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Kedves Olvasó!
A MOL Bubi sikere után ismét változást hozunk 
a fővárosban közlekedők életébe. Egy kibontakozóban 
lévő világtrend részesei és hazai „trendszetterei”  
lettünk, és lehetnek mindazok, akik nyitottak 
a közösségi autómegosztásra, így új 
szolgáltatásunkra, a MOL Limóra. 
Európa számos nagyvárosa már 
igent mondott a közlekedés ezen 
város-, forgalom-, és pénztárcabarát 
formájára; ezt tesszük most mi is. 
Arra buzdítunk tehát mindenkit, 
akinek Budapesten hirtelen 
autóra van szüksége, hogy 
próbálja ki a MOL Limót. Ugorjon 
el vele a gyerekért a suliba, egy 
gyors bevásárlásra, vagy az 
állomásra a nagyiért. A „…de 
nincs autóm” innentől a múlté. 
A MOL Limo megérkezett.  
Van autód.

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Infiniti Q Inspiration
Az Infiniti-tanulmány a japán prémium-
márka új formanyelvét vetíti előre, amely 
immár Karim Habib vezető formatervező 
irányításával születik. A sportos vonalak-
kal megrajzolt limuzin feltűnő eleme az 
agresszív frontrész. Belül különleges 
high-tech anyagok használatával fokoz-
ták a luxust, a meghajtásról pedig az 
első gyártásra kész, változó kompresz-
sziójú motor gondoskodik, amely auto-
matikusan kiválasztja az adott helyzet-
ben legalkalmasabb sűrítési arányt, így 
növelve a teljesítményt és csökkentve 
a fogyasztást.

Amerikai álom

Amerika díjazottjai
A Honda Accord lett idén  
az Év Autója Észak-Amerikában, 
a detroiti díjátadón a Volvo XC 
60 kapta meg az Év Szabadidő-
autója elismerést, míg az Év 
SUV-ja a Lincoln Navigator lett. 

Rekorder fék
Kisebb, V8-as és 542 lóerős 
motorral is piacra dobják  
a Bentley Bentayga luxus-  
SUV-ot, amely megkapta a világ 
legnagyobb sorozatgyártású 
féktárcsáit: átmérőjük elöl 440, 
hátul 370 mm.

A legbiztonságosabbak
Átadták a tavalyi évben legbiz-
tonságosabbnak talált autóknak 
járó Best in Class 2017 elisme-
réseket. A Volkswagen Polo, 
T-Roc és Arteon mellett a 
Subaru Impreza és a Volvo XC 
60 típus győzött.

Land Rover „lelet”
Pótolhatatlan autóipari műemlé-
ket találtak egy brit mezőn:  
az egyik legelső Land Rovert. 
Az autó jó állapotban vészelte 
át a szabadban töltött mintegy 
ötven esztendőt, most pedig 
restaurálásra vár.

röviden

Ford Edge ST
Az amer ikai gyár tó fel f r issí tet te az 
Európában is népszerű SUV modelljét, és 
ebből az alkalomból bemutatták az Edge ST 
csúcsváltozatot is. Amíg kívülről a 21 hüvely-
kes keréktárcsák és az agresszív aerodi-
namikai csomag árulkodik a várható vad-
ságról, addig a vezetőülésben a sportosra 
hangolt futómű, a feljavított fékrendszer és 
természetesen a V6-os, 2,7 literes benzin-
motor bődületes ereje az, ami az ülésbe 
tapasztja az embert. A 335 lóerőt nyolcse-
bességes automata váltó és állandó össz-
kerékhajtás továbbítja a kerekek felé.

Az autórajongók számára a Detroiti Autószalonnal kezdődik az év, és idén 
sem kellett csalódniuk a január 15–28. között rendezett eseményben, 

amelyen fontos amerikai, európai és japán modellek debütáltak. 

Volkswagen Jetta
Nem véletlen, hogy a német autómárka alsó-középkate-
góriás szedánjának új generációja Detroitban mutatko-
zik be, hiszen a Jetta a Volkswagen legnépszerűbb típusa 
– Észak-Amerikában. Bár a külső dizájn a gyártó aktuá-
lis formavilágához igazodik, feltűnő részlet az új, hatszögű 
hűtőrács. A kupészerű tetővonal ellenére a belső térben 
nagyobb a helykínálat, és nőtt a rendelkezésre álló vezető-
támogató rendszerek száma is. Amerikában 1,4 literes, 150 
lóerős benzinmotorral forgalmazzák az új modellt, az euró-
pai kínálatról még nincs információ.

Toyota Avalon
A továbbra is növekvő SUV-őrület ellenére a Toyota még 
mindig lát fantáziát a felsőkategóriás limuzinokban, így 
Detroitban bemutatta az Avalon új generációját. A 4978 mm  
hosszú szedán frontrésze a konszern prémiummárkáját, 
a Lexust idézi, belül pedig egy óriási táblagépre emlékez-
tető középkonzolról lehet irányítani a kényelmi funkciókat. 
A 3,5 literes benzinmotor 305 lóerős, amely mellett rendel-
hető hibrid rendszer is.

Mercedes-Benz G-osztály
Az 1979 óta szinte változatlan formában gyár-
tott terepjáró a frissítés után is megőrizte az 
ikonikus előd szellemét. Hossza 5,3, széles-
sége 12,2 cm-rel nőtt, a frontrész pedig az 
eddiginél egy árnyalattal modernebb lett. 
A belső térben a 12,3 hüvelykes központi 
kijelző mellé ugyanekkora átmérőjű digitális 
műszerfal és akár 16 hangszórós Burmester 
hifi is rendelhető. A 422 lovas, V8-as benzin-
motorral forgalmazott új G-osztály továbbra 
is vérbeli terepjáró, 30 fokos első terepszög-
gel és 70 cm-es gázlómélységgel.

autós hírek
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Bárhol, bármikor
Bár kezdetleges formában már az 50-es évek óta működ-
nek hasonló szolgáltatások Európában, a módszer a GPS- 
és okostelefon-technológia fejlődésével vált valóban reális 
alternatívává, hiszen ezek segítségével nyomon követhető 
a flotta minden egyes autója, a járműveket bármilyen par-
kolóhelyen ott lehet hagyni, az ügyfelek pedig az okos-
telefonjukra letöltött alkalmazás segítségével kereshe-
tik meg a legközelebbi szabadon lévő autót. Ugyancsak 
a mobilapplikációval nyithatják ki és indíthatják be a kivá-
lasztott négykerekűt, és ezen keresztül történik a haszná-
lat utáni (idő- vagy távolságalapú) fizetés is.

A néhány évvel ezelőtt indult megosztási 
hullám kezdetén még mindenkire döbben-
ten néztünk, aki külföldi nyaralás idején egy 
idegen lakásában lakott szálloda helyett, 
egy közösségi irodát választott munka-
helyéül, vagy ha – telekocsi-szolgáltatást 
használva – vadidegenek autójában utazga-
tott szerte a világban. Az Y generáció azon-
ban kétségtelenül rákapott a megosztásra, 
nemcsak azért, mert kényelmes, praktikus 
és olcsó, hanem azért is, mert a fiatal felnőt-
tek egyre inkább megértik, hogy felelősek a 
környezetükért is, és ennek érdekében bol-
dogan lemondanak a birtoklási vágyukról. 
Ez a fajta szemlélet pedig újabb lehetősé-
geket hív életre, és új üzleti modelleket is 
teremt. Jó példa erre a carsharing, amely-
nek biciklis előfutárai – például a Budapest 
utcáin cikázó MOL Bubik – már itthon is 
népszerűek, és minden jel arra utal, hogy 
a hasonló elven alapuló autós rendszerek a 
jövőben az európai nagyvárosok fenntart-
hatóságának fontos kellékei lesznek.

Annyit költs, amennyit 
használsz!

