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Kedves Olvasó!
Augusztusban arra biztatunk mindenkit, hogy hasz-
nálja ki a nyár utolsó heteit és keljen útra. Mindegy, 
hogy itthon vagy külföldön, négy vagy két keréken, 
kevés izgalmasabb és inspirálóbb dolog létezik, mint 
úton lenni, utazni. Persze a legjobb, ha mind-
ezt költséghatékonyan tehetjük meg, ezért 
összegyűjtöttünk néhányat a leghaszno-
sabb blogok és weboldalak közül azok-
nak, akik szeretik a saját kezükbe venni 
az irányítást utazásaik során. Az autó-
zás mellett a bringázás is szívügyünk, 
ezért a két keréken útra kelőknek 
az Országos Kerékpáros Körtúrát 
ajánljuk, és ha esetleg még kel-
lene egy kis pluszmotiváció – 
az ország legjobb fagyizóiból is 
hoztunk egy válogatást. Az út 
utáni lazításhoz pedig a töl-
tőállomásainkon beszerez-
hető legfinomabb borainkat 
ajánljuk.

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Bugatti Chiron Divo
Ötmillió eurós árával messze a legdrá-
gább új Bugatti modell lesz a Chiron 
Divo változat, amelyet Kaliforniában, az 
augusztusi Pebble Beach Concourse 
d’Elegance veteránautós szépségver-
senyen mutatnak be a nagyközönség-
nek. A 100 darabos szériában készülő 
Chiron Divo azoknak szól, akik amatőr 
pályaversenyzésre is akarják használni 
szuperluxus járművüket: ennek meg-
felelően könnyebb lesz, mint a Chiron 
modellcsalád többi tagja, az új aero-
dinamikai csomag nagyobb leszorító 
erőt ígér és a váltóját is átdolgozták. Így 
kevesebb mint 2,5 másodperc alatt éri 
el a 100 km/h-t, a végsebessége azon-
ban „csak” 385 km/h, vagyis kevesebb 
mint a 420 km/h-s standard modellé.

Ár, érték, arány

Új Dacia modellek
Két új típust dob piacra ősszel  
a Dacia: sajtóinformációk szerint 
jön az új Duster autógázos (LPG) 
változata, valamint a Sandero 
Streetway, a kis kompakt típus 
eddigi legelegánsabb verziója. 

Jegelik a terveket
A SUV-piac szárnyalása  
és a bizonytalan egyesült álla-
mokbeli vámhelyzet miatt  
a Mercedes-Benz és az Infiniti 
letett arról, hogy közösen fej-
lesszenek egy kompakt prémi-
ummodellt, amit Mexikóban 
gyártottak volna. 

Óriás SUV a Hyundaitól
Minden bizonnyal Palisade 
néven kezdi el forgalmazni 
jövőre SUV-kínálatának új csúcs-
modelljét a Hyundai. A nyolc-
üléses monstrum által használt 
platformra épül majd testvér-
modellje, a Kia Telluride is.

Felsőbb ligába készülnek
Nagy-Britannia a luxus SUV-k 
hazájává válik: a Range Rover 
olyan modellen dolgozik, amely 
méltó konkurense lehet a kate-
gória két másik brit tagjának,  
a Bentley Bentayga és a Rolls-
Royce Cullinan típusnak.

röviden

Suzuki Jimny
Megérkezett a közel ötvenéves múltra 
visszatekintő japán apróság negyedik 
generációja. A retró hangulatú dizájn 
mellett a terepjáró képességek is az 
elődöket idézik: a három üzemmódot 
kínáló Allgrip Pro négykerék-meghaj-
tással szerelt Jimny 37 fokos első és 49 
fokos hátsó terepszöggel rendelkezik, 
így gond nélkül veszi az akadályokat. 
Az új, 1,5 literes és 100 lóerős benzinmo-
torhoz ötfokozatú kézi, illetve négyfoko-
zatú automata sebességváltó társítható.

Méregdrága Bugatti, bivalyerős Dodge, csúcs-Aston, átalakított 
Mercedes pick-up és egy újraértelmezett klasszikus Suzuki az elmúlt 

időszak legfontosabb autós újdonságai között. 

Aston Martin DBS Superleggera 
Újabb nagy teljesítményű rétegmodellt dobott piacra a brit 
gyártó: a DBS csúcsváltozatát kívülről a karbonszálas opti-
kai tuning különbözteti meg. A motorháztető alatt ikertur-
bós V12-es motor dolgozik, a 725 lóerős teljesítmény és 
a 900 Nm-es maximális forgatónyomaték 339 km/h vég-
sebességre elég. Ezzel együtt a DBD Superleggera nem 
puritán erőgép, a tervezők az igényes belső tér kialakítá-
sánál is figyeltek arra, hogy fennmaradjon a dinamizmus és 
az elegancia kényes egyensúlya.

Carlex Exy Yachting Edition
A főleg egyedi belső tereivel világhírűvé vált lengyel Carlex 
Design teljes tuningprogramot kínál a Mercedes-Benz 
X-osztály pick-up számára. Az Exy Yachting Edition névre 
hallgató csomagnak köszönhetően a munkagép a márka 
hagyományainak jobban megfelelő luxusterepjáróvá ala-
kul át, amellyel már a Riviéra jachtkikötőiben sem kell szé-
gyenkezni. A frontrész és a keréktárcsák a Maybach S650 
Coupe modellt idézik, az optikai kiegészítők pedig karbon-
szálas műanyagból készültek. Az utastérbe Recaro sport-
ülések kerültek, és mindent igényes bőr borít.

Dodge Challenger SRT Hellcat
A legerősebb, leggyorsabb és legfür-
gébb izomautó – a Dodge így jellemezte 
legújabb sportkocsiját, a Challenger 
SRT Hellcat Redeye-t. Ám valószínűleg 
bármilyen más jelző álszerénységnek 
tűnne, hiszen a 6,2 literes V8-as motor 
808 lóerőre és 957 Nm forgatónyoma-
tékra képes, és így tényleg nincs ellen-
fele a „muscle car” kategóriában: a vég-
sebessége 326 km/h, miközben akár  
3,4 másodperc alatt eléri a százas tempót.

autós hírek
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Méretek (H/Sz/M) 4382/1841/1603-1607 mm

Motor 2 benzines, 2 dízel

Hengerűrtartalom 999-1968 cm3

Max. teljesítmény 115, 150, 115 és 150 LE 

Max. forgatónyomaték 200, 250, 250 és 340 Nm

Sebességváltó 6 fokozatú manuális,  

 7 fokozatú DSG automata

Végsebesség 186-204 km/h

Gyorsulás (0-100 km/h) 8,4-10,9 s

Fogyasztás 4,2-6,6 l/100 km

Csomagtér 479-1810 liter

Alapár 6 575 340 Ft

A tesztmodell ára 8 300 630 Ft

Az immár több évtizede a Volkswagen-konszern 
égisze alatt tündöklő cseh márka nem tehette 
meg, hogy nem reagál megfelelően a napjaink-
ban dúló SUV-lázra. A Škoda Karoq a Kodiaq 
kisebb változata, amit természetesen motoriku-
san és felszereltség tekintetében is a méretosz-
tályához igazítottak. 

Térben nagy!
Ám míg a piacon fellelhető temérdek „mintha-
terepjáró” sok esetben inkább bohókás vagy 
flancos küllemmel próbálkozik, addig a Škoda 
komolykodó formatervvel száll be a versenybe, 
és ez meglepően hatásosan működik. Noha 
méreteinél fogva kényelmesen befér egy átla-
gos garázsba vagy parkolóhelyre, sarkos vona-
lai, szögletesen masszív felépítése azt sugallja, 
ez itt egy igazi nagyvas.
A kockaforma másik nagy előnye akkor mutat-
kozik meg, amikor feltárjuk a vaskos ajtókat:  
a Karoq a kategóriájában, de abszolút értelem-
ben is tágas, elöl-hátul bőséges fej- és lábtér 
várja az utasokat, akik lehetnek akár széles vál-
lúak is, nem kell szoronganiuk.
A hátsó traktus három különálló ülése egyen-
ként tologatható, dönthető és variálható, ráa-
dásul az öblös és jó formájú csomagtér is part-
ner a játékban, attól függően, hogy utasból 
vagy csomagból viszünk többet. E variálható-
ságból is adódik, hogy a Škoda Karoq családi, 
baráti túrázásokra termett, és kifejezetten jól áll 
neki a kerékpártartó, amin két bringa biztonsá-
gosan és gyorsan rögzíthető. A Škoda Shopból  
137 ezer Ft-ért beszerezhető profi szerkezet 
kiválóan passzol akár a Karoq, akár a Kodiaq 
vonóhorgára. A szerkezet kulccsal rögzíthető, 
saját világítással és rendszámtartóval rendelke-
zik, ami könnyen lehajtható, így a csomagtartót 
sem barikádozza el. 

