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TESZTELTÜK:
Az új Toyota Aygo

MIBŐL, MENNYIT,
HOGYAN?
Tanulj meg sörözni!

ITT NÉZZ VÉBÉT!
5 hely szurkoláshoz
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10 PON
ér 50
O
té
kb F t K
en

rali, futball, balaton

tartalom

Kedves Olvasó!
Már javában focilázban égünk, hiszen júniusban kezdődik a világbajnokság, ilyenkor pedig mindannyiunkban
felébred az igazi szurkoló. Címlapsztárunk,
a MOL Racing Teamet erősítő Herczig Norbert, többszörös magyar bajnok raliversenyző is nagy
rajongója a jó mérkőzéseknek, bár izgalmakból „saját pályán” sincs hiánya. Hogy
mivel segíti munkáját idén a MOL a raliEurópa-bajnokságon? Interjúnkból kiderül, ahogy az is, hogy kapcsolódik Norbi
a focihoz. Emellett ajánlunk néhány
remek szabadtéri kivetítőt vébénézéshez, sörkorcsolyákat készítünk,
és egy kisokossal a sörök világában is segítünk eligazodni. A MOL
töltőállomások már felkészültek
a vb-re: „hagyományos” és kézműves sörök, sör mellé valók –
nálunk minden megvan, ami a
jó hangulatú szurkoláshoz kell.
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autós hírek

Maybach Ultimate Luxury Concept

A lépcsős a sláger

Úgy látszik, lehet valami a marketingesek fejében
a lépcsőshátú SUV-okkal kapcsolatban, ugyanis a
Maybach háza tájáról is hasonló tanulmányautó képei
szivárogtak ki, igaz, teljesen más kategóriában, mint a
Lada Vesta. A Mercedes S-osztály méreteit is meghaladó hatalmas jármű a Daimler új, moduláris MHA padlólemezére épül, motorját ikerturbós V8-asra ígérik,
legalább 500 lóerővel. 2020-ra várható a szériaváltozat, így addig még sokat szépülhet.

Fontos, a nemzetközi piac szempontjából meghatározó újdonságokra és
érdekességekre is számíthatunk a nyár elején az autós világban.

röviden
Tisztább Central Park
New York polgármestere, Bill
de Blasio bejelentette, hogy
júniustól kitiltják az autókat
a város tüdejeként is emlegetett
Central Parkban kanyargó
utakról, ami jó hír a futóknak
és a bicikliseknek.

Buick Enspire

Ford Focus

A General Motors számára kiemelten
fontos a hatalmas kínai piac, nem véletlen, hogy legújabb elektromos modelljüket is a közelmúltban zajlott Pekingi
Autószalonon mutatták be. A villanyos
SUV nagy eséllyel növeli tovább a márka
kínai jelenlétét, hiszen a Buickok 80 százalékát adják el arrafelé. Az Enspire 555
lóerős rendszerteljesítménnyel rendelkezik, négy másodperc alatt százra gyorsul, a hatótávolságáról azonban egyelőre nincsenek információk.

Roppant fontos modell a Ford palettáján a mindenkori Focus, azaz a cég kompaktja. Erős mezőnyben kell helytállnia,
ezért a legfrissebb generációba beleadtak apait-anyait. A tágas kocsi csak alig
két centivel hosszabb elődjénél, azonban a tengelytávja hat centimétert nőtt,
ami a kényelmet szolgálja. Nemcsak a
karosszéria-, de a motorváltozatok terén
sem hagy rést a kínálatban a Focus,
háromhengeres erőforrásai részleges
hengerkapcsolásúak.

Lada Vesta Cross Sedan
Honda Small RS
Az indonéz nemzetközi autószalonon állította ki a Honda
ezt az apró méregzsákot, ami azon túl, hogy a legkisebb
méretosztályba is elhozza a japán márka sportkiviteleinek
legendás lobbanékonyságát, a hamarosan bemutatásra
kerülő legkisebb Honda modell előfutáraként is szolgál.
A Small RS menetteljesítményeiről egyelőre nem sokat árultak el, azonban biztató a tudat, hogy a Honda nem szokta
belső tartalom híján agresszív köntösbe bújtatni az autóit.
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Furcsa jelenség a lépcsőshátú szabadidő-autó, eddig csupán a Volvo próbálkozott hasonlóval, ám a kompakt szedánok között minden bizonnyal egyedülálló
jelenség a Lada Vesta terepesített verziója. A Renault-alapokra épülő Vesta
modellcsalád ferdehátú, kombi és lépcsőshátú kivitele mellé érkezik az újdonság. A Cross Sedan emelt hasmagassága 20,3 centiméter, ami több mint
például a Toyota RAV4 hasonló értéke.

Százmilliós Aston
Egy jótékonysági árverésen
468 500 dollárért, azaz közel
120 millió forintért kelt el a
James Bond-színész, Daniel
Craig Aston Martinja. A kocsi
mellesleg egyetlen Bondfilmben sem szerepelt.

A legjobbak
A brit Driver Power vevőelégedettségi felmérésében idén
megdőlt a papírforma, ugyanis
a Toyota nem jutott a dobogóra.
Ezúttal a Peugeot 3008, a Kia
Niro és az Alfa Romeo Giulia
bizonyult a legjobbnak.

Bentley a konyhában
Konyhai berendezéssel bővítette Bentley Home néven futó
bútorkínálatát a patinás brit
márka. A vonalaiban és anyagaiban az új Continental GT-t idéző
konyhát Carlo Colombo sztárépítész tervezte.

2018. JÚNIUS
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autóteszt

A második generációs Toyota Aygo négy évvel
ezelőtti bemutatásakor a jópofa vagányságot
képviselte, és ezzel talán az első olyan modell
volt, amely arra utalt, a márka formatervezői felébredtek Csipkerózsika-álmukból, hiszen a kis
felületen igazi dizájnforradalmat kreáltak a kategóriában. Egy ilyen jól sikerült formaterv aktualizálása sok lehetőséget kínál a rontásra, ám kijelenthetjük: a Toyotánál nem szúrták el.

Méretek (h/sz/m)
3455/1615/1460 mm
Motorbenzines
Hengerűrtartalom
998 cm3
Max. Teljesítmény
72 LE
Max. Forgatónyomaték
93 Nm
Sebességváltó
5 fokozatú manuális
Végsebesség
160 km/h
Gyorsulás (0-100 km/h)
13,8 s
Csomagtér
168-198 liter

X a térben
Az autót kívülről szemlélve feltűnik, hogy a karakterét meghatározó, játékos X-orr térbeli hangsúlyozása némi komolyságot, felnőttséget eredményezett, ami után a hátsó lámpákat és idomokat
elegendő volt picit átfésülni. A lemezekhez most
nem nyúltak, de erre nem is volt szükség, hiszen
az alapforma nem fáradt el az évek során, a 2018as ízléses újítással pedig ismét a legkorszerűbbek között van. Az agilis archoz sokat hozzátesznek az áttervezett Keen Look világítótestek, hátul
pedig az úgynevezett LED fényvezető elemeiről ismerhető fel azonnal a friss kiadás. Az Aygo
továbbra is élénk színkombinációkban kapható, a
vásárló igazán egyedien konfigurálhat a díszítőelemek tárházában.

Safety Sense – vigyáz ránk
Beülve azonnal látszik, hogy itt is a komolyabb megjelenésre koncentráltak a tervezők,
amit az alapformák meghagyásával, továbbfejlesztésével értek el. Felszereltségi szinttől függően alakulhat az autó utastere: x-play,
x-treme és x-cite variációk közül választhat a
leendő tulajdonos, de ha a legjobban felszerelt, különleges részletekkel feldobott verzióra vágyik, akkor az x-cite mellett érdemes
letennie a voksát. A látványos dizájnmegoldások mellett természetesen a mindennapi használhatóság, a kényelem és elsősorban a biztonság megteremtése volt a mérnökök célja.

Sminkleckék haladóknak
TOYOTA AYGO
A Toyota az A-szegmensben sem aprózza el a dolgokat:
sikermodelljük, az Aygo idei frissítéséhez remek alapok álltak
rendelkezésükre.

6
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Noha az Aygo egy városi közlekedésre optimalizált mini, biztonság terén nem marad el a
„nagytestvérektől”. A márka jól bevált Toyota
Safety Sense rendszere számos ponton képes
felügyelni a használatot, és minden tőle telhetőt megtesz a balesetek megelőzéséért, illetve
következményeinek mérsékléséért.

Ágyúgolyófutam
Az idei modellév Toyota Aygóját úgy tették
még agilisabbá a meghajtásért felelős szakemberek, hogy közben a fogyasztás terén megőrizte vezető pozícióját. Vezetés közben feltűnik továbbá, hogy zaj és rezgések tekintetében
is „felnőtt” az autó, a korábbi nyersességének
nyoma sincs. Az Aygo 998 köbcentis, háromhengeres motorja végig határozottan uralja a helyzetet, és immár megfelel az Euro 6.2-es emissziós
normáknak is. A 72 lóerős, 12 szelepes DOHC
VVT-i erőforrás érezhető és tudható tulajdonságait megismerve egyáltalán nem meglepő, hogy
díjnyertes a kategóriájában. A megváltoztatott
futómű-beállításokkal és a frissített kormány
műszoftverrel valódi élmény a kicsi kocsi városi
terelgetése. A gazdaságosságot erősítik az új
technológiai vívmányok a motorban, az áramvonalas karosszéria, az alacsony gördülési ellenállású abroncsok, ezeknek köszönhetően az Új
Aygo tényleg benzinpárán megy.
A Toyota Aygo tehát eddig is jó kis autó volt, a
2018-as frissítéssel azonban ismét kategóriája
élére került. Ezt a technikát, ilyen megbízhatóan
sokkal nagyobb típusok sem tudják.

