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Kedves Olvasó!
A zord idő beköszönte egyben lehetőség arra, hogy 
kulturális kalandozásba kezdjünk, hiszen míg nyáron 
a szabadban szeretünk kikapcsolódni, ősszel és télen 
eljön a beltéri programok ideje. A szellemi feltöltődés-
hez rengeteg tippet gyűjtöttünk aktuális lap-
számunkban, ahol hét európai várost aján-
lunk, megmutatjuk az idei év kihagyhatatlan 
sorozatait és a hónap legjobb zenei és 
színházi programjait is. Címlapsztorinkban 
kedvenc rockereinkkel, a hosszú évek 
óta MOL-támogatott Tankcsapdával 
beszélgettünk az idei és jövő évi 
jubileum kapcsán készülő újdonsá-
gaikról. Ha pedig egy jó kávé mel-
lett szeretnénk megosztani egy-
mással az élményeinket, a Fresh 
Cornereknél – köztük a nemrég 
nyílt budapesti, belvárosi kávé-
zónál – keresve sem találha-
tunk jobb helyet. 

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Az autózás 
élménye

A bemutatott modell egy CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive felszereltségben, Premium Crystal Red Metallic színben. A CR-V sorozat üzemanyag-
fogyasztása WLTP: alacsony-magas 6,4-11,8 l/100 km, NEDC: 5,6-8,6 l/100 km és CO2-kibocsátása WLTP: 166-201 g/km, NEDC: 143-162 g/km. 

Az adatok az EU szabályozásainak megfeleló́  tesztekbó́ l származnak, összehasonlítási célt szolgálnak, a valós adatok eltéró́ek lehetnek.
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Renault K-ZE
A Renault többek között az Európán 
kívül árult Kwid modellen alapuló elekt-
romos koncepcióval érkezett Párizsba. 
A sorozatgyártás jövőre indul Kínában, 
később valószínűleg további piaco-
kon is felbukkan majd az aprócska vil-
lanyautó. A francia márka 250 kilomé-
teres maximális hatótávolságot ígér, és 
a Kwid típussal ellentétben a felszerelt-
ség is bőséges lesz: a K-ZE szériagyár-
tású változatába akár tolatókamera és 
érintőképernyős infotainment rendszer 
is kerülhet. 

Porsche 911 Speedster II
A sportkocsigyártó idén ünnepli 70. jubileumát, hiszen 
1948-ban kapott típusengedélyt az első szériagyártású 
Porsche autó. Az évfordulót többek között a limitált darab-
számú, 1948 példányban készülő kétüléses nyitott model-
lel koronázzák meg. A Speedster futóművét a 911 GT3 
utcai versenyautóból vették át, az önsúlyt karbonszálas 
műanyag és titán felhasználásával csökkentették, a soros 
hathengeres szívómotorról pedig csak annyit árultak el, 
hogy teljesítménye meghaladja az 500 lóerőt.

Skoda Vision RS Concept
Egyszerre két célt is szolgál a cseh gyártó 
új tanulmányautója: egyrészt a leendő 
RS sportváltozatok, másrészt egy jövő-
beni kompaktmodell dizájnmegoldásait 
vetíti előre. A Skodától megszokott éles  
vonalak ezúttal óriási hűtőráccsal és  
nagy méretű kerekekkel párosulnak.  
A 4365 mm hosszú, ötajtós jármű cso-
magtere 430 literes, és a modern utas-
tér már most úgy tűnik, hogy készen áll 
a sorozatgyártásra. A Vision RS Concept 
meghajtásáról 245 LE összteljesítményű 
hibrid rendszer gondoskodik. 

BMW 3-as sorozat
A német márka bő hat év után vál-
totta le egyik legfontosabb modell-
jét, a hetedik generáció jövő márci-
usban kerül a szalonokba. Az új 3-as 
BMW nagyobb az elődjéhez képest, 
a 4709 mm-es hosszúsághoz a kate-
gória jelenlegi legnagyobb tengely-
távja (2851 mm) társul, így az utastér 
is tágasabb. Belül akár teljesen digi-
tális műszerfal és hangvezérelt infor-
mációs rendszer fogadja az utaso-
kat. A piaci bevezetés 184 és 258 
lóerős benzines, illetve 150, 190 és 
265 lovas turbódízelmotorokkal indul, 
majd később érkezik a hathengeres, 
387 LE teljesítményű benzines erőfor-
rás is. A dinamikus vezetési élményről 
többek között a szériakivitelű adaptív 
lengéscsillapítók gondoskodnak. 

Párizsi újdonságok
A nosztalgiázó Amos Delta Futurista, valamint a terepjárók szűkülő kasztját képviselő 

Chevrolet Colorado ZR2 Bison mellett a legutóbbi autós újdonságok között felbukkant 
a jelen és a jövő elektromos járműve, a Mercedes-Benz EQ C és a Volvo 360c is.

