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Kedves Olvasó!
Sokan álmodoztunk a szeszélyes március és ápri-
lis során a jó időről, amikor kiszabadulhatunk végre 
a négy fal közül egy hangulatos grillezésre. Ki a saját 
kertjébe, más szabadtéri grillezőkhöz, egy a lényeg: 
legyen jó társaság és finom ételek, italok. 
Mi már javában hangolódunk a májusi 
melegre, így hoztunk is néhány grillajánla-
tot, receptet és szuper tippet a témában. 
És ha már a jó időnél tartunk, eljött végre 
a biciklis programok ideje is, pattanjunk 
MOL Bubira Budapesten! Vidékiként, 
de fővárosiként is remek szórako-
zás, hiszen bicikliről mindig más 
arcát mutatja a város.  A bringás 
kirándulás arra is jó alkalom, hogy 
együtt legyen a család, sőt anyák 
napjára, de gyereknapra is szu-
per program lehet.

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Mercedes-Benz AMG GT R F1 
Safety Car
Az idei Forma–1-es versenysorozat 
futamainak biztonsági autóit továbbra 
is a Mercedes adja, azonban 2018-ban 
a leggyorsabb sportkocsijukat állít-
ják csatasorba. Az AMG GT R F1 Safety 
Car 585 lóerős és 3,5 másodperc alatt 
gyorsul százra. Fontosak is a jó menet-
tulajdonságok, hiszen a mezőny előtt 
haladó biztonsági autónak arra is ügyel-
nie kell, hogy a versenyautók motorja 
ne hevüljön túl az esetleges lassú 
menet következtében.

Terepre, városba, pályára
Akár az erő és a gyorsaság, akár a kényelem és a praktikum  

a lényeg, az autó- és motorgyárak nem hagynak minket újdonságok 
nélkül májusban sem.

Évi egymillió
Nagyratörő terveket szövöget  
a Nissan, az autógyár Moveto 
2022 stratégiájának kereté-
ben nyolc új elektromos modellt 
mutat be négy éven belül, és 
2022-re már évi egymillió villany-
autót kíván eladni.

Beígért a Skoda
A cseh autógyár sem szerény-
kedik, ha ígéretekről van szó, 
ők az évtized végéig kívánnak 
piacra dobni nem kevesebb  
mint 19 új modellt. Az újdonságok 
között persze lesz átcímkézett 
Volkswagen is.

Lesz Nissan Z
Bár jó ideje nem gyártják, úgy 
tűnik, nem hal ki utód nélkül  
a Nissan legendás Z sorozata.  
A kőkemény sportkocsira azért  
is szüksége van a gyártónak, 
mert a Toyota is feléleszti  
a Suprát.

Leállnak a Toyoták
Természetesen nem az autó-
gyártással hagy fel a japán cég-
óriás, hanem az önvezető autói-
kat hívják vissza bizonytalan 
időre az utakról az Uber nemré-
giben történt tragikus baleseté-
nek hatására.

röviden

Nissan Terra
A hagyományos felépítésű, ennél fogva strapabíró 
és valós terepviszonyok között is helytálló, alvázas 
terepjárók szinte teljesen kihaltak a divatos SUV-k 
offenzívájának nyomán, ám a Nissan például fon-
tosnak tartja, hogy legyen ilyen modellje is a kíná-
latban. A Terrát Pekingben mutatták be a napok-
ban, és egyelőre a kínai piacra szerelik össze a 
Navarra helyi gyártósorain, de igény esetén az 
európai és észak-amerikai piacon is felbukkanhat.

Kymco Ionex Many EV
Téved, aki azt hiszi, kizárólag az autók 
terén hódít az elektromos láz, emléke-
zetes, hogy nemrég a Harley-Davidson 
jelentette be, hogy villanyos model-
lel jelentkezik, a városi robogók között 
pedig már kézzelfogható, jól használ-
ható darabok is vannak. A Kymco márka 
Ionex néven fejlesztgeti villanyrobogó-
szabványát és akkumulátorcsere-hálóza-
tát, amelynek első modellje a Many EV. 
A kis együléses hatótávolsága állítólag 
200 kilométer is lehet.

Volkswagen Touareg
Bár a formája meglehetősen – és volkswagenesen – kon-
zervatív, a német autógyár legnagyobb modelljének har-
madik generációjába belepakoltak mindent, amit ma a 
márka tud. Légrugós futómű aktív dőléscsökkentéssel, 
összkerékkormányzás, masszázsülések és a legkorsze-
rűbb mobiltelefon-integráció várja az utasokat a hatalmas 
batárban. Az új Touareg a Volkswagen globális csúcsmo-
delljeként funkcionál, így nem véletlen, hogy Kínában volt 
a bemutatója.

Kia K900
A New York-i Autószalonon mutatta be 
új zászlóshajóját a Kia: a második gene-
rációs K900 utastérében minden meg-
található, ami egy modern luxusmodell-
től elvárható: a klimatizált vezetőülés 
akár 20 irányban állítható, a csúcshifi 
pedig egy 900 wattos Harman Kardon 
rendszer. A 3,3 literes, V6-os, ikerturbós 
motor 365 lóereje mellett a dinamikus 
vezetési élményről nyolcfokozatú auto-
mata váltó és nyomatékvektoros össz-
kerékhajtás gondoskodik.

autós hírek
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Láss mindig tisztán, 
bármerre utazol!
EVOX nyári 
szélvédőmosó 
folyadék 
(4 l)

1899 Ft/db 
474,75 Ft/l 
*Kiskereskedelmi alapár, mely 
töltőállomásonként eltérhet.

Felvette a kesztyűt
K I A  S T I N G E R  G T  3 . 3  T- G D I

A sportos, gyors és tágas utazóautók, vagyis a granturismók gyártása 
eddig a prémiummárkák kiváltsága volt. A Kia vállalta a kockázatot, és  

a Stinger modellel belépett a német gyártók felségterületére. 

kiemelkedő, 8 hüvelykes érintőképer-
nyő vagy az alul lapított, multifunkcioná-
lis, fűthető kormány. Már az alapfelsze-
reltség is bőséges, a GT csúcsváltozat 
pedig mindent tartalmaz, ami egy prémi-
ummodelltől elvárható – a vezető dolgát 
például 360 fokos kamerarendszer és 
Head-up kijelző könnyíti meg. Minden 
elektromosan állítható, a puha nappa-
bőrbe bújtatott ülések fűtöttek (elöl szel-
lőztetés is jár), és szériafelszereltség a 
vezeték nélküli mobiltelefon-töltő is. Ez 
utóbbi már csak azért is jól jön, mert az 
infotainment rendszer az Apple CarPlay 
és az Android Auto interfészeket is tar-
talmazza, így akár a telefonon lévő ked-
venc zenéink is lejátszhatók a 15 hang-
szórós, 720 wattos Harman Kardon hifin. 

Dolce vita
A GT-életérzés azonban nemcsak a 
komfortos utazásról, hanem a vezetési 
élményről is szól – ez az a terület, ahol a 
német gyártók igazán rávertek a konku-
renciára. A Kia azonban komolyan vette 
a feladatot, és a Stinger ezen a téren 
is kivételeset nyújt. A csúcsmodell 3,3 
literes, V6-os turbómotorja 370 lóerős, 
ami bőven elegendő az 1,9 tonnás 