Két hengerrel is elmegy
A Karoq felszereltségét és minőségét szem-
ügyre véve kijelenthető, hogy a cseh márka 
autói bőven meghaladták a régi sztereotípiákat. 
A bőrülés természetesen opcionális, nem is min-
denki szereti, a nagy képernyős multimédia-egy-
ség azonban igencsak hasznos és jól is műkö-
dik. A vezetést segítő és a kényelmi, biztonsági 
felszerelések színvonalához remekül passzol az 
1.5-ös benzinmotor kulturáltsága. Bár ez a TSI-
nyomatékra és számos más paraméterre gya-
korlatilag ugyanazt hozza, mint a korábbi 1.4-es,  
az utastérbe alig szűrődik be a hangja, és  
a DSG-váltóval is nagyon egymásra találtak – 
a helyzetnek megfelelő sebességfokozat min-
dig garantált. Ráadásul a fogyasztás is baráti, 
amiben a duplakuplungos váltó profizmusa 
mellett közrejátszik a Karoq egyik nagy trükkje 
is, nevezetesen az, hogy adott esetben simán 
elmegy két hengerrel is, a többit pedig ilyen-
kor lekapcsolja. Ezt elsősorban városi forgalom-
ban, illetve 50-70 km/h közötti országúti tempó-
nál teszi meg a motor, amiről a vezetőt kiírással 
tájékoztatja. A sofőr azonban egyáltalán nem 
bosszankodik emiatt, hiszen úgy javul a gazda-
ságosság, hogy a menetteljesítmény adott szi-
tuációban nem csökken érezhetően. 
A kompakt SUV-k piacán jelen lévő feltűnőségi
versenyben nem minden gyártó érzi a határo-
kat és a jó ízlést, ám erről a masszív és tágas 
Škodáról nehéz kritikát megfogalmazni.

Š KO D A  K A R O Q  S T Y L E  1 . 5  T S I  D S G  A C T

A megtermett Kodiaq sikere után a kistestvér, a Karoq is bizonyítja, 
hogy jó helyen keresgél, aki a Škoda háza táján néz SUV után.

Túratárs
Ajánlott olaj
MOL Dynamic 
Gold Longlife 5W-30 

8999 Ft/db*

*Kiskereskedelmi alapár,  
mely töltőállomásonként eltérhet.

autóteszt
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A nyári autózással járó egyik legnagyobb kellemetlenség, amikor  
szinte már nem látunk ki a szélvédőre ragadt rovartemetőtől.  

Hogy milyen szélvédőmosó folyadék tünteti el a kellemetlen útitársakat? 
Az alábbiakkal segítünk választani.

Ne légy bogaras!

•  A zsír- és fehérjeoldó tenzidek segít-
ségével ragyogóan tisztává varázsolja 
az üveget.

•  Felületaktív vegyületei biztosítják 
a folyadék szétterülését a szélvédőn, 
megakadályozva, hogy az ablaktörlő 
lapát csak maszatoljon.

•  Környezetbarát, gyorsan lebomló 
vegyületeket tartalmaz, amelyeket 
rendszeresen használnak a kozmetikai 
és háztartásvegyiparban is.

A prémiumfolyadékok esetében fontos 
továbbá kiemelni, hogy garantáltan csík-
mentesen tisztítják az üvegfelületeket, 
nem okoznak fénytörést és bónuszként 
még az illatuk is kellemes, ami egyáltalán 
nem mindegy, hiszen gyakorta spriccelve 
gyorsan érzékennyé válunk rá, hogy mit 
szagolunk az utastérben. Mielőtt azon-
ban a téli szélvédőmosó maradékára 
rá töltenénk a nyárit, számoljunk vele, 
hogy ez a keveredés intenzív habzással 
járhat, amit jobb elkerülni.

Érdemes az EVOX  
nyári szélvédőmosó 
folyadékokat  
választani, mert…

•  Extra bogároldó hatással 
bírnak.

•  Gyorsan és csíkmentesen 
tisztítják az üveget.

•  Használatukkal vékony 
védőréteg képződik  
a szélvédőn, így vízleper-
gető és szennytaszító 
hatással rendelkeznek. 

•  Kellemes citrusillatú (EVOX 
Summer Citrus Breeze) 
és bogyós gyümölcsöket 
(EVOX Summer Fruit 
Garden) idéző változatban  
is kaphatók.

•  Nem károsítják a tömítő-
anyagokat és a jármű 
fényezését.

Ha azt hinnéd, már 
semmi sem segít…
Az EVOX Terminator 
bogároldó spray a már 
rászáradt bogarak és 
szennyeződések hatékony 
feloldását szolgálja. 
A szélvédőre vagy 
karosszériára permetezve  
2-3 perc alatt tisztára  
mosható a felület.

Gépkocsink nyári felkészítésekor vagy 
hosszabb autós nyaralás előtt a kerék-
nyomás, motorolaj- és hűtőfolyadékszint 
ellenőrzése mellett a szélvédőmosó-tar-
tályt is töltsük fel megfelelő minőségű, 
„rovarbiztos” nyári szélvédőmosó folya-
dékkal, és előrelátóan készítsünk vala-
mennyit a csomagtartóba is. Bosszantó 
ugyanis, amikor valahol az isten háta 
mögött ürül ki a tartály, és ki tudja, hol 
tudjuk újra feltölteni.

Miért kell nyári 
szélvédőmosó folyadék?

Ugyan a téli szélvédőmosó használata 
nem okoz problémát nyáron, a magas 
fagyvédelmet adó alkohol azonban szük-
ségtelen, mert csak gyorsan elpárolog, és 
nem rendelkezik a nyári körülményekhez 
szükséges adalékokkal. Hogy jól válasz-
szunk, érdemes tudnunk, miben más egy 
jó minőségű nyári szélvédőmosó:
•  Hatékony zsír- és bogároldó hatással 

rendelkezik, így gyorsan feloldja és 
eltávolítja a szélvédőre tapadt szeny-
nyeződéseket, ezzel garantálva, hogy 
rovarrajzás idején is tisztán lássunk.

•  Penetrálószer-tartalmának köszön he-
tően fellazítja a megszáradt, makacs 
piszkot.

autóval az élet
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EVOX

4 L vagy 2 X 2 L
szélvédőmosó

20
kedvezményEGYÜTT OLCSÓBB!

AKCIÓS EXTRA BOGÁROLDÓ HATÁSÚ EVOX
SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉKAINKNAK
KÖSZÖNHETŐEN A ROVAROKNAK
NYOMA SEM MARAD!

Az akcióban részt vevő termékek: EVOX Summer Citrus Breeze 2L,
EVOX Summer Citrus Breeze 4L, EVOX Summer Fruit Garden 2L,
EVOX Tropical 2L, EVOX Tropical 4L, EVOX Summer Fresh 2L,
EVOX Terminator Bug Spray 0,5 L.
Az illatok szabadon választhatóak.

Az akció között, illetve2018.08.01– 31.
a készlet erejéig tart!
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EVOX

Terminátor 0,5 L
bogároldó

NE MARADJ KI 
A MOL MULTIPONT 
EGYEDI AJÁNLATAIBÓL!
Személyes adataid védelme kiemelt fontosságú számunkra, ezért 
– összhangban az új európai uniós szabályozással – módosítottuk 
a MOL Multipont Program adatvédelmi szabályozását. 
A nyilatkozat elfogadására és adataid frissítésére szeptember 30-ig 
van lehetőséged a www.multipont.hu/adatfrissites weboldalon 
és a töltőállomásokon elérhető regisztrációs lapok segítségével. 

Amennyiben továbbra is részesülni szeretnél a MOL Multipont 
előnyeiből, kérjük, szánj egy percet adataid ellenőrzésére. 
Felhívjuk figyelmedet arra, hogy ha szeptember 30-ig nem 
nyilatkozol, nemcsak egyedi ajánlatainkat és kedvezményeinket 
nem élvezheted tovább, de az eddigi pontjaidat tartalmazó 
kártyád is inaktiválódik. 
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Több mint 20 éve az egyik legnépszerűbb euró-
pai színésznő Hollywoodban. Pályafutása 1992-

ben kezdődött, Bigas Luna Sonka, sonka című spa-
nyol művészfilmjével, melynek forgatásán először 
találkozott leendő férjével, Javier Bardemmel. 
Életének következő fejezetét Pedro Almodóvar 
határozta meg, aki múzsaként tekintett rá, és olyan 
filmekben adott neki főszerepet, mint a Mindent 
anyámról és a Volver. Világsztárrá azonban csak 
azt követően vált, hogy a tengerentúlon is megmu-
tatta magát, olyan mozikban, mint a Vanília égbolt, 
a Betépve és a Vad lovak. Ismertségét tovább 
növelte Matt Damonnal, Matthew McConaughey-
vel és Tom Cruise-zal való kapcsolata. 2008-
ban aztán szakmai karrierje csúcsára ért, amikor 
is a Vicky Cristina Barcelona című Woody Allen-
filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb 
női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. A film a 
magán életében is fordulópontot jelentett szá-
mára: történetbeli partnerével, Javier Bardemmel 
való barátsága szerelemmé alakult, két év múlva 
összeházasodtak, és családot alapítottak. Jelenleg 
közös gyerekeik, Leo (7) és Luna (5) állnak életé-
nek középpontjában. Értük néhány évre lassított 
a karrierjén, de mára ismét teljes erőbedobással 
dolgozik. 