Talán elsőre nem gondolnánk, de egy 
gyors számvetés után magunk is megle-
pődtünk, mennyibe is kerül egy saját autó. 
Kezdve a vásárláskori nagy összegű ráfor-
dítással, egy felelős gépjármű-tulajdonos 
a kötelező biztosítás mellett cascóra is költ, 
gépjárműadót fizet, garázst bérel, mindig 
vesz parkolójegyet és autópálya-matricát, 
az éves karbantartásokról, mosatásról, 
a váratlan meghibásodásokról vagy a tan-
kolásról nem is beszélve – és akkor hol van 
még az autóhitel? Korábban egy városla-
kónak két választása volt: van autója, és 

Oszd meg, és légy mobil!
Saját autó nélkül, mégis mindig útra készen? Igen! Az Európa-szerte egyre 

népszerűbb közösségi autómegosztó szolgáltatások ezt ígérik, számos további 
előnyt kínálva. Megnéztük, merre tart a modern kori mobilitás.

vállalja a vele járó tetemes havi költsége-
ket, ha kihasználja négykerekűjét, ha nem, 
vagy nincs autója, és ezzel korlátozódik a 
mobilitása. A carsharing szolgáltatásoknak 
hála azonban ma már középút is létezik: a 
regisztrált ügyfelek az adott városban vagy 
övezetben szabadon használhatják a flot-
tához tartozó, praktikus városi járműveket, 
így csak akkor kell autóra költeniük, amikor 
valóban szükségük van rá.

A jövő a megosztásé
Nem csoda, hogy a piac robbanásszerűen 
fejlődik, hiszen egyre többen választják a 
saját igényeikhez igazodó, kötöttségek nél-
küli autózást. Ráadásul döntésük az autó-
gyártók előtt is új távlatokat nyithat, ame-
lyek a magányszemélyek helyett ezentúl a 
közösségi rendszerek üzemeltetői között 
találhatják meg potenciális vásárlóikat, 
legyen szó hagyományos vagy e-autókról.

Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, 
hogy Európa-szerte egyre több nagyvá-
rost terveznek tehermentesíteni a nyüzsgő 
forgalom alól, hogy élhetőbbé váljanak. Jó 
példa erre a norvég főváros, Oslo, ahol a 
kormány környezetvédelmi programja sze-
rint 2020-ra teljesen kitiltják a káros anya-
got kibocsátó autókat a belvárosból, de 
Párizsban, Londonban és Madridban is 
vannak hasonló intézkedések – ha más-
hogy nem is, az emelkedő parkolási díjak-
kal és büntetésekkel mindenképp ebbe az 
irányba terelik a városlakókat. És bár a tel-
jes autómentesítés talán túlzás, az viszont 
létező elgondolás, hogy a jövőben csak az 
autómegosztó szolgáltatások gépjárműveit 
engedjék be a városok egyes zónáiba. Több 
tanulmány igazolja ugyanis, hogy a külön-
böző flották egyetlen autója akár hét másik 
járművet is kiválthat a napi forgalomból.
Jól látható tehát, hogy az autómegosztás 
életmód- és gondolkodásmód-változással 
jár együtt. A felmérések szerint a felhasz-
nálók jelentős része egy idő után megválik 
a saját autójától, vagy lemond egy új négy-
kerekű vásárlásáról, és nem csak a környe-
zetvédelmi szempontok miatt: nem nehéz 
hozzászokni ahhoz, hogy az autóra csakis 
akkor kell időt és pénzt szánnunk, amikor 
tényleg használjuk.

123 000
autót használ.

6,5
2015-ben

MILLIÓ 
felhasználó 
globálisan

150

1,5

A legnagyobb piac 
Németország:

20 000
jármű

CÉG

MILLIÓ
ügyfél

26 000 000
2020-RA

felhasználó világszerte.
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A MOL Bubi hatalmas sikere után, a jövőben, új vállalati stra-
tégiája részeként, a MOL-csoport sokkal nagyobb fókuszt 
helyez a mobilitási szolgáltatásokra. E törekvéssel tökéle-
tes összhangban van a MOL Limo közösségi autómegosztó 
szolgáltatás elindítása Budapesten. Hogy elsősorban kiket 
céloz a flottához tartozó járművek szabad használatát kínáló 
szolgáltatás? Azokat a közlekedni vágyókat, akik az autóbir-
toklással járó költségek nélkül élveznék a városi mobilitás 
előnyeit, ezzel is hozzájárulva a főváros levegőjének tisztu-
lásához és a torlódások csökkentéséhez.

Kipróbálnám, mi az első lépés?
A MOL Limo szolgáltatást bárki használhatja, aki rendel-
kezik minimum 1 éves, érvényes B kategóriás jogosítvány-
nyal, és regisztrálja magát a www.mollimo.hu honlapon 
keresztül, vagy az Android és iOS készülékekre letölthető 
alkalmazásban. 

Hogy juthatok autóhoz?
A szabad autókat a szolgáltatási területen (Limo-zóna) belül, az 
alkalmazás segítségével találhatjuk meg, a nap 24 órájában. 

P R Ó B Á L D  K I  A  M O L  L I M Ó T !

Februártól a MOL új közösségi autómegosztó szolgáltatása várja az autósokat 
Budapesten. A MOL Limo flotta 300 járművet számlál, amelyek könnyen, 
gyorsan, kedvező áron érhetők el, egyelőre elsősorban a belvárosban.

Megérkezett! Mennyibe kerül?
A szolgáltatás percdíjas alapon használható. Két árazási 
kategória lesz: a 990 forintos havi tagdíj mellett 66 Ft/perc, 
eseti felhasználás esetén pedig 77 Ft/perc*. A fizetés auto-
matikusan történik a regisztráció során megadott bank-
kártyával – nincs szükség letétre, és a számlát sem zárol-
ják. Ha rövidebb időre megállunk, például vásárolni, nem 
kell befejeznünk a bérlést – erre az időre 15 Ft/perces 
lefoglalási díjat számol fel a szolgáltató. 

Egyéb feladatom lesz  
az autóval?

A használati díj minden költséget magába foglal, az ügy-
feleknek semmilyen többletfeladatuk nincs az autókkal 
kapcsolatban: a tankolásukat és feltöltésüket, valamint 
a tisztításukat is a MOL Limo munkatársai végzik.

Meddig lehet nálam az autó?
Nincs maximalizálva, hogy mennyi ideig használhat 
valaki egy járművet, de az elektromos autók esetén ezt 
a hatótáv korlátozza. Illetve a percdíj miatt a napi több 
mint háromórás használat anyagilag már nem előnyö-
sebb, mint egy hagyományos autóbérlés.

szabálysértés esetén  
ki a felelős?

A szolgáltatás ára tartalmazza a parkolási díjat is, ám ha 
az ügyfelek szabálytalanul parkolnak, a bírságot nekik 
kell kifizetniük. Ugyanez érvényes a gyorshajtásra és 
az egyéb szabálysértésekért járó pénzbüntetésekre 
is. Az autókban nincs fedélzeti kamera, de a szokásos 
berendezéseken felül egy speciális fedélzeti elektro-
nika is megtalálható, aminek segítségével folyamato-
san nyomon követhető a gépjárművek helyzete és álla-
pota. A felelősök megállapítása is ez alapján történik, 
hiszen a rendszer tárolja, hogy az adott időben ki hasz-
nálta az autót, így a bírságokat ez alapján terhelik ki az 
érintett ügyfélnek. 

Mi történik, ha kárt okozok?
Mivel minden autón CASCO biztosítás van, ilyen hely-
zetekben az ügyfél csak az önrész mértékéig tartozik 
anyagi felelősséggel. Amennyiben egy másik jármű-
ben okoz kárt a MOL Limo felhasználó, a k ártalanítás a 
kötelező biztosítás terhére, normál rendszerben törté-
nik. Az indítókulcs elvesztése esetén ennek költsége 
szintén a felhasználót terheli.