Dizájnkavalkád
Ha tágabb pillantást vetünk az autóra, 
láthatjuk, milyen jó munkát végeztek 
a koreai cég európai dizájncentrumá-
nak fejlesztői. Agresszív frontrész (a Kia 
védjegyévé vált, középen összeszűkülő 
hűtőráccsal), széles, elnyújtott motor-
háztető, mindössze 1,4 méteres magas-
ság, kupésan lejtő tetővonal és masz-
szív hátsó rész alkot a konkurenciához 
képest jóval sportosabb összképet. 
Minderre ráerősítenek az első kerekek 
mögötti légbeömlők, a 19 hüvelykes tár-
csák mögül elővillanó, vörös Brembo 
féknyergek, a kettős kipufogóvégek és 
a hátsó lámpák vékony csíkjai. 
Belül ízlésesen ötvözték a hagyomá-
nyos sportosságot és a modern tech-
nológiát: a fémgyűrűs, analóg műsze-
rek között 7 hüvelykes, testre szabható 
TFT-képernyő húzódik, és középen, a 
klasszikus dizájnú légbeömlők ugyan-
olyan jól mutatnak, mint a műszerfalból 

granturismo mozgatásához. A bődületes 
teljesítményhez természetesen modern 
technológiát párosítottak a mérnökök: 
az adaptív felfüggesztés folyamatosan 
alkalmazkodik az útfelület minőségé-
hez, a nyomatékvektoros összkerék-
meghajtásnak köszönhetően pedig rosz-
szabb útburkolaton is kiváló a tapadás 
és pontos az irányítás. A rendszer alap-
esetben a hátsó tengelyhez továbbítja 
az akár 510 Nm-es nyomatékot, de az 
elektronikus szabályozású elosztó-
nak köszönhetően rendkívül gyorsan 
képes igazodni az egyes kerekek aktu-
ális tapadási feltételeihez. A 8 fokozatú 
automata sebességváltó villámgyorsan 
cselekszik, és mindehhez kif inomult, 
számítógépes szabályozású szervokor-
mány kapcsolódik. Az üzemmódváltó 
(DMS) négy előre beállított programnak 
megfelelően hangolja össze a motor, 
a váltó, a felfüggesztés, a kormányzás 
és az összkerékmeghajtás karakterisz-
tikáit, attól függően, hogy a kényelmet 
(Komfort), a takarékosságot (Eco) vagy a 
dinamizmust (Sport) helyezzük előtérbe. 
A Sport+ üzemmód a lehető legkeve-
sebb elektronikus beavatkozást kínálja, 
és a rendszer teret enged az egyéni 
beállításoknak is.

Az ötvenes-hatvanas évek legendás granturismo 
hagyományait ma a kényelmes és dinamikus kupéli-
muzinok viszik tovább. A GT-modellek mostanáig a 
tradicionális márkák felségterületének számítottak, 
ám az egyre feljebb törő Hyundai-konszern ezt a kate-
góriát is megcélozta magának. A csoporthoz tartozó 

sportosabb márka, a Kia a Stinger tavalyi bemutatá-
sával keltett ámulatot és váltott ki egyidejűleg némi 
kétkedést. Mindössze 25 évvel azután, hogy 1992-
ben piacra dobta az első saját fejlesztésű modelljét, a 
koreai gyártó már bevallottan a német csúcsmodellek-
nek kíván konkurenciát teremteni.

Méretek, h/sz/m (mm) 4830/1870/1400 

Motor 6 hengeres, benzines, turbó

Hengerűrtartalom 3342 cm3

Max. teljesítmény 370 LE

Max. forgatónyomaték 510 Nm

Sebességváltó automata, 8 fokozatú

Végsebesség 270 km/h

Gyorsulás 0-100 km/h 4,9 s

Átlagfogyasztás 10,6 l/100 km

Csomagtér 406/1114 l

Alapár 17 490 000 Ft

autóteszt
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Fiús ajándék
Mivel lepje meg anyák napján az édesanyját egy valamire való  

fiúgyerek? Állandó szerzőnk, Winkler Róbert kézenfekvő, ám annál 
hasznosabb irányba terelné a dolgot.

Hogy kinek kell lemosnia a mama autóját? Na, vajon 
kinek? Vegyük végig a kibúvókat, illetve hogy végül 
miért is nekünk kell lemosni mindazt, amiből egy 
autóarcheológus az egész telet rekonstruálni tudná. 
A gépi mosó… izé, a gépi mosó… keressük lázasan 
a megfelelő kifogást anyánknak. A gépi mosó meg-
karcolja a fényezést, szokták mondani a tízmilliós 
oldtimerektől felfelé. Futhatna még, mint kifogás, 
hogy a gépi mosó drága, de sok gyermek időköz-
ben annyira felnőtt már, hogy a drága munkaidejé-
hez képest az autómósó, leginkább a járgány oda-
vissza logisztikázása miatt kieső, horribilis értékű 
munkaórák miatt tetemes veszteség. 
Summa: hogy a fiúgyermek maga mossa az autót, 
önmagában nem hülyeség. Engem például nagyon 
érdekel az ipari formatervezés, és egy formát sok-
kal jobban meg lehet érteni autómosás közben. 
Anyám Swiftjét történetesen elég jól értem már, 
de miért is szabnánk korlátokat az elmélyülésnek? 
Az autómosást egyébként is össze lehet kötni más 
kellemes dolgokkal; ez már lassan egy egész aján-
dékcsomag formáját ölti. Eleve: slag meg kefe csak 
a telken van. Oda meg úgyis lemegyünk perme-
tezni, VAGY TALÁN NEM???
Anyák napja alkalmából ellenőrizhetjük anyánk 
autóján a guminyomást is. Ha belőlünk, a gyermek-
ből az eltelt évtizedek alatt fizikus lett, érdekes fel-
advány, hogy az ősszel, nyári gumival letámasztott 
autóban vajon mennyit fogunk mérni. Utoljára még 
kb. 15 fokban fújtuk, a mínuszokban pedig képes 
úgy elhagyni magát a guminyomás, hogy simán 
lehet fél barral kisebb. De vajon képes-e regene-
rálódni fél év elteltével, amikor ismét beköszönt 
a 15 fok?
Adjuk fel: minket nem érdekel a rákóczi túrós 
receptje, csak az íze, egy anyának viszont ne akar-
juk elmagyarázni, hogyan kell ellenőrizni a gumi-
nyomást. Nem könnyű persze, mármint feladni, 
hogy elmagyarázzuk, hiszen tudjuk, hogy igazá-
ból tudja, és szerintem azt is tudja, hogy tudjuk. Ez 
valami dominanciadolog lehet, amit agyonhallgat-
nak a menedzsertanfolyamokon, de szerintem az 

a lényeg, hogy az anya ezzel fejezi ki, hogy édes 
fiam, nem azért forgolódtam annyit a harmadik tri-
meszterben, és nem volt sem éjjelem, sem nap-
palom, míg le nem érettségiztél, hogy a végén azt 
képzeld, majd jól nem fogod itt nekem ellenőrizni 
a guminyomást a kis Suzukimon!
Az ablakmosóval szerencsére nincs dolgunk. Ha jó 
gyermekként decemberben töltöttünk rá télit, akkor 
azért: szépen kifogy majd, legfeljebb kellemes pálin-
kaszag lesz az autóban. Ha nem töltöttünk, akkor 
valami szétfagyott odabent, vagy egy cső, vagy 
a fúvóka, esetleg az egész tartály, és akkor úgyis 
szervizbe kell vinni az autót. Tanulság: most így, 
anyák napja alkalmából fussunk neki már megint, és 
próbáljuk ezeket a dolgokat szépen mind elfogadni. 
És azt egy szóval sem mondtam, hogy ezek mellé 
nem kell a virág meg a bonbon is.

Winkler vezet
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Válaszd a Fresh Corner kávénkat!
Most minden megvásárolt kávé után 
matricát kapsz. Gyűjts össze öt matricát, 
és a hatodik kávéra a vendégünk vagy!

A promóció 2018. április 1-től 2018. május 31-ig tart a kijelölt töltőállomásokon, és minden 
Fresh Corner kávéra érvényes. További részletek a mol.hu-n.

A termékképek csak illusztrációk.

A hatodik kavera 
a vendegunk vagy!

mol_fresh_corner_q1_210x146_fekvo_HUN.indd   1 2018. 03. 13.   10:21

Bármely 2 db RED BULL 0,25 L
energiaital vásárlása esetén csak

399
Ft/db
1596 Ft/L

Fődíj:
1 db Motowell Elenor robogó

Heti nyeremény:
1 db ACER notebook

Napi nyeremény:
1 db RED BULL sapka

NYERJ VELÜNK!
Vásárolj két darab Red Bull
energiaitalt és legyen Tiéd
az ajándékaink egyike
vagy a fődíjunk!
A vásárlást igazoló blokkod AP kódját
és a vásárlás időpontját töltsd fel a
www.toltsdfelmagad.hu oldalra.

Játékszabályzat és további információ:
www.toltsdfelmagad.hu

Az akció között,2018.05.01– 31.
illetve a készlet erejéig tart! A

 k
é
p

 c
s
a
k
 i
llu

s
z
tr

á
c
ió

!