Penélope, nem minden nő mondhatja el magáról, 
hogy 44 évesen ennyire önazonos, elfogadja és 
értékeli az életkorát. 
Nem hiszem, hogy szóba hozta volna az életkort, 
ha mondjuk, egy férfivel ül le beszélgetni. Lehet, 
hogy nem vagyok igazán feminista, de bizonyos 
dolgok megváltoztak bennem, mióta gyerekeim 
vannak. A nőket folyamatosan a nemi szerepekről 
kérdezgetik, a férfiakat pedig soha. Ezért egy idő 
után úgy vagyok vele, hogy tudjátok mit? Elég volt!  

Az egyik dolog, ami miatt annyira imádom a mun-
kám, az éppen az, hogy színészként sohasem 
tudhatom, mi vár rám. Minden új karakternél úgy 
érzem, hogy ilyesmit még soha nem csináltam, az 
ismeretlentől való egészséges félelem pedig meg-
újít és fiatalon tart. Minden egyes új szerep egy 
új emberi lényt jelent, akinek a bőrébe bújhatok, 
és aki által megújíthatom saját magamat. Magával 
ragadó érzés, ami valószínűleg 80 évesen is 
ugyanígy hat majd rám. 

Legújabb filmjében, az Escobarban, Virginia 
Vallejo, a kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar 
ellentmondásos és hányatott sorsú szeretőjének 
karakterét formálta meg.
Bár rengeteg film készült már Escobarról, ezút-
tal az egész történetet a kezdetektől láthatjuk, 
a középpontban pedig Virginia és Pablo kapcsolata 
áll. Egy újságírót alakítok, aki arra tanította a világ 
egyik legrettegettebb drogkartelljének vezetőjét, 
hogyan beszéljen az emberekkel, hogyan kezelje 
a sajtót. Végül szeretők lettek, és amikor Virginia ki 
akart lépni, már túl késő volt.

Milyen volt újra együtt játszania a férjével, Javier
rel, ráadásul mindjárt két filmben is? A vásznon 
mindkét történetben, az Escobar ban és a Nyílt 
titok című spanyol thrillerben is feszült a viszo
nyuk. Mennyire volt ez hatással a magánéletükre? 
Az, hogy egyszerre mutattak be két filmet is, amely-
ben együtt játszunk, véletlen egybeesés, és most 
egy ideig nem tervezünk hasonló új projektet. 
Be kell vallanom, hogy vannak előnyei, ha olyan 
valakivel játszom együtt, akit ennyire jól ismerek. 
Hatalmas közöttünk a bizalom. Romantikus kap-
csolatunk kezdete előtt évekig barátok voltunk, 
és amikor ránézek, most is ugyanazt a fiút látom,  

„Minden szereppel 
megújulok”

P E N É L O P E  C R U Z

A sztárok egy olyan új generációját szimbolizálja, akik számára  
a negyedik X csupán egy új kezdet. Penélope Cruz forgatásokról,  

a férjével közös filmszerepekről, az anyaságról és budapesti 
élményeiről mesélt a Fresh magazinnak. 

címlapsztori
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Escobartól Versacéig
A színésznőt idén két új filmben is láthatjuk, 
mindkettőben férje, Javier Bardem oldalán. 

Az Oscar-díjas iráni rendező, Asghar Farhadi 
Nyílt titok című, Spanyolországban játszódó 

feszült thrillerében, valamint az Escobar című 
drámában, mely a kolumbiai drogbáró, Pablo 

Escobar és Virginia Vallejos riporternő viharos 
kapcsolatát mutatja be. A legtöbb A listás 

sztárhoz hasonlóan Penélope a televízió világába 
is belekóstolt. Az American Crime Story:  

A Gianni Versace-gyilkosság című sorozatban 
a platinaszőke Donatella Versacét alakítja. Filmes 

munkái mellett a Lancome kozmetikai márka 
arcaként is találkozhatunk vele.

ugyanakkor a magánéletemben is, és a kettőt pró-
bálom a lehető legkevésbé keverni. 

A gyermekei változtattak az életszemléletén és 
a munkához való hozzáállásán?
A prioritásaim teljesen átrendeződtek: számomra 
a gyermekeim felnevelése áll az első helyen. Nem 
szeretnék távol lenni tőlük, így az utóbbi években 
számos felkérésre mondtam nemet, és nem vállalok 
olyan munkákat, amelyek hosszabb utazással járnak. 
Újra dolgozom, de azok az idők már elmúltak, amikor 
25 évesen évi 4 filmet forgattam. Még soha nem vol-
tam a gyerekektől másfél napnál tovább távol, és sze-
retném, ha ez így is maradna. A színészi szakma egyik 
nagy áldása, hogy szakaszosan dolgozhatok, vagyis 
a forgatások közben van néhány szabad hónapom, 
amikor nem kell kamera elé állnom. Tisztában vagyok 
vele, hogy ez nagyon nagy kiváltság, amely a legtöbb 
nőnek nem adatik meg, épp ezért hálás vagyok érte, 
és sohasem veszem magától értetődőnek.

Milyen típusú anyának képzeljük el? Szigorúnak, 
esetleg védelmezőnek? 
Soha nem teszek fel fotókat a gyerekeimről 
az Instagram oldalamra, hiszen én vagyok a felelős 

azért, hogy megvédjem a magánéletüket. Abban 
sem hiszek, hogy a gyerekek kezébe iPad-et kel-
lene adni. Emlékszem a saját, elektronikai eszkö-
zöktől mentes gyermekkoromra, és úgy érzem, 
minden gyereknek meg kellene adni a lehetősé-
get, hogy megtapasztalja a kütyümentes életfor-
mát. Azt szeretném, hogy gyerekként megérintsék, 
meg szagolják a könyvek lapjait, megtanuljanak 
kézzel írni, és ne csak szimbólumokat és smiley-
kat használjanak. Ez utóbbi például hihetetlenül fel 
tud bosszantani. A gyerekek legyenek gyerekek, 
akik kint játszanak a porban, sárban, ugrálnak, fára 
másznak és követik a hangyákat. Félek, hogy ha ez 
az önfeledt, természetközeli gyerekkor elvész, az 
több problémával jár majd, mint gondolnánk. 

Két évvel ezelőtt Budapesten forgatta a Spa
nyolország királynője című filmjét. Milyen emlé
kei vannak a magyar fővárosról?
Nagyszerű élmény volt, csak ajánlani tudom min-
denkinek, aki kosztümös filmeket szeretne forgatni. 
A stúdiók olyan hatalmasak, mint Pinewoodban, és 
remek állapotban vannak, szerettem ott dolgozni. 
Külön pozitívum, hogy az emberek kedvesek, 
az ételek pedig ízletesek. Nagyon jó emlék maradt.

Penélope Cruz
•   Madridban született 1974. április 

28-án. Húga, Mónica is színésznő, 
öccse, Eduardo pedig énekes.

•  Hatéves korától klasszikus 
balettet tanult a Spanyol Nemzeti 
Konzervatóriumban. 

•  Ő az egyetlen spanyol színésznő, 
akinek sikerült hosszabb időn 
keresztül az amerikai filmipar 
élvonalában dolgoznia.

•  Számos szervezetet és kampányt 
támogat, többek között Nepálban, 
Ugandában és Indiában is végzett 
már jótékonysági munkát. 

•  Néhány emlékezetes filmje: Nyisd ki 
a szemed, Eleven hús, A meztelen 
Maya, Tulipános Fanfan, Gothika, 
Rómának szeretettel, Megtört 
ölelések, A jogász, Gyilkosság 
az Orient Expresszen.

aki elszántan tanulni akar. Az emberi kapcsola-
toknál, az emberi viselke désnél nincs jobb színiis-
kola, ebből a szem pontból pedig Javier a mai napig 
olyan, mint egy kíváncsi diák.

A kíváncsiság öntől sem áll távol: legtöbb kollégá
jához hasonlóan nem is oly rég kipróbálta magát 
a tévésorozatok világában, amikor úgy döntött, 
hogy Donatella Versace bőrébe bújik.
Eleinte bizonytalan voltam ezzel kapcsolatban, de 
nagyszerű lehetőségnek találtam, hogy ennyire 
mélyen felfedezhetek egy karaktert. Egy filmben 
maximum két óránk van arra, hogy bemutassuk az 
adott személyiséget, a Versace esetében azonban 
hét óránk volt. Nagyon izgalmas, amikor ilyen hosz-
szú idő áll rendelkezésre egy jellem kibontására. 
Szinte már függőséget okoz.

Visszakanyarodva a Javierrel közös filmekre, 
mennyire viszi haza a munkáját? Sokat beszélget
nek a szerepekről otthon? 
Természetesen ez elkerülhetetlen, de törekszem 
rá, hogy ezek a beszélgetések inkább a forgatási 
helyszínen, és ne az otthonunkban történjenek. 
Száz százalékot szeretnék nyújtani a munkámban, 
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„MINDENT, AMI
VALÓBAN NAGYSZERŰ 

ÉS INSPIRÁLÓ, 
OLYAN EGYÉN TEREMTETT, 

AKI SZABADON 
TUDOTT DOLGOZNI .”