Mercedes-Benz B-osztály
A korábban Kecskeméten is készülő egyterű harmadik 
generációját immár csak Németországban szerelik össze. 
Természetesen nem csak ez változott meg: a dinamikusabb 
forma tágasabb utasteret rejt, a csomagtér is bővült, így immár 
455 és 1540 liter között variálható. Az induláskor 115 és 150 
lóerős dízelmotorral, illetve 136 és 163 lóerős benzines erőfor-
rásokkal rendelhető az autó, amely nyolcfokozatú automata 
sebességváltóval és összkerékhajtással is elérhető lesz.

Duster: erősebb motorok
A Dacia Duster is megkapja 
a Renault, a Nissan és a 
Daimler által közösen fejlesz-
tett 1,3 literes benzines erő-
forrást. A román SUV-ba a 130 
és a 150 lóerős változatok 
kerülnek, és egyelőre csak  
az első kerekeket hajtják – 
később érkeznek a 4 × 4-es vál-
tozatok is.  

Sportos apróság
Az Audi piacra dobja a Q2 
crossover sportváltozatát: az 
SQ2 2,0 literes turbómotorjá-
nak legnagyobb teljesítménye 
300 LE, így az autó 4,8 másod-
perc alatt gyorsul fel 100 km/
órára. A végsebességet 250 
km/órában limitálja az 
elektronika. 

Hibrid-SUV a DS-től
Új modellel jelentkezett a fran-
cia PSA konszern prémium-
márkája. A DS7 Crossback 
E-Tense a tavaly bemutatott 
SUV hibridváltozata: az 1,6 lite-
res benzinmotor és a két elekt-
romos erőforrás összteljesít-
ménye 300 lóerő. Az autó  
50 km-t képes megtenni tisz-
tán elektromos üzemmódban. 

röviden

autós hírek
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Méretek H/SZ/M 4600/1855/1679 mm

Motor 1 benzines

Hengerűrtartalom 1498 cm3

Max. teljesítmény 173 és 193 LE

Max. forgatónyomaték 220 és 243 Nm

Sebességváltó 6 fokozatú manuális,  

 CVT automata

Végsebesség 211 és 200 km/h

Gyorsulás (0-100 km/h) 9,3-10,0 s

Fogyasztás 6,4-11,4 l/100 km

Csomagtér 561/1756 l

Alapár 7 799 000 Ft

A tesztmodell ára 11 159 000 Ft

Volt még feljebb!
H O N D A  C R -V  1 . 5  L I F E S T Y L E -7 

Világszerte roppant sikeres SUV a Honda CR-V, így nagy volt a nyomás 
a gyártón, hogy vajon tudnak-e még jobbat. Tudtak.

Az utastér és a szerelvényfal kialakí-
tásában nem történtek forradalmi vál-
tozások, ám mivel a régebbi kiadás is 
szinte tökéletes volt, ez inkább előny. 
A hondások szeretnek prémiumszin-
tet emlegetni a CR-V belső kialakításá-
nak méltatására, és valóban: a gazdag 
alapfelszereltségen túl is rendelhető 
bele minden, amit ma az autóipar tud, 
minőségi kidolgozásban. Van head-up  
display, héthüvelykes érintőképernyő, 
Apple Car Play és Android Auto. A biz-
tonságra pedig a jól felépített és kalib-
rált Honda Sensing rendszer figyel.

Váltótárs
A hajtáslánc tekintetében a Honda 
belőtte az optimumot: Európában az 
1,5 literes, turbós VTEC benzinmotor 
dolgozik a CR-V-ben. És más semmi. 
Pontosabban a későbbiekben egy hib-
rid egészíti majd ki a kínálatot. Ennek 
a motornak a kizárólagossága azonban 

termett városjáró tágas, kényelmes, prak-
tikus belső térrel várja a család apraját-
nagyját. A CR-V akár hétüléses kivitel-
ben is rendelhető, ám ez az elrendezés 
már feszegeti a kategória határait, csa-
patszállításra nagyobb autók jobban 
megfelelnek. Ezzel együtt jó tudni, hogy 
az új modell tengelytávjába betoldottak 
három centimétert, ami öt személy uta-
zási komfortját érezhetően növeli.

nem okoz hiányérzetet, tökéletesen 
passzol a kocsihoz, minden körülmé-
nyek között, minden feladatra alkal-
mas, nyomatékos, tartalékokkal teli. 
Az egyetlen erőforrást két teljesítmény-
nyel kínálják, a hatfokozatú kézi vál-
tóhoz 173 lóerő jár, a fokozatmentes 
CVT-hez pedig 193. A CVT-váltó sok 
ellenséget szerzett magának az autó-
piacon az elmúlt évek során, azonban 
van remény... A Hondába tett egységen 
sokat csiszoltak, a CR-V-ben kifejezet-
ten kellemes partnerként teszi a  dol-
gát, igazából csak a konstrukció elő-
nyeit érezni rajta, a hátrányokat nem. 
Némileg árnyalja a képet, hogy a foko-
zatmentes automatát csakis összkerék-
hajtással együtt vehetjük meg, amire, 
valljuk be, a legritkább esetben van 
valóban szükség egy városi szabadidő-
autó esetében.
A legújabb Honda CR-V tehát a pré-
miumszegmens felé kacsingatva adja 
a legjavát annak, ami a kategóriájában 
elvárható.

