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Kedves Olvasó!
Talán kevesen tudják, hogy Ausztráliában nem húsvéti nyu-
szi van, hanem egy ormányos, erszényesnyúlféle kisállat, 
a macrotis. Csokiból is őt készítik el, és úgy hívják, hogy 
easter bilby. Hogy miként jön ez ide? Úgy, hogy a már-
cius ezúttal nemcsak újabb Oscar-izgalmakkal, 
de korai húsvéttal is érkezik, melyre töltő-
állomásaink ezúttal is kiemelt ajánlatok-
kal készülnek. És persze a hölgyeket 
ünneplő március 8-ról se feledkezzünk el, 
mely témához karizmatikusabb nőt nem 
is választhattunk volna címlapunkra, 
mint az ausztrál származású Nicole 
Kidmant. A Hatalmas kis hazugsá-
gok Celestéjével a Golden Globe-
díjátadó után Los Angelesben 
beszélgettünk. Ezzel az interjúval 
kívánunk kellemes hangolódást 
az Oscar-gálára, és reméljük, 
hogy húsvéti ajánlatainkkal hoz-
zájárulhatunk egy jó hangulatú 
tavaszi ünnephez.

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Ssangyong Rexton G4 2.2 e-XDI 181 LE/420 Nm dízelmotor

Kapcsolható összkerékhajtás

3t vontatási kapacitás

Mercedes-Benz E-Tronic 7 fokozatú automata váltó

Intelligens vezetéstámogató rendszerek

5 vagy 7 üléses kivitel

www.rextonsuv.hu

A képen látható autó illusztráció.
A műszaki adatok felszereltség függők. 

Kombinált üzemanyag fogyasztás: 6,4–10,4 (AT) l/100 km
CO2 kibocsátás (vegyes): 199–218 (AT) g/km
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Renault Symbioz Protoype
A Renault sem akar kimaradni az önve-
zető autós jövőkép felvázolásából, 
ezért a közelmúltban bemutatták saját 
elképzelésüket. A sportos, futuriszti-
kus, ugyanakkor prémiumkivitelezésű 
Symbioz tisztán elektromos hajtású,  
a 72 kWh-s akkumulátor a padlóba 
került, ezért a fejlett önvezető rendszer-
rel felszerelt kocsi szinte teljes egészé-
ben egy hatalmas és kényelmes utastér.

Visszaszámlálás Svájcig

Milliárdok villanyra
A Mercedes-Benz bejelentette, 
hogy négy év múlva már ötven 
újenergiás járművet kíván a kíná-
latában tartani. A fejlesztések 
költsége átszámítva mintegy 
3000 milliárd forintot tesz ki.

Robotmaraton
A Seat márka martorelli gyárá-
ban tüsténkedő 125 önjáró szállí-
tójármű 426 ezer kilométert tesz 
meg egy év alatt. Ez roboton-
ként napi 1600 kilométeres 
futást jelent, miközben közel  
24 ezer alkatrészt szállítanak.

Giugiaro Kínában
A nyolcvanéves olasz dizájne r-
legenda az Italdesign stúdiót 
ugyan eladta az Audinak, ám  
a tervezéssel nem tud leállni. 
Legújabb munkáját, amelyet  
a kínaiaknak készített, Genfben 
láthatja a közönség.

Harley konnektorról
Véglegessé vált a Harley-
Davidson döntése, a legendás 
cég elektromos motorkerékpár 
gyártására adja a fejét. Bejelen-
tésük szerint még másfél évre 
van szükségük a fejlesztésekre.

röviden

Roewe RX8
Noha az RX8 elnevezésről leginkább 
a Mazda Wankel-motoros sportko-
csija ugrik be elsőre, a kínai Roewe 
egy hatalmas dobozra illesztette ezt a 
három karaktert. Mint ismeretes, a SAIC-
konszern megvette a csődöt jelentett 
MG-Rovert, és típusaikat Roewe néven 
kezdték forgalmazni a Távol-Keleten. 
Úgy tűnik, a fejlesztéssel azonban nem 
álltak le, erre utal ez az ígéretes SUV is.

Az autós világ már javában készül az év egyik legnagyobb autós 
seregszemléjére, a genfi autószalonra, ahol számos világpremierre is 
számíthatunk. Szerencsére az autógyárak a várakozás heteiben sem 

hagynak minket izgalmas koncepciók nélkül.

Nissan Xmotion Concept
A közelmúltban véget ért detroiti autószalon legjobb 
dizájnjának járó díját söpörte be a Nissan formatervezői-
nek alkotása. A hivatalos szöveg szerint a japán kézműves 
hagyományokat a modern technológiákkal ötvöző csata-
hajó a merész vonalak alatt egyébként tágas és praktikus, 
hatüléses utasteret rejt, ahol monitorok garmadája és szá-
mos meghökkentő formai elem várja az utasokat.

Lexus LF-1 Limitless
A Lexus híres a progresszív dizájnjáról, ám éppen a leg-
nagyobb SUV-jük, az LX nem volt több eddig egy némi-
leg átrajzolt Toyota Land Cruisernél. Az LF-1 formatanul-
mány méretei azonban azt sugallják, eljött az ideje, hogy  
a zászlóshajó karosszériáját is beillesszék a márkaarcu-
latba. A nemrég bemutatott formaterv, ha – akár kisebb 
módosításokkal, észszerűsítésekkel – megvalósul, felráz-
hatja a szegmenst.

Honda Insight Prototype
Némi kihagyás után a japán autógyár 
újra beveti a környezetvédelem emb-
lematikus követének számító Insight 
modelljét, természetesen az elődjéhez 
képest alaposan korszerűsítve. A kocsi 
prototípusát idén év elején mutatták 
meg Észak-Amerikában, utalva rá, hogy 
a kétmotoros hibrid rendszerrel hajtott 
modell első számú felvevőpiaca ismét 
az Egyesült Államok lehet.

autós hírek
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„Házi” megoldások nélkül
Használjunk mindig speciális, autó-tisztítószereket és 
nem hagyományos folyékony mosószert vagy moso-
gatószert, mert ezek még a frissen viaszolt fényezést 
is károsíthatják. A szélvédők esetében is mellőzzük az 
otthoni ablaktisztítókat, mivel ammóniatartalmuk nem 
tesz jót a védőfóliának. A használt eszközökre is figyel-
jünk oda! A konyhai edények elmosására használt szi-
vacs például elsőre puhának tűnhet, de valójában 
súrolókefeként működhet az autón. Az autómosásra 
használt speciális kesztyűt vagy mikroszálas szivacsot 
megtapintva egyből érezzük majd a különbséget.

Otthon vagy autómosóban? És ha az 
utóbbit választjuk, akkor kézi vagy 
automata? Tavasszal egyre többen 
szembesü lünk újból ezekkel a dilem-
mákkal. A legfontosabb kérdés azon-
ban nem az, hogy hol, hanem: hogyan? 
A leggyorsabb és legkényelmesebb 
megoldás az automata autómosó, ám 
a minőség nem mindig garantált. Ha a 
jármű túl piszkos, akkor megsérülhet az 
autó fényezése – az előmosás ugyanis 
nem mindig távolítja el teljes mértékben 
a szennyeződéseket, ha pedig a karosz-
szérián lerakódások maradnak, a nagy 
méretű kefék gyakorlatilag csiszolópa-
pírként működnek. 
A kézi autómosás hosszadalmasabb, de 
jóval alaposabb eredményt nyújt. Ha 
magunk látunk hozzá a jármű tisztítá-
sának, nagyon fontos, hogy betartsunk 
néhány szabályt, vagy legalábbis tudjuk, 
mire figyeljünk oda, ha kézi autómosóba 
visszük a négykerekűt.