Hogyan emlékeznek vissza minden sportoló 
rémére, a hajnali ébredésekre?
Hosszú Katinka: Ébredéskor nagyon morcos 
vagyok. Kislánykoromban mindig csak öt percem 
volt reggelente. 5.40-kor keltem, 5.45-kor már el 
kellett indulnunk. Sötétben, majdhogynem félálom-
ban öltöztem fel. Anyukám mindig meleg kakaót 
készített nekem, az volt a reggelim, este pedig elő-
készítette a ruhámat. Edzésre apu vitt, soha egy 
szót sem szóltam a kocsiban. 
Bakos Barbara: Tényleg nem volt bőbeszédű… 
Nekem meg egy picit mindig összeszorult a szívem, 
amikor hajnalok hajnalán ébresztgettem. De persze 
igyekeztünk ellensúlyozni, úgy alakítani a napokat, 
hogy este időben ágyba bújjunk.
H. K.: Egyszer azt mondtam anyunak: ma nem 
megyek. Apu bejött a szobámba, és azt kérdezte 
– akkor abbahagytad az úszást? Mondtam, hogy 
nem, csak ma fáradt vagyok, és nem megyek 
edzésre. Mire ő: vagy csinálod, vagy nem. Vagy 
ma reggel is mész edzésre, vagy hagyd abba. 
Elmentem edzésre, és többet ilyen nem fordult elő.  
B. B.: Így van. Ha valamit csinálunk, azt csináljuk 
rendesen.

Katinka, egyébként lázadó gyerek voltál?
H. K.: Ha kamaszkoromban anyukám azt mondta, 
kislányom, én kapásból azt válaszoltam: nem 
vagyok kicsi. Megkérdezte, hányra jövök haza. Azt 
feleltem: közöd? Nem is értem, hogy lehetett kibírni. 
Semmiféle szabálynak, otthoni elvárásnak nem tet-
tem eleget. Tiniként azt hittem, mindenki ellenem 
van, hogy anyu, apu ellenség. Most próbálom kár-
pótolni őket. És imádkozom, hogy az én gyerekeim 
majd ne olyanok legyenek, mint amilyen én voltam…
B. B.: Mi tagadás, emlékszem néhány dologra, amit 
mai fejjel szerintem már szívesen visszaszívna…

Mit gondolsz, mit rontanak el legtöbbször a 
sportoló gyerekek szülei? 
H. K.: Annyira beleélik magukat a lehetőségbe, 
hogy túlságosan belefolynak a gyerek karrierjébe, 
és túlzó elvárásokat támasztanak. Egy 8-10-12 
éves fiatalnál még nem lehet megmondani, milyen 
sportoló lesz. Azt látni, hogy tehetséges-e, hogy 
milyen szinten van a többiekhez képest, de ez nem 
jelent semmit. Nekem az volt a nagy szerencsém, 
hogy noha gyerekkoromban a nagypapám volt az 
edzőm, anyuék szinte egyáltalán nem folytak bele 
az úszásba. Persze, néha kicsit noszogatni kell a 
gyereket, de csak mértékkel, különben már nem 
azért sportol, mert ő élvezi, és el szeretne érni vala-
mit, hanem azért, hogy megfeleljen a szüleinek.

A bátor és az őszinte
A világ legsikeresebb úszónője – és a világ legszókimondóbb anyukája. Májusban 
az anyukákat és a gyerekeket is ünnepeljük, melynek apropóján Hosszú Katinkával 

és édesanyjával, Bakos Barbarával ajándékokról, kamaszkori lázadásról és arról 
beszélgettünk, mi a legfontosabb, amit egymástól tanultak.

Könnyű megtalálni a mértéket?
B. B.: Én csak azt mondhatom, amit mi jól csinál-
tunk: nem lihegtünk a nyakában. Fontosnak tar-
tottuk, hogy sportoljon, de nem fújtuk kívülről az 
eredményeit, vagy azt, hogy mi a korosztályos 
világcsúcs. Sok szülőn láttuk azonban, hogy erő-
vel akarták kipréselni az eredményeket. Pedig aki 
kiskorában előrébb tart a fejlődésben, az később 
könnyen visszaeshet. Nem szabad messzemenő 
következtetéseket levonni – se pro, se kontra. Nem 
szabad minden nyafogásra reagálni, de örülni kell 
az eredményeknek. Ebben szerintem mi jók vol-
tunk. Katinka érmei például az átadóünnepségek 
után gyorsan a zsebébe vándoroltak, sohasem 
hivalkodott velük. Néha eszembe is jut: lehet, hogy 
egy kicsit alá is becsültük? Apukám látta, mi van 
Katkában, de mi talán csak akkor hittük el igazán, 
amikor Amerikába került, és sorra jöttek az ered-
ményei az egyetemi bajnokságban, majd az első 
év után megnyerte a római vb-t.

Mi a legfontosabb dolog, amit egymástól 
tanultak?
B. B.: Én a kitartást tanultam Katkától. Hogy nem 
szabad feladni, sem kishitűnek lenni, úgy nekiin-
dulni, hogy mit is akarnék én ebből a kisvárosból 
elérni a világban. Hogy legyünk céltudatosak, és 
higgyünk magunkban.
H. K.: Anyukám brutálisan őszinte, ami néha nehéz, 
viszont még ma is tanulok tőle. Ő soha nem félt, 
mindig elmondta, mit gondol, és ez nekem nagyon 
sokat segített. Emellett iszonyatosan precíz, mindig 
mindent eltervez. Ez persze tinikoromban idegesí-
tett, de ma már sok apróságot észreveszek maga-
mon, amit anyukám ugyanígy csinált. Sokkal több 
dolgot tanultam tőle, mint gondolnám. 

Anyukám
nagyon jókat tud 
nevetni saját 
magán, ezt  
a tulajdonságát
szerencsére én is 
megörököltem.
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Min tudtok a legjobban együtt nevetni?
H. K.: Igazából bármin. Egy közös fotózáson alig 
tudtak komoly képet csinálni rólunk, mert álltunk 
egymás mellett, és sírva nevettünk. Anyukám 
nagyon jókat tud nevetni saját magán, ezt a tulaj-
donságát szerencsére én is megörököltem. 

Sokat számít, ha édesanyád ott van a 
versenyeiden?
H. K.: Nagyon sokáig nem jártak ki, a 2006-os 
budapesti Eb volt az első. Később azért vált fon-
tossá, hogy anyu is jöjjön, mert így körülnézhetett 
a városban, utazhatott. Ezzel is próbálom „jóvá-
tenni” azokat a nehéz éveket. 2014 óta viszont min-
den világversenyre elkísér, ami nagyon jó érzés. 
Kazanyban, amikor életem első nagymedencés 
világcsúcsát úsztam, a lelátó egyik oldalán Shane 
integetett, a másikon anyu. Az nagyon szép pilla-
nat volt!

Van valamilyen versenynapi rituáléjuk?
B. B.: Rióban az egész család ott volt, Shane szü-
leivel együtt, akik kalandos úton, épp az utolsó pil-
lanatban érkeztek meg. Anélkül, hogy megbeszél-
tük volna, mindenki ugyanolyan pólóban érkezett, 
szinte tudat alatt, hátha segít.
H. K.: Segített.

Csepelyi Adrienn

Mi az első dolog, ami eszedbe jut anyukádról?
H. K.: Hogy milyen nagyon gondoskodó. Ha leme-
gyek hozzá Bajára, egyből az a kérdés: éhes vagy? 
Leülök a konyhában, és ő elővesz egy szál kolbászt 
vagy bármit, de nem engedi, hogy én vágjam fel 
– majd ő! Közel harmincéves vagyok, de ez, úgy 
tűnik, mindig így lesz. 

Mi volt a legemlékezetesebb ajándék, amit egy-
mástól kaptak?  
H. K.: Amikor t izenöt éves voltam, nagyon-
nagyon szerettem volna egy kiskutyát. Anyuék 
azt mondták, ha kijutok az olimpiára, kapok egyet. 
Kvalifikáltam, de nem hittem, hogy emlékeznek az 
ígéretükre. Aztán amikor hazaértem Athénból, a 
kiskutya – egy bearded collie – ott várt a házban. 
Azt az örömöt sosem felejtem el.
B. B.: Nagyon nehéz kiemelni bármit is, a legap-
róbb dolognak is nagyon tudok örülni.
H. K.: Ez igaz. Ha meglepetésszerűen hazamegyek 
Bajára, képes ugrálni örömében. Fel kéne venni 
videóra, annyira aranyos!
B. B.: Amikor Katinka tizenéves volt, úgy kellett átgá-
zolni a szobáján, akkora volt a rendetlenség. Nemrég 
találtam egy cetlit, amin az állt: tudom, anya, hogy 
megígértem, hogy rendet rakok a szobámban, de 
majd angol után. Ez ma már persze nagyon mulatsá-
gosnak tűnik, hiszen perfekt angol… Rengeteg ilyen 
apróságot őrzök. Kézzel írott cetliket, leveleket.
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Fedezd fel Budapestet 
MOL Bubival!