Comfortable Runabout Vehicle (kényelmes csavargó 
jármű). Így leírva erőltetett fantázianév, úgy, hogy CR-V 
a családapák és -anyák kedvelt SUV-ja világszerte. 
Olyannyira, hogy bizonyos eladási időszakokra koncent-
ráló statisztikák szerint a legkeresettebb modell a kate-
góriájában, immár az ötödik generációja óta. Ám a tava-
lyi év végéig eladott 4,3 millió CR-V ténye a siker mellett 
nyilván hatalmas nyomást is gyakorol a fejlesztőkre, akik 
nem kapkodták el a generációváltást, így a fejlesztésbe 
ölt munkaórák mindegyike nagyon megérte.

Térélmény
Az új Honda CR-V formája korszerű, tervezésekor 
pedig fontos volt, hogy a világ bármely pontján kel-
lemesen illeszkedjen az utcaképbe. Mindazonáltal 
felismerhetően hondásak a vonalak, a vízszintesbe 
fektetett hátsó lámpák nem robbantják szét a meg-
szokott arányokat.
Amennyiben a formatervezők lázas lemezmunkáján 
átnézve, tömbként vagy légköbméterek garmadájaként 
tekintünk a kocsira, hamar rájövünk, hogy a csavargásra 

Ajánlott olaj
MOL Dynamic Star  
PC 5W-30

8459 Ft/db*

*Kiskereskedelmi alapár,  
mely töltőállomásonként eltérhet.

autóteszt
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Válts télire!
Ha a téli gumiabroncsok felszerelése előtt bizonytalanok vagyunk, 

melyik terméket válasszuk, segítséget nyújt a Német Autóklub (ADAC) 
világszerte mértékadónak számító tesztje. Ennek legfontosabb 

ismérveit gyűjtöttük össze, és persze a topajánlásaikat.

Az ADAC a 2018/2019-es szezonra is 
megvizsgálta az Európában kapható 
téli gumiabroncsokat. A kisautók között 
elterjedt 175/65R14-es méretben 12 
különböző terméket teszteltek (mind-
egyiket egy Ford Fiesta modellre sze-
relték fel), míg a kompaktkategóriában 
megszokott 205/55R16-es méretben 
16 versenyző volt egy Volkswagen Golf 
modellen. A prémiumgyártók közül a 
Hankook modellváltás miatt egyik teszt-
ben sem vett részt (az új fejlesztésű ter-
mék még nem volt kereskedelemben), a 
Michelin pedig a kisebbik kategóriából 
esett ki ugyanebből az okból. 
A végeredmény kialakításában az autó-
klub hét különböző szempontot vett 

ADAC top 5 – 175/65R14-es méret

1.  Continental Winter  ⊲  jó 
Contact TS 860 7,8  
Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, nedves és havas 
felületen kiváló, de jól fut száraz úton is.

2.  Dunlop Winter  ⊲  jó 
Response 2 7,8 
Csak a valamivel kedvezőtlenebb gördülési ellenál-
lása (aminek következménye a magasabb üzemanyag-
fogyasztás) miatt szorult a második helyre.

3.  Firestone  ⊲  megfelelő 
Winterhawk 3  6,8 
Száraz felületen nyújtja a legjobb teljesítményt, ned-
ves úton valamelyest gyengébb, alacsony gördülési 
ellenállással.

4.  Nokian  ⊲  megfelelő 
WR D4  6,6 
Nedves és jeges szakaszokon jó minősítést kapott, 
havon viszonylagosan gyenge.

5.  Goodyear  ⊲  megfelelő 
Ultra Grip 9 6,4 
Alacsony kopású és gördülési ellenállású abroncs, nedves 
szakaszon jó tapadással. Havon viszonylagosan gyenge.

ADAC top 5 – 205/55R16-es méret

1.  Continental Winter  ⊲  jó 
Contact TS 860 7,6  
Kiegyensúlyozott teljesítmény, kitűnő tapadás nedves 
és havas felületen, alacsony gördülési ellenállás.

2.  Goodyear  ⊲  jó 
Ultra Grip 9 7,6 
A havas felületen kapott valamivel kisebb pontszáma 
miatt lett ezüstérmes, de minden felületen kiváló vagy 
jó teljesítményt nyújt.

3.  Dunlop Winter ⊲  jó 
Sport 5  7,4 
Száraz felületen nyújtja a legjobb teljesítményt, ned-
ves úton valamelyest gyengébb, alacsony gördülési 
ellenállással.

4.  Kleber  ⊲  megfelelő 
Krisalp HP3  6,8 
Havon az egyik legjobb, száraz és jeges felületen is jó 
a tapadása, ám nedves úton elmaradt az élmezőnytől.