Árnyék és sok víz
Az otthoni mosás a megfelelő hely-
színnel kezdődik. Napos időben min-
denképpen árnyékos helyre álljunk be 
az autóval, és várjuk meg, amíg kihűl 
a karosszéria. Mivel a meleg felületen 
a víz és a tisztítószerek hamar elpáro-
lognak, megnő az esélye annak, hogy 
foltokban rászáradnak a fényezésre. 
A következő lépés a megfelelő sze-
rek és eszközök előkészítése: a tökéle-
tes végeredményhez szükségünk lesz 
két vödörre, két autómosó szivacsra, 

felnitisztító szerre és kefére, pH-semle-
ges autósamponra, üvegtisztítóra, vala-
mint mikroszálas kendőkre.
És természetesen vízre, hiszen az előmo-
sással kezdünk. Ha nem rendelkezünk 
speciális, magas nyomású autómosóval, 
akkor a kerti locsolóslag is megteszi. 
Erős vízsugárral alaposan öblítsük át az 
autót, de figyeljünk oda, hogy legalább 

30 centiméter távolságról permetezzük 
a járművet. Kezdjük a tetővel, és mindig 
felülről lefelé, szakaszosan haladjunk – 
csak akkor lépjünk tovább, ha végeztünk 
egy adott felülettel, és meggyőződtünk 
róla, hogy nem maradt meg semmilyen 
folt, piszok, szennyeződés.  Fontos, hogy 
ne függőleges, hanem vízszintes mozgá-
sokkal haladjunk.

Kétvödrös „technológia”
Mivel a keréktárcsák esetében az adott 
ötvözetnek megfelelő, saját tisztítószert 
kell használnunk, mindig alaposan olvas-
suk el a használati utasítást. Ha nem 
tudjuk, milyen ötvözetű a keréktárcsa, 
válasszunk savmentes, pH-semleges 
felnitisztítót. Az előmosás után rögtön  
a felnikkel kezdjünk, majd miután mind 

a négyet megtisztítottuk, jöhet a sampo-
nozás. Ehhez a művelethez lesz szüksé-
günk a két vödörre: az egyikbe tiszta 
víz kerül, a másikba autósamponos. 
Az autómosó szivaccsal elemenként 
haladva mossuk le a járművet úgy, hogy 
minden karosszériaelem után öblít-
sük ki a szivacsot. Így a lemosott kosz 
nagy része nem kerül vissza a sampo-
nos vízbe. Ezután alaposan öblítsük le 
az autót tiszta vízzel, majd töröljük szá-
razra mikroszálas törlőkendővel vagy 
szarvasbőrrel.
A körültekintő autóápolás ezzel még 
nem ért véget: a viaszos kezeléssel 
ugyanis szinte megfiatalíthatjuk az autót. 
A legjobb eredményt a karnaubatar-
talmú viaszokkal érhetjük el: a tisztára 
mosott, száraz karosszériára vékonyan 
felkenve, majd a viasz kikeményedése 
után lágyan átdörzsölve csodát tesz a 
fényezéssel. Ráadásul UV-álló és vízle-
pergető hatású, így az autó, akár három 
hónapig is megtartja ragyogó fényét.

Í G Y  T I S Z T Í T S D  M E G  K Í V Ü L R Ő L !

Nagy tavaszi 
autótakarítás

A tavasz a megújulás ideje – nemcsak a természetben, de a garázsban 
is. A jó idő beköszöntével érdemes az autónk külsejét is formába hozni, 

ehhez hoztunk néhány hasznos gyakorlati tudnivalót és pár remek ötletet.

Kívül-belül
Ha nemcsak autód külsejét, 
hanem a  belsejét is szeretnéd 
újjávarázsolni, a MOL-kutakon 
szuper segítséget találsz hozzá!

Turtle Wax  
autóápoló viasz 
500 ml, többféle

999 Ft/db
1998 Ft/l

Armor All  
autóápoló kendő 

A 100 Ft kedvezményre  
jogosító kupont keresd  
a 31. oldalon!

autóval az élet
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A Suzuki a kilencvenes évek eleje óta gyárt autókat Magyarországon. 
Az Esztergomban készülő három típus mindegyike meggyőző 

alternatíva a kategóriáján belül.Variációk egy témára

Immár több mint negyedszázada a mi 
autónk – tavaly pedig piacra került 
a friss, ötödik generáció, amely a márka 
új fejlesztésű, HEARTECT nevű plat-
formjára épül. Az új padlólemez és 
felfüggesztés a korábbinál jóval dina-
mikusabb vezetési élményt tesz lehe-
tővé, ami összhangban áll a sportos 
benyomást keltő, alacsony, rövid és 
széles kiállású karosszériával. A belső 
tér minden értelemben nagyot nőtt: 
egyrészt jóval tágasabb, az alacsony 
üléshelyzet bőséges fejteret biztosít, 
másrészt technológiailag is a legmo-
dernebb szintet képviseli. A héthüvely-
kes érintőképernyőről immár a csatla-
koztatható okostelefonunk funkciói is 
irányíthatóak, és rendelkezésre állnak 
az Apple CarPlay, az AndroidAuto és a 
MirrorLink technológiák is.

A japán márka közel harminc éve 
gyárt off-road modelleket Vitara 
név alatt, a 2014 vége óta a piacon 
lévő negyedik generációval viszont 
a crossover szegmens felé nyitott 
– azzal együtt, hogy a dobozforma 
továbbra is terepjárós. A belső tér 
mutatós, de nem hivalkodó, mindez 
példás ergonómiával párosul, míg a 
jól formázott, kényelmes ülések és 
a kormány is tág határok között állít-
ható. A nagyon jó ár/érték arányt 
kínáló modell csomagtere a szeg-
mens átlagát hozza, viszont jól 
pakolható. Az alapesetben fronthaj-
tású Vitara mindegyik motorja társít-
ható az Allgrip összkerékhajtással is, 
mely esetében a vezető a középkon-
zolon található tárcsa segítségével 
választhatja ki az adott útviszonyok-
hoz megfelelő üzemmódot.

H/SZ/M 3840/1735/1495 mm

Tengelytáv 2450 mm

Csomagtér 265/947 liter

Motorválaszték 2 benzines

Teljesítményszint 90-112 LE

Átlagfogyasztás 4,0-5,0 l/100 km

Alapár 3 920 000 Ft

Felszereltség A GL, GL+ és GLX szintek-
ben kapható autóhoz alapáron jár töb-
bek között a hazakísérő fény, a LED-es 
nappali menetfény, a multifunkciós, 
bőrborítású kormány és a klímaberen-
dezés is. Opcionálisan pedig elérhető 
a radaros, kétérzékelős fékasszisztens 
és a sávtartó asszisztens is.

Meghajtás A friss fejlesztésű, 1,0 lite-
res, turbófeltöltéses Boosterjet ben-
zines motor 112 lóerős, míg a szin-
tén benzines,1,2 literes Dualjet 90 
lovas – ez utóbbi összkerékhajtással 
is párosítható. Mindkettő fogyasztása 
tovább csökkenthető a kompakt vil-
lanymotor és egy lítiumion-akkumu-
látor kombinációjából álló okoshibrid 
technológiával. 

H/SZ/M 4175/1775/1610 mm

Tengelytáv 2500 mm

Csomagtér 375/1120 liter

Motorválaszték 2 benzines, 1 dízel

Teljesítményszint 120-140 LE

Átlagfogyasztás 4,2-5,5 l/100 km

Alapár 4 590 000 Ft

Felszereltség A kifejezetten kedvező 
alapár hét légzsákot, start-stop auto-
matikát, vészfékasszisztenst, gumi-
abroncsnyomás-ellenőrző rendszert, 
légkondicionálót, multifunkcioná-
lis kormányt, ledönthető hátsó ülést, 
négy hangszórós audiorendszert, 
Bluetooth-kapcsolatot és USB-portot 
tartalmaz.

Meghajtás A Vitarához két, egyaránt 
1,6 literes és 120 lóerős motor jár – 
az egyik benzines, a másik dízel, ez 
utóbbi 320 Nm-s forgatónyomatéka 
már 1750-es fordulatszámtól rendel-
kezésre áll. A Vitara S-ben 1,4-es, 140 
lóerős benzines turbómotor dolgozik, 
amelyet – a másik benzineshez hason-
lóan – automata váltóval is lehet kérni.

