton és szükség 
esetén könnyebb terepen is magabiztosan helytáll, így 
igazi sokoldalú és szerethető társként várja a kompromisz-
szumokat nem kötő tulajdonosait.

– HIRDETÉS –

16 2017. NOVEMBER

shop



Nyakunkon a levesszezon!
A legtöbb nemzet konyhájában találunk melengető leveseket, 

a hosszabbodó őszi estéken pedig érdemes is valamennyit kipróbálni.

Osztrák sütőtökkrémleves

Hozzávalók: 
•  1 kg sütőtök
•  1 db alma
•  1 evőkanál vaj
•  800 ml zöldség alaplé
•  60 ml száraz fehérbor
•  1 ujjnyi friss gyömbér 
•  fél rúd fahéj
•  1 babérlevél
•  50 ml tejszín
•  1-1 kiskanál kurkuma, curry és ízlés 

szerint csilipor
•  reszelt szerecsendió
•  só, bors
•  100 ml tökmagolaj vagy mentalevél

Hámozzuk meg a tököt és az almát,  
majd vágjuk kockára. Olvasszuk fel egy 
lábasban a vajat, a kockákra vágott sütő-
tököt forgassuk meg rajta, majd öntsük 
fel a zöldség alaplével és a borral.  
Ha felforrt, reszeljük bele a gyömbért, 
s adjuk hozzá a fahéjat és a babért is. 
15–20 perc főzés után botmixerrel püré-
sítsük egészen egyneműre, majd kever-
jük bele a tejszínt és a többi fűszert.  
Öt perc alatt melegítsük össze. Tálalás-
kor díszítsük tökmagolajjal vagy menta-
levéllel. Ha elkerülnénk a tökhámozást, 
nagyobb darabokra vágva elő is süthet-
jük a tököt, így az íze is intenzívebb lesz, 
és a sült tökhúst kikanalazni is könnyebb.

Ázsiai udonleves

Hozzávalók: 
•  500 ml csirke alaplé
•  400 ml dashi alaplé
•  4 szelet friss gyömbér
•  2 evőkanál szójaszósz
•  200 g friss udontészta
•  250 g kicsontozott csirkehús
•  30 g szárított shitake gomba
•  2 db csilipaprika
•  1 db zöld citrom
•  1 szál újhagyma
•  3 gerezd fokhagyma
•  2 evőkanál olaj
•  1 teáskanál kukoricakeményítő
•  só, frissen őrölt bors
•  friss zöldfűszerek: bazsalikom,  

petrezselyem, koriander

Lábasban közepes lángon kever-
jük össze az alapleveket, a gyömbért 
és némi szójaszószt. Áztassuk vízbe 
a shitake gombát. Dobjuk a felkocká-
zott csirkefilét olajozott serpenyőbe, 
sózzuk-borsozzuk, szórjunk rá kuko-
ricakeményítőt és süssük aranyszí-
nűre. Az utolsó percben dobjuk mellé 
a fokhagymát, majd gyorsan vegyük ki 
a csirkével együtt, s tegyük helyükre 

a beáztatott gombát. Egy evőkanál 
szójaszósszal öntsük nyakon, majd pár 
perc után tegyük vissza a csirkét és 
a fokhagymát. Az udontésztát főzzük 
meg a csomagolás utasításai szerint, 
majd tálaljuk adagonként úgy, hogy 
rákanalazunk a csirkéből és a levesből 
is. Díszítsük újhagymával, friss zöldek-
kel, csilivel, és bolondítsuk meg pár 
csepp friss zöldcitromlével.

gasztro
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Török lencseleves

Hozzávalók: 
•  250 g lencse
•  50 g bulgur
•  2 fej vöröshagyma
•  2 evőkanál vaj
•  2 evőkanál paradicsompüré
•  1 teáskanál őrölt pirospaprika
•  fél citrom leve
•  só, bors
•  3 szál sárgarépa
•  1 db szárzeller
•  1 kiskanál őrölt Cayenne-bors
•  1 kis csokor friss menta

A hagymát pirítsuk meg egy lábasban 
a vajon, majd adjuk hozzá a pirospapri-
kát, a Cayenne-borsot, a lencsét, a bulgurt, 
kissé forgassuk át az egészet a forró vajon, 
majd öntsük fel annyi vízzel, hogy ellepje. 
A léhez adjunk paradicsompürét, egy szál 
apróra vágott mentaágat, és ízlés szerint 
némi citromlevet is. Gyakran kevergetve 
fedő alatt és kis lángon főzzük. 10–15 perc 
múlva, amikor a lencse és a bulgur már félig 
puhára főtt, adjuk hozzá a répát és a zel-
lert is. Friss mentalevélkékkel és pár csepp 
citrom lével cseppentve tálaljuk.