Ajánlott olaj
MOL Dynamic Star
PC 5W-30 (1 L)

8459 Ft/db*
*Kiskereskedelmi alapár,
mely töltőállomásonként eltérhet.
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autóval az élet

Üzemanyag, ami tisztít?!
Kevesebb meghibásodás, hosszabb motorélettartam. Néhány előny, melyek
mindenkinek járnak, akik a megújult EVO üzemanyagokat választják.

95
95

95

Dplus

I00
plus

A

D

kiemelkedő minőség nem lehet
luxus, ha autónkról és a motor
élettartamáról van szó. Az autózás és az utazás szakértőiként olyan
üzemanyagokat kínálunk, amelyek
mindegyike igazoltan tisztítja és tisztán
is tartja a motort.* Hogy ezt mivel értük
el? A bennük lévő adalékok eltávolítják
a lerakódásokat az üzemanyag ellátó
rendszerből, ezzel optimális men�nyiségű hajtóanyag jut az autó „szívéhez”, ami egyenletesebb teljesítményt,
végül pedig egy tankolással nagyobb
megtehető távolságot eredményez.
Ez önmagában is komoly előny az autósok számára, ám a lerakódások csökkentésével a motor meghibásodásának lehetősége is csökken, élettartama
pedig ezáltal megnő.
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megfelelnek az Európai Unió környezetvédelmi előírásainak, de sok esetben túl
is teljesítik azokat.

Dplus
valamennyi
üzemanyagunk igazoltan
tisztítja és tisztán is
tartja a motort.
Minden meghajtástípushoz
Legyen az autónk benzines vagy
dízel, a megújult EVO üzemanyagcsa
ládd al mindkét típusra kifejlesztettünk egy jobb, tisztább, takarékosabb
megoldást. Kínálatunk tagjai speciális összetételüknek, kiváló minőségű
biokomponens-tartalmuknak, valamint
speciális adalékolásuknak köszönhetően kevésbé terhelik a környezetet.
A motorok tiszta működésének további
előnye, hogy közelebb kerülnek a tervezett gyári paraméterekhez, tehát a
károsanyag-kibocsátásuk is kedvezőbb
lesz. Használatukkal így a környezetet is
óvjuk, hiszen üzemanyagaink nemcsak

 Hosszabb motorélettartam, kevesebb váratlan meghibásodás,
hiszen tartós használat esetén az
injektorokon lévő régi lerakódásokat feltisztítja
 R endszeresen tankolva a teljes
üzemanyagellátó-rendszer tisztán
tartható, a tanktól a befecskendezőkön át a szívószelepekig, így a
motor megtartja újkori rugalmasságát, gyorsulását és fogyasztását
Egyenletes alapjárat
 Alacsonyabb károsanyag-kibocsátás
 Kopáscsökkentő adalék, amely
megakadályozza az üzemanyagellátó -rendszer alkatrészeinek
kopását
 Gázolaj esetében a statikus feltöltődést gátló adalék biztonságossá
teszi a tankolást

Oldtimerhez is EVO 100
Benzin Plus
A veteránautó-tulajdonosok
számára külön ajánljuk ezt az
üzemanyagtípust, a magasabb
oktánszám ugyanis alacsonyabb
terhelést jelent, és a speciális
keverék kevésbé fenyegeti korrózióval a régi, érzékeny motort.
* A vizsgálatokat a CEC F-20-98, CEC F-23-01 és
CEC F-98- 08 szabványok, valamint a CEC TDGF-113 tesztmódszer alapján független, akkreditált
tesztlaboratórium végezte.

100%
GONDOSKODÁS
VÁLASZD A MOL EVO
ÜZEMANYAGOKAT KIVÁLÓ
TISZTÍTÓ HATÁSSAL

HERCZIG NORBERT
NEMZETKÖZI RALLYVERSENYZŐ

FOTÓ: SÁROSI ZOLTÁN | SMINK: RÉDLI ÁGNES | STYLING: HABERLAND-ISAI ANITA, FÖLDI FANNI | RUHA: HEAVY TOOLS, SAJÁT

címlapsztori

Rali, futball, Balaton
Az utóbbi három év magyar ralibajnoka, Herczig Norbert idén már a MOL Racing
Team tagjaként a rali-Európa-bajnokságban (ERC) folytatja pályafutását.
Az autósport kulisszatitkai mellett azonban a foci-vb szolgáltatta remek apropóból
első sportágáról, a futballról is beszélgettünk vele.
10
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Azori-szigetek, Kanári-szigetek,
Görögország, Ciprus – az ERC-sorozat
versenynaptárának néhány helyszínét
mintha egy utazási iroda ajánlataiból
válogatták volna ki. Mennyire van idő
turistáskodni egy-egy verseny alatt?
Az idei első két futamon – a Kanáriszigeteken és az Azori-szigeteken
– a gyorsasági etapokat összekötő
szakaszokon néha elhűltem, milyen csodálatos táj vesz körbe minket, de ennél
több nem fér bele. Amúgy is olyan típus
vagyok, hogy a versenyek alatt csakis
a feladatra összpontosítok, nem tudok
és nem is akarok kikapcsolni. Az viszont
nagyon is elképzelhető, hogy turistaként
később visszatérek ezekre a helyekre.
Magyarországon is van kedvenc úti
célod?
Nagyon szeretem Magyarországot. Így
azért is szerettem a magyar bajnokságban versenyezni, mert gyönyörű helyeken járhattam: például a Bükkben vagy
a Mecsekben. A nagy kedvencem azonban a Balaton, amikor csak lehet, oda
húzódunk vissza a családdal.
Idén ez többször fordul majd elő, mint
máskor? Fárasztóbb lett a ralizás,
mióta az ERC-ben versenyzel?
Egy magyar bajnoki futam esetében
általában csütörtökön reggel betettük
a táskánkat az autóba, és elutaztunk
Miskolcra, Veszprémbe, Egerbe vagy
éppen Pécsre, majd vasárnap estig az
a négy nap szólt a raliról. Ebbe belefért a pályabejárás, a teszt, a verseny.
Az ERC-ben viszont mindegyik futam
bő egy hetet vesz igénybe, hiszen
már a versenyt megelőző vasárnap el
kell utaznunk a helyszínre. Így a futamok közötti tesztekkel együtt a korábbiakhoz képest immár kétszer annyi
időt vesz el a hétköznapi életemből az
autósport. Ráadásul maguk a versenyek is nagyobb igénybevételt jelentenek. A magyarországiakon mintegy
140–150 km a gyorsasági szakaszok
össztávja, az ERC-ben viszont már
200–210 km, illetve a verseny össztávja
meghaladja a 650–750 km-t. Ráadásul
a hazai 4-5 pályához képest itt 6-7
különböző típus van, egy versenyen

pedig legalább két, 20 km feletti gyorsasági szakaszt kell teljesítenünk. De nincs
ezzel gond, bírjuk, ezt akarjuk.
Vagyis kellemes élmény volt az első
két ERC-futam…
Az Azori-szigeteki versenyen elér t
abszolút 6. helyezés jobb volt a vártnál,
viszont a részidőkkel nem voltam elégedett. A második versenyen, a Kanáriszigeteken egy defektet követően végül
a 11. helyen végeztünk, ám egészen
addig harcban álltunk az 6-7-8. helyekért. Optimizmusra adnak okot a jó részeredmények is – sokkal közelebb tudtunk autózni az élmezőnyhöz. De az idei
év leginkább a kellő pályaismeret megszerzéséről szól, a legfontosabb, hogy
befejezzük a futamokat.

Ezen a szinten
már csakis
a Nemzetközi
Automobilszövetség (FIA)
által jóváhagyott
versenybenzint
lehet használni,
a világon pedig
mindössze 6-7
gyártó – köztük
a MOL – jutott
be ebbe az elit
klubba.

Miért ennyire fontos ez?
A rali attól is egyedi, hogy a versenyek
előtt a gyorsasági szakaszokat utcai
autóval kell bejárni. Ez alatt a pilóta
lediktálja a navigátornak az itinert, de
csak elképzelni tudja, hogy az adott
kanyart majd milyen sebességi fokozatban, mekkora sebességgel lehet
bevenni a versenyautóval. A pályákon csakis a futam során nyílik lehetőségünk versenytempót autózni. Éppen
ezért óriási előny t jelent, ha valaki

2018. JÚNIUS

11

címlapsztori

Herczig Norbert
Az utóbbi három év magyar
ralibajnoka (a 2009-es sikerrel
együtt összesen négyszeres
győztes) 1975-ben született, és
1999-ben szerezte meg első
sikerét az autósportban: harmadik
lett az A6-os kategóriában. Idén
már a rali-Európa-bajnokságban
(ERC) versenyez. Törökbálinton él,
„civilben” a saját cégét irányítja.
Nős, két gyerek apja.

Nagyon szeretem
Magyarországot.
Így azért is
szerettem
a magyar
bajnokságban
versenyezni, mert
gyönyörű helyeken
járhattam.