H/SZ/M 4300/1785/1580 mm

Tengelytáv 2600 mm

Csomagtér 430/1269 liter

Motorválaszték: 2 benzines, 1 dízel

Teljesítményszint 112-140 LE

Átlagfogyasztás 4,2-5,9 l/100 km

Alapár 4 990 000 Ft

Felszereltség Az SX-4S-Cross nagyvo-
nalú: kevés kompakt méretű modell 
kínál alapáron hét légzsákot, sebes-
séghatárolós tempomatot, vészfék-
asszisztenst, gumiabroncsnyomás-
ellenőrző rendszert, légkondicionálót, 
multifunkcionális kormányt és USB-
portot. A csúcsot jelentő Elegance 
Plus szinthez már ülésfűtés, panorá-
matető és intelligens kulcs is tartozik.

Meghajtás A háromhengeres, 1,0 literes 
Boosterjet benzines motor egy jóval 
nagyobb erőforrás teljesítményét 
nyújtja: 111 lóerős és 170 Nm a maxi-
mális forgatónyomatéka. A motorcsa-
lád másik tagja az 1,4-es benzines, 
140 lóerővel. A dízelkínálat az 1,6-os, 
120 lovas egységből áll. 

SUZUKI  
SWIFT

SUZUKI  
VITARA

Az SX-4 S-Cross a márka első igazi 
crossovere, vagyis egy olyan modell, 
amely több kategória előnyeit ötvözi. 
A másfél éve jelentős frissítésen 
átesett típus esetében már a forma 
is elárulja, hogy többfunkciós jár-
műről van szó, amely partner szinte 
bármilyen életmódhoz – ugyanúgy 
megfelel az aktív egyedülállók és 
párok, mint a családok igényeinek 
is. A 18 centi méteres hasmagasság-
nak és az opcionális Allgrip 4 × 4-es 
rendszernek köszönhetően pedig 
könnyebb terepen is elboldogul. 
A dizájn nemcsak az esztétikumot 
szolgálja, de a praktikumot is. Az 
alacsony súly (a legkönnyebb ver-
zió mindössze 1085 kg) és az aero-
dinamikus vonal vezetés a kedvező 
fogyasztást segíti, a 2,6 méteres 
tengelytáv pedig garancia a tágas 
belső térre.

SUZUKI SX-4  
S-CROSS 
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Az idei évet azzal kezdte, hogy átvehette  
a legjobb színésznőnek járó díjat a Golden 

Globe-on a Hatalmas kis hazugságok (Big Little 
Lies) című sorozatban játszott szerepéért, mely-
nek már a folytatásáról is megállapodás született. 
Celeste agresszív férje árnyékában élő, összetett 
női karaktere nem áll távol a színésznőtől, hiszen 
Hollywoodban, amit gyakran a felszínesség fel-
legvárának titulálnak, Nicole Kidman továbbra is 
a komoly, intelligens és kockázatos szerepeket 
választja – a vásznon és azon kívül is. 

Különleges hónapokat tudhat maga mögött…
Valóban, csodás évem volt, ez is egy újabb bizo-
nyíték arra, hogy néha igazán rejtélyesen alakul az 
élet, hiszen mindez épp abban az évben történt, 
amikor betöltöttem az ötvenet. Fiatalabb koromban 
folyamatosan próbáltam beilleszkedni, igazodni  
a szabályokhoz, ausztrálként úgy gondoltam, hogy 
amerikaibbnak kell lennem, hogy belepasszoljak 
egy adott sémába. Mára azonban megtanultam 
elengedni ezeket a dolgokat, így sokkal felszaba-
dultabb vagyok művészileg, bátrabban követem  
a filmesek és az írók elképzeléseit.

Ez nem lehetett könnyű a Hatalmas kis hazugsá-
gok esetében.
Valóban, nem volt mindig könnyű, előfordult, hogy 
védtelennek és sérülékenynek éreztem magam 
Celeste szerepében. De megcsináltam, mert úgy 
tekintettem rá, mint egy művészi kalandra – amit 
imádok. Csak azokat a munkákat vállalom el, ame-
lyek igazi szenvedélyt ébresztenek bennem.

A sorozat komoly siker lett, és nagyon gyorsan  
a nők erejének és barátságának jelképévé vált. 
Ez egy szenvedélyes mű, szenvedélyes nők-
ről, akik történetesen a való életben is barátok. 
Reese (Reese Witherspoon) és én hosszú ideje 

bosszankodtunk azon, hogy nem kapunk össze-
tett, érdekes szerepeket. Aztán rátaláltunk erre  
a könyvre, és ráébredtünk, hogy ez az, amit keres-
tünk. „Vágjunk bele!” – mondtuk. Saját magunknak 
teremtettük meg a lehetőséget, és mi osztottuk  
a szerepeket. Így Laura Dern, aki egy igazán fan-
tasztikus nő, szintén nagyon jó barátom lett, Zoë-t 
(Zoë Kravitz) pedig már gyerekkora óta ismerem.  
A próbákon tehát nem kellett eljátszanunk a barát-
ságot, ez egyszerűen adott volt.

Az időzítés nem is lehetett volna aktuálisabb, 
hiszen pont akkor vetette fel a családon belüli 
erőszak kérdését, amikor a hírekben is egyre 
több szexuális visszaélésről lehetett hallani. 
Gondolták volna, hogy ekkora sikere lesz?
Azt gondoltuk, hogy a nők egy szűkebb rétegét 
fogja igazán megérinteni, főleg azokat, akiknek 
iskolás gyerekeik vannak. Fantasztikus látni, hogy  
a sorozat a világ számos pontjára eljutott, és hogy 
mekkora hatást gyakorolt a nézőkre. Megdöbbentő, 
hogy a tévé ma mennyire összeköti az embereket 
a föld különböző pontjain. Olyan érzés, mintha egy 
világsikerű filmben játszottunk volna. Én hiszek  
a művészet erejében, úgy gondolom, közelebb 
hozhat minket egymáshoz. Kevésbé leszünk magá-
nyosak, összehoz minket, megnevettet, megríkat, 
érzéseket kelt bennünk, ez pedig fantasztikus.

Sok jövőbeli projektjében producerként is közre-
működik. Szeretné, ha a nők nagyobb szerepet 
kapnának a filmszakmában?
Nagyszerű lehetőség, ha az ember olyan helyzetben 
van, hogy csak úgy felhívhatja Laura Dernt egy sze-
repajánlattal, vagy ha elolvas egy könyvet, azt mond-
hatja a szerzőjének: figyelj, ebből jó film lehet. Jó, ha az 
ember segíthet másokon, és lehetőséget adhat nekik. 
Ezt csinálja egy producer, én pedig nagyon élve-
zem ezt a munkát. Tény, hogy még hosszú utat kell 

„Elindíthatjuk a változást” 
N I C O L E  K I D M A N

Nicole Kidmannel a 2018-as Golden Globe-díjátadó után filmekről, 
családról, a nők helyzetéről és a filmvásznon elmesélt történetek által 

inspirált változás lehetőségéről beszélgettünk.

EXKLUZÍV 
INTERJÚ 

LOS ANGELESBŐL

címlapsztori

112018. MÁRCIUS



Új szerepekben
A tavalyi év sikerei után idén is 

viszontláthatjuk majd Nicole-t  
a vásznon és a tévéképernyőkön 
egyaránt. Jelenleg is játsszák az 
Egy szent szarvas meggyilkolása 
című thrillerét Yorgos Lanthimos 

rendezőtől, míg a sorozatrajongók 
A tó tükre című tévészéria második 

évadában élvezhetik a színésznő 
játékát. A jövőben pedig egy tőle 
igazán szokatlan szerepben, har-

cos sellőként is megmutatja magát 
az Aquaman című képregény-

adaptációban. „Szeretek új dolgo-
kat kipróbálni, és bár ez csak egy 
kis szerep lesz, de annál izgalma-

sabb” – meséli.

Ön színésznő, a férje, Keith Urban zenész-énekes. 
A gyerekek mit szólnak mindehhez? Szeretnének a 
nyomdokaikba lépni?
Amikor a gyerekeim kosztümben vagy kisminkelve 
látnak, azt hiszem, egy kicsit mindig összezavarod-
nak. Nem igazán értik, hogy mi történik. Egyelőre 
nem érdekli őket a munkánk, sőt unalmasnak tartják, 
ha a színpad mellett vagy egy forgatáson kell várniuk 
ránk – és ez jól is van így. Az például sokkal jobban 
izgatja a fantáziájukat, hogy milyen ruha van rajtam, és 
mindig el is mondják a véleményüket. Ők azok, akik 
formálnak engem, hiszen ráébresztettek arra, hogy 
egy kislány életében, álmodozásaiban mekkora sze-
repe van a ruhák pillanatnyi varázsának, ezáltal pedig 
én magam is újra elkezdtem érdeklődni a divat iránt.