Hozzávalók: 
•  400 g sárgaborsó
•  200 g burgonya
•  300 g füstölt szalonna
•  1 fej vöröshagyma
•  2 evőkanál olívaolaj
•  2 gerezd fokhagyma
•  1 evőkanál morzsolt 

majoránna
•  2 szál sárgarépa
•  2 szál 

petrezselyemgyökér
•  1 szál póréhagyma
•  2 babérlevél
•  só, fekete bors

A sárgaborsót előző nap 
áztassuk hideg vízbe. A sza-
lonnát vágjuk csíkokra, majd 
olívaolajon hevítsük. Amikor 
megpirult, halásszuk ki és 
tegyük félre. Dobjuk a zsira-
dékra a felkockázott vörös- 
és fokhagymákat, és pirít-
suk meg. Kockázzuk fel 
a répát és a petrezselymet is, 
majd a póréval együtt dara-
boljuk a hagymákra. Ehhez 
adjuk a leszűrt sárgaborsót. 
Keverjük át, sózzuk-borsoz-
zuk, tegyük bele a babérle-
veleket és a majoránnát is. 
Öntsük fel vízzel, majd  
15-20 perc múlva tegyük bele 
a nagyobb kockákra vágott 
burgonyát és főzzük puhára. 
Tálaljuk húspogácsával vagy 
sült virslivel.

Lengyel sárgaborsóleves

gasztro
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A minőségből sosem engedünk.  
A kamatból igen.
Lízingeljen új Mercedes-Benz személygépjárművet  
mindössze 4,99%-os kamattal. 

2017 júliusától* bármilyen új Mercedes-Benz személygépkocsi  
vásárlása esetén, mind a nyílt, mind a zárt végű pénzügyi lízing kamata  
4,99%, 36-60 hónapos futamidő esetén. Bővebb információért érdeklődjön  
Mercedes-Benz Financial Services munkatársunknál!

*A finanszírozás szolgáltatója a Budapest Bank Zrt. (1138 
Budapest, Váci út 193.), és a De Lage Landen Finance 
Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043434), valamint bérleti 
szolgáltatást nyújthat a De Lage Landen Leasing Kft. 
(cégjegyzékszám: 01-09-665251). A szolgáltató kiválasztása 
az ügyfél döntésén alapul, a szolgáltatások közvetítése 
során a kereskedők járhatnak el. Jelen finanszírozást 
igénybe vehető ügyfélkör: fogyasztónak nem minősülő 
magánszemélyek, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások.  
Az ajánlat minden új Mercedes-Benz személygépkocsi 
vásárlásához igénybe vett, a szolgáltatókkal kötött 
forintalapú, referencia kamatlábhoz kötött változó 

kamatozású, nyílt- vagy zártvégű pénzügyi lízingszerződések esetén, legalább 20% önerő megfizetése 
mellett, 36-60 hónapos futamidőre érvényes. A finanszírozott gépjárműre casco biztosítás kötése 
szükséges. Ez a hirdetés nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64§-ban 
megjelölt, szerződéskötés létesítésére vonatkozó ajánlatnak, a jelen kötelező erő nélküli jognyilatkozat 
kizárólag tájékoztató jellegű, és a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék egyes jellemzőit 
tartalmazza. A szolgáltatók a finanszírozást a mindenkori bírálat alapján nyújtják. Az Ügyféltájékoztató 
és a finanszírozás további feltételei elérhetők a www.budapestauto.hu, a www.delagelanden.hu, 
valamint a www.mercedes-benz.hu honlapokon. Fogyasztónak minősülő ügyfelek a Mercedes-Benz 
márkakereskedésekben kaphatnak finanszírozási tájékoztatást.  
Az ajánlat 2017.12.31-ig vagy visszavonásig érvényes.

www.aktualis.mercedes-benz.hu

TÖKÉLETES 
ÚTITÁRS

Ínyenc nassolnivaló

PICK ÚJDONSÁG A 
SHOPOK KÍNÁLATÁBAN!

•  Tökéletes és tartalmas 
nassolnivaló, melyet út közben 
is könnyen elfogyaszthatsz!

•  Keresd kétféle változatban: 
Csemege és Csípős ízben!

•  A Csemege megjelenésével, 
ízével és illatával a PICK 
Téliszalámira fog emlékeztetni, 
míg a Csípős a fűszereknek 
köszönhetően a tradicionális 
magyar kolbászok ízét adja.

•  Bátran választhatod 
reggelire, uzsonnára és baráti 
összejöveteleid kísérőjeként is!