5.  Michelin ⊲  megfelelő 
Alpin 5 6,6 
A legalacsonyabb kopást mutatta a teszt során és a leg-
jobb tapadást nyújtotta száraz úton. A gördülési ellenál-
lása viszonylag magas, és havon is elmarad a legjobbaktól.

figyelembe, amelyeket 1-től 10-ig osztá-
lyoztak: a gumiabroncs tapadása száraz 
úton (15%-ban számított bele a végered-
ménybe), nedves felületen (30%), havon 
(20%) és jégen (10%), valamint zajszint/
komfort (5%), gördülési ellenállás (10%) 
és kopás (10%). Ezek középarányosa 
adta a végső pontszámot, amely alap-
ján öt minőségi kategóriába osztották az 
abroncsokat: kiváló, jó, megfelelő, elég-
séges, elégtelen. 

autóval az élet
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¦  80 perc 
lebeszélhetőség minden 
belföldi irányba

¦  1 GB adatforgalom 
belföldi mobilinternetezéshez

¦  365 nap 
rendelkezésre állási idő

HASZNÁLD
SZABADON!

Részletek a kijelölt MOL töltőállomásokon
és a www.mol.hu weboldalon.
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MEGÉRKEZETT
A SZÉLVÉDŐMOSÓK   
ÚJ GENERÁCIÓJA

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

ANTI FR E E ZE

-40°C
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Tüzes víz és Hollywood
2018–2019: a jubileumok időszaka. Idén Lukács László 50. születésnapja 
jegyében telik a Tankcsapda-turné, míg jövőre a zenekar fennállásának  

30. évfordulóját ünnepli. A kerek számok apropóján izgalmas bulik, különleges 
meglepetések és új lemez is várja a rajongókat.

Folyamatosan készülnek 
az új nóták, és ha jól sikerülnek, 
tavasszal fel is tudjuk venni 
a lemezt, ami várhatóan ősszel 
jelenik meg

A Lukács 50 turné idén december 
31-én ott ér véget, ahol februárban 

elkezdődött: a debreceni Roncsbárban. 
Majd január 1-jén már a budapesti Akvá-
rium Klubban veszi kezdetét a három 
évtizedes jubileumi sorozat. A MOL által 
hosszú évek óta támogatott zenekar 
a koncertek közben stúdióba is vonul, 
tavasszal könyv jelenik meg a  jelen-
legi hármas fogatról, és ezzel még nincs 
vége. A csapattal Komádiban, a Czeglédi 
Pálinkafőzőben találkozunk, hiszen itt 
készül egyik jubileumi meglepetésük, 
beszélgetés közben pedig az is kiderül, 
hogy bár a Tankcsapda dalaiban a whis-
kyt jéggel és kólával fogyasztja, Lukács 
Laci másként szereti. 

A tizedik születésnapotokat Hajdú-
szoboszlón, a huszadikat a Sziget 
Nagyszínpadán ünnepeltétek – jövőre 
terveztek ilyen kiemelt koncerteket? 
Lukács László: Igen, rögtön hármat is – 
az első kettőt Budapesten, május 3-án és 
4-én, a Duna két partján: a Barba Negra 
Trackben és a Budapest Parkban, az 
ország két legnagyobb szabadtéri kon-
certhelyszínén. Sokan kérdezik, hogy 
miért két egymást követő napon ter-
vezünk ilyen nagyszabású bulit, de 
erről most még nem szeretnénk többet 
elárulni. A harmadik pedig szintén egy 
kiemelt koncert – igaz, nem méretében 

– de presztízsében mindenképpen, hiszen 
október 5-én Hollywoodban lépünk fel,  
a Whisky a Go-Go-ban. Ez azért külö-
nösen érdekes és fontos, mert ez a 
rock’n’roll egyik bölcsője, ahol a hatva-
nas évek óta az összes ismert, népszerű 
zenekar a pályafutását kezdte, vagy leg-
alább egyszer megfordult itt, a Doorstól 
kezdve a Mötley Crue-n át a Metallicáig. 
Ide nem engednek be akárkit, így debre-
ceni zenekarként egy ilyen helyen kon-
certezni mindenképpen kiemelt ese-
mény. Egyszer már voltunk itt, és az akkori 
sikerre való tekintettel most a legerősebb 
napon, szombaton lépünk majd fel. 

Ha visszatekintetek az elmúlt – most 
még közel – 30 évre, hogy látjátok, 
mennyiben változott meg a közönsé-
getek összetétele és a zenétekhez 
való viszonyulásuk? 
Fejes Tamás: Szerintem a zenéhez 
mi épp úgy viszonyultunk f iatalko-
runkban, mint a mostani tinik. Persze, 
minden generáció érdeklődése más, 
de a Tankcsapda nagyon szerencsés 
abból a szempontból, hogy most már  
a negyedik-ötödik generációváltás szé-
lén állunk, és mindenkivel ugyanúgy 
tudunk kommunikálni, mint az elsők-
kel. Miközben Magyarországon sok 
zenekar együtt öregszik a közönségé-
vel, mi mertünk mindig fiatalítani, nem 
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féltünk megszólítani a fiatalokat. Emiatt 
persze rengeteg kritikát is kaptunk,  
de élvezzük, hogy tinik és csinos lányok 
is vannak a koncertjeinken – ez ugyanis 
azt mutatja egy zenekarnak, hogy jócs-
kán van még jövője. 