Albert Einstein
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Egy kedves ismerős
Travellina

Mintha a legkedvesebb szomszédunk mesélne 
nekünk, olyan érzés olvasni Travellina, alias 
Kisgyörgy Éva blogját és Facebook-posztjait. 
Éva általában egyedül utazik – leszámítva válasz-
tott útitársait, az olvasókat –, és talán ennek is 
köszönhető, hogy szinte mindenhol pillanatok 
alatt szerez barátokat és új ismerősöket. Blogján 
külön fül alatt találjuk meg a leghasznosabb tip-
peket és weboldalakat, amik jól jöhetnek, ha költ-
séghatékonyan akarunk utazni, sőt Világutazók 
kézikönyve című könyvében is olvashatunk arról, 
hogy nem elég a szerencse, kell némi találékony-
ság is ahhoz, hogy jó áron jussunk repülőjegyhez 
és szálláshoz. Ő maga több mint 110 országban 
járt már, így bátran hagyatkozhatunk a tanácsaira.

Bepillantás
Úton Magyarósi Csaba

Azoknak, akik szívesebben pillantanak rá leendő 
úti céljukra egy kamerán, mint egy írásos beszá-
molón keresztül, feltétlenül ajánljuk Magyarósi 
Csaba YouTube-csatornáját. Csaba nemcsak 
profi videós, hanem rendkívül alapos és jól fel-
készült guide is, aki rengeteg hasznos tanács-
csal és tippel teletűzdelt, informatív videókban 
vezet végig minket az adott országokon, váro-
sokon, ahol épp jár. Utazhattunk már vele hazai 
célpontokra és számos európai országba is, de 
az Egyesült Államokba és a Kínába vágyóknak is 
van mit mutatnia. Ha tehát szeretnénk megtudni, 
hogy hol együnk egy jó pastramis szendvicset 
New Yorkban, mennyiért tudunk autót bérelni a 
tengerentúlon, vagy mit érdemes megnéznünk 
Cipruson, kattintsunk Csaba videóira!

Míg néhány éve a fapados kifejezés nem volt 
túl hízelgő jelző, ma már ez a megfizethető uta-
zás szinonimája. Ha szeretnénk megtalálni a 
legjobb lehetőségeket, érdemes követnünk az 
erre specializálódott bloggerek és vloggerek 
naprakész tippjeit, akik nemcsak az úti célhoz 
való eljutás kedvező ár-érték arányú módját 
tudják, de tapasztalataikat megosztva a leg-
jobb éttermektől és a legfontosabb látnivalók-
tól kezdve a szállásokon át a költséghatékony 
szervezésig mindenben segítenek. 

Ha friss infó kell
Fapadosinfo.blog.hu

Nevéhez hűen hasznos segítséget nyújt az olcsó 
utazáshoz a Fapadosinfó blog, amely nemcsak 
konkrét utazási tippeket kínál, de az aktuális híre-
ket is folyamatosan monitorozza. A legjobb aján-
latok elcsípéséhez persze általában szükség van 
némi kompromisszumra: vagy jóval korábban, 
vagy éppen az utolsó pillanatban kell megven-
nünk a jegyet, lehet, hogy a nagy poggyászról, 
vagy esetleg – a legújabb változtatások szerint 
– arról kell lemondanunk, hogy útitársunk mellett 
ülhessünk a repülőn, azonban egy néhány órás 
repülőút alatt ezek az apróságok meg se koty-
tyannak. A blog olvasóközönsége elég aktív, így 
a kommentek között is érdemes böngészni.

Spontánoknak
Utazómajom

Az utazomajom.hu szinte mindenki számára 
ismert, aki vadászott már kedvezményes repü-
lőjegyre. Az alapító, Tóth Ákos eredetileg a saját 
barátainak kezdett utazási ajánlatokat gyűjteni, 
mikor felfigyelt rá, hogy az érdeklődés jóval túlmu-
tat néhány emberen. Ma már több mint 440 ezren 
követik az oldalát, amely arra specializálódott, 

hogy a lehető legjobb árú repülőjegyeket és 
szállásokat kombinálja, sőt a csapat kifejezetten 
keresi a rosszul beárazott jegyeket is, amelyeket 
elcsípve hihetetlen áron lehet kihozni egy-egy 
utazást. Ugyanakkor az „utazómajmozás” megkö-
vetel némi spontaneitást, hiszen az olcsóságnak 
sokszor a nem éppen ideális időpont és főleg a 
gyors foglalás az ára. Mielőtt rávetnénk magunkat 
egy ilyen ajánlatra, mindenképp tájékozódjunk az 
oldalon, hogy mire is kell figyelnünk, és az adott 
ár mit tartalmaz, illetve mit nem.

Fapados utaztatók
Utaznál, de nem tudod, hova, és hogy hozd ki olcsón? Összegyűjtöttünk 
néhány hazai weboldalt, blogot és vlogot, amelyeket érdemes követned, 

ha egy kis segítség kell az első lépéseknél.

Vidd magaddal  
a komfortodat!
A Procter&Gamble termékeinek 
érdemes helyet szorítani a háti-
zsákban, a MOL töltőállomáso-
kon most 10% kedvezménnyel 
szerezheted be őket!

Ha kell egy segítő kéz
Amerika és Ázsia neked

Birtók Bence és társai nemcsak megkeresik és 
megmutatják az ajánlatokat az érdeklődőknek, 
hanem – 11% közvetítői díjért cserébe – segí-
tenek a foglalásokban is. Bence eleinte saját 
egyesült államokbeli tapasztalatai alapján kez-
dett tengerentúli utakat szervezni a barátainak, 
ma pedig már bárki számára elérhetőek utazás-
szervező szolgáltatásai. A kulcsszó ebben az 
esetben a személyre szabás: legyen szó nyu-
gati parti túráról vagy egy felejthetetlen utazás-
ról a 66-os úton, saját elképzeléseinkhez iga-
zítva kapunk ajánlatokat és hasznos tanácsokat. 
A nagy érdeklődésen felbuzdulva Bencére és 
csapatára már ázsiai utak megszervezésénél 
is számíthatunk, ha tehát Balira, Indonéziába, 
Thaiföldre vagy Kambodzsába vágyunk, akkor 
is érdemes átböngésznünk az ajánlataikat.

Created by jhonythomang@gmail.comfrom the Noun Project

KÖ LT S É G H AT É KO N Y  V I L Á G J Á R Á S ?  Ő K  T U D J Á K ,  H O G YA N .

utazás

14 2018. AUGUSZTUS 152018. AUGUSZTUS



Visegrád

Budapest

Székesfehérvár

Velence

Kékestető

Tokaj

Nyíregyháza

Békéscsaba

debrecen

KecskemétBalatonföldvár

Szekszárd

Pécs

Őriszentpéter Kehidakustány

Szeged

Sopron

Veszprém

Ha a Balaton körbebiciklizésénél nagyobb fába vágnánk a fejszénket, irány  
az Országos Kerékpáros Körtúra, ami egy kicsit olyan, mint az Országos Kéktúra. Némi 

tervezés, egy kényelmes bringa, jó társaság, és kész is van a nagy kaland receptje.

Tekerd körbe 
Magyarországot!

Rejtőzködő kihívás
Az Országos Kerékpáros Kör túra 
(OKKT) olyan, mint a búvópatak: keve-
sen ismerik, nehéz rábukkanni, pedig 
nagyon kellemes meglepetéseket rejt 
magában. A túramozgalmat a Magyar 
Természetbarát Szövetség hirdette 
meg még 1966-ban, kb. 2000 km-en, 
ma azonban már 4149 km-en vezeti a lel-
kes tekerőket, útvonala pedig egy kicsit 
mindig változik, illetve bővül.

Ahogy a gyalogos kéktúrán sem, úgy 
itt sincs kötött be- és kiszállás, bárme-
lyik pecsételőhelyről el lehet indulni. 
A kéktúrával ellentétben azonban a 
Körtúra nem lineárisan vezet át nyugat-
ról keletre, sokkal inkább fel-alá kígyó-
zik, hogy minél több mindent megmu-
tathasson hazánk tájaiból. Összesen 
hat szakaszból áll, ezek külön-külön tel-
jesítését is kitűzővel honorálja a Magyar 
Kerékpáros Túrázók Szövetsége, míg 

mind a hat szakasz igazolt végigtekeré-
séért plakett jár a kitartó sporttársnak.

Hegyek között,  
völgyek között

A Körtúra útvonala a gyalogos kéktú-
rához hasonlóan egy pecsételőfüzet-
ben van feltüntetve. Itt meg van adva a 
szakaszok kezdő- és végpontja, illetve  
azok a települések, ahol pecsételni kell 

– bármilyen bélyegzővel, amin szere-
pel a település neve. Az útvonal ezen 
kívül teljesen kötetlen, tehát egy-egy 
nagy forgalmú útról le lehet térni a 
bicikliútra, vagy be lehet iktatni kité-
rőket. Mivel az utóbbi évtizedben ren-
geteg kerékpárút épült, megfelelő tér-
képpel ellátva érdemes nagyobb részt 
ezekre tervezni a túrát, sőt erdőben, 
földúton is lehet haladni. Ahhoz persze, 
hogy ne bolyongás legyen a vége, nem 
árt némileg előre készülni egy útiterv-
vel, papíralapú térkép (vagy napelemes 
töltő) pedig mindenképp legyen a cso-
magunkban, mert a GPS és az appok is 
lemerítik a telefont.