12
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korábban már rajthoz állt az adott futamon,
és versenyautóval is kipróbált itinerrel
rendelkezik. Ezt nem pótolják az interneten talált belső kamerás felvételek.
Mindezt figyelembe véve mit vársz
ettől az évtől?
Idén az a cél, hogy az 5-10. helyezések
valamelyikén zárjuk a szezont. A következő években viszont már a dobogós
pozíciókért szeretnék küzdeni, és azt
is be akarom bizonyítani magamnak,
hogy képes vagyok egy esetleges ERCfutamgyőzelemre. Miközben az is célunk,
hogy egyfajta nagykövetként vigyük hírét
a MOL versenybenzinének, hogy a jövőben egyre több csapat használja majd. És
ezt nemcsak azért teszem, mert a MOLnak köszönhetően állt össze az a támogatói háttér, amely lehetővé tette számomra
az ERC-részvételt. Magyarként egyszerűen büszke vagyok arra, hogy a honfitársaim ilyen csúcsminőségű üzemanyagot fejlesztettek ki itt Százhalombattán.
Ezen a szinten már csakis a Nemzetközi
Automobil-szövetség (FIA) által jóváhagyott versenybenzint lehet használni,
a világon pedig mindössze 6-7 gyártó

pedig meghívtak Dunavarsányba is,
a serdülő válogatott egyik kiválasztójára. Ez volt a legmagasabb szint, ahová
eljutottam. Arra azért büszke vagyok,
hogy ott olyanok voltak a csapattársaim,
mint Lisztes Krisztián vagy Dragóner
Attila, akik később nemzetközi karriert futottak be. 1986-ban például, mikor
a magyar válogatott legutóbb kijutott a
vb-re, gyönyörű környezetben, a Margitszigeti Úttörő Stadionban futballoztam.
Állítólag a tehetségem megvolt hozzá,
de a szorgalom már hiányzott. Inkább
a közösséget, a bandázást szerettem,
és nem voltam annyira kitartó, mint
aztán később a raliban.

– köztük a MOL – jutott be ebbe az elit
klubba.
Részt vettél esetleg a fejlesztésben is?
Ez a harmadik szezon, amikor a MOL
Racing Fuel RST hajtja a Skoda Fabia
R5 versenyautómat. Ezzel nyer tük
meg kétszer a magyar bajnokságot, és
eddig ezzel vettünk részt az ERC-ben
is. Mi ezt készen kaptuk, hiszen tudni
kell, hogy a csapatok előbb beszerzik az üzemanyagot, és erre alapozva
tudják megírni az adott versenyautó
motorprogramját. A mi esetünkben ezt
a Skoda Motorsport mérnökei végezték
Csehországban. Ezt követően viszont
valószínűleg én voltam az első a raliban, aki versenykörülmények között
használhatta a MOL Racing Fuel RST-t.
Innentől kezdve folyamatosan igényt
tartottak a visszajelzéseinkre, és ezeket is figyelembe vették az új termék,
a MOL Racing Fuel Hi5 kifejlesztésénél,
amelyet az Acropolis Rallyn használunk
majd először.
A június eleji, görögországi verseny
legendásnak számít a rali világában.

Az első próbálkozások alkalmával
gondoltál rá, hogy egyszer te is rajthoz állhatsz majd itt?
Elég későn, 18 éves koromban ismerkedtem meg a ralival – Tóth „Gili”
Ferenc barátom révén, aki az első munkahelyem, a Porsche Hungaria által
támogatott pilóta volt. Lenyűgözött a
Volkswagen Golf GTI, amellyel versenyzett, és úgy egyáltalán az egész atmoszféra, ami körüllengte a ralispor tot.
Azonnal magával ragadott, hogy a fák
között lehet gyorsan menni, hiszen én
is erdőn-mezőn tanultam meg vezetni…
Tíz-tizenegy éves lehettem, amikor a

nagyszüleim falujában, Vértesbogláron
addig kapacitáltam édesapámat, míg a
kocka lámpájú Zsigulinkkal megtanította
az alapokat, majd a szántásban átengedte nekem a kormányt. Később az
unokabátyámmal rengeteget gyakoroltunk kint a mezőn, 15-16 éves koromban
pedig a havas úton azt is átéltük, milyen,
amikor kicsit keresztbe megy az autó.
A ralipályafutás akkor még előtted
állt, viszont már magad mögött hagytál egy másik sportágat, a futballt...
Édesapám hatására kezdtem el futballozni és szerettem is játszani, 14 évesen

Szurkolóként azért megmaradt az életedben a futball?
Olyannyira, hogy a két évvel ezelőtti
Európa-bajnokságon a helyszínen szorítottam a magyar válogatottért a Belgium
elleni nyolcaddöntőben. Nagyon sajnálom, hogy a nyári világbajnokságra
nem jutott ki a csapat, de azért, amikor csak tehetem, nézni fogom a mec�cseket. Amúgy élénken él még bennem az első két futball-vb, amit fiatalon
követtem: az 1986-os és az 1990-es.
Mindkettőn Argentína és Németország
játszotta a döntőt. Már csak a nevemből
adódóan is az utóbbinak drukkoltam, de
azért Maradona cseleit is csodáltam. Ma
már nincs akkora favoritom, inkább a jó
játéknak, a szép futballnak drukkolok.
Remélem, lesz belőle részünk az oroszországi világbajnokságon is.
Kiss Csaba
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utazás

„Stadionlegek” Európában

KRESZTOVSZKIJ – SZENTPÉTERVÁR

a „legokosabb”
– Amsterdam ArenA

A június 14-én kezdődő oroszországi labdarúgó-világbajnokság
apropóján a kontinens „ötcsillagos” stadionjai között válogattunk:
klasszikustól a „szuperzöldön” át a trenddiktálóig.

Klub: Ajax Amszterdam
Befogadóképesség: 54 033 fő
Az 1996-ban befejezett ArenA akkori 159 millió dolláros bekerülési költsége magas volt, de
nem kiugró – különös tekintettel a méretekre
és arra, hogy az itt alkalmazott építészeti és
technológiai megoldásokat később a világ számos pontján lemásolták, bár jóval drágábban.
Mivel eleve multifunkcionális létesítményként
tervezték, megoldották, hogy a főbérlő (az Ajax)
számára fontos játéktér a koncertek és egyéb
alkalmak idején sértetlen maradjon, így a pálya
süllyeszthető és „eltolható”.
Az épület karbonlábnyoma a tetőre szerelt 4200
napelemnek, az öntözésre (is) használt esővíznek, a hűtést és a tiszta fűtést biztosító rendszernek köszönhetően alacsony, és ehhez jönnek az olyan különlegességek, mint a lelátók
cukornád alapanyagú, újrahasznosítható székei.

a legnagyobb – Camp Nou
Klub: FC Barcelona
Befogadóképesség: 99 354 fő
Az 1999-es Bajnokok Ligája-döntőben Uli
Hoeness, a Bayern München elnöke lifttel és
sétálva három perc alatt tette meg az épületen
belül a dísztribüntől a pálya széléig tartó utat.
Ünnepelni indult. Amíg a termeken át leért,
a Manchester United fordított, és 2–1-gyel elhódította a serleget…
Európa jelenlegi legnagyobb befogadóképességű stadionjának megépítését az 1950-es
évek közepén egy magyar futballista is jelentősen befolyásolta. Mivel az 1951-ben szerződtetett Kubala Lászlót és a kor labdarúgó csillagait „mindenki” látni akarta játszani, a klubnak
az addiginál nagyobb stadionra volt szüksége.
Az új aréna – amelyet 1957-ben a lengyel Legia
Warszawa elleni nyitómeccs előtt Barcelona
püspöke felszentelt – a Franco-diktatúra alatt
(1939–1975) a katalán függetlenség egyik szimbóluma lett, olyan nyilvános hely, ahol a helyiek
az elnyomás idején is használni merték a katalán nyelvet. A stadion szervezett túrával bejárható, a klubmúzeumot évente több mint 1,2 millióan keresik fel.

A „legzöldebb” – Allianz Riviera
Klub: OGC Nice
Befogadóképesség: 35 624 fő
A 2016-os franciaországi Európa-bajnokságra
épített nizzai stadion igazi multifunkcionális
aréna: az épület elektromos energiaellátását
napelemek biztosítják, az esővizet összegyűjtik
és felhasználják, a légkondicionálásban pedig

A legdrágábbak

HENNINGSVÆR-STADION

A legapróbb
– Henningsvær-stadion
CAMP NOU – FC BARCELONA

a mediterrán szelek kapnak kulcsszerepet.
Amilyen környezettudatos és sokoldalú maga
az épület (amelyben rögbi- és teniszmeccseket, koncerteket és veteránautó-kiállításokat
is rendeznek), olyan önérzetesek első számú
lakójának (OCG Nice) szurkolói. A létesítmény
avatását kínos közjáték zavarta meg 2013-ban:
Patrick Bruelt gigantikus füttykoncerttel fogadta
a közönség, ők ugyanis – a szervezőkkel ellentétben – nem feledkeztek meg róla, hogy az
énekes a Paris Saint-Germain szurkolója.

LONDON

HENNINGSVÆR

BARCELONA
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Created by jhonythomang@gmail.com
from the Noun Project

Klub: Henningsvær
Befogadóképesség: 400 fő
Nincsenek lelátók, sem óriáskijelzők és reklámok. Itt sosem rendeznek majd gazdasági
szempontból fontos és tömegeket vonzó mérkőzéseket, ám a henningsværi stadion a legfontosabb elemében éppen olyan, mint a föld
legcsillogóbb luxusstadionja, ez pedig a pálya.
Az 500 lakosú északnorvég halászfalu futballpályája egy kis szigeten terül el, és az egész
úgy lélegzetelállítóan skandináv, ahogy van.
A tenger egy emberesebb rúgásra van az oldalvonaltól, a szomszédos szigetek gránitsziklái
visszaverik a gólmorajt, és a műfüves, világítással felszerelt pályát kizárólag amatőrök használják: két ifjúsági fiú- és egy lánycsapat.