Mi lenne, ha ezúttal a kitaposott ösvények helyett friss szemmel néznénk a városra, 
akárcsak a külföldiek? Útikönyv helyett pedig legyen a MOL Bubi térkép  

a navigátorunk, három különböző útvonalon! Tökéletes program egyedül, párban 
vagy családdal, fővárosiaknak és vidékieknek egyaránt.

1

Szent István-bazilika   
Szent István tér

A pesti oldalon bringázva kötelező megálló. 
Gazdagon dekorált belső terébe nyugodtan 
sétáljunk be, nagy eséllyel elcsíphetünk egy 
orgonakoncertet vagy más hangversenyt.  
A kupolába akkor is érdemes ellátogatni, ha 
a klasszikus koncertek nem hoznak lázba, 
mert a bazilika tetejéről káprázatos látvány-
ban lesz részünk.

1

LEO Budapest   
Clark Ádám tér

Köszöntsük Budapest májusban nyíló leg-
újabb tetőteraszát, mely igazi gyöngyszem 
a rooftop bárok világában! A tavasszal 
nyílt Clark Hotel 8. emeletén található LEO 
Budapest a tetőteraszok királyának ígér-
kezik, ahonnan a fővárost eddig nem látott 
nézőpontból csodálhatjuk meg, körpano-
rámás kilátással a festői Királyi Palotára,  
a Lánchídra és a pesti rakpartra.

3

Veli Bej Fürdő   
Árpád fejedelem útja

Ha Budapest, akkor gyógyfürdő – város-
nézésünk pedig nem lehet teljes egy fürdő 
kipróbálása nélkül. A nagy klasszikusok mel-
lett válasszunk egy rejtett gyöngyszemet, az 
Irgalmasok Veli Bej Fürdőjét, mely Budapest 
egyik legszebb, gyönyörűen felújított török-
fürdője, kiváló wellnessrészleggel.

2

Margitsziget  
a Margit híd és az Árpád híd 

között
A szigeten tett körök során megismerhetjük 
a főváros zöld tüdejét. Látványosságokban 
sincs hiány: állatsimogató, zenélő-vilá-
gító multimédiás szökőkút, a Fénykert és a 
Víztorony, míg pároknak a Japánkert nyújt-
hat felejthetetlen élményt.

2

My Little Melbourne  
Madách tér

A Gödör mellett elhaladva a Madách téren 
találjuk a budapesti újhullámos kávékultúra 
egyik legikonikusabb létesítményét. A kéz-
műves kávékkal hódító kávézó egy laza, hips - 
ter hely, ahol a koffeines variációk széles 
tárházát találjuk. Pont azt az energialöketet, 
amire egy bringatúrán szükségünk van.

3

Budai Arborétum   
Villányi út

Mondhatni, a város közepén találjuk az 
ország egyik leggazdagabb arborétumát.  
A Feneketlen-tó mögött, a Gellért-hegy 
lábánál található növénykert a nyugalom 
birodalma, egyben természetvédelmi terü-
let is, igazi béke- és oxigénsziget.

1

2

2

3

3

 1

Parlamenti látogatóközpont  
Kossuth Lajos tér

A Parlament egyetlen városnézésből sem 
maradhat ki, de vajon mikor jártunk bent 
utoljára? Tegyük le a bringát egy szűk órára, 
és a föld alatti alagúton keresztül járjuk be 
az Országház legszebb helyiségeit!

2

Belvárosi Piac  
Hold utca

Igazi gasztrofellegvár a város közepén, 
ahová mindenképpen be kell térnünk egy 
kis falatozásra. A vásárcsarnok közepén 
két termelői piacot alakítottak ki, ahol igazi 
hazai specialitásokkal találkozhatunk a 
szürke marhától a mangalicáig. A csarnok-
ban ráadásul egy komplett gasztroközpont 
létesült, igényes bisztrókkal és változatos, 
streetfoodot kínáló helyekkel. 

3

Miniversum  
Andrássy út

Hogy mi ez? Egy hatalmas, gyönyörűen 
kidolgozott és részletgazdag, folyamatos 
mozgásban lévő terepasztal, amin többek 
között Budapest nevezetességei elevened-
nek meg, kb. százszoros kicsinyítésben.  
A hang- és fényeffektekkel gazdagított vir-
tuális városnézés tökéletes inspirációt nyújt  
a bringatúra állomásainak beazonosításához.

Igazi belváros  
és streetfood market

Az Andrássy út kellemes, árnyas bicikli - 
útján igazán szabadnak érezhetjük 
magunkat. A Parlamenttől a Kossuth 
téri bicikliúton keresztül közvetlenül 
csatlakozzunk rá, hogy aztán eljus-
sunk egészen a Hősök teréig, majd a 
Városligetbe!

Kávészünet  
és budai oázis

A Kiskörút kétsávos, lámpákkal ellátott 
bicikliútja közvetlen kapcsolatban van 
a Bajcsy-Zsilinszky úton lévő bicikliút-
tal, illetve az Andrássy úttal is, a másik 
irányba pedig egészen a Kálvin térig 
tart, ahonnan már gyerekjáték átjutni  
a budai oldalra.

Duna-part A-Z,  
végig Budán

Végig a Duna-parton, az Árpád hídtól 
a Kopaszi-gátig, keresztül a Bem rak-
parton és a Várkert rakparton. Erről 
az útról, amely az európai EuroVelo 
bicikliútnak is része, akár kitérőt is 
tehetünk a Margitszigetre, ahol szin-
tén nagyon jól lehet tekerni!

1
2

3

1

két keréken
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A tavasz közepén járva sokan már a nyaralást tervezgetik. De mi van, 
ha négylábú, szőrös barátunkat is magunkkal vinnénk? Utunk során 

az alábbiakra érdemes figyelni, hogy ne csak az indulás, de az 
érkezés is örömteli legyen.

Így utazz kedvenceddel!

Öveket becsatolni!
Akár belföldön, akár külföldön szeret-
nénk pihenni, leggyakrabban autóval 
indulunk a kitűzött úti cél felé. Ahhoz, 
hogy ezt szabályosan és biztonságo-
san tehessük kisállatunkkal együtt, 
érdemes előzetesen tájékozódni. 
Arról, hogy hogyan szállítható a kutya, 
macska, papagáj az autóban, a KRESZ 
rendelkezik. Bár a jogszabály nem 
nevezi meg a háziállatokat, a KRESZ-
ben ugyanaz vonatkozik rájuk, mint a 
rakományra: A rakományt a járművön – 
annak belsejében, illetőleg rakfelületén 
– úgy kell elhelyezni, hogy a közleke-
dés biztonságát, valamint a személy- és 
vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 
Gondoskodni kell különösen arról, hogy 
a rakomány: a jármű vezetőjét a szabad 
kilátásban és a vezetésben […] ne aka-
dályozza; […] úgy legyen rögzítve, hogy 
el ne csússzék, le ne essék.
Vagyis egyrészt megbüntethet a rendőr, 
másrészt komolyan megsérülhet az állat, 
ha nem boxban vagy hálóval elválasztva 
szállítjuk, vagy nincs bekötve. Macskákat 
szállítóboxban vagy táskában, kutyá-
kat boxban, ketrecben vagy bekötve, 
madarakat, rágcsálókat pedig kisebb, 
levegőző dobozban érdemes utaztatni.  
A biztonság elsősorban az ő, és persze 
az autóban utazó gazdik érdeke!

Kutya melegben óvatosan
Bár évek óta kampányolnak az illetékes 
szervezetek, még mindig előfordul, hogy 
kutyát, nyulat, macskát, halat bezárva 

hagyni, illetve ha melegben utazunk, 
többször álljunk meg sétáltatni és meg-
itatni a szőrös/tollas kedvencet.

Mutassa az útlevelét, 
Szerénke!