WWW.PICK.HU

PICKSTICK MOL hirdetes 210x148,5 k3 Final.indd   1 2017. 10. 11.   9:16



„Rengeteg sportot kipróbáltam az évek 
során, de egyik sem fogott meg. A legtöb-
bel az volt a bajom, hogy nem tudtam köz-
ben beszélgetni a többiekkel. Az íjászatban 
ezt lehet, nem fáraszt, és nem is zavarja a 
koncentrációt. Szeretem a nyugalmasságát, 
kikapcsol, amikor lövök. Tetszik az is, hogy 
ez egy technikai sport, ahol lehet szerelgetni, 
hiszen már legózni is imádtam”– avat be a 
kulisszatitkokba a MOL Tehetségtámogató 
Program ifjú sportolója.
Az idén ősszel az argentin Rosarióban ren-
dezett WA junior világbajnokságon ver-
senyző Viktor szerint az íjászat nem igényel 
semmilyen speciális edzésformát. „A felké-
szülés első szakaszában felépítem az erőn-
létet, majd rengeteg lövéssel helyrepofo-
zom a technikámat. A verseny előtt egy-két 
héttel már úgy kell mennie, mintha csak az 
az egy lövés volna.”
Hogy ennyi siker után milyen tervei van-
nak még Viktornak? „Most az a célom, hogy 
ugyanezeket az eredményeket felnőtt kate-
góriában is elérjem” – mondja az íjász, ami-
hez jól jön a támogatás, hiszen a felszerelés 
sem két fillér, nem is beszélve a felkészülés 
folyamatáról. „Anyagi és eszközbeli támoga-
tást kapok a szponzoraimtól, valamint ren-
geteg segítséget a szüleimtől a versenyre 
utazások alkalmával. Nélkülük nem tudtam 
volna elérni ezeket az eredményeket.” 

„Kikapcsol, amikor lövök”
Ritka sportágat választott a csigás íjjal versenyző Orosz Viktor.  

A csupán 19 éves fiatalember megállíthatatlannak tűnik.

Orosz Viktor
——
Sport: íjászat, Letizia SC Debrecen. 
A világszövetség szerint Viktor jelenleg 
a világ legsikeresebb ifjúsági íjásza.
Eredményei: Többszörös országos baj-
nok, Teremíjász Európa-bajnok, Szabadtéri 
ifjúsági Európa-bajnok, háromszoros 
ifjúsági világbajnok, Európa-kupa- és 
világkupabajnok.

Viktor felkészülését 2013 óta  
a MOL Tehetségtámogató  
Program segíti.

példakép

MEGSZOKOTT MEGBÍZHATÓSÁG
RENDKÍVÜLI DINAMIZMUS

BoosterJet motorok fogyasztási és kibocsátási adatai modelltől függően eltérőek. Suzuki SX4 S-Cross BoosterJet motorral - üzemanyag-fogyasztás: 4,6-6,7 l/100 km, 
CO2-kibocsátás vegyes használat mellett: 113-128 g/km. A kép illusztráció, a változtatás jogát fenntartjuk. 

Maradjon lendületben a Suzuki BoosterJet motorjaival! 
A BoosterJet motorok a közvetlen üzemanyag-befecskendezésnek köszönhetően rendkívül hatékonyan hasznosítják a bennük rejlő energiát. Élvezze 
a motorból felszabaduló erőt, mely sokkal dinamikusabb vezetési élményt ad, mint a hagyományos szívómotorok. A Suzuki turbómotorgyártása már 
több mint 10 éves múlttal rendelkezik, így az autókba nagyobb szilárdságú és magasabb minőségű anyagok kerülnek. Ezzel a technológiával nemcsak 
a vezetési élmény lesz kimagasló, hanem a motor is megbízhatóbbá, az autózás pedig biztonságosabbá válik. Részletek a suzuki.hu-n.

BOOSTERJET_HIRDETES_2017_FRESH_210x146.indd   1 2017. 10. 18.   13:11

Válts be legalább 100 multipontot egy vásárlás alkalmával, melyet korábbi tankolásaid vagy 
shopvásárlásaid során kaptál, és nyerj hetente Xbox One konzolt, Apple iWatch okosórát vagy 
a fődíjat, egy 2 fős belföldi wellness hétvégét! Minél többször vásárolsz, annál nagyobb az esélyed!
Az akció időtartama: 2017. november 6 – december 31. Részletek a kijelölt MOL töltőállomásokon és a www.mol.hu weboldalon.

HETENTE ÉRTÉKES AJÁNDÉKOK VÁRNAK!

VÁLTS BE 
100 MULTIPONTOT, 
ÉS NYERJ!

Xbox One
konzol

Apple iWatch
okosóra

NYEREMÉNYEK:
HETI

FŐDÍJ:
2 fős belföldi 
Wellness hétvége
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Micsoda bőség!

Budai Lotti:  
Shirzan szerelme

Könyvbemutató: november 9.

A budapesti Rákóczi úton található 
Álomgyár könyvesbolt szolgál helyszí-
nül a fiatal szerző regényének bemu-
tatójához. A könyv története a titokza-
tos India varázslatos tájaira kalauzolja 
az olvasót, aki egy nem mindennapi 
szerelem felkavaró eseményeit izgul-
hatja végig. Budai Lotti első, A boros-
tyánszemű című romantikus regényével 
hangos kritikai és közönségsikert ara-
tott, ezért második kötetét is izgatottan 
várják az olvasók.

Debrecen,  
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ 

Kockafeszt
november 11.