Most épp pendrive-on adjátok ki 
három évtized dalait – ez az ötlet is 
ugyanebből a trendkövető hozzá-
állásból fakad? 
Sidlovics Gábor „Sidi”: Kétségtelenül 
van egy olyan üzenete is, hogy 2018-at 
írunk, amikor a legtöbb autóba már nem 
is raknak CD-olvasót. Amikor hat-hét 
évvel ezelőtt a MOL-kutakon elkezdtük 
a CD-k terjesztését, komolyan megrefor-
máltuk a hazai lemezkiadást. De sosem 
gondoltuk, hogy szabad lenne beleülni 
a sikerbe, ezért állandóan keressük az 
újdonságokat. Így pattant ki Tomi fejé-
ből, hogy a zenekar eddigi életművét – 
a megjelent és a kiadatlan dalokat is – 
most egyszerre fellelhetővé tegyük. 
F. T.: Nagyon büszkék vagyunk rá, 
hiszen elég prémiumra sikerült: ez egy 
világító, egyedi dizájnos pendrive-
gyűjtemény, nagyon kedvező áron.  
De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy 
mi merünk nem szokványos dolgokat 
csinálni. Kifejezetten motivál, hogy olyat 

lépjünk, amit mások eddig nem mer-
tek. És bár sokszor próbálták már lehúzni 
az ötleteinket, az idő végül mindig ben-
nünket igazolt – ilyen volt a 990 forintos 
CD-árunk is. A pendrive is egy hasonló 
kísérletezés, ha beválik, az új lemezeknél 
is továbbvisszük. A letöltés önmagában 
nem elég, kézzelfogható hanghordozóra 
továbbra is szükség van, hiszen ez sokkal 
intimebb köteléket ad rajongó és zenekar 
között, okot adva a dedikálásra, gyűjtésre. 

Mikor jelenik meg a gyűjtemény, és hol  
lesz elérhető? 
F. T.: November közepén, és termé-
szetesen továbbra is a MOL-kutakon – 
országszerte 100 ponton. Ezek listáját mi 
is közzétesszük, de mivel limitált kiadás-
ról van szó, szűkíteni kellett a kört, hogy 
ne csak néhány darab legyen kapható 
egy-egy helyen. 

Az év végén a gyűjteményetek mellett 
egy egészen másfajta újdonsággal is 
megünneplitek az idei kerek évfordu-
lót. Honnan jött a Lukács 50 Tüzes Víz 
ötlete? 
L. L.: Egy zenekar nevével felruházott 
pálinka nem új keletű dolog Magyar-
országon, mi is csináltunk már ilyet. 
Azonban ilyen típusú tömény italt – ami 

egy whiskyféleség, hivatalosan gabo-
napárlat – mások korábban nem dobtak 
még piacra. Én személy szerint mindig is 
nagy tisztelője voltam a Motörheadnek 
és Lemmy Kilmisternek (aki ugyan a whis-
kyt kólával szerette, míg én tisztán iszom), 
így egyszerre vált személyes és zene-
kari üggyé is egy ilyen ital létrehozása. 
Czeglédi Zsolt, aki a munka dandárját 
végzi, rutinos párlatkészítő, jól ismertük 
korábbról. Én leginkább a kóstolásban 
segítettem neki, majd végül elérkeztünk 
oda, hogy a Lukács 50 utolsó két hónap-
jára elkészült ez a bizonyos tüzes víz – 
ahogy az indiánok nevezték a párlatokat.

A single malt vonal kinek az ötlete volt? 
L. L.: Ezt Zsolt javasolta, én pedig támo- 
gat tam, mert kedvelem ezt a fajta 
ízvilágot. 

A pendrive-hoz hasonlóan az ital eseté-
ben is limitált szériával készültök?
L. L.: Így van, és a párlatunk várhatóan 
november végétől lesz elérhető, kizárólag 
a MOL-kutakon.

A nagy ünneplésben lassan készül az új 
lemezetek is… mikor vonultok stúdióba? 
F. T.: Laci és Sidi az elmúlt heteket 
a demófelvételekkel töltötte, elindultak 

a hangos próbák, folyamatosan készül-
nek az új nóták, és ha jól sikerülnek, 
tavasszal fel is tudjuk venni a lemezt, 
ami várhatóan ősszel jelenik meg. Addig 
viszont legalább egy új dalt biztosan 
lehet majd hallani, amihez videóklipet 
is tervezünk, és szintén nagy durranás-
nak szánjuk. Annyit már most elárulha-
tunk: önmagunkat ezúttal sem fogjuk 
ismételni. 
L. L.: Az elmúlt hat évben, Sidi csatla-
kozása óta lettünk ennyire bátrak és 
őszinték – azóta minden hatványozot-
tan jól sikerül. Ez a következő anya-
gon is érződni fog, mert szerintünk 
a Tankcsapda 30 éves sikere megala-
pozta, hogy ne kelljen kompromisszu-
mokat kötnünk, még magunkkal sem.
S. G.: A demókat hallgatva fogalma-
zódott meg bennem, hogy ez biz-
tosan megint egy nagyon sokszínű 
Tankcsapda-lemez lesz, aminek nagyon 
örülök, hiszen nekünk, hármunknak 
ugyanazok a gyökereink, de mégis 
más-más formából közelítjük meg a 
rockzenét, ami az eddigi anyagainkból 
is jól látszott. 