Nem ritka, hogy háziállatunkat külföldre is 
magunkkal szeretnénk vinni. Ilyenkor egy-
részt mindenképp érdemes tájékozódni a 
fogadó ország állatutaztatásra vonatkozó 
szabályairól, nagy általánosságban azon-
ban elmondható, hogy három dologra 
biztosan szükségünk lesz. Ha kutyát, 
macskát, rágcsálót vinnénk magunkkal, 
kötelező a beültetett és regisztrált mik-
rochip, az érvényes veszettség elleni 
oltás, illetve az állatútlevél, amit oltások-
nál vigyünk magunkkal az állatorvoshoz. 
Ezenkívül fontos tudni, hogy három hóna-
posnál fiatalabb (következésképp oltat-
lan) állatot számos országba nem lehet 
beutaztatni, többek között hazánkba sem. 
Azt sem árt ismerni, hogy más szabály 
vonatkozik a kereskedelmi célú és a nem 
kereskedelmi állatszállításra, márpedig 

ha öt nyuszival utazunk, az már kereske-
delmi célnak számít. Kivéve, ha versenyre 
tartunk (mármint a nyulak is, nemcsak mi). 
Az erre vonatkozó egyes EU-tagállamok 
előírásai itt olvashatók: 

Illemkódex
Arról nem szól a fáma, hogy nyuszi-
val be lehet-e ülni étterembe, papagáj-
jal kávézhatunk-e, és teknősünket szí-
vesen látják-e a könyvesboltban. Ezért 
ezek többnyire személyes egyeztetés 
után derülnek csak ki. Ami biztos, hogy 
kutyát közterületen, nem kijelölt kutya-
futtatóban csak pórázon lehet vezetni, 
egyes fajtákra – önkormányzattól füg-
gően – szájkosarat is kell adni. Ha tehát 
Horvátország felé tartva, egy pihenő-
nél kiengednénk a kutyánkat levegőzni, 
tegyünk rá pórázt és szedjük össze utána 
az ürüléket. Érdemes tudni, hogy Nyugat-
Európában jóval több helyre bemehetnek 
a kutyák, mint nálunk és Kelet-Európában 
általában, mégis, személyes egyeztetés 
után sokszor a meg nem jelölt helyek 
is beengedik a négylábúakat. Ha útra 
kelünk, kisállatbarát szállásokat is találunk 
már szépszámmal, a keresésben segít a 
kutyabarat.hu/szallas oldal, és a trivagón 
is rászűrhetünk ezekre a helyekre.  

Biciklizés kutyával
Itthon a jogszabályok nem enge-
dik, hogy közterületen a bicikli 
mellett vezessük az ebet: 
a KRESZ szerint pórázon nem 
jöhet mellettünk a négylábú, 
póráz nélkül pedig tilos kutyával 
közlekedni. Marad az erdő, mező, 
ahol azonban szintén meg kell 
kötnünk a kutyánkat. Ezt megte-
hetjük kerékpározva is, ott, ahol 
az erdőben szabad biciklizni, de 
érdemes hozzá speciális felszere-
lést – hámot, rugós pórázt, bikejö-
ring eszközöket – beszerezni.

hagynak a meleg autóban. A legtöbben 
csak beugranak vásárolni vagy ügyet 
intézni, ám az autóban hagyott állat szá-
mára akár 5 perc is végzetes lehet.  
A kutyák normális testhőmérséklete kb. 
38 ˚C. A tűző napon hagyott autóban  
a hőmérséklet nagyon hamar elérheti  
a 60-90 ˚C-ot. Mivel a kutyák csak a nyel-
vükön és a talpuknál tudnak párologtatni, 
akár percek alatt hőgutát kaphatnak, ha 
pedig testhőjük eléri a 43 ˚C-ot, szó sze-
rint megfőnek. A lehúzott ablak sem segít 
a hűtésben, ha kívülről nem áramlik be 
hideg levegő. A lényeg tehát: 22-25 ˚C 
fölött nem szabad állatot az autóban 

Úton a család
Ne feledd, május utolsó 
vasárnapja gyereknap!  
Ha útra keltek egy jó 
programért, a gyerekeknek  
az uzsonnamenüt mi  
adjuk hozzá.

Kakaós csiga  
+ Milli kakaós tej 
300 ml

449 Ft-tól

Az ajánlat 2018. június 30-ig érvényes.
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Füstös vacsora a szabadban
A szabadtéri grillezéshez használjunk 
nyársakat, erre fűzzük fel a húsokat 
és a zöldségeket. Két lehetőség közül 
választhatunk. Az egyik az eldobható 
bambusznyárs, melynek előnye, hogy 
olcsó és nem kell mosogatni, hátránya 
ugyanakkor, hogy használat előtt fél 
órával be kell áztatni, hogy a forró gril-
len ne égjen meg. A másik a hosszú, 
lapos kialakítású fémnyárs. Előnye, hogy 
többször használható, viszont forgatás-
kor nem tud rajta megfordulni az étel és 
minden használat után meg kell tisztítani.

Hogy merre induljunk, ha biztonságos 
szabadtéri grillezésre vágyunk?

1. Budapest XVI. kerület, Naplás-tó
A XVI. kerületi Naplás-tó mellett több 
helyen is találhatunk vízre néző, pano-
rámás tűzrakóhelyet padokkal, asztalok-
kal. A tó oldalán, a Cinkotai-kiserdőben 
jól kiépített, homokos földút vezet ezekre 
a hangulatos helyszínekre. Tökéletes 
választás az igazán forró estékre.

2. Meteor-forrás, Bükk
A Bükk hegység pihenőhelyein árnyas 
fák alatt, hűs vizű források közelében, a 
friss levegőn készíthetjük el a rablóhúst 
vagy a grillezett pisztrángot. A Meteor-
forrás és környéke a Bükk hegység 
egyik alig ismert ékköve a pihenők 
közül. A területen minden van, ami egy 
egynapos erdei sütéses-főzéses kikap-
csolódáshoz szükséges. 

3. Néveri-tó, Békéscsaba
A Békéscsabától 10 km-re található 
tavat festői környezete miatt is érde-
mes felkeresni. A tópart mentén kiépí-
tett tűzrakóhelyeken szalonnát süthe-
tünk, bográcsozhatunk és grillezhetünk, 
ebéd után pedig a friss levegőn szu-
nyókálva gyűjthetünk erőt.

4. Csókakő, Vértes
A környék legnagyobb látványossága 
a csókakői vár, amely a település felett 
egy sziklatömbön található. A vár alatti 
sík rész – tűzrakóhellyel, padokkal, 
parkolóval és nagy méretű, sportolásra 
alkalmas füves területtel – kiváló a sza-
badidős tevékenységre, kikapcsoló-
dásra. Az, hogy a Vértes Natúrpark 
csodáit ebéd előtt vagy után fedez-
zük-e fel, már ránk van bízva.

Sütögetés a kertben
A kerti grillezést egy magasabb szintre emelhetjük, ha 
a már meglévő grillsütő mellé beszerzünk egy füstölő-
egységet. A gázgrill és a gömbgrill is továbbfejleszthető 
egy füstölődobozzal, ami egy nyílásokkal ellátott fém-
doboz. Ebbe kell beletenni a faforgácsot, és már füstöl-
hetjük is vele az ételeket. A szénnel működő füstölők-
kel szintén kiváló füstös ízt érhetünk el. Könnyű alacsony 
hőmérséklet-tartományban tartani őket, ami alapvető, ha 
zamatos ízt szeretnénk elérni anélkül, hogy az étel kiszá-
radjon. Kerti grillezésre saját otthonunkban még tűzgyúj-
tási tilalom idején is van lehetőség, arra azonban figyel-
jünk, hogy sose hagyjuk felügyelet nélkül a berendezést.

Grillparti az erkélyen
Bár erkélyen tilos a tűzgyújtás, egy elektromos grillel 
társasházban sem kell lemondanunk a sütögetés nyúj-
totta élvezetekről. Arra ne számítsunk, hogy a húsok-
nak épp olyan füstös ízük lesz, mintha faszénen vagy 
tűzön készültek volna, de a grillezés hangulata így is 
megmarad. Ráadásul egy elektromos grillsütő gyorsan 
beizzítható és biztosan nem zavarjuk a szomszédokat a 
füsttel. Ami az elkészítést illeti: csak félidőben és lehe-
tőleg csak egyszer forgassuk meg a húst, és használ-
junk hozzá lapátkanalat vagy hússütő csipeszt. A húso-
kat grillezés közben soha ne szúrjuk meg villával, mert 
kifolyik belőlük az értékes húslé és kiszáradnak.

A grillszezonra nem lehet elég korán felkészülni. Épp ezért már most szólunk: 
a szükséges eszközök egy része egy gyors tankolás mellett már a MOL-

kutakon is beszerezhető. Kedvcsinálóként megnéztük, mikor és mire lehet 
szükségünk, és egy szubjektív grilltérképpel is készültünk. 