A legköltségesebb európai futballstadionok között a listavezető, 90 ezres kapacitású
Wembley-nek (nemzeti stadionként) nincs
állandó lakója, ellentétben a másik két dobogóssal. Az 56 ezer főt befogadni képes orosz
Kresztovszkij a Zenit otthona, míg a 60 ezres
Emirates az Arsenal pályája. Ami azonban ennél
sokkal érdekesebb adat, az a költségvetés:
több futballszaklap szerint Európában sosem
húztak fel drágábbat az oroszországi arénánál, ám a végösszeget kozmetikázták. Jutott
rá idejük: az ezredforduló holland technológiai
megoldásait mutató Kresztovszkij tíz évig épült
(2007–2017), míg a hipermodern Emirates két
év és négy hónap alatt elkészült.
A dobogó tehát így fest: Wembley (London)
– 1,2 mrd USD; Kresztovszkij (Szentpétervár) –
1,1 mrd USD; Emirates (London), 570 millió USD.
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életmód

A legjobb
sörlelőhelyek

Az utóbbi évek sörforradalma nemcsak a
különleges sörök iránt élénken érdeklődő
fogyasztókat, de az átlagembereket sem
kerülte el. Míg korábban ez a reflektorfény
inkább a bornak járt, ma már ugyanolyan
gyakoriak a sörfesztiválok és sörvacsorák,
sőt egyre több izgalmas márka és íz kúszik
be a hagyományos sörözők pultjai mögé
is. Nem csoda, ha nem tud mindenki rögtön tájékozódni ebben a színes kavalkádban, hiszen már most is ezerféle sörfajta és
készítési mód létezik, és a sörforradalomnak még koránt sincs vége. A tájékozódáshoz hoztunk egy kis segítséget.

Mit?

Tanulj meg sörözni!
Hogy mi nem hiányozhat egy jó hangulatú közös meccsnézésről?
Hát persze, hogy a sör! A legjobban várt mérkőzések előtt a MOL-kutakról
is feltölthetjük a hűtőnket, és a világbajnokság arra is jó apropó, hogy
néhány igazi sörkülönlegességet is kipróbáljunk.
16
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Alapvetően öt fő sörfajtát különböztetünk
meg, a spontán erjesztésűt (Lambic), az
alsó erjesztésűt (Lager), a felső erjesztésűt
(Ale), a hibridet (alsó és felső erjesztésű) és
az alkoholmentes sört.
A Lambic egy nagyon száraz, kissé savanykás, fanyar aromájú, szinte szénsavmentes
belga sörfajta, amelyet fogyasztanak magában, de sokszor ízesítve is, így a gyümölcsös sörök rajongóinak kedvence.
A brit Ale, melynek színe a világossárgától a sötétebb rubinig, szinte feketéig terjed, azoknak lesz jó választás, akik jobban
kedvelik a testesebb változatokat. Átlagos
alkoholtartalma 4-8%, altípusai közé tartozik a száraz Bitter Ale, az édes Cream Ale

és a szintén édeskés, pörkölt ízvilágú Porter, a whisky ízére emlékeztető Scotch Ale és a vöröses színű
Irish Red Ale.
Az alsó erjesztésű Lager bajor eredettel büszkélkedhet, és az egyik legnépszerűbb sörkategóriát képviseli.
Ismertebb típusa a Pils sör, amely az
elsők között volt sikeres ebben a kategóriában, de nevezetes alsó erjesztésű sör az alsó-szászországi Bock is.
Az úgynevezett hibrid sörök azok a
sörfajták, amelyekben keveredik az
alsó és a felső erjesztésű változatok
készítésének egy-egy eleme. Ilyen
például a búzasör, amely eredetileg
felső erjesztésű sörfajta, de néha a
jobb érés érdekében alsó erjesztésű
élesztőt is adnak hozzá. A gőzsör
szintén említésre méltó darab a hibridek között, miként a speciális, különböző fűszerekkel készült szezonális
sörök, valamint a füstölt sörök, amelyek füstös aromájukat a kemencében szárított árpamalátától kapják.

Milyen söröket vesznek
a magyarok?

90%

Hagyományos
sörök

7%

Ízesített
sörök

BUDAPEST
Kihagyhatatlan hely az
egyik legjobb magyar
főzde, a Hopfanatic pubja
a Hunyadi téren, a legnagyobb választék azonban
a Tűzoltó utcai Élesztőben
érhető el. Ha belga sörkülönlegességekre vágyunk,
a Halász utcai Matróz kocsmában a helyünk, ahol
húszféle csapolt és kétszázféle üveges belga remeket
kóstolhatunk meg. Kiváló
ivó a Blaha Lujza tértől
pár percre lévő Hrabal is,
amelynél a cseh sörök után
érdeklődők keresve sem
találhatnának jobb helyet.
VIDÉK
Szeged legfontosabb kézműves csomópontja a
Maláta kézműves sör- és
grillkert a Somogyi utcában,
Pécsett a Kolozsvár utcai
Művész presszó az ikonikus söröző. Szentendre festői belvárosában látogassunk el a Teddy Beerbe,
ahol magyar kisüzemi söröket kóstolhatunk, Egerben
pedig kihagyhatatlan az
Érsek utcai Öntöde sörbár. Ha pedig szeretnénk
belelátni a sörkészítés rejtelmeibe, akkor irány a
pilisvörösvári Rotburger
Látványsörfőzde. A bajor
parasztházak hangulatát
idéző sörkert ugyanis a kóstolás mellett üzemlátogatásra is lehetőséget kínál.

3%

Félbarna,
búza, kukorica

Forrás: AC Nielsen Piackutató Kft. adatai, 2017
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Győr nyári köntösben

Ideális sörfogyasztási hőfok
Strong Ale,
trappista csúcssörök,
Imperial Stoutok

A folyók városaként is emlegetett Győr egy barokk ékszerdoboz a Mosoni-Duna,
a Rába és a Rábca festői torkolatánál. Az idén fergeteges nyári programok teszik
kihagyhatatlanná hazánk egyik leghangulatosabb városát!

vörös Ale,
világos és baksör,
dupla IPA

12-15 fok
10-12 fok

Ale, Bitter,
sötét Lager,
búza,
könnyed IPA,
belga
blonde Ale

8-10 fok
7-9 fok
6-7 fok

Pilseni és
lágy búza
könnyed Lagerek
Forrás: beerporn.hu

Miből igyuk?
Az alkoholmentes sörről, mely sokak szerint nem is
sör, jó tudni, hogy valójában minimális alkoholt ezek
az italok is tartalmaznak, így külön kategóriát képviselnek. Míg normál sörök esetében a cefre szárazanyag-tartalma 11% körül van, az alkoholmentes
sörök 6%-os sörléből készülnek.

Mitől lesz kézműves?
Újszerű, hatalmas népszerűségnek örvendő kategória a kézműves söröké, mely kifejezéssel az
utóbbi években egyre gyakrabban találkozhattunk.
De mitől kézműves egy sör? Attól, hogy független,
kis sörfőzdék készítik, kis mennyiségben, természetes alapanyagokból, tartósítás nélkül. A gyakran kisüzemi sörként is emlegetett típus variációinak csak
a képzelet szab határt, azonban attól, hogy egy sör
megkapja a kézműves jelzőt, még nem biztos, hogy
a minősége kifogástalan, tehát csak óvatosan válogassunk. Ha mindenképp ízletes, minőségi kisüzemi
sört szeretnénk kóstolni, itthon a Rizmajer, a Szent
András Sörfőzde, az Áperte vagy a MONYO söreivel nem tévedhetünk nagyot.

Éhségűző
Egy finom sör mellé jólesik némi
rágcsálnivaló. Térj be a legközelebbi MOL töltőállomásra, ha egy kis
nassolnivalóra vágysz!

Poco Loco box chips & dip
(170 g, többféle)

899 Ft/db
5288 Ft/kg
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A könnyedebb söröket – mint például az Ale, a Lager
sör, a sötét Lager és a Bitter Ale – a hagyományos
füles korsón kívül kóstolhatjuk talpas pilseni kehelyből vagy a pezsgőspohár-szerűen karcsú ún. pilseni
vázából. Az angol Ale-ek klasszikus pohara a felső
harmadában kis szélesedéssel ellátott, pintes pohár.
A porterek szépen mutatnak egy vastagabb falú, egyszerű 3 dl-es „vizespohárból”, az úgynevezett Shakerpohárból. A nehezebb alkoholtartalmú sörök (Double
IPA-k, nehéz belga Ale-ek, baksörök, Russian Imperial
Stoutok) kevésbé szénsavasak, kisebb habot képeznek kitöltéskor, viszont illatban jóval gazdagabbak.
Fogyasszuk őket az autentikus Snifter-pohárból, mely
a hagyományos konyakos kehelynél kicsit nagyobb,
de formája hasonló. És ne feledkezzünk meg a német
búzasörök jellegzetesen nyújtott, szélesedő, majd a
karimánál záródó poharáról sem, melyben a búzasörök jellegzetes, paplanos habja is szépen érvényesül.
Fontos alapszabály: a borokkal ellentétben a söröspoharat mindig teljesen tele kell tölteni.