A kerek évfordulóknál hajlamos az 
ember kicsit összegezni. Ha van sze-
mélyes bakancslistátok, milyen tétele-
ket kell még kipipálnotok róla? 
S. G.: Tomival egy pár éve lepacsiztuk, 
hogy végigmotorozunk a 66-os úton, 
és mivel mostanában Laci is szokott 
velünk motorozni, elképzelhető, hogy 
együtt megyünk. 
F. T.: Velem nagyon kegyes az élet, 
és úgy érzem, amit gyerekkoromban 
szerettem volna, azt megkaptam. Volt, 
amit többszörösen is. De a búvárkodást 
mindenképpen szeretném kipróbálni, 
ha pedig az időm és pénzem is engedi, 
komolyabban is belevetném magam. 
L. L.: Tomihoz hasonlóan úgy érzem, 
hogy amit valaha meg akartam csinálni, 
azt meg is csináltam, de legalábbis 
meg fogom. Mivel még csak ötven-
éves vagyok, azt gondolom, az a kevés 

dolog, ami még hobbiszinten sem ada-
tott meg, engem is vonz – például 
a búvárkodás, az igazi palackos merülés 
engem is nagyon izgat, még akkor is, ha 
alapvetően én levegő-ember vagyok. 

És ha a zenekari bakancslistát néz-
zük? Mit terveztek az elkövetkező 
évekre? 
F. T.: Mi szeretünk ötéves tervekben 
gondolkodni, de most annyira leköt ben-
nünket a két jubileum, hogy senkit sem 
akarnánk összezavarni. Egy biztos: a 30 
évvel még nem merült ki az ötlettár. 
L. L.: És az is biztos, hogy a Tankcsapda 
Debrecenből indult és oda is érke-
zik vissza. Még ha esetleg átmenetileg 
máshol is élünk, ott van a bázisunk – és 
ez így is marad. 

Horváth Ágnes

Lukács szerint, ha ezt az italt meg kellene 
személyesíteni, akkor olyan ember lenne, aki egész 
életében szerette a rock’n’rollt, az utazást, 
a szabadságot, és az elmúlt időszakban fedezte 
fel, hogy milyen jó motorozni…

Jubileumi párlat  
a Tankcsapdától

A Lukács 50 Tüzes Víz egy single 
malt whisky jellegű gabona-

párlat, amely kizárólag árpama-
látából készül. Az égetett tölgyfa 
hordók ba 68 százalékos alkohol-

fokkal került, majd aszús hordóban 
finiselték Komádiban, a Czeglédi 
Pálinkaházban – így alakultak ki 

sherrys-aszús ízjegyei a 42 száza-
lékos alkoholtartalommal palacko-

zott, limitált szériás párlatnak. 
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DVD

Solo – Egy Star Wars történet

Mindhárman nagyon bírjuk a Csillagok 
háborúja történetet. Gyűjtjük a relikviá-
kat, mindenkinél van legalább tízféle Star 
Warshoz kapcsolódó tárgy, kulcstartó-
tól a roboton át a rohamosztagos sisakig 
számtalan kütyü. Éppen ezért nem kér-
dés, hogy amikor egy-egy rész megje-
lenik DVD-n, mindenképpen beszerez-
zük, hogy teljes legyen a gyűjtemény. 
Szerintünk Han Solo megkerülhetetlen és 
pozitív alapszereplő, a galaxis legkedvel-
tebb alakja, ezért az ő történetére épülő 
részt ajánljuk mindenkinek.

Zene

AWS – Fekete részem

Az AWS zenekar a szemünk előtt nőtt 
fel, vendégbandaként tavaly turnéztak is 
velünk. Az Eurovíziós Dalfesztiválon szur-
koltunk nekik, és nagyon örültünk, hogy 
egy kemény rockbandának is ekkora 
sikere lehet egy televíziós megmérette-
tésen. Új lemezük október közepén jelent 
meg Fekete részem címmel – jó szívvel 
ajánljuk azoknak, akik nyitottak a mai 
modern metál zenékre.

Földön és égen 
Inspiráló zenész-pilóta, megunhatatlan galaktikus kedvencek, rockmusical és 

feltörekvő tehetségek – a Tankcsapda ajánlásával. 