Mi az, amit nem szabad?
Mivel a járműveket naponta többen is használják, az 
autókban nem lehet állatokat szállítani – hiszen elő-
fordulhat, hogy a következő ügyfél allergiás egy adott 
állatra. A közösségi használat miatt az autókban tilos 
a dohányzás is, étkezni pedig csak abban az eset-
ben lehet, ha ez nem jár a négykerekű belső terének 
szennyezésével.

Amint kiválasztottuk a hozzánk legközelebb lévő 
gépkocsit, 20 perc áll rendelkezésünkre, hogy az 
ingyenes foglalás törlése előtt odaérjünk.

Hol használhatom a kocsikat?
A Limo-zóna a projekt indulásakor Budapest 
belső területeit foglalja magába, de a tervek sze-
rint 2-3 éven belül a fővárost teljesen lefedi majd. 
A járművek ugyanakkor természetesen nem 
csak a zónán belül használhatók, Budapestről 
az agglomerációba vagy vidékre is lehet utazni 
velük, ám a bérlést az ügyfelek csak a Limo- 
zónába visszatérve fejezhetik be. 

Hol lehet felvenni és letenni?
A zónán belül bármelyik közterületi és szabad 
parkolóhelyen otthagyhatjuk a járművet, és ott 
is találjuk meg őket. A projekt indulásakor 200 
benzines Volkswagen up!, illetve 100 elektro-
mos meghajtású e-up! gondoskodik arról, hogy 
mindig legyen elérhető autó, ami a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy kb. 300 méterenként talál-
kozhatunk egy MOL Limóval. 

címlapsztori
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sőt az indulást követően egy hónapig 66 Ft helyett 33 Ft-ért limózhatunk.



A MOL Limo jó alkalmat kínál arra, hogy már ma kipróbálhassuk, milyen az élet 
az elektromos autókkal. A jövő mobilitásának alapja az elektromosság, ez nem is 

kérdés, így összegyűjtöttük az e-autózás néhány sajátos jellemzőjét.

8 pontban az e-autózásról

1.  Az automata sebességváltó 
ugyan nem újdonság, mégis 

megemlítjük, hiszen az e-modellek 
már csak ilyen rendszerrel érhetők el.  
Ez jelentősen megkönnyíti a vezetést, 
hiszen nem kell folyamatosan a kup-
lungpedált nyomni és kapcsolgatni  
a váltókart, amiért a városi forgalom-
ban különösen hálásak leszünk. 

2.  Az elektromotorok forgató-
nyomatéka az első másod-

perctől teljes mértékben rendel-
kezésre áll, így nem kell megvárni, 
amíg a motor eléri a kellő fordu-
latszámot. Az eredmény: még a 
legkisebb autók is gyakorlatilag 

kilőnek a lámpa zöld jelzésénél, és  
60 km/h sebességig szinte verhetet-
lenek gyorsulásban.

3.  
A fürgeség mellett a csend  
a másik feltűnő e-autós tulaj-

donság: a vibrációmentes elektro-
motor csak halkan zümmög műkö-
dés közben, így bent nyugodtan 
lehet beszélgetni vagy zenét hall-
gatni. Mivel a gyalogosok, kerék-
párosok számára még szokatlan 
egy hangtalanul közeledő autó (így 
a sofőröktől elvárható a különleges 
körültekintés), szinte az összes elekt-
romos modellhez szériafelszereltség 
a bekapcsolható motorhangjelzés. 

4.  
Alacsonyabb működési költ-
ség is jellemzi az e-modelle-

ket, amely valamelyest kompenzálja 
a „hagyományos” autóknál egyelőre 
még magasabb vételárukat. Jóval 
kevesebb számú alkatrészük miatt 
a szervizelésük is olcsóbb, az egy 
kilométer megtételéhez felhasznált 
áram pedig mintegy harmadannyiba 
kerül, mint a benzin vagy a dízel 
üzemanyag.

5.  
A hideg és a légkondi hasz-
nálata egyaránt extra terhe-

lést jelent az akkumulátornak, így 
ilyen körülmények között érdemes 
gyakrabban rápillantani a töltöttség-
jelzőre, és számolni azzal, hogy az 
autó gyorsabban merül. 

6.  
Az energia-visszatáplálás 
ugyanakkor menet közben 

is lehetővé teszi az autó szolid tölté-
sét, így a fékezési energia (motorfék) 
„visszaforgatásával” értékes töltött-
ségi százalékokat nyerhetünk.

7.  
Az akkumulátorok feltöltése 
egyelőre még több időt vesz 

igénybe, mint egy hagyományos tan-
kolás, hiszen a leggyorsabb töltőkkel 
is egy hosszabb kávészünet, azaz 
legalább fél óra.

8. 
Megtehető távolság (modell-
től függően 100-500 km) 

terén még szintén van némi lema-
radásuk az e-autóknak, ám ez csak 
hosszabb út esetén lehet zavaró, 
hiszen egy átlagos autós napi 50 km-
nél nem tesz meg többet.

10 2018. FEBRUÁR

hónap témája

Al
on

zo
 K

in
g 

LI
N

ES
 B

al
le

t, 
Fo

tó
: R

J.
 M

un
a

20
18

. f
eb

ru
ár

 2
0.

–m
ár

ciu
s 

1.

www.tancfesztival.hu

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Helyszín: Müpa – Fesztivál Színház

2018. február 20. kedd, 19.00
A skarlát betű*
Nathaniel Hawthorne azonos című regénye nyomán
Győri Balett

2018. február 21. szerda, 19.00
Casablanca*
Miskolci Balett

2018. február 23. péntek, 19.00
A fából faragott királyfi*
Pécsi Balett

2018. február 25. vasárnap, 19.00
Total Dance
Magyar Nemzeti Balett

2018. február 27. kedd és 28. szerda, 19.00
Biofónia | Homok
Alonzo King LINES Ballet

2018. március 1. csütörtök, 19.00
Bernarda Alba háza* | Exit | Tabula Rasa
Szegedi Kortárs Balett 

Helyszín: Pesti Vigadó

2018. március 1. csütörtök, 19.00
Lajtha
A Badora Társulat, a Zeneakadémia és  
a Nemzeti Táncszínház közös produkciója

*BUDAPESTI BEMUTATÓ



Ajánlott olaj
Volkswagen up! modellhez:
MOL Dynamic Prima 5W-40

5999 Ft/db*

*Kiskereskedelmi alapár,  
mely töltőállomásonként eltérhet.

Dinamikus városi „apróság”
V O L K S WA G E N  U P !  É S  E - U P !  –  T E S Z T E LT Ü K  A  M O L  L I M Ó T

Mi adhatna jobb apropót a Volkswagen up! és e-up! modellek tesztelésére, 
mint a tény, hogy a februárban induló MOL Limo közösségi autómegosztó 

szolgáltatás is e típusokat választotta. Megnéztük, miért.

Nem új modell, ám Európa-szerte roppant nép-
szerű a Volkswagen-család legkisebb tagja. 
Nem csoda, hiszen a nagyvárosok ritmusán és 
helyhiányán kiválóan kerekedik felül a tisztán 
elektromos kivitelben is kapható mini. Jó dön-
tésnek látszik tehát, hogy a MOL Limo is az ízig-
vérig városra termett up!-családdal szolgálja ki 
ügyfeleit. 
Hogy mire számítsunk, ha a volánja mögé 
ülünk? A 2016-ban hangsúlyos frissítésen 
átesett kocsi orrába bekerült az ezer köbcen-
tis, háromhengeres TSI turbómotor, amely 90 
lóerőt és 160 Nm-es nyomatékot ad le. A kínálat 
része maradt az ugyancsak egyliteres, 75 lovas 
szívó benzines is, amely kivitellel szintén nem 
kell attól tartanunk, hogy a sor legvégére szoru-
lunk a forgalomban. A príma kis benzineseknél 
pedig már csak a MOL Limo-csapatban szintén 
megtalálható elektromotor mozgatja dinamiku-
sabban a kocsit.