Tervezzünk rugalmasan!
Ha már kiválasztottunk egy szakaszt,  
meg kell tervezni a logisztikát. Lényeges,  

hogy a be- és kiszálló pontunk is vasúti 
megálló közelében legyen, vagy szer-
veznünk kell kísérőautót. Utóbbinak 
nagy előnye, hogy a  csomagokat is 
hozza helyettünk, így jóval kényelme-
sebb a túrázás. Ha azonban a vona-
tozás mellett döntünk, mindenképp 
tájékozódjunk az adott vonal kerékpár-
szállítási lehetőségeiről, és ha többen 
megyünk, az utazás előtt legkésőbb hét 
nappal jelentsük be a MÁV-nál, illetve a 
GySEV-nél a csoportos kerékpárszállí-
tási igényünket. Regionális vonalakon 
ez akár már négy főnél is fontos lehet!
A szállások kiválasztásánál mindenképp 
törekedjünk a rugalmasságra, mert időjá-
rási vagy műszaki problémák bármikor fel-
boríthatják az útitervünket. A legtöbb tele-
pülésen foglalás nélkül is találunk majd 
szállást, de nem árt, ha szükség esetén 
kéznél van a sátor, illetve a hálózsák is.

Ha kell egy kis energia
Ejtsd útba a legközelebbi MOL  
töltőállomást és szerezz be egy 
kis útravalót a nagy bringázáshoz!

Burn  
energiaital
(0,25 l, többféle)

2 db vásárlása esetén 

299 Ft/db
1196 Ft/l

Lepény + NaturAqua 0,5 l 
(többféle menü)

1099 Ft-tól

Az OKKT hat szakasza

Székesfehérvár–Velence–
Visegrád–Budapest  
397 km

Békéscsaba–Szeged–
Szekszárd–Balatonföldvár 
722 km

Budapest–Kékestető–
Tokaj–Nyíregyháza 718 km

Balatonföldvár–Pécs–
Kehidakustány–Veszprém 
827 km

Nyíregyháza–Debrecen–
Kecskemét–Békéscsaba  
810 km

Veszprém–Őriszentpéter–
Sopron–Székesfehérvár  
675 km

1  

4 

2  

5  

3 

6 

A teljesítéshez szükséges pecsételőfüzetet  
a Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetségének 

kiadásában veheted meg, az új kiadás  
2017-ben jelent meg.

Az Országos Kerékpáros 
Körtúra ma már 4149 km-en 
vezeti a lelkes tekerőket.

két keréken
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TERMESZETJARO.HU

O N L I N E
T É R K É P E S

T Ú R A A J Á N L Ó

A természetjáró.hu olyan túratervező 
portál, ahol a felhasználó Magyarország 
legszebb túráiból válogathat, összeállít-
hatja saját túráit, és ismertetőket olvashat 
az útjába kerülő látnivalókról is egy 
könnyen kezelhető rendszerben. 

Nálunk mindenki megtalálja 
a számítását, aki

- családi programot keres a hétvégére,

- kirándulást tervezne egy csoportnak 
   vagy baráti társaságnak,

- gyakorlott túrázóként többnapos 
   kihívásra vágyik,

- saját túrát szeretne összeállítani.
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Ami feltétlenül szükséges
A felszerelést tekintve lényeges, hogy 
jól felkészített biciklikkel induljunk útnak. 
Ellenőriztessük a fékeket, a váltót, és sok 
bosszúságtól megkímélhetjük magun-
kat, ha új gumikülsővel vágunk neki az 
útnak. Mindenképp legyen a csoma-
gunkban cserebelső, gumijavító készlet, 
pumpa, és ismerkedjünk meg a Slime 
defektgátló folyadék használatával. 
Azonban vigyázat! A gumicsere elsőre 
nem biztos, hogy sikerül, még indulás 
előtt tanuljuk meg egy hozzáértőtől, és 
otthon próbáljuk is el egyszer-kétszer!
A kötelező kellékek sorában a lámpa 
ezúttal ne csak a láthatóságot szol-
gálja, hanem nagy fényerejű, erős akku-
mulátorú darab legyen, hogy ritkán 
járt, sötét útszakaszon is biztonságo-
san tudjunk haladni, ha kell. A fényvisz-
szaverő mellény szintén jó szolgálatot 
tehet. Kulacstartó is feltétlenül legyen 
a kerékpáron, és bárhol álljon is a víz-
szint a kulacsunkban, a vízvételi lehető-
ségeknél mindig töltsük tele!

Egynapos tekerés
Természetesen nem mindegy, hon-
nan indulunk útnak, hiszen ha csak egy 
napunk van, azt nem tölthetjük félig uta-
zással. Egy-két napos programként az 
5. szakasz orfűi-pécsi, hosszabban az 
Orfű–Csertő (104 km) szakaszát ajánl-
juk. Az Orfűi-tó kötelező program, 
ahogy az abaligeti barlang is. Utóbbit 
ne csak kívülről csodáljuk meg, hanem 
nevezzünk be egy barlangtúrára is! A 
mecseki szerpentineken kanyarogva 

begurulunk Pécsre, ahol számos neve-
zetesség marasztalja az utazót, majd 
Szigetváron termálfürdő és Zrínyi Miklós 
emléke vár minket.

Kétnapos túra
Kétnapos tekerésnek próbáljuk ki a 6. 
szakasz Bük–Sopron közötti útvonalát. 
Az 59 km nagyjából síkon vezet, mind-
két végpontja megközelíthető vonat-
tal, és a nyugat-magyarországi táj rend-
kívül kellemes kerékpározást ígér, sok 
bicikliúttal. Nagycenken a Széchenyi-
kastély parkjában uzsonnázhatunk, 
majd gyerekekkel izgalmas túra lehet a 
nagycenki vonatskanzen és a kisvasút, 
amely Fertőbozra és vissza is szállítja az 
utasokat. De érdemes beiktatni a fer-
tődi Esterházy-kastélyt is a programba, 
Sopronban pedig felkereshetjük az 
erdei játszóteret és a tornapályát!

Nyaralós bringázás
Ha már célba vettük hazánk nyugati 
felét, ide akár hosszabb nyaralást is 
tudunk tervezni. Az előző kétnapos sza-
kaszt is beiktatva, megismerkedhe-
tünk a Fertő tó vidékével, áttekerhetünk 
Ausztriába, de útba ejthetjük az OKKT 
őrségi szakaszát is. Ebben az esetben 
Zalaegerszegről az őrségi tavak érinté-
sével kapaszkodunk fel Őriszentpéterre, 
ahol megpihenhetünk. Innen a szombat-
helyi arborétum érintésével érkezünk 
meg Sopronba, vagy csupán elkalando-
zunk a hármashatáron, a Fertő tó mellett 
és a kastélyok földjén.

Még javában tart a fagyiszezon, használd ki a fülledt 
augusztust, és próbálj ki néhányat az ország legjobb 

fagyizói közül. Mutatjuk, merre indulj!

Hova menjünk fagyizni?

Fragola
Budapesten és több vidéki városban

Egy biztos pont a fagyiimádók körében. 
Az eredeti kézműves olasz fagylaltokat 
kínáló franchise állandó ajánlatai között 
találunk olyan különlegességeket, mint 
a mascarponés gorgonzola, a túrókré-
mes körte vagy a mogyorós csokoládé, 
de az időszakos választék is mindig tar-
togat valami meglepetést. Plusz bátran 
válasszuk a Fragolát akkor is, ha érzéke-
nyek vagyunk valamilyen élelmiszerre, 
hiszen „mentes” fagyik is akadnak szép 
számmal.

Gelato Rosa
1051 Budapest, Szent István tér 3.

Különleges, rózsa alakú fagylaltok köz-
vetlenül a Szent István-bazilika mellett? 
Mielőtt legyintenénk, hogy ez csak egy 
klasszikus turistacsalogató, adjunk egy 
esélyt a helynek. A tömött sorok azt 
bizonyítják, hogy van, amikor az egyedi 
látványhoz ráadásul még különleges 
minőség és választék is társul. A válo-
gatott alapanyagoknak köszönhetően 
biztosan nem fogunk csalódni, ráadásul 
a cukorbetegek, a laktózérzékenyek és 
a vegánok is találnak itt kedvükre való 
nyalánkságot. 

Erdős és Fiai Cukrászda
1115 Budapest, Etele tér 3.

A környék egyik gyöngyszeme. Igazi 
különlegességek várják itt a vendége-
ket, akiknek a nyári időszakban szinte 
mindig fel kell készülniük némi sorban 
állásra, ám amint hozzájutunk a gyü-
mölcsös vagy tejszínes-krémes finom-
sághoz – mindkettőben erős a hely –, 
rájövünk, hogy minden perc várako-
zás megérte. Erdősék tavaly óta már 
„mentes” f inomságokkal is várják 
a  közönséget.

Bringatanya – 
Somogyi fagylaltműhely

8315 Gyenesdiás, Madách utca 45.

Ha a Balatonnál járunk, próbáljuk úgy 
intézni, hogy Gyenesdiás is útba essen, 
hiszen mégsem hagyhatjuk ki 2018 leg-
jobb kézműves fagyiját, a Bringatanyán 
készült bazsalikomos málnát. Ha pedig 
azt hinnénk, hogy ez a fagylaltműhely 
legkülönlegesebb íze, akkor nagyot 
tévedünk, ugyanis mákos gubát, pezs-
gős fekete ribizlit, sőt – a szintén díj-
nyertes – vörösboros áfonyás geszte-
nyefagyit is megtaláljuk a kínálatban. 
Szerintünk megér egy bringatúrát.