Tavaly töltötte be az ötvenet. Hogyan élte meg ezt 
a kerek születésnapot?
Azt hiszem, az életem a helyén van, a dolgok egy-
szerűen elrendeződtek körülöttem, és ez iga-
zán nagy áldás. A legfontosabb, hogy megtanuljuk 
értékelni az életünket. Azt hiszem, ezért is érzem 
magam szerencsésnek és boldognak, amikor kimon-
dom, hogy ötvenéves vagyok. Tudom, mit jelent ez  
a szám, és tisztában vagyok vele, hogy nagy válasz-
tóvonal az ember életében, de ez így van rendjén.

megtennünk, hogy a szakmában – legyen szó rende-
zőkről vagy írókról – egyenlőség legyen a nők és a 
férfiak között. Ez azonban elkezdte összekovácsolni a 
nőket: megvédjük és segítjük egymást, lehetősége-
ket teremtünk, és azon ügyködünk, hogy minél több 
női rendezővel és íróval dolgozhassunk együtt. De 
akármennyire is szeretnénk mindent azonnal megvál-
toztatni, ezt az utat csak lassan poroszkálva, sok türe-
lemmel lehet megtenni. A kezünkben van a lehetőség, 
hogy megmutassuk az irányt, és ezzel mozdítsuk elő  
a változást. Nemcsak Hollywoodban, hanem bárhol. 

A filmezés mellett más szenvedélye is van?
A legnagyobb szenvedélyem a családom, a szerel-
mem. A minap a legkisebb lányom nézett minket a 
tévében, és azt mondta nekem: te meg papa állan-
dóan csókolóztok. Fantasztikus érzés volt ezt hal-
lani a lányomtól! Mondhatjuk úgy is, hogy szen-
vedélyesen dolgozom azon, hogy felneveljem  
a gyerekeimet, és sok időt töltsek a férjemmel. 
Az édesanyámhoz is ragaszkodom, hiszen neki is 
köszönhetem, hogy az vagyok, aki, és a mai napig 
tanulok tőle. Mindig is központi szerepet töltöttek be 
az életemben a szeretteim, kislánykorom óta arra 
vágytam, hogy saját családom legyen, hogy adhas-
sak nekik, és egy összetartó család részese lehessek.

Nicole Kidman
•  16 évesen kezdett színészkedni 

Ausztráliában.
•  1994-ben a UNICEF, 2006-ban 

pedig az ENSZ női jószolgálati 
nagykövete lett.

•  Ő az első ausztrál színésznő,  
aki Oscar-díjat vehetett át.

Legfontosabb díjai:
•  Oscar-díj, BAFTA-díj  

– Az órák (2002)
•  Golden Globe – Hatalmas kis 

hazugságok (2017), Átkozott 
boszorkák (2008), Az órák (2002), 
Moulin Rouge (2001),  
Majd megdöglik érte (1995) 

•  Emmy-díj – Hatalmas kis 
hazugságok (2017)

Március 8.
Tedd különlegessé!
Lepd meg kedvesedet nőnap alkal-
mából egy desszerttel, amit a MOL 
töltőállomásokon is beszerezhetsz.

Belgian Seashells és Heart 
Belga CsokoládéPraliné 
65 g  

999 Ft
(15 369 Ft/kg)

Belgian Seashells Belga 
CsokoládéPraliné 
250 g  

2239 Ft
(8956 Ft/kg)

címlapsztori
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Fürdőzős ünnepek Igalon
A nagy múltú gyógyfürdő széles körű szolgáltatásai 
már önmagukban is felüdülést ígérnek a fürdőzés és a 
wellness szerelmeseinek, ám a húsvét Igalon is alkal-
mat teremt arra, hogy a megszokott fürdőprogramot 
még izgalmasabbá tegyék. Akik húsvétkor ellátogat-
nak a Somogy megyei település fürdőjébe, azoknak 
igazán pezsgő és vidám hétvégében lehet részük.  
A március 31. és április 2. között zajló eseménysorozat 
elsősorban a családokra fókuszál, hiszen a sztárven-
dégekkel – a Pa-dö-dővel és Weisz Viktorral – színe-
sített zenés műsor mellett lesz például nyuszisimoga-
tás és családi tojásvadászat is. A szervezők a fürdő 
területén rejtenek el tojásokat különböző számokkal, 
és aki megtalál egyet, az a recepción jelentkezhet az 
adott számú tojáshoz tartozó ajándékért. A gyereke-
ket emellett kézműves foglalkozások várják és még 
egy locsolóversmondó versenyen is megmérettet-
hetik magukat. Húsvéthétfőn egy egész napos kéz-
műves vásárral koronázzák meg az ünnepi hétvégét. 
A programból természetesen nem hiányozhatnak az 
igazi fürdős élmények sem, hiszen zenés fürdőzés és 
szaunaszeánszok teszik teljessé a kikapcsolódást.

Időutazás régi várainkba
Ha húsvétkor a hegyekbe vágyunk, érdemes a 
Zempléni-hegység, azon belül is a füzéri vár felé 
venni az irányt. Április 1-jén és 2-án tartják ugyanis 
a XII. tavaszi Várkapu-tárogatót hagyományőrző és 
gasztronómiai programokkal. A hazánk festői szép-
ségű vidékén álló vár valószínűleg már a tatárjá-
rás előtt is létezett, és napjainkra nagyrészt telje-
sen felújított állapotban várja a látogatókat, akik 
igazi történelmi időutazáson vehetnek részt. Korhű 
ruhákba öltözött vezetők segítségével ismerkedhe-
tünk meg a vár történetével, épületeivel. Húsvétkor 
történelmi játszótér, hadibemutatók, tárlatvezetések, 
párbajbemutatók és középkori életképek várják a 
nézelődőket. A vár mellett a kilátás teszi felejthetet-
lenné a füzéri kirándulást. Sokat elárul a környékről, 
hogy 2008-ban a füzéri várhegy – amelynek terü-
letén számos ritka növényfaj található – elnyerte 
a Magyarország természeti csodája címet.
Szintén az ország északi részén, bár jóval közelebb 
a fővároshoz található a kisnánai vár, amely a Mátra 
egyik kimagasló látványossága. A Gyöngyöshöz 
közeli, majdnem ezeréves múltra visszatekintő kis-
nánai várban is szerveznek húsvéti programokat: 
a látogatókat kisállat-simogatóval, tojáskereséssel, 
ügyességi játékokkal, kézműves foglalkozásokkal 
és korabeli bemutatókkal várják április 1-jén és 2-án. 

Reneszánsz húsvét Bikalon
Ha szeretünk utazni a történelmi időkben, akkor Pécs 
környékén kihagyhatatlan úti cél lehet a bikali rene-
szánsz élménybirtok, amely húsvétkor is különle-
ges programokat kínál. A tavaszköszöntő Kemencés 
Gasztrofesztiválon bárányból készült csemegékkel 
várják az időutazókat. Emellett lesz „nyusziszépség-
verseny” és csokitojás-kereső vetélkedő is, a jó han-
gulatról pedig a Szelindek zenekar gondoskodik.  
A reneszánsz kultúráját és művészetét, építészetét 
megjelenítő élménybirtokon találkozhatunk Takács 
Máté világbajnok íjásszal, avagy a mohácsi Robin 
Hooddal is. Az élménybirtokon a húsvéti egyedi 
programok mellett megelevenednek a magyar rege-
világ történetei, bemutatják a korszak jellemző mes-
terségeit, a lovagi küzdőtéren pedig vitézi párbajo-
kat, csatajeleneteket és lovasbemutatókat láthatunk. 
A gyermekek számára külön kézműves és ügyességi 
foglalkozásokkal készülnek: ezekből nem hiányozhat-
nak a középkori játékok, köztük az apródképző, ahol 
megismerkedhetnek a lovagi erényekkel és megta-
nulhatják a bajvívás fortélyait.  