Flottára termett
Egészen pontosan 200 benzines és 100 elekt-
romos Volkswagen up! és e-up! alkotja a MOL 
közösségi autós szolgáltatásának flottáját. Az 
elektromos változat 210 Nm-es nyomatéka min-
denre elég, belső tere pedig éppolyan tágas és 
kényelmes, mint a benzinesé. Természetesen 
bútorszállításra vagy nagyobb műszaki cikkek 
házig fuvarozására nem egy up!-pal indul az 
ember, azonban a szögletességében is csinos 
és modern formaterv és az ötajtós kivitelben is 
elérhető karosszéria lehetővé teszi, hogy négy 
felnőtt ember és személyes holmijaik tágas tér-
ben, kényelemben utazzanak. Amire az e-up! 
esetében még érdemes kitérni, az a hatótávol-
ság: a megtehető kilométerek száma természe-
tesen elmarad a benzinesétől, ám az ígért 160 km 

a városban bőven elegendő mindenre, de még 
annak a duplájára is. És bár az elektromotor fel-
töltése hosszabb ideig tart, mint egy tankolás, 
az autómegosztás igénybevételekor az ügy-
félnek ezzel nincs dolga, mind a benzin, mind 
az áram utánpótlását a szolgáltató végzi saját 
telephelyein.

Személyre szabva
Ami a belső tér izgalmait illeti: a legutóbbi 
modellfrissítés során átalakították az autó info-
tainment rendszerét. A fejlesztők figyelembe 
vették, hogy a használók autózás közben sem 
szívesen szakadnak el személyre szabott okos-
telefonjaiktól, ezért a korábbi kipattintható 
kijelző helyét egy gyakorlatilag minden méretű 
telefon befogadására alkalmas tartó vette át. 
Az ilyen módon csatlakoztatott mobilunkra egy 
up! applikációt is letölthetünk, amely kitágítja a 
szolgáltatások skáláját, használatával például 
navigációt és multimédia-vezérlést is kapunk. 
Ilyenkor a telefon Bluetooth-on és kábelen is 
csatlakozik a rendszerhez. 
Összegezve: az up! valamennyi kivitelében kivé-
telesen takarékos, méretéhez képest meglepően 
tágas és kényelmes, dinamikus menettulajdonsá-
gokkal felvértezett autó. Akár megvásárolja tehát 
a városlakó, akár él a korszerű  autómegosztás 
lehetőségével, az autón biztosan nem fog múlni, 
hogy a legtöbbet hozza ki belőle. 

Motor 2 benzines, 1 elektromos
Lökettérfogat 999 cm3

Max. teljesítmény 75 LE, 90 LE; e-up!: 82 LE 
Max. nyomaték 95 Nm, 160 Nm; e-up!: 201 Nm
Méretek (h/sz/m) 3600/1645/1504 mm
Csomagtartó 251-959 liter; e-up!: 250-923 liter
Váltómű 5 fokozatú manuális  
 és 5 fokozatú szekvenciális kézi váltó;  
 e-up!: fokozatmentes automata
Max. sebesség 172-185 km/h; e-up!: 130 km/h
Gyorsulás (0-100 km/h) 13,5–9,9 s; e-up!: 12,4 s
Gyári fogyasztás 3,7–5,5 l/100 km;  
 e-up!: 11,7 kWh/100 km
Modell alapára up!: 3 042 200 Ft;  
 e-up!: 8 243 570 Ft

autóteszt
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kerek? szögletes? Utazz rá!
A Valentin-nap szuper alkalom arra, hogy meghitt kiruccanásunkat egy 

jó kis fánkozással koronázzuk meg, vagy épp az legyen utazásunk 
célja. Mutatjuk, merre érdemes elindulni!

Fánk és egy jó könyv
Budapest

A The Donut Library leghíresebb desszertboltja 
a XIII. kerületi Pozsonyi úton található, de jelen 
vannak a VII. és a XI. kerületben is. Itt bárki 
megtalálhatja a fogára való finomságot: ehetünk 
oreósat, raffaellósat, de akár almáspite fánkot 
is, ráadásul a kínálat időről időre változik, így a 
törzsvendégek is számíthatnak újdonságokra. 
A klasszikus mellett akár pálcikára tűzött, jég-
krém formájú alkotást is kaphatunk, ha pedig 
Valentin-nap környékén megyünk, akkor érde-
mes kipróbálni egy szív alakú édességet. Ha 
mégis egyedül térünk be egy desszertre, a fala-
tozáshoz kezünkbe vehetünk egyet a szabadon 
olvasgatható könyvek közül, hogy még kelleme-
sebben teljen az idő.
www.thedonutlibrary.com

Formabontó fánkok
Szombathely és Budapest

A The Box Donut küldetése az alkotók 
szándéka szerint: boldogságot vinni a 
hétköznapokba. A lyukas kocka alakú fán-
kokat földimogyoró-olajban sütik, amely 
hangsúlyos illatot és enyhén pörkölt, 
intenzív ízt kölcsönöz az édességeknek. 
A vanília-, csokoládé- és kávékrémmel 
vagy lekvárral töltött, elegáns megjele-
nésű fánkok mellett jól megfér a rózsaszín 
cukorgolyós vagy a spongyabobot ábrá-
zoló finomság is, sőt a kínálatban diétás 
darabokat is találhatunk, melyek mellett 
isteni kávéitalok és egészséges, dizájn-
ból is jeles limonádék és házi üdítők vár-
ják az ínyenceket. A kedves kis fánkozóval 
Szombathelyen és Budapest belvárosá-
ban két helyen is találkozhatunk. 
www.theboxdonut.com

utazás
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Egy kis funky 
Budapest

A Nagymező utcában található Fánki Donutsba szintén 
nemcsak az ízek, de a látvány miatt is érdemes ellátogatni, 
itt ugyanis a fánkok sajátos dizájnelemként a falon is helyet 
kaptak. Kóstolhatunk náluk például toffiffees, Eszterházy, 
vagy mákosguba fánkot, és jó hír, hogy külön kérésre glu-
tén-, cukor- és laktózmentes édességet is készítenek. 
Házhoz szállítást is vállalnak, sőt honlapjukon arra is van 
lehetőség, hogy valaki online összeállítsa a saját fánk-
ját: választott töltelékkel, mázzal, díszítéssel. Mindezek 
a finomságok különleges alkalmakra is rendelhetők, így 
esküvőre, születésnapra, vagy csak úgy, meglepetésnek.
www.fankidonuts.com 

Amerika a Dunakanyarban
Vác

A Duna mentén kirándulva Vác felé kell vennünk az irányt, 
ha különleges fánkot szeretnénk kóstolni. A város szívében 
található Váci Donác könnyed stílusa piros, kék és halvány-
zöld színeivel a hatvanas-hetvenes évek Amerikáját idézi. 
A fánkfelhozatal ugyanakkor legalább olyan sokszínű, akár-
csak a hely maga: van itt banános, zöld almás és narancsos 
fánk is, de a kínálat itt is időről időre tartogat meglepetése-
ket. Karácsonykor például mézeskalácsos fánkot kóstolhat-
tunk, és Valentin-napon is számíthatunk egyedi darabokra.

 vacidonac

Jolly joker 
fánkfesztiválok országszerte

Fesztiválnemzetként semmi meglepő nincs abban, hogy 
már a fánkok előtt is tisztelgünk ilyen típusú rendezvények-
kel, a február ráadásul bővelkedik a cukorillatú alkalmakban. 
Nagykanizsán február 9–10-én versenyeztetik meg a különféle 
fánkokat a lekvárostól a csörögén át a rózsafánkig a X. Országos 
Farsangi Fánkfesztiválon. A népszerű rendezvényen garantált, 
hogy találunk újdonságot a kínálatban. A fővárosban ugyanezen 
a hétvégén rendezik meg a II. Budai Farsangi Fánkfesztivált, 
ahol több mint 80-féle fánkot kóstolhatunk. Pilisszentkereszten 
február 10-én mérik össze fánksütő tudományukat a vállalkozó 
szellemű fánkkészítők a Pilisi Kavalkád Fánkfesztiválon, ha azon-
ban a pilisi programról lecsúsznánk, egy nappal később, feb-
ruár 11-én Monoron a Falánk Fánkfalók Találkozóján élvezhetjük 
a frissen sült édességek ízét.