Bagaméri Fagylaltozó
8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 2.

Végezetül nem mehetünk el szó nélkül 
a 2018 legjobb Balatoni fagyija díj nyer-
tese mellett sem, amelyet Bagamériék 
mérnek. Az Anna-báli csemege fantázia-
névre hallgató sült almás, linzeres finom-
ság alapját a helyi termelőktől származó 
alma adja, de az a hír járja, hogy érde-
mes betérni ide egy gombóc maracu-
jás étcsokira vagy a Jókai Múzsája nevű 
rumos-meggyes finomságra is, amelyet 
csokiba mártott ostyával és házi sárga-
barackpürével bolondítanak meg.
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Amikor a hőmérő higanyszála tartósan 30 fok fölé kúszik, és már éjszakára 
sem enyhül a hőség, ideális választás lehet egy zöldségekben gazdag, tápláló 

nyári leves. Nemcsak igazán üdítő fogások ezek, de segítenek a megfelelő 
mennyiségű folyadék pótlásában is.

Hűs levesek

Hideg céklaleves

Hozzávalók:
•  500 g cékla
•  3 újhagyma
•  1 kígyóuborka
•  800 ml kaukázusi kefir
•  30 g cukor
•  fél rúd fahéj
•  2 szem szegfűszeg
•  2 szem szegfűbors
•  2 babérlevél
•  1 csokor kapor
•  4 tojás
•  só, bors

A lengyelek hideg céklalevese,  
a chlodnik hazánkban kevéssé 
ismert, pedig csodás nyári hűsítő, és  
– ellentétben a gyümölcslevesekkel – 
tartalmas és kevés benne a cukor. 
A céklát apró kockákra vágjuk, és kb. 
1 liter vízben sóval, borssal, cukorral, 
fahéjjal, szegfűszeggel, szegfűbors-
sal és babérlevéllel puhára főzzük. 
Az uborkát lereszeljük, az újhagymát 
finomra vágjuk, majd összekeverjük 
a kefirrel. Főzővizével együtt hozzá-
adjuk a céklát és az apróra vágott 
kaprot, végül néhány órán keresztül 
pihentetjük a hűtőben.  A tojásokat 
lobogva forró, sós vízben 9 percen 
keresztül főzzük. A levest jéghide-
gen, keményre főtt tojással tálaljuk.

Cukkinikrémleves 

Hozzávalók:
•  700 g cukkini
•  200 ml tejszín
•  1 l zöldségalaplé
•  50 g reszelt parmezán  

vagy más érett sajt
•  2 gerezd fokhagyma
•  1 fej vöröshagyma
•  2 ek. olívaolaj
•  1 tk. oregánó
•  só, bors

A vöröshagymát apró koc-
kára vágjuk és néhány perc 
alatt megfuttatjuk olívaola-
jon. Ha kezd üvegesedni, 
hozzáadjuk a lereszelt fok-
hagymát és a felszeletelt 
cukkinit, sózzuk, borsozzuk. 
Ha félig megpuhult, felöntjük 
az alaplével és a tejszínnel, 

hozzáadjuk a parmezánt és  
az oregánót. Nagyjából 10 
perc alatt készre főzzük, majd  
botmixerrel pürésítjük. Lan-
gyosan tálaljuk, adhatunk 
hozzá pirított cukkinikariká-
kat, krutont, esetleg meglo-
csolhatjuk a tetejét fokhagy-
más olívaolajjal.

gasztro
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Joghurtos uborkaleves

Hozzávalók: 
•  500 g kovászos uborka, levével 

együtt
•  500 ml görög joghurt
•  1 gerezd fokhagyma
•  1 csokor kapor
•  100 g dió
•  300 ml víz
•  2 ek. olívaolaj
•  só

A kovászos uborka a szezon sztárja,  
a belőle készült leves pedig pillanatok 
alatt, szinte magától elkészül. Az uborkát 
vágjuk apró kockákra, majd ke verjük el  
a saját levével, a joghurttal, kb. 3 dl víz-
zel, a lereszelt fokhagymával, az olíva-
olajjal és az apróra vágott kaporral. Attól 
függően, hogy az uborka és a leve meny-
nyire sós, szükség esetén ízesítsük az így 
elkészült levest. Néhány órán keresztül 
hűtőben pihentetjük, végül késsel vagy 
mozsárban durvára tört dióval tálaljuk.

Sültparadicsom-leves

Hozzávalók: 
•  1,5 kg paradicsom
•  1 l zöldségalaplé
•  100 ml tejszín
•  50 g parmezán
•  1 csokor bazsalikom
•  1 ek. rozmaring
•  1 ek. olívaolaj
•  3 gerezd fokhagyma
•  só, bors

A paradicsomokat kettévágjuk, vágott 
felükkel felfelé tepsire tesszük őket, sóz-
zuk, majd 1,5 órán keresztül 150 fokon 
szárítjuk. A felaprított fokhagymát olíva-
olajon megfuttatjuk, hozzáadjuk a para-
dicsomokat, a bazsalikomot és a rozma-
ringot, az alaplevet, a tejszínt, valamint 
a parmezánt, és pár percen keresz-
tül főzzük. Botmixerrel addig turmixol-
juk, míg teljesen sima lesz az állaga, 
majd ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. 
Langyosan tálaljuk, adhatunk hozzá fok-
hagymás, olívaolajos pirítóst vagy moz-
zarella golyókat. 

Mikor, mihez?
A családi összejövetelek, a fesztiválos nyári esték és a finom ebédek 

elmaradhatatlan kísérői a zamatos, frissítő borok. A MOL-töltőállomásokon 
most a legjobbak közül válogathatsz, mi pedig segítünk, mit mihez társíts.

Etyeki Kúria Rosé  
2017 Dunántúl
Tökéletes kísérő egy könnyű kecske
sajtos csirkesalátához, de jó választás 
lehet egy vidám csevegéshez dél
előttre és délutánra is.

1690 Ft

Takler Trió Cuvée  
2015 Szekszárd
Hibátlan gasztrobor a nyáresti 
sütögeté sekhez, így jó szívvel 
ajánljuk pédául egy mennyei pácolt 
BBQoldalashoz.

1990 Ft

Etyeki Kúria Pláne  
Frizzante White
A nyaralás luxusa a késői villásreggeli, 
amikor a friss croissant mellé jólesik  
egyegy korty behűtött frizzante is.

1899 Ft
Lajvér Cserszegi  
fűszeres 2017
Kedves bor, mely szépen kiteljesíti a tej
színes, gyümölcsös sütemények ízeit.

1690 Ft

shopgasztro
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Most jön a java!
Hiába rövidülnek a nappalok, még közel sincs vége a nyárnak,  

nem is beszélve a MOL Nagyon Balaton rendezvénysorozatáról. 
Mutatjuk, mit ne hagyj ki a Balatonnál augusztusban!

Paloznak 
7. Paloznaki Jazzpiknik

Augusztus 2–4.
A háromnapos paloznaki rendezvény 
mára már biztos pont a jazzrajongók 
naptárában, hiszen a jó borok, minőségi 
gasztronómia és persze a hamisítat lan, 

fűben ücsörgős hangulat mellett hazai 
és nemzetközi előadók várják a közönsé-
get. Fellép többek között Jamie Cullum, 
SOUL II SOUL f t Jazzie B & Caron 
Wheeler, Electro Deluxe, a hazai oldalt 
pedig a Geszti+Jazz+Az+Lányok, Radics 
Gigi és Malek Andrea erősíti. Idén elő-
ször az elhunyt énekesnő emlékére fel-
áll a Fábián Juli Színpad is a Tájház udva-
rán, ahol egy koncerttel is tisztelegnek 
a fesztivál egykori múzsája előtt.

Balatonboglár, Várdomb
Balaton Piknik
Augusztus 19.

Egy újabb piknik, ám egy egészen más 
műfaj várja az érdeklődőket a Gömb-
kilátó melletti réten, ahol a 25 éves pálya-
futását ünneplő osztrák downtempo for-
máció, a Kruder & Dorfmeister duó lesz 

a fő attrakció. A délutántól napnyugtáig 
tartó Balaton piknik idén először – de 
reméljük nem utoljára – csábítja közös 
lazításra, fröccsözésre, jógára és kon-
certre a közönséget.

Zamárdi 
Strand Fesztivál
Augusztus 22–25.

Ha a nyár végén vágyunk még egy kis 
fesztiválhangulatra, akkor irány a Strand! 
A nyár záróakkordjának is tekinthető ese-
ményen a népszerű hazai előadók, köz-
tük a Quimby, a Tankcsapda, a Halott 
Pénz és a Wellhello mellett olyan kül-
földi zenészek is garantálják a hangu-
latot, mint a Thirty Seconds to Mars, 

Fritz Kalkbrenner vagy Sigala. Ha kiha-
gyod, jövő nyárig várnod kell, hogy újra 
fesztiválozhass!