Grillezve az igazi

Közösségi grillezők

Két Rombusz
A Római-parton található terep 
tágas, és tíz körberakott plac-
con gyújthatjuk meg a tűzifát, 
amit a helyszínen biztosítanak. 
Mellé ingyen kapjuk használatra 
a bográcsot, nyársat vagy épp 
a grillkocsit. Az alapanyagokról 
természetesen nekünk kell gon-
doskodnunk, a füstös falatokat 
kísérő italokat pedig a helyszí-
nen tudjuk megvenni.

Dürer Kert
A Városliget szomszédságában 
található Dürer Kert nemcsak a 
koncertjeiről híres, de kiváló gril-
lező célállomás is. A belső udva-
ron két tűzrakóhely is áll, ame-
lyeket le lehet foglalni egy 
fergeteges grillpartihoz. A fasze-
net és a színes székeket, vala-
mint az árnyas terepet biztosítják, 
az italok a bárpultból érkeznek, 
a vacsorára valót azonban itt is 
nekünk kell vinnünk.

Indítsd nálunk  
a kerti partit!
Hamarosan kezdődik a sütöge-
tés és még nem volt időd feltölteni 
a faszén- és a sörkészletet? Semmi 
pánik, a MOL-kutakon mindkettő-
ből találsz utánpótlást!

Schef Grill faszén 
(2,5 kg és 5 kg)

899 Ft/db, 1699 Ft/db
360 Ft/kg, 340 Ft/kg

Borsodi dobozos sör 
(500 ml)

24 db vásárlása  
esetén 

209 Ft/db 
és 4 db vásárlása  
esetén

239 Ft/db
418 Ft/l, 478 Ft/l
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Spenótos-fetás rétes

Hozzávalók:
•  500 g leveles tészta
•  300 g feta sajt
•  300 g friss spenót
•  1 tojás
•  30 ml olívaolaj
•  2 gerezd fokhagyma
•  szerecsendió
•  só

Futtassuk meg az olívaolajon a zúzott 
fokhagymát, adjuk hozzá a spenó-
tot, néhány csipet őrölt szerecsen-
diót és sót. A leveles tésztát nyújt-
suk kb. 2 mm vastagságúra, vágjuk 
négybe, és az így kapott téglalapok 
egyik felén oszlassuk el a spenó-
tot és a fetát. A lapok széleit kenjük 
meg felvert tojással, majd hajtsuk rá 
a tészta másik felét. Amikor a faszén 
már éppen csak parázslik, tegyünk 
a grillrácsra egy vastagabb fém-
lapot, és fektessük rá a batyukat, 
majd a grill tetejét lezárva, időnként 
átfordítva 5–10 perc alatt süssük 
készre. Ha nincs lehetőségünk gril-
lezésre, ezt a fogást sütőben is bát-
ran elkészíthetjük!

Ki mondta, hogy a grillpartik nyüzsgő hangulata, a közös fröccsözés  
és a mesés, füstös ízek csak a nyáresték kiváltságai? A meleg tavaszi napok 
már tökéletesen alkalmasak arra, hogy faszénen sült étel illata hódítsa meg 

újra a kerteket. Irány a természet!

Ezt süsd ki!
Hozzávalók: 
•  800 g borjúborda
•  1 kg zöld spárga
•  50 g kéksajt
•  100 g vaj
•  1 db kezeletlen vagy biocitrom
•  1 csokor friss tárkony
•  2 gerezd fokhagyma
•  50 ml olívaolaj
•  só, bors

Az olívaolajban keverjük el a 
zúzott fokhagymát, egy fél cit-
rom lereszelt héját, frissen őrölt 
borsot, és sütés előtt néhány 
órával dörzsöljük be vele a hús-
szeleteket. A szobahőmérsék-
letű vajat keverjük el a kéksajttal 
és az apróra vágott tárkonnyal. 
Távolítsuk el a spárgák szárá-
nak fás részét: hajlítsuk meg és 

ami letörik, ne használjuk fel.  
A spárga főzővizéhez adjuk 
hozzá a citrom levét és a sót, 
majd főzzük 5-6 percig. A szo-
bahőmérsékletű borjúszeleteket 
sózzuk meg, majd a grillen süs-
sük készre. Miután elkészült, 5 
percen keresztül lefedve pihen-
tessük, végül fűszervaj jal és a 
spárgával tálaljuk.

Fűszervajas borjú spárgával

gasztro
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Töltött tintahal

Hozzávalók:
•  6 db tisztított tintahal
•  400 g feta sajt
•  150 g aszalt paradicsom
•  300 g paradicsom
•  50 ml fehérbor
•  50 ml olívaolaj
•  4 db szegfűszeg
•  1 tk. oregánó
•  só, egész bors,
•  citrom (a tálaláshoz)

A szegfűszeget néhány szem borssal 
mozsárban őröljük durvára, majd kever-
jük el az olívaolajjal és a fehérborral. Az 
így elkészült páclében egy éjszakán 
keresztül marináljuk a tintahalakat. A friss 
paradicsomot hámozzuk meg és távolít-
suk el a magjait, majd az aszalt paradi-
csommal együtt vágjuk apróra és kever-
jük el a fetával, valamint az oregánóval. 
Töltsük meg ezzel a masszával a tintaha-
lakat, és fogpiszkálóval rögzítsük nyitott 
oldalukat. Sütés előtt enyhén sózzuk, 
végül néhány perc alatt minden oldalu-
kat grillezzük készre.

Mézes csirke vajmártással

Hozzávalók:
•  700 g csirkemell
•  2 szál újhagyma
•  100 g vaj
•  100 ml fehérbor
•  100 ml olívaolaj
•  1 citrom
•  3 gerezd fokhagyma
•  1 csomag friss kakukkfű
•  1 tk. őrölt csili
•  2 ek. méz
•  só, bors

Az olívaolajból, fél citrom levéből, a zú -
zott fokhagymából, az apróra vágott 
kakukkfűből, a mézből és csiliből készít-
sünk pácot, és pihentessük benne egy 
éjszakán át a felszeletelt húst.  Az újhagy-
mát kevés vajon futtassuk meg, közben 
sózzuk és borsozzuk, majd öntsük fel 
fehérborral és néhány percig forraljuk. 
Folyamatos keverés mellett apránként 
adjuk hozzá a többi vajat. A csirkét sóz-
zuk, majd a grillrácson – annak hőmér-
sékletétől függően – kb. 5–7 perc alatt 
süssük készre.

gasztro

HA GRILLEZÉS, 
AKKOR MOL!  
GYŰJTSD A MATRICÁKAT VÁSÁRLÁSAID UTÁN, 
ÉS SZEREZD BE KEDVEZMÉNYESEN 
A MINŐSÉGI CARL SCHMIDT SOHN KÉSEKET 
ÉS GRILLESZKÖZÖKET, MÁR 990 FORINTTÓL!

A matricagyűjtés 2018. március 19. és május 27. között,
míg a matricabeváltás 2018. március 19. és június 10. között tart. 
További részletek a MOL töltőállomásokon és a www.mol.hu/grill honlapon.

*A termékek MOL által alkalmazott kiskereskedelmi áraihoz képest. 
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Mozdulj ki anyával!

Pécsi Nemzeti Színház

Balfácánt vacsorára
Bemutató: május 25.

Francis Veber klasszikus francia vígjátéka olyan 
vacsorára hív, amely nem fekszi meg a gyomrunkat, 
ám a rekeszizmainkat biztosan próbára teszi. A tör-
ténet szerint Pierre Brochant milliomos könyvkiadó 
és unatkozó barátai különös vacsorákat szerveznek: 
mindenki hoz magával egy balfácánt, és aki a legna-
gyobbat hozza, jutalmat kap. A fergeteges darabot 
Karikás Péter fordította és Nagy Viktor rendezésében 
kerül színpadra.

Kecskemét

Muzsikál az erdő
Május 26–27.

Immár tizenötödik évadára készül a Muzsikál az erdő 
rendezvénysorozat, amelynek fő célkitűzése, hogy a 
zene és más művészeti ágak segítségével hívja fel 
a figyelmet a környezettudatos életvitel fontossá-
gára és ismérveire. Az erdőjárásokkal, kirándulások-
kal egybekötött kulturális programok garmadájában a 
család minden tagja megtalálja a számára kedveset, 
a legkisebbektől a nagyszülőkig. Művészet az erdő 
nyugalmában? Irány Kecskemét május végén!

Tiszakécske

IV. Tisza-parti Gyógy-  
és Élményfürdő Félmaraton

Május 19.