Mi jut eszébe egy gyereknek arról, 
hogy kocka? Természetesen a LEGO! 
A Debrecenben rendezett egész napos 
fesztiválon mindenki kedvenc építőjá-
téka áll a középpontban, sosem látott, 
ámulatba ejtő építményekkel találkoz-
hatnak a látogatók, miközben a temati-
kus játszóházban milliónyi LEGO-kocka 
várja, hogy ki-ki szabadjára engedje a 
fantáziáját és kedvére építsen. Több 
mint ötven színes program, bemutatók, 
versenyek és vásár – kihagyhatatlan!

Budapest, Nemzeti Színház 

Házasság Palermóban
Bemutató: november 18.

Carlo Goldoni neve garancia a könnyed, 
mégis okos és minőségi vígjáték ra, így 
nagy várakozás előzi meg a Nemzeti 
Színház bemutatóját. A Gobbi Hilda 
Színpadon Kiss Csaba rendezésében 
színre vitt darabban egy új asszony 
érkezése kavarja fel a Terrazzani-házat, 
hiszen Doralie atyja szép hozományt 
küldött a mátkával. A szegény vőle-
gény házában elkezdődik a hierarchia 
átrendeződése.

Országszerte több nagyvárosban

Whitney–Queen of the Night
november 23.

Noha a sors hamar elszólította, Whitney 
Houston zenei hagyatéka, egyedülálló, 
csodálatos hangja és előadásmódja köz-
tünk, velünk él. Hatalmas rajongótábora 
legnagyobb örömére egy zenei pro-
ducer hosszas kutatómunkával megta-
lálta Rebecca Frecletont, aki tehetségé-
vel hitelesen képviseli Whitney Houston 
szellemiségét. A magyarországi turné 
állomásai: Budapest, Békéscsaba, Győr, 
Szeged, Székesfehérvár.

országosan

Budapest Noir
November 2-től a mozikban

Kondor Vilmos világsikerű regényéből 
Gárdos Éva rendezett filmet, amely töké-
letesen visszaadja az eredeti mű hangu-
latosan sötét tónusát, nyomasztó roman-
tikáját. A történet szerint a 30-as évek 
Budapestjén Gordon Zsigmond, kiábrán-
dult bűnügyi újságíró nyomoz egy bru-
tálisan meggyilkolt fiatal lány ügyében. 
A szálak természetesen több irányba 
vezetnek, mindenki gyanús, ám senki-
nek sem érdeke, hogy az igazság kide-
rüljön. A főszereplő Kolovratnik Krisztián 
mellett feltűnik a filmben többek között 
Tenki Réka, Kováts Adél, Anger Zsolt és 
Kulka János is.

Budapest, Vajdahunyadvár 

Őszi Orchidea- és 
BroméliaKiállítás

november 9–12. 

Cymbidium, a Himalája királynője – ezzel 
a felütéssel hívogat a mesésnek ígér-
kező kiállítás és vásár, és a kicsit is hoz-
záértők szájában már össze is fut a nyál, 
hiszen az említett példány egy igazi ritka 
különlegesség, amit nem lehet csak úgy 
megvásárolni a virágosnál. A rendez-
vényre ellátogatók a növénycsodák mel-
lett gyakorlati tippekkel is gazdagod-
hatnak: ezen a hétvégén szakértőktől 
kapnak választ arra, miért vált a sokak 
által kényesnek és túl igényesnek tartott 
virág az egyik legkedveltebb szobanö-
vénnyé az utóbbi években.

Hooligans jubileumi 
duplalemez
Kizárólag nálunk kapható!

 Keresd a kijelölt MOL-töltő - 
állomásokon!

1490 Ft

A korai sötétedés igazán nem lehet ok az otthonülésre, ilyenkor jó igazán 
belefeledkezni a kultúrába, mikor a napsugarak már nem csábítanak el. 

Mutatjuk, mit érdemes nézni, hova érdemes menni.

kultúra
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 Vásznon a Viszkis
November 23-tól látható a mozikban Antal Nimród  

A Viszkis című filmje. Modern Robin Hood vagy veszélyes 
bűnöző? A rendezővel beszélgettünk.

A közvélemény egyfajta kortárs betyár-
ként, bűnöző mivoltában is szimpatikus 
nép gyermekeként tekintett a Viszkisre. 
A valóság ennél azonban árnyaltabb, 
ezt is igyekezett bemutatni f ilmjével 
Antal Nimród, akit a Kontroll című filmje 
óta foglalkoztatta Ambrus Attila törté-
nete. „Egyszerre izgalmas krimi, emberi 
dráma, látványos akciófilm a Viszkis tör-
ténete, sőt még romantikus szála is van. 
Egyértelműen filmre kívánkozott a sztori, 
hiszen többrétegűsége, a főszereplő 
élete – ami tele van döntésekkel, hibák-
kal, következményekkel – rengeteg 

lehetőséget teremtett nekem, mint alkotó 
embernek, hogy igazán izgalmas és érde-
kes filmet készíthessek a csapatommal.”