Keszthely
B My Lake

Augusztus 22–26.
Immár hatodik alkalommal rendezik meg a 
régió első számú szabadtéri under ground 
elektronikus zenei fesztiválját, amely 
2018-ban új helyszínen, a vadregényes 
Zala kempingben várja a kemény üte-
mek rajongóit. Három színpadon dübörög 
majd a buli, olyan előadókkal, mint Richie 
Hawtin, Marco Carola vagy Sam Paganini.

Több helyszínen 
Klassz a pARTon!

Július 11. – augusztus 26.
A Klassz a pARTon! idén is megmutatja a 
közönségnek, hogy a komolyzene igenis 
a Balaton-partra való. Az ingyenes ren-
dezvény legalább annyira szól a klasz-
szikus zene rajongóinak, mint a laikus 
érdeklődőknek, akik talán épp a vízpar-
ton hallgatva kedvelik meg ezt a műfajt. 
Augusztusban többek között a Corridor 
Fagott Quartet, Josef Špaček cseh hege-
dűművész, Érdi Tamás zongoraművész 
és az Ensemble Cantilene nevű különle-
ges barokk együttes várja a közönséget.

KRUDER & DORFMEISTER – BALATON PIKNIK

www.molnagyonbalaton.hu24 2018. AUGUSZTUS

ÉS MÉG SOKAN MÁSOK...

www.strandfesztival.com
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Programkavalkád
Nemcsak a Balatonon zajlik az élet augusztusban, érdemes 

felkerekednünk, hiszen változatosnál változatosabb programokra 
bukkanhatunk szerte az országban. Mutatunk néhányat!

Bugac

Kurultáj
Augusztus 10–12.

A Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző 
ünnepe egy nomád „törzsi gyűlés” díszletei között 
zajlik, és a sztyeppei lovas-nomád népekkel való 
rokonságot ünnepli. Harci bemutatók, íjászprog-
ramok, sólyomreptetés, kézműves vásár, sámán-
dobolás, népzene és a magyar–hun–avar öröksé-
get bemutató kiállítások várják az érdeklődőket. Ha 
elfáradtunk, a jurtatáborban falatozhatunk bugaci 
lepényt, vagy beülhetünk egy, a honfoglalók életé-
ről szóló előadásra.

Szentendre, Postás strand

Csocsek
Augusztus 17–19.

Ez a Balkán tematikájú háromnapos csa-
ládi programsorozat Szentendre vado-
natúj fesztiválja rengeteg zenével, tánc-
cal, a balkáni gasztronómia remekeivel, 
valamint sport- és gyerekprogramokkal. 
Az idilli környezetet a szentendrei Duna-
part adja, a hamisítatlan déli hangulatról 
pedig többek között Ekrem Mamutovic 
és a Poklade gondoskodik. A feszti-
vál mottója: „Duna, csevap, kicsekk” – 
a rendezvény névadó balkáni tánca, a 
csocsek alapjait pedig külön worksho-
pon tanulhatjuk meg.

Papp László Budapest Sportaréna

David Helfgott
Augusztus 15.

David Helfgott neve ismerősen cseng-
het az 1996-os, Ragyogj! (Shine) című 
Oscar-díjas f ilmből, melyet a virtuóz 
ausztrál zongoraművész hányattatások-
kal teli élete ihletett. A csodagyerek-
ből a nemzetközi hangversenytermek 
ünnepelt sztárjává vált művész magyar 
kötődésekkel is rendelkezik. Egyik leg-
meghatározóbb tanára és tehetségé-
nek felfedezője Bartók Béla tanítványa, 
Bálint Alice volt. A Budapest Arénában 
Rahmanyinov 3. zongoraversenyével 
kápráztatja el a közönséget. 

Budapest, Margitsziget Szabadtéri Színpad

Egy Amerikai Párizsban – 
Bernstein és Gershwin

Augusztus 10.

Leonard Bernstein sokszínű – zongo-
rista, karmesteri, médiaművészi – élet-
művet hagyott maga után, így van miből 
szemezgetni most, születésének centená-
riuma alkalmából. A Margitszigeten a nyári 
esték különös hangulatát is kihasználva 
a West Side Story zenekari szvitjével, a 
Candide két híres részletével és az általa 
oly kedvelt, szívesen zongorázott és vezé-
nyelt Gershwin muzsikájával emlékezhe-
tünk a Maestróra, aki Budapesten is kon-
certezett az Erkel Színházban.

26 2018. AUGUSZTUS
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 Dravahotel Thermal Resort Harkány****     

 drava_hotel 

Dráva Hotel Thermal Resort

7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.  
Telefon: +36 72/580 980
reservation@dravahotel.hu
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Mindenünk a mozgás!
S P O R T TÁ M O G ATÁ S  É S  KÖ Z Ö S S É G I  KÖ Z L E K E D É S

12 év, 2000 
támogatott 
Idén 84 fiatal sportolót segítünk 

Az idei évben a MOL több mint 
30 mill ió forintot fordít a MOL 
Tehetségtámogató Program Sport 
pályázatának keretében a f iatal 
sportolók támogatására, akik esz-
közvásárláshoz vagy útiköltsé-
geik fedezésére használhatják fel a 
kapott összeget. A 2018. évi pályá-
zat 84 támogatottja között olyan fia-
tal kiválóságok szerepelnek, mint 
Pusztai Liza kardvívó, Pavuk Tíra 
futó, Németh Nándor úszó és Görbe 
Soma gyorsasági motor versenyző. 
Az eredményhirdetésen a MOL-
csapat szponzoráltjai, Lubics Szilvia 
ultramaratonista, Szilágyi Áron két-
szeres olimpiai bajnok kardvívó, az 
Új Európa Alapítvány jószolgálati 

Pozsonyban pattanj BAjkra!
Szlovákiában is elindult a közbringarendszer

A MOL-csoport szlovák leányvállalata, a Slovnaft 
Pozsony ban a MOL Bubi tapasztalataira építve útjára 
indította közösségi kerékpármegosztó-szolgáltatá-
sát, a BAjkot. Júniustól a szlovák főváros négy legsű-
rűbben lakott kerületében, egymástól 300-500 méte-
res távolságra, 90 dokkolóállomás 750 kerékpárral 
várja a pozsonyi lakosokat és a városba látogató turistá-
kat. A kerékpár-megosztási rendszer segítségével a fel-
használók gyorsabban közlekedhetnek a fővárosban, 
csökkenthetik közlekedési költségeiket és a káros - 
anyag-kibocsátást, nem mellesleg pedig testedzésnek 
is kiváló napi néhány kilométer tekerés.

nagykövete, Nagy Viktor magyar 
válogatott vízilabdázó és Herczig 
Norber t  négyszeres abszolú t 
magyar bajnok raliversenyző is részt 
vett, akik egy rövid Bubi-versenyen 
is összemér ték gyorsaságukat 

a fiatal támogatottakkal. Az alapít-
vány 2006 óta összesen több mint 
2000 fiatal sportoló fejlődéséhez 
járult hozzá, a szétosztott támogatás 
összértéke meghaladja a 400 millió 
forintot.

MOL-hírek
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Fegyelmezett szuperhős
Kamaszlázadás és felhajtás nélkül, csendes magányban készül 
édesanyjával az augusztus végi világbajnokságra Kopasz Bálint, 

a kajaksport egyik legígéretesebb tehetsége.

Az Európa-bajnoki ezüst megszerzése után Bálint a második 
hazai válogatót is megnyerte, bebiztosítva magát a világbajnok-
ságra is fő számában, kajak egyes 1000 méteren. Az ifjúsági világ-
bajnok kezdetek óta az édesanyjával, Demeter Irénnel készül 
Algyőn, példaértékű kapcsolatuk alapja a bizalom és a tisztelet. 
Mindketten úgy vallják, nincs nehéz dolguk. „Az edzés szent és 
sérthetetlen, vakon bízom anyuban. Miért ne tenném? Ő a tapasz-
taltabb, otthonosan mozog mind a versenyzői, mind az edzői 
oldalon, és az eredmények is jönnek. Néha biztosan megtörné 
a monotonitást egy csapat, de kilencéves korom óta egyedül 
edzek, jó ez így. Engem fejben erősít az egyedüllét, edzőtársak 
nélkül is rá tudom magam venni, hogy kihajtsam a lelkem, így a 
felesleges rivalizálástól is mentes maradok.” Az ízig-vérig kajakos 

családban nemcsak az édesanya, az apa is válogatott kerettag 
volt, a víz közelségében felnövő három fiúgyereket mégsem 

helyezték családi nyomás alá. „A szüleink sosem erőltettek 
ránk semmit, hagyták, hogy a magunk útját járjuk. Én is 

a saját örömömre kajakozom.” Mint minden sportolót, 
Bálintot is az olimpiai arany motiválja, és mindent 

meg is tesz a cél érdekében. Elmondása sze-
rint szerencsés genetikát, nagyon jó izomzatot 

és állóképességet örökölt a szüleitől, ehhez 
pedig példaértékű tudatosság és fegyelem 

párosul. Az élsportolói szupererők ráadá-
sul kötélvastagságú idegrendszerrel is 

kiegészültek. „A higgadtság az egyik 
legnagyobb fegyverem, amire 1000 
méteren szükség is van. Egy mini-
mális, egészséges izgalom fog el 
versenyszituációban, de sosem ural-
kodik el rajtam a pánik.”Kopasz Bálint 

——
Sportág: Kajak
Egyesület: Algyő SK
Eredményei: Európa-
bajnoki ezüstérmes, 
Ifjúsági világbajnok

Felkészülését a MOL 
Tehetségtámogató 
Program segíti.
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A tökéletes 
rendezvényhelyszín
Baja legújabb szállodája, a Hotel Elizabeth a családi és baráti 

rendezvények, lakodalmak mellett konferenciák, céges csapatépítők 
számára is ideális és hangulatos helyszínt biztosít.