Egy fánk nem fánk!
Ha a farsangi időszak kedvencéről van szó, nehéz egynél megállni. Szerencsére nálunk megéri 

kettőt (vagy még többet, de mindig párban!) venni, ráadásul szerte az országban megtalálhatjátok 
a MOL töltőállomások különleges fánkjait*, így a torkoskodásnak semmi sem állhat az útjába,  

irány a legközelebbi töltőállomás.

2 db fánk vásárlása esetén 349 Ft/db

* Fánk többféle: 65/67/72 g, 5369/5209/4847 Ft/1 kg • Keresd a kijelölt MOL-kutakon, a készlet erejéig.
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„Az egész azzal kezdődött, hogy rábukkantam egy app-
likációra, amelynek a segítségével meg lehet tanulni 
a jelnyelvet úgy, hogy utánozni kell a kijelzőn megje-
lenő mozdulatokat. Eszembe jutott, hogy ha van olyan 
érzékelő, amely képes lekövetni a mozgást, akkor 
akár ki is hagyhatnánk egy lépcsőt, és ahelyett, hogy 
megtanulnánk a jelnyelvet, egyből lefordíthatnánk a 
mondanivalónkat.” 
A nyíregyházi diák által fejlesztett kesztyű képes a jel-
nyelvhez szükséges gesztikulációt lekövetni és sza-
vakká konvertálni, így segítve a siketek és nagyothallók 
integrációját, akik ezáltal könnyedén kommunikálhatnak 
bárkivel, aki nem ismeri a jelnyelvet.
„A programozás volt a legnehezebb, hiszen ha valahol 
elakadtam, hiába próbáltam a neten megoldást találni. 
Ha egyedi dolgot alkotsz, neked kell megtalálni a kulcsot 
minden lépéshez. De a pillanat, amikor a kész elemekkel 
elkezdhettem végre legózni, mindenért kárpótolt.”
A számos szakmai díjjal jutalmazott kesztyűt Bence leg-
közelebb február végén Tajvanon mutatja be egy 
tudományos expón, de a fejlesztés még koránt-
sem ért véget. „Terveim szerint a harmadik 
prototípus már okostelefonnal is kompati-
bilis lesz, és az ingyenes applikációban 
a felhasználók is bővíthetik a szótá-
rat. Az első változat lényege az volt, 
hogy szemléltetni tudjam az ötlete-
met, a második, jelenlegi verzió 
pedig már a visszajelzések alap-
ján és egy jelnyelvoktató bevo-
násával készült, vagyis remek 
csapatmunka eredménye. 
Volt, aki a varrásban segí-
tett, más az elektronikában, 
ha pedig elakadtam vala-
hol, mindig számíthattam a 
mentoromra, Zsigó Zsolt 
tanár úrra.”

Tóth Bence
——

Diák, informatikus
Iskola: Bánki Donát  

Műszaki Középiskola  
és Kollégium

Bence fejlesztői 
munkájáért a C3 versenyén 

az Új Európa Alapítvány 
különdíját kapta meg

Mutasd, hogy halljam!
A 17 éves Tóth Bence igazi Z-generációs feltaláló: annak  

a speciális szinkrontolmács kesztyűnek a kifejlesztője, amely a siket 
jelnyelvet élőszóvá alakítja.
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jaPánhoz és három vadonatúj borvidékhez

a vince kedvenc éttermei, 
a vidék előretörése 
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A melegszendvicsek nagyszerű olvasztótégelyei a konyhának, ugyanis kis 
furfanggal szinte bármit beléjük lehet csempészni. Híres darabokat gyűjtöttünk 

össze, a nemzeti gasztronómia jól bevált finomságait, amelyekhez jól illenek  
a télen is beszerezhető friss zöldségek.

Walesi pirítós

Hozzávalók:
•  1 teáskanál angol mustár
•  3 evőkanál barna sör
•  30 g vaj
•  Worcester-mártás – ízlés szerint
•  175 g reszelt lancashire sajt,  

vagy más kemény sajt
•  2 db tojás
•  2 szelet kenyér

Keverjük össze a mustárt egy ser-
penyőben egy kis sörrel, míg egy-
nemű lesz, adagoljuk hozzá a vajat 
és a Worcester-mártást, és lassú 
tűzön kevergessük, míg a vaj fel 
nem olvad. Adjuk hozzá a reszelt saj-
tot, hagyjuk, hogy elolvadjon, de ne 
forrjon, és ne süljön. Tartsuk olyan 
alacsonyan a hőmérsékletet, hogy 
folyékony maradjon és olyan maga-
san, hogy ne hűljön szilárdra. Közben 
pirítsuk meg a kenyérszeleteket, 
majd forgassuk bele az olvadt sajtos 
keverékbe. Végül üssük rájuk a tojá-
sokat, és alacsony hőmérsék leten, 
lefedve 5–10 perc alatt pároljuk 
készre. Káposztasalátával tálaljuk.

Monte Cristo szendvics  
burgonyachipsszel
Hozzávalók:
•  8 szelet kovászos kenyér
•  60 g teljes kiőrlésű mustár
•  8 szelet sonka
•  12 szelet lapka sajt
•  2 db tojás
•  2 teáskanál tej
•  60 g vaj
•  savanyú uborka
•  2 db nagyobb Desiree 

burgonya
•  olívaolaj

A hagyományos francia szendvicshez mele-
gítsük elő a sütőt 180 °C-ra, kenjük meg a 
kenyereket mustárral, igazítsuk rájuk a son-
kákat és a sajtszeleteket, majd fedjük be 
egy másik kenyérszelettel. Lazán verjük 
fel a tojásokat és forgassuk meg benne 
a szendvicseket. Olvasszunk serpenyő-
ben vajat, majd süssük benne a szendvi-
cseket oldalanként 1-2 percig. Az így elő-
sütött szendvicseket sütőpapírra helyezve 
tegyük a sütőbe, és süssük még 5 percig, 
a sajt teljes olvadásáig. A chips elkészíté-
séhez szeleteljük fel a jól megmosott bur-
gonyát héjastól, majd tegyük egy tál vízbe. 
Hevítsünk olajat egy mélyebb serpenyő-
ben. Töröljük teljesen szárazra a krumpli-
szeleteket, és süssük őket pirosra a forró 
olajban. Rövid időre szedjük törlőpapírra, 
majd forrón tálaljuk. 

Toastok tavaszig

1-et fizetsz,  
2-t vihetsz*
Valentin-napon 
vendégeink vagytok egy 
kávéra!
Induljon nálunk a reggel, az ízle-
tes toastok mellé a kávét válasz-
szátok a legközelebbi MOL-
kútról! Február 14-én az egyiket 
ajándékba adjuk.

*Az ajánlat 2018. február 14-én érvényes. 
Az 1+1 akció keretében az ajándék ital 
minden esetben az olcsóbb termékre 
vonatkozik. Az ajánlatban a pénzbedo-
bós italautomatában vásárolt kávék nem 
vesznek részt.

1+1
promóció

gasztro
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Ausztrál pirítós 
töpörtyűvel

Hozzávalók: 
•  200-250 g töpörtyű
•  szeletelt fehérkenyér
•  vaj
•  füstölt barbecue szósz
•  friss petrezselyemlevél
•  csili – ízlés szerint

Melegítsük elő a melegszendvics-
sütő készüléket, vajazzunk meg 
2 szelet kenyeret, majd kenjük meg 
barbecue szósszal. Tegyük rá az 
apróra összevágott töpörtyűket, 
némi friss petrezselymet, majd csuk-
juk össze és süssük barnára. Kínáljuk 
csilivel, de adhatunk mellé akár 
káposztasalátát is.