felfedező túra a szarvasi 
arborétumban

A húsvét kiváló alkalmat teremt arra, hogy felfedezzük 
hazánk egyik legszebb arborétumát, a Békés megyei 
Szarvason található Pepikertet, ahol az ország egyik 
legjelentősebb fagyűjteménye található mamutfenyő-
vel és mocsárciprusokkal. A kert nevét az azt létrehozó 
olasz származású Bolza Józsefről kapta, akit Pepinek 
becéztek. A csodálatos növényzet tanulmányozása köz-
ben Pepi gróf varázstanyáját is felfedezhetik az érdeklő-
dők, valamint a Titkok kertjét, ahol logikai és ügyességi 
feladatok megoldásával megfejthető az elvarázsolt kert 
titka, a természet üzenete. A gyerekeket és a játékos 

Húsvét? Útra fel!
K A L A N D VA D Á S Z AT  É S  I D Ő U TA Z Á S

A húsvéti hosszú hétvége remek alkalmat ad arra, hogy autóba  
pattanva igazán egyedi tavaszi programokon vegyünk részt az ország 

valamely, általunk még fel nem fedezett pontján, vagy akár a határon túl. 
Ha még nincs ötletetek, hogy merre induljatok, segítünk!

utazás
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kedvű felnőtteket lengőteke, sakk- és malompálya, 
torpedó, valamint gyufás fejtörő várja a szabadban. 
Március 30. és április 2. között a szokásos programot 
húsvéti különlegességekkel színesítik.

Vásár és borozás az ausztriai 
Rusztban

Ha a határon túlra ruccannánk ki, a Fertő tó kör-
nyéke tökéletes célpont lehet tavasszal, ráadá-
sul ezen a vidéken több kisebb-nagyobb telepü-
lésen találunk húsvéti programokat, vásárokat.  
A gólyák és a bor városaként ismert bájos han-
gulatú Rusztban minden évben rendeznek hús-
véti vásárt. A városi múzeumban idén március 15. 
és április 1. között délutánonként az érdeklődő-
ket tavaszébresztő kiállítás és vásár várja, ahol sok 
más mellett különböző nemzetek hímes tojásai és 
kerti dekorációk lesznek láthatók. Rusztba azon-
ban nem csak ezért érdemes ellátogatni. Tavasztól 
őszig a város a gólyák kelepelésétől hangos, néhá-
nyuk el sem repül ősszel, olyan jól érzi magát. 
Ruszt ráadásul világörökségi védettséget élvez, 
középkori városfallal övezett belvárosában szinte 
minden épület műemlék, melyekben hangulatos 
éttermeket és borozókat is találunk. A város lakói-
nak évszázadok óta a szőlő- és bortermelés volt a 
fő megélhetési forrása. Érdekesség, hogy 1524-ben 
kaptak a ruszti borászok engedélyt arra a ki rályi 
udvartól, hogy egyfajta márkajelzésként feltüntes-
sék az R betűt a hordóikon, amely a mai napig meg-
maradt a ruszti borok parafa dugóin.

Húsvéti vigadalom az erdélyi 
Kalotaszentkirályon

Ha még messzebbre vágyunk, akkor Erdély kiváló 
célpont húsvét idején. A Kolozsvárhoz közeli 
Kalotaszentkirályon bőven akadnak programok, de 
a környék számos kirándulási lehetőséget is tartogat. 
Érdemes ellátogatni például a közeli Magyarvalkóra, 
amely a XIII. századi erődtemplomáról híres, vala-
mint itt található a Jékely Zoltánról elnevezett iro-
dalmi kert is. Ne hagyjuk ki a festői szépségű Stanciu- 
patak völgyében található Székelyjó-vízesést sem, és 
ha időnk engedi, tegyünk egy kirándulást a Meleg-
Szamos völgyébe is. Ha több napot szeretnénk 
Kalotaszentkirályon maradni, a helyi családoknál 
találhatunk szállást, a település háziasszonyai pedig 
a tojásfestés fortélyaiba is bevezetnek minket. A hús-
vétvasárnap zárásaként zenés-táncos mulatság veszi 
kezdetét népviseleti bemutatóval és a helyi néptánc-
csoport fellépésével, húsvéthétfőn pedig nem marad-
hat el a hagyományos locsolkodás sem.

*Az ajánlat egy tavaszi tojássaláta és egy 0,5 l-es NaturAqua  
(szénsavas, szénsavmentes, enyhe) együttes vásárlása esetén érvényes.
**Az ajánlat egy sonkás-tormakrémes szendvics és egy  
0,5 l-es NaturAqua (szénsavas, szénsavmentes, enyhe)  
együttes vásárlása esetén érvényes.
***Az ajánlat pénzbedobós italautomatákra nem vonatkozik.  
Az ajánlat időtartama 2018. 03. 01–31.

Útravaló
Ha útközben megéhezel, a kijelölt MOL 
töltőállomásokon mindig találsz valami 
harapnivalót!

Tavaszi tojássaláta +  
0,5 l NaturAqua* 

899 Ft-tól

Sonkás-tormakrémes 
szendvics + 0,5 l NaturAqua** 

799 Ft-tól

Minden friss kávé dupla 
Multipontot ér!*** 
Vásárolj friss kávét a kijelölt  
MOL töltőállomásokon és most dupla 
Multipontot írunk jóvá a kártyádon. 

utazás
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Minden megvan?

A nyuszi hozza

Ezzel locsoljatok

Húsvéti nyuszi 
plüssjáték 
15 cm (többféle)

1899 Ft/db

Húsvéti bárány 
plüssjáték 

24 cm

3899 Ft/db

Húsvéti kölni 
15 ml, többféle

399 Ft/db

Bailey's
0,7 l

5999 Ft
8570 Ft/l

Rézangyal
0,04 l (többféle)

699 Ft
17 475 Ft/l

A húsvét idén korán érkezik, március utolsó hétvégéjén ünnepeljük.  
Itt az ideje a friss, könnyű húsvéti fogásoknak, a közös tojásfestésnek, 

ajándékvadászatnak a kertben, és persze a locsolkodásnak.  
A készülődéshez a MOL-kutakon is találtok segítséget!

ajándék ifjú locsolóknak

Bátorítás a nagyoknak

kinder  
húsvéti nyúl

75 g

1099 Ft
14 653 Ft/kg

Milka Oreo tojás
86 g

899 Ft
10 453 Ft/kg 

kindertojás 
20 g

299 Ft
14 950 Ft/kg

Húsvéti választékunkat keresse március 15-től a töltőállomásokon.  
A választék töltőállomásonként eltérhet.

shop
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Tojással, zöld levelekkel, friss zöldfűszerekkel érkezik a tavasz. Használjuk ki, 
hogy végre megint feltankolhatjuk a szervezetünket vitaminnal, de húsvét 

alkalmából próbáljunk ki néhány ínycsiklandozó édességet is.

A nyúlon túl...
Hozzávalók: 
•  200 g nyers lazacfilé
•  200 g bébispenót
•  1 db mogyoróhagyma
•  1 evőkanál vaj
•  2 evőkanál tejföl
•  só, frissen őrölt bors
•  1 csipet szerecsendió
•  8 db fürjtojás
•  vaj a formákhoz

Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra. 
Kerítsünk 4 db kisebb, tányér 
méretű sütőformát, vajazzuk ki 
őket és helyezzük egy tepsire.  
A lazacot vág juk uj jnyi vas-
tagságú szeletekre és osszuk 
el a sütőformákban négyfelé. 
Tisztítsuk meg a spenótot és 
vágjuk durvára. Hámozzuk meg 
a hagymát és vágjuk f inomra. 
Tegyük serpenyőbe, dobjuk rá 

a spenótot és hagyjuk, hogy 
összeessen. A tűzről levéve 
keverjük bele a tejfölt, sózzuk-
borsozzuk, reszeljünk rá szere-
csendiót, majd kanalazzuk a for-
mákba. Minden formába üssünk 
2-2 fürjtojást és kissé rázzuk 
meg. A tepsit tegyük a sütőbe, 
öntsünk bele kb. 2 cm magasan 
vizet. 15 perc sütés után vegyük 
ki és tálaljuk forrón!