A tavaly életre keltett egykori szálloda modern, barátsá-
gos és megfizethető környezetével és szolgáltatásaival 
ugyanis akár 250 fős, többnapos konferenciák lebonyo-
lítására is alkalmas, amelyekhez az egyedülálló rendez-
vényterem biztosítja a tökéletes helyszínt. A terem külön-
legessége a négy darab 2000 literes akvárium, amelyek 
csodás háttérül szolgálnak bármely rendezvényhez. 
A színvonalas megvalósításához a profi hang- és fény-
technika is hozzájárul, a kényelmet pedig a szálloda által 
biztosított teljes körű cateringszolgáltatás teszi teljessé.

A konferencián túl
A Hotel Elizabeth azonban jóval több mint egyszerű 
konferenciahelyszín, hiszen jelenleg 27 kétágyas szo-
bával rendelkezik, mindegyikben légkondicionáló, tele-
vízió és ingyenes wifi szolgálja a vendégek kényelmét.  
A szállodához ingyenes, zárt, kamerával megfigyelt 
parkoló is tartozik, és a vendégeket 24 órás recep-
ció és svédasztalos reggeli várja. Az árak sokatmon-
dók: egy szoba egy fő részére 9 ezer, két fő részére  
14 ezer forint, svédasztalos reggelivel. A hotel saját kis-
busszal rendelkezik, amellyel igény esetén szállítani 
tudja a vendégeket. Bármilyen családi, baráti, céges, 

csapatépítő vagy hivatalos rendezvény megszerve-
zésében pedig nyugodt szívvel rábízhatjuk magunkat 
a hotel szakembereire. 
A fejlesztési tervek is impozánsak, tervben van ugyanis 
a létesítmény wellnessrészleggel való bővítése, ame-
lyet a szállóvendégeken kívül a városlakók számára is 
megnyitnak majd.

Nyári esték a teraszon
A rendezvényhelyszín mellett a nyári időszakban külö-
nös népszerűségnek örvend az étterem terasza is, 
mely hűs, árnyékos lehetőséget biztosít az ebéd vagy 
vacsora elfogyasztására. A 120 fő befogadására alkal-
mas étterem nemcsak a szállóvendégeket szolgálja ki, 
de egyre népszerűbb a betérő ebéd- vagy vacsora-
vendégek körében is. A kínálatból a tájjellegű ételek 
közül nem hiányozhatnak a bajai halételek vagy a tulaj-
donos kedvence, a „betyárfalatok” nevű fogás sem, de 
a nyári esték legnagyobb kedvence az étterem udvarán 
kialakított kemence, malacsütő és grillező rész. Sokrétű 
étlapja mellett az itallap bőséges kínálatában kiemelt 
helyet foglalnak el a Hajós–Bajai borvidék pincészete-
inek kiváló borai.

6500 Baja, Bokodi út 17–21.
Recepció: 06 30/278-4506
E-mail: recepcio@hotelelizabeth.hu
Étterem, asztalfoglalás: 06 30/544-9770
Rendezvényszervezés, terembérlés: 06 30/316-6653
www.hotelelizabeth.hu

– PROMÓCIÓ –
példakép
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!
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–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 egy-
szeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezmény-
nyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 08. 01–08. 31., illetve a készlet erejéig.



Prémium 
autómosás 
–300 Ft

A legmagasabb 
szintű autómosó 
program aktuális 
árából, Fresh 
Corner kutak 
esetén Premium 
és Super 
prémiummosás 
árából

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. 08. 01–08. 31., illetve a készlet erejéig.

2
0
0
0
0
0
2

6
1
0
7
2
4

2
0
0
0
0
0
2

6
1
2
8
6
5



Gancia Prosecco 
(0,2l)

–400 Ft

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

A kupon 400 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre 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. 08. 01–08. 31., illetve a készlet erejéig.



Vitamin Well
(0,5 l, többféle)

–100 FT

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak egy-
szeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezmény-
nyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 08. 01–08. 31., illetve a készlet erejéig.
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Haribo gumicukor
(85 g, 100 g többféle)

–100 FT

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak egy-
szeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezmény-
nyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 08. 01–08. 31., illetve a készlet erejéig.
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Barackos, Málnás 
Croissant

20 multipont beváltása esetén 

199 Ft/db

Szentkirályi Limonádé
(1,5 l, többféle) 

299 Ft/db
199 Ft/l

Magnum
2 db Magnum vásárlása esetén, 

ajándék fesztiváltáska!
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KUPON- 
AKCIÓ!

Snickers – Mars – Twix
49 g, 50 g – 47 g, 51 g – 46 g, 50 g 

(többféle)

2 db vásárlása esetén 

219 Ft/db
4469 Ft/kg, 4380 Ft/kg, 4660 Ft/kg, 
4294 Ft/kg, 4761 Ft/kg, 4380 Ft/kg

Mentos rágó és 
cukordrazsé 

15,5 g, 37,5 g, 38 g, (többféle)

2 db vásárlása esetén 

249 Ft/db
16 065 Ft/kg, 6640 Ft/kg, 6553 

Ft/kg

Staropramen
(0,5 l)

4 db vásárlása esetén 

249 Ft/db 
és 24 db vásárlása esetén 

219 Ft/db
498 Ft/l, 438 Ft/l

BB Édes Summer Edition
(0,75 l)

999 Ft/db
1332 Ft/l

Manner
(75 g, többféle)

2 db vásárlása esetén 

319 Ft/db
4253 Ft/kg

Kivéve Manner Vollkorn 75 g

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.

MOL-akciók
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 KOS 03. 21. – 04. 20.

Rohamtempóban gyűjtöd az élményeket 
a nyár utolsó napjaiban is, pedig nincs 
okod aggódni, az ősz is jót hoz neked!

 BIKA 04. 21. – 05. 20.

Teljesen kifárasztottak a nyári fesztivá-
lok, ráadásul még augusztusra is beter-
veztél egyet. Ez lesz a legjobb!

 IKREK 05. 21. – 06. 21.

Te mindig jó előre tervezel, ezért már az 
őszi programokon, az iskolakezdésen 
jár az eszed. Korai még, pihenj!

 RÁK 06. 22. – 07. 22.

A hónap végén leltárt készítesz a nyári 
élményekről, ismeretségekről, és magad 
is meglepődsz, milyen pozitív a mérleg.

 OROSZLÁN 07. 23. – 08. 22.

Igaz, hogy nem lehet elég korán elkez-
deni szervezni a jövő nyári utazást, de 
most már inkább a munkára koncentrálj!

 SZŰZ 08. 23. – 09. 22.

Számodra az augusztus adja meg az 
idei nyári szezon sava-borsát, sok idő 
van még új ismeretségekre szert tenni.

 MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.

Vásárlási lázban égsz, elhatároztad, 
hogy teljesen lecseréled az őszi ruhatá-
rad. Óvatosan a költekezéssel!

 SKORPIÓ 10. 23. – 11. 21.

Huszadika környékén nem leszel itthon, 
és a pihenés mellett értékes üzleti kap-
csolatokra is szert tehetsz külföldön.

 NYILAS 11. 22. – 12. 21.

Aggódva várod az őszt, mert sok lesz a 
kiadás, ám egy alkalmi munka megoldást 
kínál a tornyosuló költségekre.

 BAK 12. 22. – 01. 20.

Maradt néhány nap szabadságod 
augusztusra is, legjobb, ha ezt csende-
sen, egyedül töltekezve használod ki.

 VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.

Közeledik a várva várt őszi utazás, ám 
addig még számos teendőd van a karri-
ereddel kapcsolatban.

 HALAK 02. 20. – 03. 20.

Egyedül kezdted az augusztust, ám 
nagy rá az esély, hogy párosan fejezed 
be. Tartós kapcsolat van kialakulóban.

Cameron Diaz
1972. augusztus 30.

Majka
1979. augusztus 5.

Chris Hemsworth
1983. augusztus 11.

Audrey Tautou
1976. augusztus 9.

Nyár végi élményözön
Egy kicsit kényeztet még minket a nyár, mielőtt átadja helyét  
az iskolakezdésnek és a szüreti mulatságoknak. Használd ki!

horoszkóp
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MESÉS
ÚTITÁRSAK
TANKOLJ, GYŰJTS ÉS VIDD HAZA
A GYEREKEK KEDVENCEIT.
Az ajánlat 2018. október 7-ig vagy a készlet erejéig érvényes a kijelölt MOL töltőállomásokon.

6 mesefi gura 
vár rád!

Nagy Viktor világbajnok 
vízilabdázó és családja 
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