Könyv

Bruce Dickinson: Mire való  
ez a gomb? – Önéletrajz

Az Iron Maiden frontemberét nem kell 
bemutatni. Idén nyáron személyesen is 
láthattuk a Volt Fesztiválon, hogy mek-
kora energia és elhivatottság árad még 
ilyen sokévnyi sikeres zenei pályafutás 
után is ebből az emberből. A könyv azon-
ban nemcsak a zenészről szól, hanem 
megtudhatjuk belőle, miként lett hivatá-
sos pilóta, repülőgép-ipari cég vezetője 
és hogyan kezdett el sört főzni. Ami pedig 
a drámai részt illeti, kiderül, mit érzett és 
tett, amikor rákkal diagnosztizálták, és 
végül hogyan sikerült legyőznie ezt az 
alattomos betegséget.

Színház

Rocksuli musical

Pár hete a Madách Színház egyik rendez-
vényén szerepeltünk, a színpadra azon-
ban nem színdarabbal léptünk, hanem 
egy nagy sikerű beszélgetésen vehet-
tünk részt. A Madách Rockfesztivált a 
Rocksuli című darab ihlette, és a rock-
musical bemutatójához kapcsolódóan 
rendezték meg, éppen ezért egyér-
telmű, hogy magát a darabot is látni kell. 
A Rocksuli az azonos című, 2003-ban 
nagy sikert aratott film nyomán készült, 
azonban a musical szinte teljes zenéjét 
Andrew Lloyd Webber szerezte, szem-
ben a filmmel, amely a kor nagy rockslá-
gereit tartalmazza.
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Van az a pontja az ősznek, amikor az ember jobb belátásra tér, 
és a kinti programokat a szoba melegére cseréli. Erre az időszakra 

Kovács Gellért „Filmszerész” ajánl most néhány tévésorozatot, 
kezdőknek és haladóknak egyaránt.

 h a  e l j ö n  a  z o r d  ő s z

8 kötelező sorozat

bánó folytatások kedvelőit. Nagyon rá 
lehet kattanni!
A második szezonra még várni kell, de 
addig is érdemes bepótolni a Barry című 
HBO-krimikomédia első évadát, hiszen 
a csatorna nagyon régen jelentkezett 
ilyesfajta, mindenféle kereskedelmi szá-
mítás nélküli vígjátéksorozattal. Barry 
(Bill Hader) egy bérgyilkos, aki színész 
szeretne lenni. S igen, nem tévedés: 
mindkét szakma művelését igen komo-
lyan gondolja!

Ínyenceknek
A Netflixnél maradva, a nagyon extra 
élmények után vágyóknak ajánlom 
a Maniac című minisorozatot, amely 10 
részben mutat meglehetősen tömény, 
de éppen ezért izgalmas jövőképet. 
A főszereplők Emma Stone és Jonah 

beszélünk, amelynek komoly rajongótá-
bora van! Érdemes csatlakozni!
A Netf lixen is elérhető a Better Call 
Saul című amerikai széria, amely élve-
zetéhez kétségkívül kell „melózni”, hisz 
a Breaking Bad című kultsorozat spin-
offjáról van szó, amelynek címszerep-
lője (Bob Odenkirk) az az ügyvéd, aki 
az anyasorozat drogcézárrá avanzsált 
kémiatanárának piszkos ügyeit intézte. 
Ritka az ilyen aprólékosan kidolgozott, 
mély, kompromisszummentes sorozat – 
ha azt mondom, mestermunka, nagyon 
finoman fogalmaztam. 
Mint ahogy a női börtönben játszódó 
Orange is the New Black is csúcskate-
góriás a maga műfajában: a szó minden 
értelmében színes karakterkészlettel 
mesélő dramedy eddig hatévadnyi szto-
rival képes ellátni a különleges humorú, 
ugyanakkor a drámával érzékenyen 

Annak ellenére, hogy az úgynevezett nagy „sorozat-boom” már 
jó ideje mögöttünk van – jóllehet, egyre több a nagyratörő, 
esetenként igen sok sztárt is felvonultató, komoly költségve-
tésből készült tévészéria – igazán kiemelkedő produkciót saj-
nos jóval kevesebbet találni, mint néhány évvel ezelőtt. Persze 
ez a „kevesebb” csak viszonyítás kérdése, nézzük, milyen szé-
riák elé érdemes „beplédeződnünk”!

Már jó ideje futó, mindenképpen  
bepótolni való sorozatok 

Ha HBO, illetve magyar HBO, ráadásul magyar sorozat, akkor 
túlzás nélkül kihagyhatatlan a cég saját gyártású, teljesen meg-
érdemelten gigasikeres szériája, az Aranyélet. A Miklósi csa-
lád (Thuróczy Szabolcs, Ónodi Eszter, Olasz Renátó, Döbrösi 
Laura) kálváriája a végéhez közeledik, hiszen a meggazda-
godni vágyó família októberben kezdte utolsó, harmadik sze-
zonját – s az egyszerre világszínvonalú, ugyanakkor nagyon is 
magyar, mutyizós-átverős-erőszakos történet bőven tartogat 
meglepetéseket a rajongóknak. Igen, olyan magyar sorozatról 

Jó filmnézést!
Szerezd be a MOL-kutak vala-
melyikéről, és hűtsd be időben, 
hogy a sorozatnézés tökéletes 
lehessen.