Lazacos-spenótos kosárkák

Spenótleves tojással

Hozzávalók: 
•  4 db tojás
•  1-1 kis csokor friss kapor és snidling
•  4 db mogyoróhagyma
•  150 g zeller
•  1 db kisebb burgonya
•  1 gerezd fokhagyma
•  400 g friss spenótlevél
•  1 kis csokor hónapos retek
•  1 evőkanál vaj
•  600 ml zöldség alaplé vagy víz
•  só, frissen őrölt bors
•  3 evőkanál tejföl

A tojásokat főzzük meg, hűtsük ki, majd 
vágjuk kockákra. Tegyük a vajat, a spe-
nótot, az apró kockákra vágott burgo-
nyát és az áttört fokhagymagerezdet egy 
lábasba, majd közepes hőfokon kezdjük 
kevergetni. Amikor a spenót összeesik, 
és illatozni kezd a fokhagyma, öntsük 
fel az alaplével. Adjuk hozzá a felaprított 
fűszernövényeket, a pici kockákra vágott 
zellert, sót-borsot és a mogyoróhagymát 
is. Főzzük a forrástól számított 10– 15 per-
cig közepes hőfokon. Ezután egy szűrő-
kanálnyi zöldséget vegyünk ki belőle, 
turmixoljuk le, adjuk hozzá a tejfölt, majd 
csorgassuk vissza a levesbe és forraljunk 
rajta egyet. Tálaljuk extra vékonyra szelt 
retekkel és a tojáskockákkal díszítve, de 
tehetünk mellé levesgyöngyöt vagy hir-
telen sütött bacon csíkokat is.

gasztro
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Töltött húsvéti zsemle

Hozzávalók:
•  250 ml langyos tej
•  25 g friss élesztő
•  50 g kristálycukor
•  500 g liszt
•  1 narancs reszelt héja
•  kiskanál őrölt fahéj, szere-

csendió, gyömbér, só
•  50 g puha vaj
•  1 tojás + 1 tojás sárgája
•  100 ml tej
•  50 g liszt
•  házi lekvár vagy nutella

A langyos tejbe belemor-
zsoljuk az élesztőt, hozzá-
adunk egy kiskanál cukrot, 
majd 15 perc alatt felfuttat-
juk. Egy tálba összeöntjük a 
lisztet, a sót, az őrölt fűszere-
ket, hozzá a maradék cukrot,  
ráreszeljük a narancs héját 

és alaposan elkeverjük . 
Ebbe öntjük a felfutott élesz-
tőt , majd apránként hoz-
záadjuk a tejet, a tojást, az 
olvasztott vajat, és kellemes 
tészta állagúra dagasztjuk. 
Langyos helyen egy órán 
át kelesztjük, majd újra elő-
véve lisztezett deszkán 16 
részre osztjuk. Az egyes 
részeket kinyújtjuk, köze-
pükre lekvárt vagy nutellát 
teszünk, összecsípjük a szé-
leiket és lefelé fordítjuk, majd 
fél óráig pihentetjük. A tetejü-
ket tojássárgás tejjel beken-
jük, bevagdossuk. 190 fokos 
sütőben, sütőpapírral bélelt 
tepsiben 20 perc alatt arany-
barnára sütjük őket úgy, 
hogy alulra egy vízzel telt 
tepsit helyezünk.

Hozzávalók: 
•  350 g répa
•  4 db tojás
•  200 g kristálycukor
•  2 csomag vaníliás cukor
•  csipet só
•  120 g liszt
•  2 evőkanál étkezési 

keményítő
•  1 csomag sütőpor
•  1 kiskanál őrölt fahéj
•  150 g őrölt mandula
A krémhez:
•  350 g porcukor
•  200 g natúr krémsajt
•  1 db narancs héjastól
•  20 ml narancslikőr 

(elhagyható)
•  70 g vaj
A dekorációhoz:
•  apró csokitojások

Tisztítsuk meg a répát és 
reszeljük le, vegyük ketté a 
tojásokat és keverjük össze a 
sárgákat a répával. A fehérjéből  

30 g cukorral verjünk kemény 
habot. A maradék cukrot adjuk 
a répás masszához. Keverjük 
össze a lisztet, a keményí-
tőt, a sütőport és a fahéjat, s 
kanalazzuk a répás keverék-
hez. Végül adjuk hozzá az 
őrölt mandulát és óvatosan 
keverjük bele a habbá vert 
fehérjét is. Béleljünk ki egy 
26 cm-es formát sütőpapír-
ral, öntsük bele a keveré-
ket és tegyük 180 fokra elő-
melegített sütőbe. 50 perc 
sütés után vegyük ki és hűt-
sük le. A krém hozzáva-
lóit keverjük egyneműre, a 
kész tortatésztát vágjuk két 
lapra, és töltsük közé a krém 
felét, majd a tetejére a másik 
felét. Díszítsük csokoládé-
reszelékkel, csokitojások-
kal, húsvéti édességekkel. 
Tálalás előtt tegyük fél órára 
hűtőszekrénybe.

Narancskrémes répatorta

gasztro e

ELŐFIZETŐI AJÁNLAT

1 ÉVES ELŐFIZETÉS* 

5940 FT

vincebudapest.hu

Az ajánlat a 2018.03.08-ig befizetett előfizetésekre érvényes.

(az ár TarTalmazza a belFöldi kézbesíTési díjaT)

előfizetés: vincemagazin.hu

KERESSE A MAGAZINT MINDEN HÓNAPBAN AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!
Fac e b o o k .co m / v i n c e m aga z i n
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Újabb magyar Oscar?

Hollókő, Ófalu

Hollókői  
Húsvéti Fesztivál

március 30. – Április 2.

Folklór, hamisítatlan palóc gasztronó-
mia és életöröm, népszokások, locsol-
kodás, koncertek és gyerekprogramok. 
Felsorolni is nehéz, mennyi élmény várja 
a család apraja-nagyját a Világörökség 
részét képező nógrádi faluban a négy-
napos húsvétköszöntő fesztiválon. 
Megelevenednek a bájos település köves 
utcái, az Ófalu parasztházai, és valamennyi 
látogató úgy érezheti, igazi időutazáson 
vesz részt a hagyományok felidézésével.

Budapest, Madách Színház

Müller Péter:  
Szomorú vasárnap

bemutató: március 29.

Seress Rezső utolsó estje a Kispipa ven-
déglőben – így foglalható össze a két-
részes zenés dráma története, ám akik 
ismerik a legendás zeneszerző életét 
és tragikus sorsát, tudják, hogy az elő-
adás szellemisége sokkal tovább mutat 
ennél. Horgas Ádám rendezésében 
Rudolf Péter, Nagy-Kálózy Eszter és 
Nagy Sándor remekel a Madách Színház 
színpadán, Seress Rezső világhíres és 
örökzöld melódiáinak kíséretében.

Könyv

André Aciman:  
Szólíts a neveden

Az Oscaron is favoritnak számító nagy 
sikerű f ilm alapját adó bestseller a 
napokban megjelent a hazai könyves-
boltokban is. A számos irodalmi díjat 
elnyert regény az olasz Riviérán játszó-
dik a nyolcvanas években, főszereplője 
egy kamasz fiú, aki először éli át az igazi 
szerelmet a család nyaralóvendégeként 
felbukkanó ifjú kutató oldalán. A kritika 
szerint a Szólíts a neveden korunk egyik 
legcsodálatosabb szerelmi története, 
amely egy csapásra klasszikussá vált.

Benti és szabadtéri programokkal, kulturális csemegékkel is bőven ellát bennünket  
ez a hónap. Ha pedig remek filmélményekre vágyunk, válogassunk  

a legjobb női rendezők alkotásaiból, miközben Enyedi Ildikó Oscarjáért szorítunk.

Nőnapra szeretettel
A kijelölt MOL-kutakon nem-
csak nőnapon, hanem egész 
hónapban beszerezhetsz egy 
édes kis meglepetést.

Marcipános szív + 
Caffé Latte 

699 Ft
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Budapest, Papp László Sportaréna

Enrique Iglesias  
az Arénában

március 11–12.