Hozzávalók: 
•  50 g szeletelt mandula
•  50 g porcukor
•  180 ml zsíros tejszín
•  120 g fekete és tejcsoko-

ládé vegyesen
•  12 vastag szelet kalács
•  3 vékonyra szelt banán
•  4 tojás
•  100 ml tej
•  100 g vaj
A sós karamellhez:
•  200 g porcukor
•  60 g vaj
•  125 ml tejszín
•  2 kiskanál tengeri só

Pirítsuk meg a mandulákat 
száraz serpenyőben, majd 
tegyük hidegre. Lábasban 
forraljuk a porcukrot 60 ml 
vízzel 6–8 percig, míg sötét 
karamell lesz belőle. Ekkor 
öntsük a mandulákra, vár-
juk meg, míg kihűl, majd 
szedjük robotgépbe és dol-
gozzuk simára. Forraljuk fel a 

tejszínt, reszeljük bele a cso-
koládét, és habverővel habo-
sítsuk. Adjuk hozzá a mandu-
lás keveréket, majd tegyük 
hűtőbe, hogy megdermed-
jen. A sós karamellhez kever-
jük össze egy edényben a 
porcukrot 60 ml vízzel, forral-
juk fel, 6–8 perc alatt főzzük 
barnára, majd adjuk hozzá 
óvatosan a vajat, és kézi hab-
verővel keverjük el. Adjuk 
hozzá a tejszínt és a sót, de 
vigyázzunk, mert habosodni 
fog. Tartsuk melegen. Ekkor 
vegyük elő a kalácsot és ken-
jük meg a szeleteket a cso-
koládéval, rakjuk rá a banán-
karikákat. A szendvicseket 
forgassuk meg a felvert tojás-
ban. Serpenyőben, vajon süs-
sük mindkét oldalukon, végül 
tegyük egymásra őket, szór-
juk meg porcukorral és csor-
gassunk rájuk a melegen tar-
tott sós karamellából.

Francia pirítós sós karamellel TE IS LEHETSZ 
EZERMESTER!    
GYŰJTSD A MATRICÁKAT ÉS 
VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN 
BLAUPUNKT BARKÁCSESZKÖZÖKET!
A matricagyűjtés 2017. december 1. és 
2018. február 18. között tart, a matricák 
beváltása 2018. február 25-ig vagy a 
készlet erejéig lehetséges a kijelölt 
MOL töltőállomásokon.
További részletek a MOL töltőállomásokon 
és a www.mol.hu/blaupunkt honlapon.
* A MOL kiskereskedelmi áraihoz képest

23 990 Ft helyett
5 matrica + 14 990 Ft

AKÁR

60%*

KEZDVEZMÉNY

Mol_blaupunkt_Fresh_210x146_gyárt.indd   1 2017. 12. 07.   16:24
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Duplán ünnepelünk

Könyv

Dan Brown: Eredet
Megjelenés: február 6.

A Da Vinci-kód és az Angyalok és démo-
nok szerzőjének legújabb bestsellere 
február elején a hazai könyvesboltokba 
is eljut. Robert Langdon, a szimbolika és 
a vallási ikonológia harvardi professzora 
ezúttal a bilbaói Guggenheim Múzeumba 
érkezik, hogy részt vegyen egy felfede-
zés bemutatásán, amely teljesen átalakít-
hatja a tudományt. Természetesen ezúttal 
sem megy simán semmi, izgalmas kalan-
dokon és bonyolult rejtvényeken át vezet 
az út a megdöbbentő végkifejletig.

hortobágy

Farsang a Hortobágyon
február 24.

A Pusztai Állatparkban az ott élő jószá-
gokkal együtt, autentikus környezet-
ben ünnepelhetjük a farsangot, jelké-
pesen eltemetve a telet, várva a tavaszt 
és a kikeletet. A grandiózus bálokkal és 
fergeteges bulikkal ellentétben, a ter-
mészet közvetlen közelségében gye-
rekek és szüleik együtt élhetik át a hosz-
szú álmából lassan új erőre kapó flóra 
és fauna ébredését, miközben a helyi 
hagyományokkal, népszokásokkal is 
megismerkedhetnek.

koncert

Mamma Mia!
pécs, 2018. február 10.

Az ABBA-slágerekre épülő vi lág-
hírű musicalt itthon a Madách Színház 
mutatta be, és a hatalmas sikerre való 
tekintettel országos turnéra is elviszik 
Donna és a három potenciális apajelölt 
kedvesen romantikus kalandjait. Pécsen 
a Lauber Dezső Sportcsarnokban szóra-
kozhat a nagyérdemű a jól ismert, örök-
zöld dallamokra, a zenés darabok terén 
etalonnak számító színház neves művé-
szeinek előadásában. Remek ráhango-
lódás lehet a Valentin-napra is.

mohács

Mohácsi Busójárás
február 8–13.

Mindenki hallott már az ijesztőnek szánt, 
mégis roppant mulatságos maska-
rába öltöző télűzőkről, itt az ideje, hogy 
idén személyesen is átéljük ezt a felejt-
hetetlen mulatságot. A mohácsi soká-
cok messze földön ismert népszokása, 
a busójárás idejét a tavaszi napfordu-
lót követő első holdtölte határozza meg, 
régen farsangvasárnap reggelétől hús-
hagyókedd estéjéig tartott a mulatság. 
Idén mintegy 800 busó és közel 200 
maskarás búcsúztatja a hideg évszakot.

Budapest, Thália Színház

oscar
bemutató: február 24.

Claude Magnier színdarabját sokan 
ismerik a fergeteges és világhírű film-
változatból, amelyben a zord maffiózó 
szerepében Sylvester Stallone került 
mulatságos helyzetekbe lányainak kérői 
miatt. A Thália Színház Vida Péter rende-
zésében, többek között Szabó Győző, 
Molnár Piroska és Gubás Gabi szerep-
lésével állítja színpadra a komédiát. 
Érdekesség, hogy Franciaországban 
Louis de Funès több mint hatszázszor ját-
szotta a legendás szerepet.

országosan 

Ősember – Kicsi az ős, de hős!
Február 15-től a mozikban

Nemcsak könnyed szórakozásra áhító 
szerelmespároknak, de családosoknak 
is kitűnő szórakozást ígér ez a jópofa 
francia–angol animációs film. A törté-
net szerint a kőkori Öreg és törzse szám-
űzetésbe kerül, és már éppen beletörőd-
nének sanyarú helyzetükbe, amikor az 
ifjú, de roppant ügyetlen Öcsi hű társá-
val, Kutylaccal vállvetve szembeszáll az 
elnyomókkal. Tervük nem igazán kidol-
gozott, de mindent megtesznek szeretett 
otthonuk visszaszerzéséért.

Idén kéz a kézben jár a farsangi szezon és a Valentin-nap, hiszen előbbi 
utolsó napja éppen február 14-ére esik. Kell ennél több, hogy jól érezzük 

magunkat ebben a hónapban?

duplalemez 
edda: 33.
Kizárólag nálunk kapható!

Keresd a kijelölt MOL- 
töltő állomásokon!

1490 Ft
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Csak így tovább,  
magyar film!

Díjakban és közönségsikerekben gazdag évet zárt tavaly a hazai 
filmgyártás – idén pedig tűkön ülve várhatjuk a folytatást. Sorra 

vettük, mikkel készül a filmes szakma.