Csapolt és hazai legyen!
Úgy tűnik, egyre több sör folyik le a magyarok torkán,
az AC Nielsen Piackutató Kft. adatai szerint ugyanis
tavaly mennyiségileg 1%-kal, értékben pedig 4%-kal
nőtt a hazai sörfogyasztás a 2016-os adatokhoz
képest. A növekedésben közrejátszik az is, hogy vis�szatértek a gyártók a félliteres kiszereléshez, és egyre
népszerűbbek a minőségi, magasabb árú termékek,
illetve a kézműves sörök. A beerporn.hu adatai szerint a népszerűségi listát a magyar sörök vezetik, őket
követik a cseh, majd a német és belga, végül a brit,
holland és amerikai sörök. A sörösök kétharmada, ha
teheti, csapolt sört iszik, 29% választja legszívesebben az üveges, és csupán 4% a dobozos verziót.

Június 15. – esőnap: június 17.

Magna Cum Laude – Virtuózok
Győr, Dunakapu tér
Az idei győri Nyárnyitó hétvége első estéjén a Magna Cum Laude Lugosi Dániel
Ali klarinétművésszel és Kökény Tamás
nagybőgővirtuózzal áll a színpadra. Más
nap, június 16-án a Kowalsky meg a Vega
koncertjével folytatódik a jó hangulat.

Június 18–24.

Táncol az egész város,
XIV. Magyar Táncfesztivál
Győri Nemzeti Színház,
II. János Pál tér, Széchenyi tér
A hivatásos táncegyüttesek legnagyobb
országos seregszemléjén Magyar
ország professzionális társulatai mellett alternatív, kísérletező előadásokat
is megnézhetünk!

pedig megtekinthetjük, hogyan éltek
a kor harcosai, és az íjakat, nyilakat is
kipróbálhatjuk.

Július 6–8.

Győrkőcfesztivál
Győr, Belváros
Tíz helyszínen 1000 ingyenes program
várja az apróságokat, a belépő csupán
egy fotó egy önfeledt gyerekmosolyról,
amelyért cserébe Győrkőc-karkötő és
rengeteg játék jár!

Győr, Aranypart
A középkort megidéző fesztiválon kosztümös felvonulásnak lehetünk részesei, a helyszínen felépített jurtáknál

Augusztus 18. – esőnap: augusztus 19.

Voices of 2018

Győr, Széchenyi tér
A Plácido Domingo’s Operalia elnevezésű Opera Világverseny díjnyertes
énekesei Győr belvárosában lépnek fel
Magyarország egyik legjelentősebb,
határokon átívelő zenei eseményén.

Július 27–29.

31! – 3 folyó, 1 sziget összművészet
Rába-partszakasz és a Radó-sziget
A három nap alatt különböző művészeti
ágak mutatkoznak be, többek között
a tánc, zene, fény, street-art, fotó, irodalom, gasztrokultúra és az építészet/
dizájn területein.

Június 29. – július 1.

Szent László Napok

a XVII–XVIII. században, akkor augusztusban irány Győr! A rendezvénysorozat
ideje alatt a város utcái, terei és az üzletkirakatok is barokk pompába öltöznek.

Augusztus 10–12.

26. Barokk Esküvő
Győr, Belváros
Ha szeretnénk megtudni, hogy milyen
lehetett egy nagyszabású főúri esküvő

GyőrCard: a belépőd Győrbe!
Szívesen felkeresnéd az Audi Látogatói központját, sétálnál egyet a Xantus János Állatkertben
vagy csobbannál a Rába Quelle Gyógy-, Termálés Élményfürdőben? Mindezt a 24 és 48 órás
GyőrCarddal akár ingyen is megteheted.
A www.gyorcard.com oldalon megtalálod az
ingyenes és kedvezményes szolgáltatások listáját.
Az interaktív térkép pedig segít elnavigálni az egyik
elfogadóhelyről a másikra. Utazásod megszerve
zését pedig kezdd a hellogyor.hu oldalon, ahol
az eseményeket, látnivalókat és szálláshelyeket
egy csokorba gyűjtve találhatod meg!

gasztro

Csilis-babos burger
Hozzávalók:
• 1 vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 1-2 db friss csili
• 500 g darált marhahús
• 1 konzerv hámozott paradicsom
• 1 tk. római kömény
• 1 tk. oregánó
1
• 
/2 tk. fahéj
• 1 vörösbab-konzerv
• 6 -8 db hamburgerzsemle
• 1 ek. olívaolaj
• ízlés szerint saláta, sajt,
zöldségek
• só, bors
A hagymát felaprítjuk, megfuttatjuk
az olívaolajon. Ha üvegesedni kezd,
hozzáreszeljük a fokhagymát, összeforgatjuk, és néhány perc elteltével
hozzáadjuk a darált húst. Sózzuk,
borsozzuk, és nagy lángon megpirítjuk. Fűszerezzük római kömén�nyel, fahéjjal, oregánóval és felaprított csilivel, majd a paradicsommal
együtt lassú tűzön kb. egy óra alatt
készre főzzük. Az utolsó 10 percben
hozzáadjuk a lecsepegtetett babot.
Tálaláskor a zsemlékbe töltjük, ízlés
szerint salátát, sajtot, hagymát vagy
friss paradicsomot adunk hozzá.

Töltsd fel!

Sörkorcsolyák
a legnagyobb csatákhoz
Közös meccsnézés? Tökéletes nyáresti program. A bolti rágcsálnivalók helyett
pedig itt a lehetőség, hogy izgalmas fogásokkal is elkápráztassuk vendégeinket.
Ők hozzák a sört, mi hozzuk a sörkorcsolyát!

Ropogós rákfalatkák
Hozzávalók:
• 10-15 nagyobb rákfarok
• 100 g kukoricaliszt
• 100 g búzaliszt
• 3 -4 ek. szójaszósz
• 1 zöld citrom
• jéghideg víz
• olaj a sütéshez
• édes csiliszósz
• só

A rákokat megtisztítjuk a
páncéljuktól, összeforgatjuk
a szójaszósszal és a zöld citrom levével, majd fél órán át
pihentetjük. A kétféle lisztből, jéghideg vízből és egy
nagy csipet sóból közvetlenül sütés előtt palacsintatésztánál kissé lazább állagú

keveréket készítünk. Az olajat minél forróbbra hevítjük és a lisztes keverékbe
mártott rákokat hirtelen, 2-3
perc alatt aranyszínűre sütjük. Csiliszósszal tálaljuk. Rák
helyett elkészíthetjük falatnyi
darabokra vágott hallal vagy
zöldségekkel is.

Mindjárt kezdődik a meccs,
és üres a hűtő? Irány a leg
közelebbi MOL-kút, ahol beszerezheted kedvenc frissítődet, és
indulhat az önfeledt szurkolás!

Soproni IPA
(500 ml)
Fresh kuponnal most

100 Ft-tal
olcsóbban
vásárolhatod meg!
Keresd a 33. oldalon!
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gasztro

focivébé

Nyáresti közös szurkolás

Nachos tépett hússal
és guacamoléval
Hozzávalók:
• 600-800 g tortillachips
• 1 kg sertéslapocka
• 300 ml barna sör
• 1 tk. paprika, esetleg
füstölt paprika
• 1 ek. barna cukor
• 4 gerezd fokhagyma
• 3 ek. barbecue szósz
• 150 g cheddar sajt
• 2 érett avokádó
• 1 lila hagyma
• 1 db jalapeño paprika
• 1 zöld citrom
• só
A sört elkeverjük a barbecue
szósszal, a paprikával, a barna
cukorral, a lereszelt fokhagymával és sóval. A lapockát

tepsibe tesszük, megöntözzük a sörös keverékkel
és lefedjük alufóliával. 140
fokon 4-5 óra alatt készre
sütjük. Ha kihűlt, villával szálaira húzzuk a húst, végül
összeforgatjuk az alján képződött szafttal. A tortillát egy
tepsi aljára helyezzük, ráhalmozzuk a tépett húst és a
reszelt sajtot, és 10 perc
alatt 200 fokon összesütjük.
Tálalás előtt az avokádót villával összetörjük, hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, jalapeño paprikát és
a zöld citrom levét, sózzuk,
és ezzel tálaljuk az elkészült
nachost.

Június 14. – július 15. Egy hónap a labdarúgás krémjével, amikor az
együttszurkolásnak igazán szezonja van. Mutatjuk a legjobb helyszíneket
a focivébés meccsnézésre.

Csípős csirkeszárnyak
Hozzávalók:
• 1 kg csirkeszárny
• 70 g vaj
• 1 tk. őrölt csilipehely
• 1 tk. méz
• 2-3 ek. olívaolaj
• só, bors
A sütőt előmelegítjük 200 fokra.
A szárnyakat megtisztítjuk, kettévágjuk, és leitatjuk róluk a felesleges
vizet. Egy szilikonecset segítségével minden oldalukat vékonyan megkenjük olajjal, sózzuk és borsozzuk,
majd egy tepsiben kb. 40 perc alatt
időnként megfordítva ropogósra sütjük. A vajat felolvasztjuk, összekeverjük a csilivel és a mézzel, végül
megsózzuk. Az így elkészült mázat
összeforgatjuk a készre sült, aranyló
szárnyakkal.

Vb-terasz a Plázson

Persze, hogy Margitsziget!