Tizennyolc év után lép fel újra Magyar-
országon a Grammy-díjas spanyol éne-
kes. Iglesias 2018-as hétállomásos euró-
pai turnéjának egyik helyszíne Budapest, 
és szokásaival ellentétben a sztár nálunk 
két estén is az Aréna közönsége elé lép, 
tekintettel a latin zene szerelmeseinek 
hatalmas érdeklődésére. A felejthetetlen-
nek ígérkező óriáskoncerten felcsendül 
majd többek között a jól ismert Bailamos, 
a Hero, a Bailando és a Heart Attack is.

A januári Golden Globe-gála egyik 
emlékezetes jelenete volt , amikor 
Natalie Portman epés megjegyzéssel 
konferálta fel a legjobb rendezőnek 
járó díjat, arra utalva, hogy a mezőny-
ben egyetlen női jelölt sem kapott 
helyet. Szerencsére az Oscaron már 
más szelek fújnak, több női rendező 
neve is felbukkant a listán, ennek apro-
póján ajánlunk néhány kiemelkedő fil-
met női alkotóktól.
Külön öröm, hogy az egyik jelölt Enyedi 
Ildikó, akinek a legjobb külföldi film kate-
góriában versenyző Testről és lélekről 
című alkotását már nem kell bemutatni a 
hazai közönségnek. Az idei Oscar másik 
női sikertörténete Greta Gerwigé, aki a 
rendezői és a forgatókönyvírói ötös-
fogatban is helyet kapott, Lady Bird 
című drámáját pedig a legjobb filmnek 

járó díjra is jelölték. De rajtuk kívül is 
jó néhány női rendező van, aki megér-
demli a figyelmet.
A lengyel Agnieszka Holland által jegy-
zett A város alatt című filmet 2012-ben a 
legjobb idegen nyelvű film kategóriájá-
ban jelölték az Oscarra, de felejthetet-
len művei közé tartozik még az Európa 
vagy a Teljes napfogyatkozás is, a fiatal 
Leonardo DiCaprióval.
Szánjunk időt Claire Denis francia film-
rendező munkásságára is, aki rögtön 
első filmjével, az 1988-as Csokoládéval 
César-díjat nyert, és emellett olyan alko-
tásokat is köszönhetünk neki, mint a 
Kínzó mindennapok és a Jöjj el, napfény!

Sokunk meghatározó f ilmélménye a 
Zongoralecke, Harvey Keitellel és az ifjú 
Anna Paquinnal. Rendezője az új-zélandi 
Jane Campion, akit az 1994-es Oscar-
szezonban jelöltek ugyan a legjobb ren-
dezés díjára is, de végül az eredeti for-
gatókönyvnek járó elismerést vehette át.
Kathryn Bigelow nevét is meg kell említe-
nünk, ő ugyanis az egyetlen női alkotó, aki 
a 2009-es Bombák földjén című filmjéért 
– a legjobb filmnek járó díj mellett – átve-
hette a legjobb rendezőnek járó Oscart is. 
Itt az ideje, hogy ne csak a szakma, de a 
közönség is megtalálja az utat a női rende-
zőkhöz, hiszen bőven adnak okot rá, hogy 
megjegyezzük nevüket és alkotásaikat.

*Az ajánlat egy Marcipános szív és egy Caffé 
Latte együttes vásárlása esetén érvényes.

kultúra
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„Nem tudok visszaemlékezni olyan korai 
időkre, amikor ne lett volna dobverő a 
kezemben. Anyáék már az oviban vit-
tek magántanárhoz, ami nagyon jó volt. 
Általában sikerült teljesíteni, amit az oktató 
kért tőlem, de bevallom, már akkor is szíve-
sebben csináltam azt, amit akartam, ami ösz-
tönből jött” – meséli a 13 éves lázadó. És bár 
a szuperlaza szülők maximálisan támogat-
ják Soma szenvedélyét, a suli mégsem kerül-
het háttérbe, az angol két tannyelvű iskolá-
ban ugyanúgy kell teljesítenie, mint mindenki 
másnak. „Egy átlagos napom úgy zajlik, 
hogy felkelek, megreggelizek, nincs kedvem 
suliba menni, de persze anya mindig elvisz. 
Suli után pedig vagy hazamegyek tanulni, 
vagy különórára járok. Hétfőn a Debreceni 
Egyetemen van dobórám, szerdán és szom-
baton Molnár Kristóf segít abban, hogy még 
jobb legyek, de heti kétszer konditerembe is 
járok egy barátommal.”
A család profi logisztika szerint működik, 
Soma bevallása szerint édesapja a mene-
dzsere, ő kezeli a fiú hivatalos Facebook-
oldalát és szervezi a fellépéseit, míg anyu-
kája az első számú rajongója és a sofőrje is 
egyben, hozza-viszi Somát, és fáradhatatla-
nul rója a suli-különóra köröket. „A szüleim 
nagyon jó fejek, mindig hagynak zenélni, 

a dobfelszerelésem például a nappali kel-
lős közepén van. Csak anya megy el néha 
bevásárolni pont akkor, amikor elkap a hév. 
Ehhez pedig nem kell más, csak a zene meg 
a dob. Lámpalázam sem volt sosem, még 
akkor sem, amikor a Kismenők színpadán 
léptem fel hétről hétre. Szerencsés vagyok, 
mert valóban könyökből és csuklóból megy 
a játék. Bár bevallom, a tempómon még van 
mit javítani, hajlamos vagyok elsietni a dol-
gokat.” Nem így a lányokkal! Szerinte azzal 
még bőven ráér foglalkozni, és bár viszony-
lag sokat koncertezik együtt Az ének isko-
lájából ismert Juhos Zsófival, idei célja meg-
alapítani egy kizárólag fiúkból álló vérbeli 
rockbandát. És akkor talán teljesülne az a 
vágya is, hogy úgy tengesse átlagos napjait, 
mint legnagyobb példaképe, Nicko McBrain, 
az Iron Maiden dobosa. 

Balogh Soma
——

Iskola: Debreceni 
Rocksuli,

Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Kar 

Könnyűzenei Intézet

A MOL 
Tehetségtámogató 
Program Művészet-

tudomány kategória 
támogatottja

Rock, csajok, satöbbi
Mivel a gumilabda már kétévesen is csak azért kellett  

Balogh Somának, hogy legyen min dobolnia, a szüleinek nem volt 
kétsége afelől, hogyan tovább. Hát, így kell rocksztárt nevelni.
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példakép

INDULJON ÉLETED 
NAGY TÖRTÉNETE!
 MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM

Támogatottaink sorra bizonyítanak a sport területén.

Pályázz Te is!

A MOL Tehetségtámogató Program Sport kategóriában várja azoknak  

a 10–18 év közötti tehetségeknek a pályázatát, akik kiemelkedő eredményekkel 

rendelkeznek. A pályázaton eszközvásárláshoz vagy útiköltséghez lehet 

támogatást igényelni.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. március 31.

www.ujeuropaalapitvany.hu | www.mol.hu
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Büszkeségpillanataink
M I  Í G Y  S Z O L G Á L J U K  A  J Ö V Ő T

A négyszeres magyar bajnok ralipilóta a tavalyi szezon töretlen 
sikereinek köszönhetően ettől az évtől a MOL Racing Team csa-
patában a rali-Európa-bajnokságban (ERC) méri össze képessé-
geit a kontinens legjobb versenyzőivel, ahol – a MOL támoga-
tásával – a nemzetközi szabványoknak megfelelő, MOL Racing 
Fuel versenybenzinnel indul. „Évek óta tudatosan készülünk 
arra, hogy a nemzetközi mezőnyben is megmutathassuk, mire 
vagyunk képesek, azonban megfelelő háttér nélkül erre eddig 
nem volt lehetőségünk. Mindent megteszünk azért, hogy a leg-
jobb eredménnyel zárjuk a versenysorozatot” – nyilatkozta 
Herczig Norbert. A magyar versenyző a kontinensviadal teljes 
értékű résztvevője lesz, ami azt jelenti, hogy nyolcból legalább 
hat állomáson szurkolhatunk neki.