A kezdetek
Antal Nimród a film forgatása előtt mint-
egy két évvel találkozott Ambrussal egy 
budapesti vásáron, ahol a Viszkis a kerá-
miáit árulta. „Mondtam neki, hogy filmet 
szeretnék csinálni az életéről. Az első 
beszélgetést sok további követte, Attila 
részletesen beavatott mindenbe, ami vele 
történt” – mondja a rendező. „Elmesélte, 
milyen volt felnőni a gyermekotthonban, 

Filminfó
A Viszkis 

színes magyar akciófilm
Játékidő: 120 perc

Korhatár: 12 év
Főszereplők:  

Szalay Bence, Móga 
Piroska, Schneider 

Zoltán, Klem Viktor, 
Gazsó György

Írta és rendezte:  
Antal Nimród

Operatőr:  
Szatmári Péter

Zene: Yonderboi
Vágó: Kovács Zoltán

Producer:  
Hutlassa Tamás

katonai szolgálatot teljesíteni Ceausescu 
Romániájában, átszökni Magyarországra, 
és hogy itt mi sodorta a bűnözés felé. 
Ebből a sok információból született a for-
gatókönyv, amit ő is elolvasott, és támo-
gatta, hogy ne dokumentarista alkotás 
legyen, hanem egy szórakoztató akció-
film, ami sokat merít az ő életéből, fikci-
óval kiegészítve. Vétójoga nem volt, de 
nem is kellett, remek, korrekt munkakap-
csolat alakult ki közöttünk” – teszi hozzá 
Antal Nimród.

Vékony jégen
A film sztorija minden népszerűsége 
mellett egy köztörvényes bűnöző törté-
nete, felmerül a kérdés, az alkotók miként 
kerülték el a szerecsenmosdatás csap-
dáját. „Meglepett, hogy ez a film milyen 
érzelmeket váltott ki az emberekből.  
A Viszkis egy ember életútját mutatja 
be, aki történetesen bűnöző, a maga jó 
és rossz oldalával. A filmben egyik oldal 
mellé sem tűztük ki a zászlót, a dön-
tést a közönségre bízzuk, ítéljék meg ők 
Ambrust és a korszakra jellemző hazai 
viszonyokat, amelyek ábrázolására szin-
tén nagy hangsúlyt fektettünk. De azt 
egy percre se feledjük, hogy ez egy szó-
rakoztató akciófilm, ami a közönségnek 
szól, itthon és külföldön egyaránt.”

kultúra

26 2017. NOVEMBER

ADVENT? VÁRUNK GYŐRBEN!

Győr városa hagyományosan nagy hang-
súlyt fektet az adventi időszakot övező 
hetekre, így az idén is változatos kultu-
rális és kulináris programok, fesztiválok, 
koncertek, vásárok színezik varázsla-
tossá a novemberi, decemberi napokat. 
A belvárosa ünnepi pompába öltözik az 
év egyik leginkább várt időszakában: 
december elsején megnyitja kapuit az 
Advent Győrben programsorozat, amely-
nek részeként kicsik és nagyok egyaránt 
megtalálhatják az önfeledt, hangulatos 
kikapcsolódást. 
A Széchenyi téren, ahogy eddig, idén 
is felállításra kerül mindannyiunk kará-
csonyfája, újra szállítja gyerkőcutasait a 
kisvasút és természetesen a betlehem is 
a karácsony közeledtére emlékeztet. 
A Dunakapu téren, a város közelmúlt-
ban megújult rendezvényterén 400 
négyzetméteres korcsolyapálya várja a 
mozgás szerelmeseit kölcsönzővel és 
büfékkel. Esténként felgyúlnak a fények, 

megnyílnak a kézművesek faházai, és 
egy hónapon át minden az advent-
ről, az ünnepvárásról szól a városban. 
A Széchenyi és Dunakapu téri rendez-
vények mellett szinte valamennyi győri 
kulturális intézmény is kiveszi a részét 
a változatos és minőségi programok 
szervezéséből.
Az Advent Győrben rendezvénysorozat és 
vásár kínálatát a november 19-én megren-
dezésre kerülő régiségvásár egészíti ki, a 
nagyszerű zenei élményre vágyókat pedig 
nemcsak Whitney Houston-emlékkoncert 
várja november 24-én és Neoton Família 
25-én, de a 10. jubileumi Boogie-feszt is 
december 7–9. között. Sokak kedvence, 
a legendás Demjén Ferenc is fellép köz-
vetlenül karácsony után, december 27-én. 
Az évet záró szilveszteri bulikra kiváló csa-
ládi bemelegítésnek ígérkezik a Diótörő és 
Egérkirály című családi musical december 
29-én, illetve a szintén aznap esti Rapülők-
koncertshow az Audi Arénában. 