Siófok

Champs Sziget, Budapest

A tágas, árnyas kerthelyiségben igen
kellemes körülmények között, hűs italok
és finom ételek kíséretében élvezhetjük
a meccseket, akár nagyobb társaságban
is. A Jégkertben a vb ideje alatt minden
nap élőben közvetítik a mérkőzéseket.

Keresve sem lehetne jobb helyszínt
találni a közös szurkoláshoz, mint a
Balaton partját. A Siófokon egész nyáron üzemelő, színes programokban
bővelkedő Plázson a világbajnokság
teljes ideje alatt kivetítőn követhetjük a
mérkőzéseket.

A Margitsziget emblematikus sporthelye a Champs, ahol a Duna ölelésé
ben, kellemes szabadtéri környezetben, hamisítatlan szurkolói hangulatban
izgulhatunk a világbajnokság mérkőzésein. Jó étel-ital, kivetítők garmadája, mi
kell még?

A Városháza előtt

FociFalu Orosházán

Városház tér, Győr

Főtér, Orosháza

Igazi fesztiválhangulatban szurkolhatunk
kedvenc csapatunknak Győrben, hiszen
a Városháza előtti téren a Neoton Família
sztárjai adnak nyárnyitó koncertet, sőt
tűzijáték is lesz. A lényeg azonban, hogy
óriáskivetítőn élvezhetjük a vb meccseit.

Orosházán is várják a focirajongókat,
ahol a Főtéren felállított óriáskivetítőn,
sörözőkkel és remek étkeket felszolgáló
helyekkel körítve, szabadtéren szurkolhatunk kedvenceinknek.

jégkert
1027 Budapest, Bakfark Bálint utca 2.

Frissítő a meccshez
Mielőtt a kivetítő felé veszed
az irányt, szerezd be a MOL töltő
állomáson kedvenc frissítődet!

Carlsberg
(500 ml)
6 db vásárlása esetén

249 Ft/db
24 db vásárlása esetén
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209 Ft/db
498 Ft/l, 418 Ft/l

kultúra

Töltsd meg élménnyel!
Akár a napfürdőt, akár az árnyas helyeket részesítjük előnyben,
júniusban is számos lehetőségünk van, hogy kultúrával töltsük meg
a nyári pihenés jól megérdemelt napjait.

Margitsziget

országosan

Budapesti Nyári Fesztivál, nyitókoncert

Ocean’s 8

június 15.

bemutató: június 21.

Az idei nyár fővárosi kulturális dömpingjét a Nemzeti Filhar
monikusok közreműködésével megszólaló nagykoncert nyitja
a Margitszigeti Szabadtéri Színpad varázslatos környezetében.
Fellép továbbá Fülei Balázs zongoraművész Dohnányi zongoraversenyével, valamint Miklósa Erika és Molnár Levente, akik
Carl Orff Carmina Burana című művével nyűgözik le a közönséget. A Budapesti Nyári Fesztivál három hónapon át tart közkedvelt fővárosi szabadtéri helyszíneken.

Ki ne emlékezne Steven Soderbergh Ocean’s trilógiájára,
amelyben Danny Ocean és bandája roppant szórakoztató
módon próbálta végrehajtani minden idők legprofibb rablásait.
Néhány év kihagyás után elkészült a folytatás, immár Gary Ross
rendezésében, amelyben Debbie Ocean – Danny húga – gyűjt
csapatot maga köré egy újabb balhéra. Ezúttal többek között
Sandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett és Rihanna
felel a felhőtlen szórakozásért és izgalmakért.

Siófok, Nagystrand

Plázs Siófok
június 16.

útravaló

Mi MICSODA
Autók – Erő, sebesség, biztonság
Ki találta fel a belső égésű motoros autót, és mióta van futószalag a gyárakban? Mi a különbség a túrautó és a sportkocsi
között? Mióta van villanyautó? A kezdetektől a legújabb fejlesztésekig, a gyártástól a hétköznapi használatig és a versenyekig
tudj meg mindent az autókról!
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Idén nyáron ismét kitárja kapuit a minőségi szórakoztatás fellegvára a siófoki strandon. Az egész napos pancsolás és napfürdőzés utáni esti pezsgést a Punnany Massif, az Ocho Macho
és NB, a 2018-as Nagy-Szín-Pad jelöltje garantálja, a házigazda
DJ Juhász Laci. A koncertek után hajnalig tartó buli vár mindenkit a Plázs Music Teraszon. Különleges szolgáltatásokkal járó
VIP-belépők is kaphatók a rendezvényre.
Előző rejtvényünk megfejtése: A május a természet bocsánatkérése a február miatt. Kisorsolt megfejtőink, akik a Májusi cserebogár című könyvet nyerték: Babocsainé Koselák Zsuzsanna,
Mogyorósbánya; Ónodi Szabó Géza, Göd; Dobó Katalin, Budapest;
Pap Imréné, Csongrád; Vekerdi Gyula, Miskolc. Gratulálunk!
Tájékoztatunk, hogy a rejtvény megfejtésének visszaküldésével
elfogadod a rejtvényhez és nyereményjátékainkhoz kapcsolódó
részletes adatvédelmi szabályzatot, melyet a www.hgmedia.hu/hu/
adatvedelem.html oldalon ismerhetsz meg.

ÉLMÉNYTERÁPIA.
RECEPT NÉLKÜL ADHATÓ.
MOL GYERMEKGYÓGYÍTÓ PROGRAM
Pályázat civil szervezetek számára, akik krónikusan beteg
vagy fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok számára szerveznek
élmény- és művészetterápiás programokat.
Az online pályázatok benyújtási határideje: 2018. június 30.

www.ujeuropaalapitvany.hu | www.mol.hu

kultúra

EGY TÓ

Szenvedélyünk: a Balaton
Mindegy, hogy sportesemény, koncert, bor- vagy könyvfesztivál, ha
a Balaton szolgáltatja a hátteret, a varázslat garantált. Íme, egy izgalmas
merítés a MOL Nagyon Balaton júniusi programjaiból.

TENGERNYI

Révfülöp

Balatoni Nyár
nyitókoncert – Kiscsillag
Június 16.

Siófok

Már-már hagyománynak nevezhető,
hogy a MOL Nagyon Balaton programok sorában minden évben szerepel
egy-egy ingyenes szabadtéri koncert
Révfülöpön, a móló melletti Balatonparton. Idén Lovasi András zenekara,
a Kiscsillag biztosítja majd a fergeteges hangulatot.

Nemzeti Regatta
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Komp#11 Margaret Island
Június 22.

WWW.MOLNAGYONBALATON.HU
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Tihany-Szántód rév

Idén újra kifutnak a koncertkompok a
tihanyi és a szántódi kikötőből a balatoni naplementébe, ezzel felejthetetlen élményt nyújtva annak az 1000 szerencsés utasnak, akik így a tó közepén
adhatják át magukat a zenének. Június
hónapban a 11. koncertkomp fedélzetén egy igazi balatoni zenekar, a fonyódi
Margaret Island lép majd fel.

ATONFÜ RE
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KOMP#

Június 20–25.
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Keresd a kijelölt
MOL töltőállomásokon!
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Intim Torna Illegál –
Élni jöttünk

HALOTT PÉNZ
MARGARET ISLAND
ÁKOS

Everness
A spiritualitás különböző formái után
érdeklődőknek szól az Alsóörsön megrendezésre kerülő Everness, ahol azonban nem csak jógázni és meditálni
lehet, hiszen számos zenei programmal
és beszélgetéssel is készülnek a szervezők. Feldmár András és Müller Péter
előadásai mellett részt vehetünk például Grecsó Krisztián táncpedagógiai
foglalkozásán is.
www.everness.hu

BALATON
PIKNIK

KOMP!

A

Alsóörs

BOR7

R
VÁ

Író-olvasó találkozók, balatoni borok és jazzkoncertek várják az érdeklődőket Balatonfüred „kulturális főutcáján”, a Blaha utcában és a Vaszaryvilla kertjében. Fellép többek között a Barabás
Lőrinc Quartet, Boggie, az Éles Gábor Trió és
Tóth Vera, valamint a László Attila Quartet is.
www.vaszaryvilla.hu

BADACSONY

L

Június 8–10.

D

Könyv-Bor-Jazz Fesztivál

Idén harmadszor rendezik meg a vízi „csatát”, ahol ezúttal több mint ötven település
csapata küzd meg egymással. A vitorlásverseny mellett lesz sárkányhajóverseny
is, a települések pedig főztjeikkel és saját
nevezetességeikkel, hagyományaikkal is
bemutatkozhatnak Siófokon, a Települési
Ízek Utcájában. Az ingyenes rendezvényen emellett gyerekprogramok és koncertek is várják az érdeklődőket. Király
Viktor és a TNT mellett Kowalsky meg
a Vega és a Patikadomb zenekar is színpadra lép majd.
www.nemzetiregatta.hu

Ó

Balatonfüred

Hallgasd útközben!
Honeybeast – Élet
a Marson

PROGRAM

Június 9–10.

– PROMÓCIÓ –

Szeretni őket,
ennyi az egész

Találkozzunk
a SzamosFeszten

Módos János 72 éve kezdett el birkózni, és azóta sem tágított a szőnyeg
mellől. Saját karrierje befejeztével a szigetvári szakosztályban sportoló
gyerekeket nemcsak a sportra, hanem az életre is tanítja.
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C

égénydányád egy varázslatos határ
menti falu a Szamos folyó jobb partján, ahol kiszakadva a hétköznapokból
Szatmár természeti és kulturális paradicsomába csöppenünk. Itt minden kikapcsolódási lehetőségben van egy kis
extra: templomtúrák lovas szekéren,
biciklin vagy lóháton, középkori főzőverseny, pajtaszínház, természeti park,
a kastély udvarán pedig platánfa, mely
alatt az egész falu elfér. A szatmári miliő
egyedi ízeivel, reneszánsz programjaival
és végtelen vendégszeretetével a nyár
egyik legizgalmasabb színfoltja.