Több mint 1,2 millió! Tavaly össze-
sen ennyien váltottak jegyet hazai 
alkotásra, a három legsikeresebb 

mozi (Kincsem, A viszkis, Pappa Pia) pedig 
mind 200 ezres nézőszám felett zárt – ezt 
a Filmalap fennállása óta csak az Oscar-
díjas Saul fia tudta elérni. Hogy minek 
köszönhető ez a bizakodásra okot adó 
eredmény? A tudatos marketingstraté-
giának legalább annyira, mint a Filmalap 
által elsődleges szempontként megjelölt 
precíz forgatókönyv-fejlesztésnek. Ami az 
idei évre is tartogat néznivalókat. A leg-
jobban várt alkotás egyértelműen a feb-
ruár 15-én bemutatásra kerülő Valami 
Amerika 3. része. Herendi Gábor igazi 
sikergyáros rendező, eddigi négy filmjé-
ből három is 400 ezer néző felett zárt, és 

ő az egyetlen, aki esélyes arra, hogy meg-
döntse saját mozija, a Kincsem 455 ezres 
nézőszámát. Az „elvárás” nem irreális, 
hiszen a Valami Amerika első két része 
ott van az 1990 óta bemutatott 10 legsike-
resebb magyar film között.
Szász János – előző filmje, a 27 ezer 
nézőig és Oscar-shortlistig jutott A nagy 
füzet után – idén A hentes, a kurva és a 
félszemű című mozival készül, egy sötét és 
mocskos drámával a Horthy-korszakból, 
ami, ha jól sikerült, biztos ott lesz az Oscar-
nevezésért tülekedő magyar filmek között. 
Ami pedig a várható hazai fogadtatást illeti: 
az Aurora Borealis – Északi fény, valamint a 
Testről és lélekről kiugróan jó nézőszámai 
azt bizonyítják, a nézők nem zárkóznak el 
az úgymond művészfilmek elől sem.

Szintén közönség- és díjsikerekért futhat 
majd Nemes Jeles László második rende-
zése, a Sunset, melyet nem kisebb meg-
tiszteltetés ért, mint hogy a világ egyik 
legjelentősebb filmes lapja, a Variety 
2018 legjobban várt mozijai közé sorolt. 
A kosztümös dráma a századfordulós 
Budapesten játszódik, és egy sorstragé-
dián keresztül mutatja be egy civilizáció 
bukását.
Az idei év ugyanakkor két Kossuth-
díjas rendezőnk visszatérését is magá-
val hozza: Jeles András tíz, Sándor Pál 
tizenegy év után jelentkezik új filmmel. 
A Vándorszínészek és a Rossz árnyék 
bemutatója is csúszott egy évet, csakúgy, 
mint Pálfi György sci-fije, Az Úr hangja – 
elgondolkodtató mozikban tehát idén 
sem lesz hiány. Korábbi sikerét igyekszik 
megismételni Reisz Gábor (VAN valami 
furcsa és megmagyarázhatatlan) és Ujj 
Mészáros Károly (Liza, a rókatündér) is. 
Előbbi a Rossz versekkel ismét generá-
ciós filmet készített a tengődő harminca-
sokról, utóbbi viszont merész műfajt vál-
tott: a bájosan morbid musical után a X. 
egy skandináv típusú, kemény thrillernek 
ígérkezik. Végezetül egy vámpírfilmre is 
fenhetik a fogukat a nézők: Bodzsár Márk 
Drakulics elvtárs című filmje Kádár-kori 
romantikus történet lesz, vérszívókkal és 
szatirikus hangvétellel megspékelve.
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Tervezd velünk  
a Valentin-napot!

Hogy mire lesz szükségetek február 14-én? Csakis egymásra. Persze, jól jön 
néhány apróság, hogy megalapozzátok a hangulatot. Ezeket a MOL-kutakon 
megtaláljátok, hogy nektek már csak „a pillanatra” kelljen koncentrálnotok.

Meghitt  
pillanatokhoz
Hát lehet ennél tökéletesebb 
a befejezés? Ha azonban nem 
szeretnétek, hogy ez az este 
idejekorán fűzze túl szorosra a 
szerelmes szálakat, ne feled-
kezzetek meg a biztonságról.

Szamos szívdesszert 
(130 g) 
100 MULTIPONT 
 BEVÁLTÁSA ESETÉN 

1599 Ft/db
 13 069 Ft/kg

Merci csokoládé
(250 g, többféle) 
KERESD A 400 FT  
KEDVEZMÉNYRE  
JOGOSÍTÓ KUPONT  
A 31. OLDALON!

Belgian  
szívdesszert 
(65 g) 

999 Ft
15 369 Ft/kg

Kreinbacher 
Nagy-Somlói 
Cuvée
(0,75 l)

1490 Ft/db
1987 Ft/l

2.Koccintás a szerelemre!
Egy közös vacsora mindig jolly joker. Ha 
meglepetésként várod vele a párod, akkor 
is, de még jobb, ha együtt készítitek el a 
menüt, ami párkapcsolati próbatételnek 
sem utolsó. Ha ezt túlélitek, egymásnak 
vagytok teremtve! Az ellazuláshoz válasz-
szatok minőségi boraink közül.

Günzer Rosé
(0,75 l)

1490 Ft/db
1987 Ft/l

Günzer 
Portugieser
(0,75 l)

1490 Ft/db
1987 Ft/l

Durex óvszer 
3 db-os, 4 db-os doboz, 
többféle
2 DOBOZ VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN 

999 Ft/doboz
333 Ft/db, 250 Ft/db

1.A csábítás első 
lépése
A Valentin-napban az is jó, 
hogy még a legszi gorúbb 
diéta közben is remek kibúvó. 
A „Na jó, ma kivételesen…” 
kezdetű mondatok minden 
hölgy szótárában bevetésre 
készek, így nyugodtan készül-
jünk édes meglepetéssel.
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A tehetség utat tör
S I K E R E K K E L  I N D U LT  2 0 1 8

Kiváló sporteredményekből 2017-ben sem volt 
hiány, a magyar versenyzők a tavalyi évben is 
elkényeztettek minket. A teljesítmények alap-
ján, mint minden évben, idén is a magyar sportúj-
ságírók szavazatai döntöttek arról, hogy ki kapta 
Az év sportolója díjakat a Nemzeti Színházban. 
Ahogyan azt az úszóversenyeken már megszok-
hattuk, most is Hosszú Katinka győzött nagy 
fölénnyel, aki pályafutása során már hatodszor 
vehette át a legjobb női sportolónak járó elis-
merést, utolérve ezzel a szintén világklasszis 
Egerszegi Krisztinát. Külön öröm, hogy ebben 

A MOL-csapat tagjai a legjobbak között
Kiosztották Az év sportolója díjakat

a kategóriában Katinka mellett a MOL-csapat 
másik tagja, Babos Tímea teniszező lett a máso-
dik.  Az év edzőjének járó díjat Katinka trénere és 
férje, Shane Tusup kapta.  A csapatsportok ver-
senyében szintén díjakkal térhettek haza a MOL-
támogatott sportolók, hiszen a Szolnoki Dózsa 
férfivízilabda-csapata a második helyen végzett 
a Győri Audi ETO KC női kézilabdásai mögött. Az 
egykori MOL-támogatottak is jól teljesítettek, Baji 
Balázs gátfutó és Márton Anita súlylökő is a díja-
zottak között volt, nekik is és minden résztvevő-
nek gratulálunk!

Álmok útján
Herczig Norbert már az európai 
mezőnyben

A MOL által támogatott négyszeres 
magyar bajnok ralipilóta a tavalyi sze-
zon töretlen sikereinek köszönhetően 
ettől az évtől az ERC-ben, vagyis a Rally 
Európa-bajnokságban folytatja pályafu-
tását. A magyar versenyző a március-
tól októberig tartó nyolcállomásos kon-
tinensviadal teljes értékű résztvevője 
lesz a MOL Racing Team tagjaként, ami 
azt jelenti, hogy legalább hat alkalommal 
szurkolhatunk neki, többek között olyan 
ikonikus futamokon is, mint a görögor-
szági Acropolis Rally. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MOLGROUP-JuniorFreshhh_Print_210x146.pdf   1   2018. 01. 18.   15:14

28 2018. FEBRUÁR

MOL-hírek



Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!



Kókusz gyémánt  
és cappucino

–100 FT

A két termék 
együttes 
vásárlása 
esetén 100 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.
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0
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A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre a két megjelölt termék 
vásrolható 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: 
2018. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.