Igazán mozgalmas, izgalmas késő őszre és 
ünnepvárásra számíthatnak a győriek és mindazok, 

akik ellátogatnak a megyeszékhelyre.

A győri adventi kavalkádban természe-
tesen kiemelten fontosak a gyermekek-
nek szóló rendezvények és események: 
bábszínházi előadások, kézműves foglal-
kozások, körhinta és állatsimogató várja 
a kicsiket. Ugyanakkor a felnőttek szá-
mára is nagyszerű programokat kínál 
az adventi időszak, ők a város hivatalos 
web- és Facebook-oldalán tájékozódhat-
nak a részletekről. A kulturális eseménye-
ken túl gasztronómiai kirándulást tehet-
nek az érdeklődők az árusok kínálatából 
válogatva, és szilveszteri szabadtéri buli 
is lesz tűzijátékkal koronázva.
Információ: www.programs.gyor.hu

– HIRDETÉS –
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Szolnoki szponzorációk
Bővül a MOL-támogatottak köre 

Két újabb együttműködési sportmegállapodást kötött a MOL.  
A cégcsoport a most rajtoló szezontól Európa legjobb férfivízi-
labda-klubcsapatának, az idén Bajnokok Ligáját nyerő Szolnoki 
Vízilabda SC-nek lett a kiemelt főszponzora. A pólósok mellett egy 
másik szolnoki sportcsapat, a hétszeres magyar bajnok és hatszo-
ros Magyar Kupa-győztes Szolnoki Olaj KK kosárlabdázói vághatnak 
neki az idénynek a MOL támogatásával.

Hosszú Katinka újra tarolt
A kupasorozat legjobbjaként készül  
a folytatásra

Hosszú Katinka az első három kupaállomás sikerei 
után tovább brillírozott. A világkupa-sorozat negye-
dik helyszínén, Hongkongban mind a hat számában, 
50, 100, 200 méter háton, valamint 100, 200 és 400 
méter vegyesen is aranyérmet szerzett. Ezt köve-
tően Dohában viszont „csak” ötöt nyert, mert 50 
háton egyetlen századdal lemaradt az ausztrál Emily 
Seebohm mögött. A MOL által támogatott háromszo-
ros olimpiai bajnok úszónő a világkupa-sorozat leg-
jobbjaként folytathatja a versenyzést a további állo-
másokon Pekingben, Tokióban és Szingapúrban.

PET-palackból  
játszótér
Szilágyi Áron ismét jótékonykodott 

A kétszeres olimpiai bajnok kardozó, az Új 
Európa Alapítvány jószolgálati nagykövete a 
Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesület  
PET-palackokat újrahasznosító, kreatív pro-
jektjében vett részt. A KÖSZ! Program kere-
tében a Bibó István Gimnázium udvarán 
kültéri sakktábla és színes padok szület-
tek pillekőből, az iskolai közösségi szolgá-
latot végző diákok segítségével. A formater-
vezett, egymáshoz rögzített PET-palackokat 
speciális kötőanyaggal vonták be, majd  
a megszilárdult tárgyakat színes lakkal díszí-
tették. „Azért tetszik ez a projekt, mert a 
középiskolások már fiatalon megtapasztal-
hatják, hogy a közösségért tenni milyen fon-
tos feladat. A pillekőkészítés ráadásul egy 
kis alkotást, kreativitást is belecsempészett 
a munkába, ezért úgy látom, hogy közel áll 
a diákok szívéhez és büszkék a végered-
ményre” – mondta el Szilágyi Áron.

Újabb szokatlan dologgal bővült a világnapok listája, 
de a nutella és a hamburger után miért pont ez a gyor-
san elkészíthető és hasznos finomság maradna ki a 
sorból? Egy rohanó nap során az otthon klasszikus 
ízeit és nyugalmát idézik a kijelölt MOL-kutak kínála-
tába újonnan bekerült szendvicsek. Finomak, ízlete-
sek, és a nagy kapkodásban „életmentők” is lehetnek.
Akciós ajánlatunkért lapozz a 15. oldalra.

Összefogás a szebb környezetért
Belső udvar és sportpálya szépült meg  
a MOL támogatásával

Budapest egyik több mint 100 éves társasháza, vala-
mint a Görömbölyi Sportpályáért Alapítvány kapta idén 
a MOL Zöldövezeti díját. Az Ilka utca 30. lakóközössége 
elhatározta, hogy kertet épít a több mint százéves bér-
ház le hangoló, kövezett belső udvarán. A közösségi 
összefogásnak köszönhetően kevesebb mint két hónap 
alatt elkészült egy gyönyörű, közel 200 négyzetméte-
res, díszkivilágí tással és automata öntözőrendszerrel ellá-
tott közösségi tér. A Görömbölyi Sportpályáért Alapítvány 
Miskolc külvárosában a sportpálya környezetének felújí-
tását tűzte ki célul. A 3100 m2-es területre 130 önkéntes 
segítségével 290 őshonos cserjét és 13 fát ültettek.