ínycsiklandó középkori ételeit kóstolhatjuk meg a Hollóének Hungarica rene
szánsz dallamainak kíséretében. Igazi
gyöngyszem a „Szeretlek, Cégény
dányád!” – a cégénydányádi elszármazottak találkozója, melyet a Szabó
Lovasudvar látványos lovasbemutatója
követ.
A programok azonban itt még nem
érnek véget:
19:00 The Minds zenekar
20:00 Ölveti Blues Band
22:00 Anna and the Barbies

Július 1. vasárnap

VII. Szamos Feszt –
a Reneszánsz jegyében

FOTÓ: BÁCSI RÓBERT LÁSZLÓ

„Szeretnék már a legelején megcáfolni egy sztereo
típiát: a birkózás nem durva sport. Itt nincs ütés, nincs
rúgás, az ész, az ügyesség és a kitartás dominál. Ezek
mellett pedig a legjobb dolog, amit egy gyereknek
adhat, az a bátorság. Vannak, akiket az elején nehéz
behúzni egy-egy feladatba, mert félnek. Ilyenkor egészen egyszerűen megfogom a kezüket, és együtt csináljuk meg a gyakorlatot.”
Módos János 12 évesen keveredett le egy birkózóedzésre, és az azóta eltelt idő alatt egyszer sem
volt olyan pillanat, amikor úgy gondolta volna, elég.
Pályafutása során csak a sérülések szegték a kedvét,
amik többek között az olimpiai szereplését is meghiúsították, de a mostoha körülmények sohasem állították
meg. Ha nem volt hol edzeni, mentek kocsmába, iskola
alagsorába vagy a cipőgyár éttermébe, nem számított.
A gyerekeket ugyanezzel a szenvedéllyel, feltétel nélkül szereti, és lankadatlan érdeklődéssel fordul feléjük.
Ez az a hozzáállás, amiért az Új Európa Alapítvány 2017ban Mester-M díjjal ismerte el munkáját.
„Hiszek abban, hogy csak szeretni kell őket, ennyi az
egész. És kamatostul visszaadják, ez az én erőm kulcsa. Figyelek rájuk, akármilyen csacskaságokat
beszélnek is, próbálok hozzászólni, megérteni őket.
Sok a hátrányos helyzetű gyerek is nálunk, akik még
több figyelmet igényelnek, mert máshol nem kapják
meg. Ha például azt hallom, hogy nem megy az olvasás, akkor megkérem, hogy olvassa fel az edzéstervet, és ahol elakad, kijavítom, és elmagyarázom neki,
hogy mi a baj és miért fontos mindez. Szeretném, ha
nemcsak erősebbé, kitartóbbá, de jobb emberekké is
válnának.” Edzőként nem csak a kézzel fogható sikereket, a bajnoki címeket értékeli, minden gyereket saját
magához mér. Az internetes generációval azért neki is
akadnak nehézségei, mégis szilárd pontként áll ebben
a változó világban.
„A mai szülők túlféltik a gyerekeket. Volt, akire rászóltak, hogy ne szaladjon, még a végén kiizzad! Ha pedig
az ember fegyelmezi őket, néha megsértődnek. De a
sport erről szól, és nekem az a feladatom, hogy megismertessem őket a fegyelemmel, a kitartással, miközben
mégis játék marad az egész. Ez az, amit nekem sem szabad soha elfelejtenem.”

Hol máshol kóstolhatnánk olyan saját márkás kézműves édességet, mint a Pulya
és Koca csokit szalonnadarabkákkal meghintve, illetve házi szilvalekvárral töltve,
vagy Mátyás királyféle ropogós malacsültet, mint Cégénydányádon?

2018. június 30. – július 1.
Cégénydányád, Kende Kúria Park
Június 30. szombat
Kezdjük a fesztivált a Királyok asztalánál, ahol a reneszánsz főzőverseny

Különleges vasárnapi ebéddel kecsegtet Barabás Zoltán séf, aki ezút tal
Mát yás király ropogós malacát süti meg
az egybegyűlteknek. A lakoma után
a Kokas Banda ritmusaira táncolhatunk
egész délután, és a jó hangulat este is
folytatódik:
19:00 ,,Ezüstbojtár” zenés játék
20:30 Szatmár Néptáncegyüttes
22:00 A Nyughatatlan együttes

Ha már Cégénydányádon vagyunk, ne
hagyjuk ki az egész napos kísérőprogramokat sem. Fedezzük fel az Alföld
legszebb kastélyparkjaként számon
tartott Kende Kúriát, mely múzeumként működik és a Hortobágyi Nemzeti
Park tulajdonában van. A SzamosFeszt
egyik fényp ontja a sólyomreptetés és
a lovasíjászat, melyek a helyiek szerint
életre szóló élmény. Megörökítenénk
magunkat, amint középkori jelmezben
kézzel lakomázunk a reneszánsz asztalnál? Kádár Ferkó fotószínházának
retró képeivel igazi időutazáson vehetünk részt. Ha másféle konyhai örö
mökre vágyunk, akkor a Banyatanyán
a helyünk, ahol még az üstben rotyogó
gyógynövényes bájitalból is kortyolhatunk. Ha kellően hangulatba jöttünk,
irány a Mátyás király hasonmásverseny!
Természetesen a foci-vb a reneszánsz
időkapszulába is begyűrűzik: mindkét
napon 16 és 20 órakor élőben követhetjük a meccseket a nagysátor óriáskivetítőjén, jéghideg csíki sörrel a kezünkben.

MOL-hírek

Összefogás és fesztiválstart
JÓ ÜGY EK K EL INDUL A N YÁ R
A legjobb helyre került
Lukács Laci Opelje
Koraszülöttek szolgálatába áll a rocker autója
A MOL által támogatott Tankcsapda idén ötvenéves frontembere nemcsak kapni, hanem adni is szeret. A zenekar az évforduló apropóján a zenész autóját ajánlotta
fel a Legyél Rocksztár program keretében. A cél az volt,
hogy olyan helyre kerüljön az autó, ahol az új tulajdonos
valami jó ügyet segít és már korábban is megmutatta áldozatkészségét. Április 23-ig 838-an jelentkeztek a felhívásra, öten jutottak a döntőbe, közülük pedig a négytagú
zsűri és a közönség választott. „Nehéz döntés volt, végül
Földvári Nagy Zsuzsira esett a választásunk, aki hosszú
évek óta vezeti a Koraszülöttekért Országos Egyesületet,
előadásokat tart és weboldalt is szerkeszt a témában”
– mesélte Laci. A győztes az Opel Astra mellett a MOL
Magyarországtól egy 250 000 Ft értékű MOL üzemanyagkártyát is átvehetett a tankoláshoz.

A MOL Gyermekgyógyító Program által támogatott Bókay
Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány idén már ötödik
alkalommal rendezi meg a Tour de Bókayt. A kezdeményezés célja az, hogy a klinikán gyógyult gyermekek, szüleik,
a klinikán dolgozó orvosok és ápolók közösen kerékpározzanak egy jó célért. Idén a Koraszülött Intenzív Terápiás
Osztály kapja a támogatói jegyek összegét. Tíz km-es útjukhoz bárki csatlakozhat június 17-én, melynek során az I. Sz.
Bókay Gyermekklinikáról a Bókay-kertbe tekernek együtt,
ahol családi programok, Ricsi bohóc és a Bumbum zenekar,
játékos foglalkozások, véradás és interaktív bemutatók várják a résztvevőket. Az eseményre 9.30-tól lehet regisztrálni
a Bókay utca 53.-ban.
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Amennyiben megadod a hozzájárulásod, időszakosan megkeresünk kérdőívekkel és részt vehetsz piackutatásokban, hogy szolgáltatásainkat és
termékeinket a visszajelzéseid alapján
tovább fejleszthessük.
Mit jelent az, hogy általános marketinganyagokkal megkereshetnek?
Amennyiben megadod a hozzájárulásod, tájékoztatunk a MOL Multipont
program aktuálisan meghirdetett akcióiról, nyereményjátékairól és a programot
érintő legfrissebb hírekről.

Mi történik, amennyiben nem járulok
hozzá valamelyik adatkezelési célhoz?
Ebben az esetben az adott témával nem
keresünk meg. Adataid felhasználásáról
te döntesz, hozzájárulásaid megadásával határozod meg, hogy azok miként
kerülnek felhasználásra.

A MOL Magyarországnak számít, hogy
miként telik a nyár
Jótékonysági kerékpáros felvonulás a gyerekekért

A Facebooktól és a Google-tól is biztosan kaptál már értesítést adataid
kezelésének változásáról. Mindezt az új európai adatvédelmi rendelet,
a GDPR teszi szükségessé, ami a kártyabirtokosok biztonságát és kényelmét
szolgálja, és amely a MOL Multipont-regisztrációkat is érinti. Az alábbiakban
megmutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

Miért szükséges az adataim kezeléséről újra rendelkeznem?
Ahhoz, hogy teljesen ki tudd használni a MOL Multipont program előnyeit és a legjobban tudjuk kiszolgálni
az igényeidet, szükséges nyilatkoznod.
Így válhatsz jogosulttá pl. kedvezményes ajánlatokra a MOL hálózatában és
együttműködő partnereink révén.