A futás helyszíne Tiszakécske, Magyarország egyet-
len olyan gyógyhelye, mely közvetlenül a Tisza partján 
fekszik. A futóverseny résztvevői csodálatos természeti 
környezetben teljesíthetik a választott távot: a gyerektá-
vok mellett 7, 14 vagy 21 km-en lehet nevezni. A futáson 
túl minden nevező kap egy belépőt a Tisza-parti Gyógy- 
és Élményfürdőbe, ahol a gyógyvizes medencékben 
ellazulva élvezheti a harmóniát és a családi együttlétet.

Budapest, Papp László Sportaréna

Trónok harca – élő koncert
május 18.

A világsikerű Trónok harca sorozat zene-
szerzője, a Németországban született Ramin 
Djawadi vezényletével élhetjük át a hét 
királyságon átívelő felejthetetlen élményt, 
amit a nagyzenekarral, kórussal és szóló-
énekesekkel előadott koncert jelent. George 
R. R. Martin fantáziavilágának kulcseleme az 
atmoszférateremtő zenei aláfestés, ami a 
grandiózus élő előadás keretei között igazi 
hátborzongató élménnyé alakul.

Veszprém, Hangvilla Multifunkcionális  
Közösségi Tér

Anyák Napi Operettgála
május 20.

Világszerte híres és kedvelt, mégis hunga-
rikumnak számító magyar operettek hagyo-
mányaiból merít az anyák napi vidámság a 
veszprémi Hangvilla nagytermében. A lát-
ványos produkció fiatalos lendülettel ötvözi 
a folklórt, a revüt, a különféle táncstílusokat 
a klasszikus operettek hagyományaival és 
értékeivel. A rendezvény idei sztárvendége 
Esztergályos Cecília lesz.

Siófok, Újhelyi strand

A Balaton Napja  
– Siófoki Balaton Party

május 27.

Az idei strandszezon megnyitójaként is 
helytálló rendezvényre akár az egész csalá-
dot érdemes elvinni, hiszen sport, zene, tánc, 
játékos ügyességi versenyek, jó ételek, ita-
lok és természetesen hamisítatlan vízparti 
hangulat várja az Újhelyi strandra látogató-
kat, sőt az is kiderül, ki süti a környék legjobb 
palacsintáját. A Siófoki Balaton Party megfe-
lelő zenei aláfestéséről retró DJ gondosko-
dik, ideje tehát előkeresni a fürdőruhákat.

Lehet-e jobb ajándékot adni édesanyánknak, mint hogy szuper programokra visszük? 
Mutatjuk, hová érdemes együtt elmenni májusban.

Mozi

Loving Pablo
Országos bemutató: május 10.

Izgalmakkal, bűnnel és drámával fűszerezett sze-
relmi történet, amelyben egy túlfűtött újságíró hölgy 
érzelmi kalandba keveredik a hírhedt drogbáróval, 
Pablo Escobarral. Fernando León de Aranoa ren-
dező filmjét Virginia Vallejo kolumbiai írónő önélet-
rajzi bestsellere inspirálta, a főszerepeket alakító 
spanyol világsztárok, nevezetesen Penélope Cruz és 
Javier Bardem mellett Peter Sarsgaardot és Nathan 
Coopert is láthatjuk.
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vad fruttik  
– Szabad.vagy

Keresd a MOL 
töltő állomásokon!

990 Ft

Punnany Massif  
– PMXV

990 Ft

kultúra
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Élvonalban
TAVA S Z I  S P O R T S I K E R E K  É S  I N N O VÁ C I Ó

A négyszeres abszolút magyar ralibajnok elmondása sze-
rint gyermeki izgalommal várta élete első Európa-bajnoki 
futamát, az Azores Airlines Rallye-t, ahol rengeteg újdon-
ság várt a MOL-támogatott versenyzőre, többek között az 
új, ismeretlen pályák. Rendhagyó módon ezúttal nem a 
sebességre helyezte a hangsúlyt, a legfontosabb az volt, 
hogy célba érjen, hiszen így tudta megszerezni azt a pálya-
rutint, ami az első szezonban a legfontosabb.
Herczig a versenyhétvégén folyamatos fejlődésen ment 
át: a csütörtöki rövid nap után még a 18. helyen állt, a 
harmadik napig viszont sorozatosan top 5 idő környé-
kén autózva, egészen a 6. helyig tört előre a MOL Racing 
Fuel RST versenybenzinnel hajtott autóval. Norbi legköze-
lebb május 3–5. között ül a kormány mögé, hogy a Kanári-
szigeteken folytassa a remek szezonkezdést.

Ötletek a helyi 
közösségekért
49 projekt valósul meg az 
Önkéntes Ötletpályázat 
projektjeiből

A MOL-csoport munkatársai tizen-
két országból összesen 136 ötle-
tet nyújtottak be a nemrég lezá-
rult Önkéntességi Ötletpályázaton. 
A kiválasztott 49 projektötlet 2018 
szeptemberéig több mint 1000 kol-
légánk közreműködésével valósul 
majd meg. Magyarországon tizen-
három projekt nyert, melyek kivitele-
zésében közel 300 munkavállalónk 
vesz részt. Az önkéntességi bizott-
ság főként azokat a kezdeménye-
zéseket támogatta, amelyek nem-
csak fizikai munkavégzéssel, hanem 
tudásmegosztással is segítik a MOL-
csoport működési területein élő helyi 
közösségeket. Az első projekt már 
le is zajlott március végén, amikor 
a magyarországi Kutatás-Fejlesztés 
szervezet 45 kollégája a Pákozd–
Sukorói Arborétumban közel 500 
facsemetét ültetett el.

Éremeső a medencében
Milák Kristóf felrobbantotta  
a világranglistát

Hat – a váltókkal együtt összesen nyolc – 
érmet szerzett az országos úszóbajnokságon 
Milák Kristóf, aki a 200 méter pillangót döb-
benetes idővel (1:52.71) nyerte meg. A MOL 
Tehetségtámogató Program pillekirálya ezzel 
az idővel nemcsak juniorvilágcsúcsot úszott, 
de megnyerte volna a 2015-ös vébét Cseh Laci 
előtt, a 2016-os riói olimpiát Phelps előtt és a 
tavalyi vizes vébét Chad le Clos előtt is. Kristóf 
az érmek számát tekintve a legsikeresebb ver-
senyző lett az ob-n. Az egyéni számokban hat 
érme közül három is arany volt.

Csúcstechnológia Tiszaújvárosban
Új üzem, melyből kettő van a világon

A MOL-csoport és a japán JSR 
Corporation közös beruházásaként 
adtuk át szintetikus gumit (S-SBR) 
gyártó üzemünket Tiszaújvárosban 
március 19-én. A világviszonylat-
ban is élenjáró technológiát alkal-
mazó gyár évente 60 000 tonna, 
o ldószeres e l járással  készül t 

sztirol-butadién gumit (S-SBR) állít 
majd elő, ami az egyik legkereset-
tebb vegyipari termék a világon.  
Az S-SBR az üzemanyag-fogyasztás 
szempontjából kedvező és nedves 
felületen is kiváló tapadást biztosító 
gumiabroncsok gyártásának legfőbb 
alapanyaga. 

Hatodik helyen végzett  
Herczig Norbert 
Kiváló szereplés az Azori-szigeteki raliszezonnyitón

MOL-hírek
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Minden gyereknek 
családban a helye

Örökbefogadott gyermekek és az őket felnevelő szülők számára nyújt  
biztonsági hálót a Gólyahír Alapítvány, amelynek egyik célja kalandterápiával 

erősíteni a szülő-gyermek közötti nyílt párbeszédet.

„A kamaszkor még egy szokványos családban sem egy-
szerű periódus, és előfordul, hogy az örökbefogadott gye-
rekek még az átlagosnál is nehezebben élik meg ezt az 
identitáskereséssel járó időszakot. Ilyenkor nemcsak a gye-
reknek van szüksége segítségre, de a szülői szerepükben 
alapvetően bizonytalanabb örökbefogadóknak is, mert a 
ki nem mondott, megválaszolatlan kérdések veszé-
lyeztetik a bizalmi kapcsolatot. A kalandterá-
pia, a közös élményszerzés erősíti a szülő és 
a gyerek közti nyílt párbeszédet, miközben 
teret adhatunk az örökbefogadásról szóló 
őszinte beszélgetéseknek is” – meséli 
Sebesfiné Vásárhelyi Judit kuratóriumi 
elnök, aki maga is örökbe fogadta 
gyermekét, így pontosan tudja, mivel 
néznek szembe vagy éppen mivel 
küzdenek a szülők és a gyerme-
kek, és hogy miért olyan fontos, 
hogy ezen családok mögött 
legyen egy biztonsági 
háló. A nyílt örökbefo-
gadásokat közvetítő 
Gólyahír Egyesület 
által létrehozott ala-
pítvány elsődleges 

célja, hogy az örökbefogadás után se engedje el a csa-
ládok kezét, hogy legyen egy közösség, ahová bármi-
kor fordulhatnak, amely segíti őket a saját történetüket 
elfogadni és kiegyensúlyozott, sikeres életet élni. Ennek 
érdekében tavaly egy különleges pályázatot nyújtottak 

be az Új Európa Alapítványhoz, amelynek célja koráb-
ban örökbefogadott, de már kamasz gyermekek és 

szüleik számára kalandterápiás foglalkozások 
szervezése a bizalomépítés jegyében. A MOL 

Magyarország tavaly év végén tartott jóté-
konysági süteményvásárán, ahol a Gólyahír 
Alapítvány volt az egyik kedvezményezett, 

több mint egymillió forint gyűlt össze, ami 
lehetővé tette a terv megvalósítását.