November 3.:  
a szendvics világnapja
Legújabb finomságaink a MOL-kutakon

A legjobb nyolc között
Babos Timi párosban a WTA-vb-n

Lapzártánk idején érkezett a hír, mely szerint a MOL 
által támogatott Babos Tímea párjával, a cseh Andrea 
Hlavackovával kvalifikálta magát az október 22–29. 
között lezajlott WTA-világbajnokságra. Timi sorozat-
ban harmadszor jutott be a világ nyolc legjobb női 
párosát felvonultató eseményre, ami már önmagában 
is hatalmas siker. 

MOL-hírek
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!



Mediterrán 
háromszög
–100 FT

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

Két termék vásárlása esetén a kupon 100 Ft kedvezményre jogosít az aktuális fogyasztói árból. Egy kuponnal egy 
termék vásárolható és a kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fize-
tés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. 
A kuponbeváltás időszaka: 2017. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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Wunderbaum 
autóillatosító
többféle (Clip, Invisi, Bottle)

–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. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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Finlandia vodka
0,7 l

–550 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 550 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 550 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. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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Pick Pickstick 
kolbász 
60 g, többféle

–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. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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M&M's 
90 g, többféle

–150 FT

A termék 
vásárlása 
esetén 150 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 150 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. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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KUPON- 
AKCIÓ!

1. Fitt Pöttyös Túró Rudi 
(38 g, többféle, 4974 Ft/kg)
20 Multipont beváltása esetén 

169 Ft/db
——

2. Rauch My Tea 
(0,5 l többféle, 598 Ft/l)

299 Ft/db

3. Manner nápolyi
(75 g, többféle, 3987 Ft/kg, kivéve 
Manner Vollkorn mogyorós ostya)

299 Ft/db  
——

4. Schogetten táblás csoki 
(100 g, többféle, 3190 Ft/kg)

319 Ft/db
——

5. Lay's Strong chips 
(77 g, többféle, 4922 Ft/kg)

379 Ft/db

6. Cappy gyümölcslé 
(1 l, többféle, 449 Ft/l)
20 Multipont beváltása esetén 

429 Ft/db
——

7. Bruschette Maretti 
(70 g, többféle, 4843 Ft/kg)

339 Ft/db
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A magazinban szereplő összes promóció a kijelölt töltőállomásokon érvényes.  
A töltőállomás-listát keresd a mol.hu oldalon. A választék töltőállomásonként eltérhet. 

 A promóciók az aktuális hónapban, illetve a készlet erejéig érvényesek.

Turtle Wax téli szett
100 Multipont beváltása esetén 

1699 Ft/szett
• Turtle Wax jégoldó (500 ml)
•  Turtle Wax téli szélvédőmosó 

koncentrátum (500 ml)
• Turtle Wax zárolajozó jégoldó (50 ml)
• Turtle Wax műanyag jégkaparó

Készülj fel a télre!
Vásárold meg együtt kedvezményesen  
a 4 literes EVOX Winter Citrus Breeze  

–40 °C szélvédőmosót és a 0,5 literes EVOX 
Ice-spray jégoldó spray-t!

4868 Ft*  

3999 Ft
*Kiskereskedelmi alapár. Az akció 2017. november 
1-jétől december 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.

MOL-akciók
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 KOS 03. 21. – 04. 20.

Felfedezi, hogy ilyenkor is van élet 
a négy falon kívül, sőt ott van csak iga-
zán! Vágjon neki az őszi erdőnek, és 
sétáljon egy kiadósat.

 BIKA 04. 21. – 05. 20.

Ön túl elővigyázatos, sokat költ gyógy-
szerre, pedig semmi oka  rá, hiszen 
remek formában van. Bőven elég, ha fel-
veszi a sapkát és sálat!

 IKREK 05. 21. – 06. 21.

Ön bagoly típusú, így a korai sötétség 
egyáltalán nem zavarja, sőt örömmel veti 
bele magát a társasági élet sűrűjébe.

 RÁK 06. 22. – 07. 22.

Figyeljen a vitaminpótlásra, fogyasz-
szon sok friss, színes gyümölcsöt. A jó 
beszélgetések mellé a  kávé helyett 
igyon illatos teákat. 

 OROSZLÁN 07. 23. – 08. 22.

Novemberben nem szívesen mozdul 
ki a meleg lakásból, ám ha megteszi, 
csodás élményekben lehet része. Egy 
egzotikus kirándulás körvonalazódik. 

 SZŰZ 08. 23. – 09. 22.

Nagy a  munkahely i haj tás, köze-
leg az év vége, ha  úgy érzi, túlhaj-
szolja magát, nyugodtan vegyen ki pár 
nap szabadságot!

 MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.

Ön már a havat, a fehér tájat várja! Addig 
is vegyen magának egy új téli sport-
felszerelést, hiszen hamarosan lesz 
alkalma síelni. 

 SKORPIÓ 10. 23. – 11. 21.