Indul a fesztiválszezon!
Június 17-én tekerjünk a gyógyulásért!

MOL Multipont – Frissítsd!

A MOL Nagyon Balaton rendezvénysorozata szinte
az egész nyarat átszövi. Nagyjából 40 nap alatt félmilliónál is több turista látogat a Balatonra, hogy
egyszerre nyaraljon, strandoljon és fesztiválozzon.
Az évről évre bővülő kínálatban ezúttal a fellépők
között lesz a Halott Pénz, a Margaret Island, Ákos,
a Plázs Siófok színpadán Lovasi András, a KLASSZ
a pARTon! pedig egy kis komolyzenét is varázsol a Balaton partjára. Világsztárokban sem lesz
hiány, hiszen fellép David Guetta, a Thirty Seconds
to Mars, Jamie Cullum és Al Di Meola is. Ha azonban valaki idén nem a Balaton felé veszi az irányt,
annak sem kell aggódnia: Dunaújvárosban a szintén MOL-támogatott Dudik Fesztivál várja az érdeklődőket június közepén, míg július elején a kisvárdai Lesz Fesztet vehetik célba a fesztiválrajongók.

Mi történik, ha egyáltalán nem foglalkozom a dologgal és nem teszek
semmit?
Nyilatkozni 2018. szeptember 30-ig van
lehetőséged. Ha eddig nem járulsz hozzá
az új adatvédelmi feltételekhez, kártyád
és regisztrációd inaktiválásra kerül.
Ha inaktiválásra került a Multipont
kártyám, akkor a pontjaim elvesznek?
Inaktiválás esetén a kártyáddal további
pontgyűjtés ill. pontbeváltás nem kezdeményezhető. Az addig összegyűjtött multipontok törlődnek, a személyes
adataidat archiváljuk, majd 5 év elteltével töröljük. (Bármely panasz vagy jogvita esetén szükséges, hogy 5 évig rendelkezésre álljanak az információk.)
Tudom-e addig használni a kártyámat,
amíg nem fogadom el az új adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot?
A hozzájárulás megadásáig kizárólag pontgyűjtésre és beváltásra van

lehetőséged. Nem tudsz élni kedvezményes ajánlatainkkal, nem vehetsz részt
nyereményjátékokban stb.
Tudok-e pontokat felhasználni addig
is, amíg nem adtam meg hozzájárulásom az új adatkezelési és adatvédelmi
szabályzathoz?
Összegyűjtött pontjaidat a hozzájárulás
megadásáig is felhasználhatod, de nem
tudsz élni kedvezményes ajánlatainkkal, nem vehetsz részt nyereményjátékokban, stb.
Ki kezeli az adataimat és hogyan?
A regisztrációkor megadott adataid a
MOL Nyrt. és Multipont Program Zrt.,
mint közös adatkezelők kezelik, az általad megadott célból a hozzájárulásaid
alapján.
Mit jelent az, hogy hozzájárulok
ahhoz, hogy piackutatásokkal kap
csolatban megkeressenek?

Mit jelent az, hogy egyedi,
személyre szabott ajánlatokkal
megkereshetnek?
Amennyiben megadod a hozzájárulásod
a program teljes körű előnyeit élvezheted, olyan egyedi, speciális ajánlatokat
alakítunk ki számodra, melyek a vásárlási preferenciáidon és érdeklődési
körödön alapulnak.
Ha meggondolom magam, vissza
vonhatom a hozzájárulásomat?
Hozzájárulásaidat bármikor visszavonhatod, akár saját magad vagy ügyfélszolgálatunk segítségével is.
Hogyan és hol tudom kezelni a személyes adataimat és hozzájárulásaimat?
Adataid frissítéséhez és a hozzájárulások megadásához látogass el www.
multipont.hu/adatfrissites oldalra vagy
töltsd ki az erre kialakított formanyomtatványt bármely töltőállomásunkon.

Teljes körű részletek és információk
a multipont.hu-n és a szórólapokon.
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MOL-akciók

VÁ G D K

A kupon 300 Ft kedvezményre jogosít az aktuális fogyasztói árból. Egy kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak
készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre
nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Málnás tiramisu
táska

–100 Ft
(300 ml)

(500 ml, többféle)

20 Multipont beváltása esetén

299 Ft/db

299 Ft

598 Ft/l

Airwaves Bottle
rágógumi

——

——

(64 g, többféle)

(64 g, többféle)

849 Ft

979 Ft

13 266 Ft/kg

15 297 Ft/kg

SBS Smart Fit Okosóra
——
Válts be 500 Multipontot,
és vásárold meg

1000 Ft



A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal két megjelölt termék vásárolható és a
kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény
más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 06. 01–30., illetve a
készlet erejéig.

Sauska Rosé

kedvezménnyel a terméket!

(750 ml)

19 990 Ft helyett 18 490 Ft
+ 500 Multipont

–400 Ft

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

2

1063 Ft/l

Orbit Bottle
rágógumi

2

——

610694

Lipton tea

——

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

000002

Milli jegeskávé

610724

VÁ G D K



000002

I

–300 FT

A legmagasabb
szintű autómosó
program aktu
ális árából,
Fresh Corner
kutak esetén,
a Premium és
Super premium
mosás árából.

2

Prémium
autómosás

610687

VÁ G D K

I

KUPONAKCIÓ!

000002

I

I

VÁ G D K

Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

(500 ml)

2

–100 FT

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

610700

Soproni IPA

000002



A kupon 400 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre egy termék vásárolható és a kupon
csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.

——
(500 ml, többféle)

379 Ft/db
758 Ft/l
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Theodora
ásványvíz

——

——

(33 g, 37 g, többféle)

(1,5 l, többféle)

2 db vásárlása esetén

6 db vásárlása esetén

169 Ft/db

99 Ft/db

5121 Ft/kg, 4568 Ft/kg

66 Ft/l

——
Válts be 250 Multipontot,
és vásárold meg

500 Ft
kedvezménnyel a terméket!
3990 Ft helyett 3240 Ft
+ 250 Multipont

(170 g)

–150 FT

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

610717

Balaton Újhullám
és Balaton Zebra

Gullon Diabetikus
keksz

2

Almdudler

SBS Karra rögzíthető
telefontartó tok

000002



A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.

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 kedvezmén�nyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.

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.

2018. JÚNIUS

33

horoszkóp

Szikrázó június
KOS

03. 21. – 04. 20.

A nagy vakáció még várat magára,
de már a tervezgetésben örömödet
leled. Elég hosszú a takaró, nyugodtan
nyújtózkodhatsz!

BIKA

SZŰZ
04. 21. – 05. 20.

Ne törjön le, hogy éppen ilyenkor fázol
meg, ez bárkivel előfordulhat. Hamar
túlleszel rajta, és jöhet a vízpart!

IKREK

05. 21. – 06. 21.

Most még talán úgy érzed, ellep a
munka, és esélyed sincs egy kiadós
pihenésre, ez azonban nem így van.
Türelem!

RÁK

OROSZLÁN

08. 23. – 09. 22.

Csak okosan a sok napsütéssel, a bőr
védelmét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Emlékszel még a tavalyi
leégésre?

MÉRLEG

Kisebb feszültséget okozhat a családban, hogy mindenki más nyári úti célról álmodozik. Ideje valakinek engednie!

EVOX NYÁRI SZÉLVÉDŐMOSÓ
CSALÁD TÖBB ILLATBAN,
EXTRA BOGÁROLDÓ HATÁSSAL
• EVOX SUMMER CITRUS BREEZE SZÉLVÉDŐMOSÓ CITRUS ILLATTAL

• EVOX TERMINATOR BOGÁROLDÓ SPRAY

10. 23. – 11. 21.

Nem gondoltál nagy magánéleti változásra a nyár folyamán, na de, ember tervez… Nem kizárt, hogy a nagy szerelem
kopogtat.

A ZAVARTALAN NYÁRI
KALANDOKÉRT

• EVOX SUMMER FRUIT GARDEN SZÉLVÉDŐMOSÓ
A BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK ILLATÁVAL

09. 23. – 10. 22.

Távoli, egzotikus országba jutsz el, de
ne vedd félvállról a védőoltásokat és
tartsd be a higiéniai szabályokat!

SKORPIÓ
06. 22. – 07. 22.

07. 23. – 08. 22.

Nem kell feltétlenül világkörüli útra indulnod, itthon is csodás júniusod lesz, koncertekkel, fröccsökkel és új barátokkal.

NYILAS

11. 22. – 12. 21.

Egy árnyas ligetre vágysz, ahol elol
vashatod végre azt a sok könyvet, amit
várólistára tettél. Szerencsére könnyen
találsz ilyet.

BAK

12. 22. – 01. 20.

A júniusra beütemezett felújítási munkálatok kimerítenek, de megszépült otthonodban igazi élmény lesz a pihenés.

VÍZÖNTŐ

01. 21. – 02. 19.

Főszezonban nem szeretsz utazni, mert
riaszt a tömeg. Sikerrel intézheted az
otthoni ügyeidet, és készülhetsz a nyár
végi nagy kirándulásra.

HALAK

02. 20. – 03. 20.

Indul a fesztiválszezon, eljött a te időd!
Szerencsére spóroltál annyit, hogy
szinte minden karszalagra futja majd.