„A váratlan adománynak hála az 
egyesület országos találkozója az 
eddigiekkel ellentétben idén két-
napos lesz, és a korábban elkép-

zelt koncepciót megtar tva 
szer  vezhetünk egy biza-

lomépítő élménynapot az 
általunk épített siófok-

sóstói kalandparkban 
az egész Gólyahíres 
Nagycsalád számára.”

példakép



Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!
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8Ballantine's 

Finest 
(700 ml)

–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. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.



Bioland 
virágföld 
(20 l, 50 l)

–200 FT

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

A kupon 200 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Muffin 
(sárgabarackkal vagy citro-
mos, málnakrémmel töltött)

–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre a két megjelölt termék vásá-
rolható és a kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A ked-
vezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 05. 01–31., 
illetve a készlet erejéig.



Viwa vitaminvíz
(500 ml)

–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. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.

2
0
0
0
0
0
2

6
1
0
1
7
5

Kinder 
Tejcsokoládé
(100 g)

–150 FT

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

A kupon 150 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 05. 01–31., 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.

Cerbona müzliszelet
——

(20 g, 25 g többféle)

2 db vásárlása esetén 

99 Ft/db
4950 Ft/kg, 3960 Ft/kg

MIG21 
energiaszelet

——

(50 g, 55 g, többféle)

269 Ft/db
5380 Ft/kg, 4891 Ft/kg

Belgian Dark 
csokoládé

——

(100 g, többféle)

849 Ft/db
8490 Ft/kg

Hanuta mogyoró-
krémmel töltött 

ostya
——

(2 × 22 g)

349 Ft/db
7932 Ft/kg

PEZ
——

(85 g, többféle)

50 MP beváltása esetén 

799 Ft/db
849 Ft/csomag

Vásárolj egyidejűleg  
3 db bármilyen Pöttyös, 

Landliebe,  
Milli terméket, és a 4.-et  

ajándékba adjuk!
——

Cappy gyümölcslé
——

(330 ml, többféle)

2 db vásárlása esetén 

249 Ft/l
755 Ft/l
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KUPON- 
AKCIÓ!3+1

promóció

Motorolajok* 
——

Minden második flakon  -50%
*Az akcióban részt vevő termékek: MOL Essence 5W-30 1 l és 4 l, 
MOL Essence 5W-40 1 l és 4 l, MOL Essence Diesel 5W-40 1 l és 
4 l, MOL Essence 10W-40 1 l és 4 l, MOL Essence Diesel 10W-40 
1 l és 4 l, MOL Essence 15W-40 1 l és 4 l. 
Az akció csak ugyanazon típusú és kiszerelésű termékek vásárlá-
sakor érvényes.

Vöslauer ásványvíz
——

(750 ml, többféle) 

399 Ft/db 

20 MP beváltása esetén 

359 Ft/db
532 Ft/l, 505 Ft/l

MOL-akciók
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 KOS 03. 21. – 04. 20.

A hétvégéket már vízparton töltöd, 
hiszen alig vártad az igazán napos, 
jó időt . Csak óvatosan az új v ízi 
sportágakkal!

 BIKA 04. 21. – 05. 20.

Nehezen bírod a munkahelyi tempót, 
már csak a lefoglalt nyári utazáson jár 
minden gondolatod. Szuper lesz!

 IKREK 05. 21. – 06. 21.

Az életedben bekövetkező változások 
miatt idén ugyan nem tudsz majd hosz-
szabb időre elutazni, de nem bánod, mert 
régóta vártál ezekre az eseményekre.

 RÁK 06. 22. – 07. 22.

Szorgalmasan spórolsz, hogy minél több 
fesztiválra ellátogathass. A barátaid 
kisegítenek, ha nem lenne elég pénzed.

 OROSZLÁN 07. 23. – 08. 22.

Gyermeked iskolaváltásán töröd a fejed, 
kevésnek érzed az időt szeptemberig. 
Kérdezd meg őt is, mit szeretne!

 SZŰZ 08. 23. – 09. 22.

Eljött az ideje egy régóta esedékes 
egészségügyi beavatkozásnak. Ne 
aggódj, a műtét minőségi változást hoz 
az életedbe.

 MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.

Új szerelem jön az életedbe, mit jön, 
berobban! Talán még nem is vagy felké-
szülve rá, mégse hagyd elillanni!

 SKORPIÓ 10. 23. – 11. 21.

Egy régi barátod meghívásának eleget 
téve egy olyan országba utazol, ahová 
magadtól sohasem jutott volna eszedbe 
elmenni.

 NYILAS 11. 22. – 12. 21.

Beárnyékolja a felhőtlen napsütést a 
munkahelyed körüli állapot bizonytalan-
sága, de ne aggódj, hamar megoldódnak 
a dolgok.

 BAK 12. 22. – 01. 20.

Légy résen, last minute lehetőségek nem-
csak az utazási ajánlatokban, de a magán-
életben is léteznek. Kösd össze a kettőt!

 VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.

Szakmai sikereid lehetővé teszik, hogy 
elgondolkodj egy hosszabb külföldi 
letelepedésen. Kiváló lehetőségek vár-
nak rád!

 HALAK 02. 20. – 03. 20.

Türelmed meghozza az eredményét, 
májusban minden tényező összeáll az 
otthonod szebbé tételére. Vágj bele!

Kristin Scott Thomas
1960. május 24.

Henry Cavill
1983. május 5.

Lilu
1976. május 20.

Enrique Iglesias
1975. május 8.

Napsütésben
Sok okunk van az ünneplésre májusban, de a legfőbb az, hogy végre 
karnyújtásnyira vagyunk a nyártól. Élvezzük a napsütést és az életet!

horoszkóp
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Ssangyong Rexton G4 2.2 e-XDI 181 LE/420 Nm dízelmotor
Kapcsolható összkerékhajtás
3 t vontatási kapacitás
Mercedes-Benz E-Tronic 7 fokozatú automata váltó
Intelligens vezetéstámogató rendszerek
5 vagy 7 üléses kivitel

A képen látható autó illusztráció.
A műszaki adatok felszereltségfüggők. 

Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 6,4–10,4 (AT) l/100 km
CO2-kibocsátás (vegyes): 199–218 (AT) g/km

www.rextonsuv.hu
Rexton_hird_HU_Fresh_magazin_tm_185x130mm_v2.indd   1 2018. 04. 18.   10:00



Kérjük, hogy megfejtésed 2018. május 16-ig küldd be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (FRESH Magazin, 1016 Budapest, 
Lisznyai utca 38.), vagy elektronikus formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail-cimre, hogy megnyerhesd Baba Schwartz Májusi 
cserebogár című könyvét. Előző rejtvényünk megfejtése: Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Kisorsolt megfejtőink, akik az 
Anna, édes című könyvet nyerték: Bartos Dóra, Pécs; Pásztor Sándorné, Abony; Kun Istvánné, Szekszárd; Karácson Márta, Veszprém; 
Ackermann Károlyné, Siklós. Gratulálunk!

A Májusi cserebogár  című könyvet meg is  vásárolhatod az athenaeum.hu oldalon.

rejtvény
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Frissülj fel nálunk!
Alig vártuk, hogy beköszöntsön a jó idő, és vele együtt  
a limonádészezon. A MOL-töltőállomásokon most három 
különböző ízben kínáljuk nektek a nyár kedvenc italait.

citrom
eper

mangó

Ár: 599 Ft/db-tól

Kiszerelés: 300 ml. Az ajánlat 2018. május 1-jétől  
visszavonásig, illetve a készlet erejéig tart!
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