Rekordösszegű adomány
2 245 980 forint gyűlt össze a MOL sütivásárán

A karácsonyi jótékonysági vásáron a MOL Magyarország vezetői mel-
lett MOL-támogatott élsportolók, Szilágyi Áron és Lubics Szilvia is árul-
tak süteményeket Budapesten, Békásmegyeren, Tiszaújvárosban és 
Százhalombattán. Ezúttal rekordösszegű adomány, 1 122 990 forint gyűlt 
össze, amit a MOL Magyarország megduplázott, így összesen 2 245 980 
forinttal segítették a vásár két kedvezményezettjét, a Budapesti Állatkertért 
Alapítványt és a Gólyahír Alapítványt.

Felhívás
Pályakezdő vagy? Gyere a MOL-hoz!

2018-ban is elindítjuk friss diplomásoknak 
szóló programunkat, a Growww-t.  
A most végzőknek és legfeljebb egyéves 
munkatapasztalattal rendelkezőknek 
meghirdetett kezdeményezésünk  
egyedülálló lehetőséget kínál karriered 
építésére Kelet-Közép-Európa egyik  
legnagyobb vállalatánál. 

Részletek és jelentkezés itt: 
www.molgroup.info/growww
Jelentkezési határidő:  
2018. április 29.

Herczig Norbert Európa legjobbjai között
MOL Racing Fuel versenybenzinnel  
a rali-Európa-bajnokságban

Miskolci csapat nyerte  
a Freshhh-t
Közel 60 ország, 1450 csapat, magyar 
győzelem!

Január végén zárult le a MOL-csoport immár 
11. alkalommal megrendezett versenye, a 
Freshhh. Az olaj- és gázipar iránt érdek-
lődő egyetemi hallgatók számára rendezett 
online nemzetközi szimulációs versennyel 
a MOL a digitális generációt szeretné meg-
szólítani. A komoly kihívást jelentő versenyt, 
mely után a résztvevők akár állásajánlatot 
is kaphatnak, 2017-ben a Miskolci Egyetem 
csapata, a „Petronauts” nyerte.

HERCZIG NORBERT (JOBBRA) ÉS NAVIGÁTORA, FERENCZ RAMÓN

MOL-hírek
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PÖRGESD FEL KEREK TÍZESRE!
KEREK 10 LITERENKÉNT ÖTSZÖR TÖBB MULTIPONT JÁR

Az akcióban minden MOL üzemanyag (EVO 95 benzin, EVO diesel, EVO 100 benzin plus, EVO diesel plus) tankolásakor az alap pontadáson túl extra 
pontokat írunk jóvá ügyfeleinknek, amennyiben a számlálót tízliterenként kerek értéken sikerül megállítaniuk minimum 30 liter, maximum 60 liter tanko-
lásakor. Kerek értékek: 30 liter, 40 liter, 50 liter, 60 liter. Az extra jóváírt multipont a tankolt kerek literérték ötszöröse, tehát 30 liter esetén 150 extra multi-
pontot, ... 60 liter esetén 300 extra multipontot írunk jóvá Multipont kártyáján. Az akcióban minden ügyfelünk részt vesz, aki a felsorolt üzemanyagokból 
a megadott pontos mennyiségekben tankol, és a fizetéskor Multipont kártyáját használja.

Az akció 2018. március 1-jétől március 31-éig tart.

Multipont2018_210x297_álló_1.indd   1 2018.02.16.   10:09:32



Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!



Pokka Lemon 1000
(0,5 l, többféle)

–100 FT

Két 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. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Armor All  
autóápoló kendő
(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. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Belga gofri 
–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Zwack Unicum 
(0,5 l, többféle)

–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. 03. 01–31. illetve a készlet erejéig.
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Cherry Queen 
(125 g)

–300 FT

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

A kupon 300 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 

egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-

ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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KUPON- 
AKCIÓ!

1. Topjoy üdítőital
(0,25 l, többféle)
2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

249 Ft/db 
996 Ft/l
——

2. Pöttyös Guru 
(38 g, többféle)

179 Ft/db
4711 Ft/kg

3. Gösser  
(0,5 l, többféle) 
2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

299 Ft/db 
598 Ft/l
——

4. Red Bull  
(0,25 l, többféle)
2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

439 Ft/db
1756 Ft/l

5. San Benedetto Zero 
(0,75 l, többféle)

369 Ft/db
492 Ft/l
——

6. Balaton Újhullám 
(33 g, többféle)
2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

169 Ft/db
5121 Ft/kg
——

7. Schogetten 
(100 g, többféle)

319 Ft/db
3190 Ft/kg

8. MIG Proteinszelet 
(60 g, többféle)
2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

599 Ft/db
9983 Ft/Kg
——

9. Corny Big müzliszelet 
(30 g, 40 g, 50 g, többféle) 
2 DB VÁSÁRLÁSA 

229 Ft/db
7633 Ft/kg, 5725 Ft/kg, 4580 Ft/kg

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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MOL-akciók
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 KOS 03. 21. – 04. 20.

Szerelem költözik a szívedbe, és bár elő-
ször kicsit megijedsz az érzéstől, később 
teljes lényeddel átadod magad neki.

 BIKA 04. 21. – 05. 20.

Az év elején elhatározott rendszeres 
testmozgás látványos eredményeket 
hoz a hónap végére. Csak így tovább, 
és jöhet a strandszezon!

 IKREK 05. 21. – 06. 21.

Valóságos kulturális sokk ér egy utazá-
sod során, és ez a felemelő élmény jó 
időre meghatározza a mindennapjaidat.

 RÁK 06. 22. – 07. 22.

Végre kipihenheted magad, lelkiisme-
ret-furdalás nélkül tudsz lazítani, hiszen 
tudod, ez nem megy a munka rovására.

 OROSZLÁN 07. 23. – 08. 22.

Olyan embertől kapsz pozitív megerő-
sítéseket az életviteledre vonatkozóan, 
akitől nem is várnád. Becsüld meg!

 SZŰZ 08. 23. – 09. 22.

Kicsattanó formában vagy, az első tava-
szi napsugarak hatalmas energiákkal 
töltenek fel. Azért oszd be az erődet! 

 MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.

A hónap végére egy nagyobb utazást 
tervezel, ami felhőtlennek ígérkezik, és 
útitársaddal is egészen közel kerültök 
egymáshoz.

 SKORPIÓ 10. 23. – 11. 21.

Hírt kapsz egy rég nem látott barátról, 
ami szép emlékeket ébreszt benned.  
A találkozás sincs már nagyon messze.

 NYILAS 11. 22. – 12. 21.

Légy türelmes, hosszú még az év, nem 
kell mindent egyszerre megtenned. 
Élvezd a napsütést, pihenj sokat! 

 BAK 12. 22. – 01. 20.

Pénzügyi stabilitást hoz a március, ami 
lehetővé teszi egy régóta dédelgetett 
terv megvalósítását. Vágj bele!

 VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.

Szabadság, utazás, jó munkák. Nem 
lehet panaszod az első tavaszi hónapra, 
és hol van még az év vége!? Töltődj fel!

 HALAK 02. 20. – 03. 20.

Egész hónapban arra készülsz, hogy 
húsvétkor együtt lesz a család, még 
távoli rokonok is meglátogathatnak. Tele 
lesz a szíved örömmel! 

Bochkor Gábor
1964. március 25.

Eva Mendes
1974. március 5.

Aaron Eckhart
1968. március 12.

Olivia Wilde
1984. március 10.

Tavaszi lendület
Cirógató napsütés, új remények és kicsattanó jókedv! Ennél 

szebben nem is kezdődhetne az idei tavasz.

horoszkóp
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Kérjük, hogy megfejtésed 2018. március 16-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 az Alibi-sorozat Felhő című antoló-
giáját. Előző rejtvényünk megfejtése egy Szabó T. Anna-idézet: Ha madarat szeretsz, égbolt legyél, ne kalitka. Kisorsolt megfejtőink, akik  
A legsötétebb óra című könyvet nyerték: Gyaraki Antal, Mezőberény; Előházi Irén, Eger; Balázs Tamás, Debrecen; Vassné Fekete Borbála, Martfű;  
Zakar Tiborné, Cegléd. Gratulálunk!

rejtvény
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