„TY Inc.” 
Plüssjátékok
(többféle, kivéve TY Mini 
Boos Collectibles figurák)

–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 egy-
szeri 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: 2018. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.
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Jägermeister 
(0,7 l)

–500 Ft

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

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 kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.
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Red Line Beef 
Jerky
(25 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: 2018. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.
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Merci csokoládé
(250 g, többféle)

–400 FT

A termék 
vásárlása 
esetén 400 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 400 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: 2018. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.
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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.
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KUPON- 
AKCIÓ!

1. Fuze jeges tea
(0,5 l, többféle)
2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN 299 FT/DB 

299 Ft/db 
598 Ft/l
——

2. Manner nápolyi 
75 g, többféle 
2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

329 Ft/db 
4387 Ft/kg (kivéve Manner Vollkorn 75g)
——

3. Pöttyös tejsüti 
(28 g, többféle)
20 MULTIPONT BEVÁLTÁSA ESETÉN 

159 Ft/db 
6393 Ft/kg
——

4. Almdudler 
(0,5 l, többféle)
2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN

369 Ft/db 
738 Ft/l
——

5. Löwenbrau sör
(0,5 l)

3 + 1 – 3 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN  
A 4. AJÁNDÉK! 
——

6. Chio Stickletti  
Farsang 
(80 g, 85 g, 100 g, többféle)

289 Ft
3613 Ft/kg, 3400 Ft/kg, 2890 Ft/kg
——

7. TWIX 46 g, 50 g, MARS 47 g, 51 g, 
SNICKERS 49 g, 50 g, BOUNTY 57 g    
(többféle)
2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

199 Ft/db 
3980 Ft/kg, 4326 Ft/ kg,   
3902 Ft/kg, 4234 Ft/ kg, 3980 Ft/kg,  
4061 Ft/ kg, 3491 Ft/ kg
——

8. Theodora Ásványvíz
(1,5 l, többféle)
6 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

129 Ft/db
86 Ft/l
——

9. Monster energiaital 
(0,5 l, többféle) 

399 Ft
798 Ft/l
——

MOL-akciók
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 KOS 03. 21. – 04. 20.

Bár évről évre rendszeresen elfelejti a 
Valentin-napot, idén mégis jól teszi, ha 
valami kedvességgel meglepi a párját. 
Kirobbanó sikere lesz!

 BIKA 04. 21. – 05. 20.

Önnek mozgalmas hónap lesz a február, 
nem lesz ideje rózsaszín szívecskés lufi-
kat fújni. Rég várt előrelépés várható a 
munkájában.

 IKREK 05. 21. – 06. 21.

Ön romantikus alkat – ne törődjön azok-
kal, akikből hiányzik ez az érzés, hiszen 
valójában csak irigykednek önre. Várja 
boldogan Valentint!

 RÁK 06. 22. – 07. 22.

Az év eleji kisebb anyagi fennakadá-
sokon hamar túllendül, stabilizálódik a 
helyzete. Ideje, hogy lazítson, pihenjen.

 OROSZLÁN 07. 23. – 08. 22.

Meglepő fordulatokat produkál a magán-
élete, de ennek nincs köze Valentinhoz, 
hiszen régóta tudja, hogy nem halogat-
hatja tovább a változást.

 SZŰZ 08. 23. – 09. 22.

A párkapcsolatban élőket idén nem 
érinti meg különösebben a Valentin-
nap. A szinglik viszont készüljenek fel a 
nagy találkozásra!

 MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.

Fergeteges farsangi mulatságokon van 
túl, el is határozza, hogy idén többet fog 
kimozdulni, szórakozni.

 SKORPIÓ 10. 23. – 11. 21.

A tél nem a kedvenc évszaka, ezért szí-
vesen indul ilyenkor egzotikus utazá-
sokra. Februárban olyan helyre juthat 
el, ahova mindig is vágyott.

 NYILAS 11. 22. – 12. 21.

Unja már, hogy folyton a rokonság ügyes-
bajos dolgaival kell foglalkoznia, tanuljon 
meg végre nemet mondani és fókuszál-
jon a saját életére!

 BAK 12. 22. – 01. 20.

Tanácstalanság fogja el egy munkahe-
lyi krízishelyzet miatt, ám olyan kollégá-
tól kap segítséget, akitől nem is várná. 
Fogadja el!

 VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.

Izgalmas utazások, élmények és új bará-
tok várják februárban. Az ön lételeme a 
szabadság, éljen a lehetőségekkel és 
ne mondjon nemet semmire!

 HALAK 02. 20. – 03. 20.

Lelke mélyén már a tavaszra gondol. 
Ha most kezd el tornázni, rövid idő alatt 
remek formába hozhatja magát.

Détár Enikő
1964. február 26.

Axl Rose
1962. február 6.

Alain Prost
1955. február 24.

Burt Reynolds
1936. február 11.

Szerelemre hangolva
Ha február, akkor Valentin-nap! Azoknak sem lesz azonban okuk búslakodni, 
akiket mostanában éppen kerül a szerelem, hiszen az élet más területein sok 

szép pillanatot és izgalmas kihívásokat ígér az év második hónapja.

horoszkóp
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MEGÉRKEZETT
A SZÉLVÉDŐMOSÓK   
ÚJ GENERÁCIÓJA

ÚJ EVOX SZÉLVÉDŐMOSÓ CSALÁD FRISS 
 CITRUSOS ÉS A BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK 
 ILLATÁVAL - EXTRA JÉGOLDÓ ADALÉKKAL.

ANTI FR E E ZE

-40°C

ÚJ ILLATOKKAL!
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Kérjük, hogy megfejtésed 2018. február 28-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 A legsötétebb óra című 
könyvet. Előző rejtvényünk megfejtése: Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hulljon ránk a szerencse. Kisorsolt megfejtőink, akik a 
Hatalmas kis hazugságok című könyvet nyerték: Keresztély Terézia, Nógrádkövesd; Resch János, Balatonboglár; Tolnai Tamás, Kecskemét; 
Ballagóné Nemes Ildikó, Tenk; Szarvas Lajosné, Jászberény. Gratuálunk!

A legsötétebb óra című könyvet meg is vásárolhatod az alexandrakiado.hu oldalon.

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

AKTUÁLIS. 
HITELES. 
INTERAKTÍV. 

FÓKUSZBAN: 
AZ ENERGETIKA FORRADALMA 

Időpont: 2018. március 8. 
Helyszín: Hotel President Budapest

HAZAI VILLAMOSENERGIA-
PORTFÓLIÓ AZ ATOMENERGIÁTÓL 

A NAPELEMIG

K O N F E R E N C I A . H G M E D I A . H U

Szakmai partner:Főtámogató:

   TERVEZETT TÉMÁINK:

›  Gazdasági évnyitó 

›  Ipar 4.0 és oktatás  – kéz a kézben

›  Profit- és profitváltás az energetikában

›   Ingatlanpiaci befektetések:   
A  második otthon 

›  Exportoffenzíva: a keleti és  a  déli nyitás  
eredményei

›  K+F a vegyiparban

›  Logisztikai kihívások az e-kereskedelemben

›  Í gy lesz  Közép-Európa turisztikai  központ 
›  Ipari ingatlanok – Korlátlan lehetőségek?

›  Magyar verseny, magyar képességek 
›  Export-import lehetőségek az autóiparban

F E L I R A T K O Z Á S  H Í R L E V E L Ü N K R E :  K O N F E R E N C I A @ K O D M E D I A . H U
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vince BUDAPeST
Wine SHOW 2018

160   kiállító
tÖBB MiNt 1000 BOR

15 MEStERkURZUS

2018. ápRiliS 5–6–7.
Várkert Bazár, Budapest

Online jegyvásárlás:
vincebudapest.hu facebook.com/vincemagazin

Budapest Wine show 2018

hirdetés  a4_uj.indd   1 2018. 01. 22.   14:50