A családján belül vita ütheti fel a fejét, 
de aggodalomra semmi ok, a karácsony 
közeledte megoldja a problémákat.

 NYILAS 11. 22. – 12. 21.

Ön aktív típus, nem zárkózik be novem-
berben sem, aminek köszönhetően 
kondícióját és egészségét is meg 
tudja őrizni.

 BAK 12. 22. – 01. 20.

Már a jövő évet tervezi, számba veszi 
a lehetőségeket, és megpróbál készülni 
a változásra. Az élet önt igazolja.

 VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.

Legjobb barátját látogathatja  meg 
a hónap második felében, külön öröm, 
hogy egy déli tenger partján él az 
illető.

 HALAK 02. 20. – 03. 20.

Apró megfázás dönthet i  le  pár 
napra a lábáról. A kényszerpihenő jót 
fog tenni, új erőre kapva  készülhet 
a karácsonyi vásárokra.

Leonardo DiCaprio
1974. november 11.

Matthew 
McConaughey

1969. november 4.

Hámori Gabriella
1978. november 1.

Ethan Hawke
1970. november 6.

Mélabú helyett
A csillagok derűs és fordulatokban gazdag novembert ígérnek, az utolsó őszi 

hónap szinte minden jegynek kellemes meglepetéseket tartogat. 

horoszkóp
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NINCS TANÍTVÁNY 
MESTER NÉLKÜL.
KERESSÜK A LEGJOBB PEDAGÓGUSOKAT, 
JELÖLJ TE IS!
A Mester-M Díj olyan tanárok, edzők munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyermekeket, és emberileg, 
szakmailag tanítványaik példaképei. Ha ismersz ilyen pedagógust, jelöld a Mester-M Díjra! 
A Mester-M Díj értéke egymillió forint személyenként!

Az online jelölések határideje: 2017. december 31. 

Díjátadás: 2018. tavasz. www.ujeuropaalapitvany.hu; www.mol.hu   

A MESTERM

DÍJ ÉRTÉKE
EGYMILLIÓ
FORINT!
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Kérjük, hogy megfejtésed 2017. november 30-ig küldd be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (FRESH Magazin, 1016 Budapest, 
Lisznyai utca 38.), vagy elektronikus formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail-címre, hogy megnyerhesd George R. R. Martin Álomdalok 
című könyvét. Előző rejtvényünk megfejtése: „Előítélet mögött félelem, félelem mögött pedig információhiány van.” Kisorsolt megfejtőink, 
akik a Kowalsky meg a Vega Kilenc című albumát nyerték: Bogár Roland (Hottó), Besenyei Jánosné (Siófok), Lengyel Levente (Jászberény), 
Négyessy Istvánné (Kazincbarcika), Hugli Lajos (Gyöngyös). Gratulálunk!

rejtvény
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ANTI FR E E ZE

-40°C

ÚJ ILLATOKKAL!

MEGÉRKEZETT 
A SZÉLVÉDŐMOSÓK  ÚJ 
GENERÁCIÓJA
ÚJ EVOX SZÉLVÉDŐMOSÓ CSALÁD FRISS 
 CITRUSOS ÉS A BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK 
 ILLATÁVAL - EXTRA JÉGOLDÓ ADALÉKKAL.
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George  R. R. Martin Álomdalok című könyvét meg  is veheted  az alexandra.hu oldalon.



LENYŰGÖZ ÉS RABUL EJT

A képen látható gépkocsi illusztráció. A Toyota C-HR kombinált üzemanyag-fogyasztása: 3,5-6,2 l/100 km; kombinált CO2-kibocsátása: 82-144 g/km. Ajánlatunk 2017. 
november 1-től visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes a feltüntetett modell esetében. A Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású zártvégű pén-
zügyi lízing ajánlata, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes, minimum 35% kezdőbefi zetés és 24 hónap futamidő 
esetén. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM 
mutató nem tükrözi a fi nanszírozás kamatkockázatát. A casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattétel-
nek, annak célja a fi gyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A 0% THM fi nanszírozási ajánlat más központi kedvezménnyel nem 
összevonható. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.

A Toyota C-HR-rel átélheted a nagyváros minden rezdülését. Ez az elegáns, stílusos autó minden tekintetet 
rabul ejt, intelligens technikai megoldásaival és Hybrid hajtásával pedig még a legmagasabb igényeket is 
kielégíti. Azoknak alkottuk meg, akik nem elégednek meg az átlagossal, hanem valami igazán izgalmasra 
és lenyűgözőre vágynak: ezért választotta Király Viktor is a Toyota C-HR-t. A forradalmi hibrid hajtással 
felszerelt autó tökéletes társként szolgál a népszerű énekesnek, aki már több mint egy éve elégedett 
tulajdonosa a Toyota karakteres crossoverének.

MOST 0% THM-MEL, EGYEDI KEDVEZMÉNYEKKEL!

T O Y O T A

Király Viktor 
a Toyota C-HR-t választotta
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