Figula Zenit & More 
(0,75 l)

1690
2253 Ft/l

Hill. Az alaphelyzet egy sokat ígérő tab-
letta kipróbálása körül bonyolódik, ám 
ezzel tényleg nagyon keveset árultam el 
erről a végtelenül szürreális, kacifántos 
történetről, amelynél különlegesebbet 
valóban ritkán látni a képernyőn.
David Simon, a legendás, korszakos 
jelentőségű HBO-sorozat, a Drót (The 
Wire) alkotója nem kevesebbre vállalko-
zott a Fülledt utcákkal, mint arra, hogy 
bemutassa a New York-i pornóipar kiala-
kulását, mindezt a rá jellemző hozzáér-
téssel és alapossággal – James Franco 
ezúttal is briliáns, mint ahogy a teljes 
első évad is az volt. És már elkezdődött 
a második is! 
A Netf lix Ozarkja akár az amerikai 
Aranyéletként is értelmezhető, bár azért 
ennyivel méltatlan lenne lerendezni. Itt 
is egy család próbál megszabadulni 
a bűntől, de a főludas ezúttal az apuka 
(Jason Bateman), aki gengszterek pén-
zét mossa – egészen addig, amíg társa 
elszúr valamit, s így hősünknek el kell 
költöznie gyermekeivel és feleségé-
vel a világ végére, hogy bebizonyítsa 
megbízóinak: bárhol képes megfelelni 
az elvárásaiknak.
A Showtime gyártja, viszont nálunk 
az  HBO vetíti a Most nevess! című, 
keserű hangulatú sorozatot is, amely-
ben Jim Carrey mutatja meg, milyen 
nehéz a dolga egy olyan showmannek, 
aki évtizedek óta gyerekeknek készít 
műsort, de magánélete már nem engedi 
meg neki, hogy mindenhez mosolyog-
jon. Az epizódok rendezője a francia 
rendezőzseni: Michel Gondry! 
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Hét bakancslistás európai várost ajánlunk, ahol a rossz idő nem lehet 
kifogás. Úti célok, melyeknél mozgalmas őszi-téli programok, gyönyörű 

fények, ízek és illatok adják az utazás apropóját.

Európai kultúrcsavargás

Milánói Kávéfesztivál 
Milánó, Olaszország

Az olasz kávé legenda. Ezt az élményt emeli hatványra 
a november 30. és december 2. között megrendezésre 
kerülő Milánói Kávéfesztivál, ahol korlátlan ingyenes kávékós-
toló, interaktív workshopok és világhírű baristák bemutatói 
várnak minket. Hogyan lehet kávéval sütni-főzni, és mi a leg-
finomabb kávékoktél receptje? Ezen a nagystílű kávégaszt-
ronómiai eseményen, mely a Via Palermón található Spazio 
Pelotában lesz, mindent megtudhatunk az ízletes feketéről. 
Ha pedig felmelegedtünk a forró kortyoktól, és a koffeinlöket-
től erőre kaptunk, a nyüzsgő belvárostól eltávolodva utunkat 
a Conciliazione metrómegállónál kiszállva folytathatjuk, ahol 
a Santa Maria delle Grazie templomban Leonardo da Vinci 
híres freskóját, Az utolsó vacsorát csodálhatjuk meg. 

11 állomásos szobortúra
Leeuwarden, Frízföld, Hollandia

A fríz város, melyet a máltai Vallettával együtt 2018-ban 
Európa kulturális fővárosává választottak, mind történelmi, 
mind természeti adottságai miatt ideális célpont egy külön-
leges őszi kirándulásra. Látogatásunkat kezdjük a Frízföldi 
Múzeumban, ahol a bártáncosnőből lett legendás kémnő, 
Mata Hari személyes tárgyaitól kezdve a világhírű klasszikus 

festő, Lawrence Alma-Tadema vásznaiig kaphatunk ízelítőt 
a vidék híres szülötteinek életéből. Majd a végtelen horizon-
tok és a víz tiszteletére épülő hagyományok igazi felfede-
zéséhez járjuk végig a kifejezetten a kulturális fővárosi évre 
létrehozott 11 állomásos szobortúrát. A világhírű iparművé-
szek a tizenegy történelmi fríz városba sajátos szobrokkal 
komponált szökőkutakat álmodtak, melyeket a jellegzetes 
hangulatú települések legfestőibb terein találunk. 

Cézanne műterme
Aix-en-Provence, Franciaország

A francia Provence novemberben is kellemes klímával és 
kulturális csemegékkel kecsegtet. Látogassunk el Aix-en-
Provence városába, ahol a francia expresszionista festő, 
Cézanne nyomdokaiba léphetünk. Itt egymást érik a művész 
életéhez kapcsolódó legendás helyek: műtermében meg-
csodálhatjuk vásznait, és a festő legkedvesebb tárgyait, Jas 
de Bouffan birtoka pedig számos olajfestmény és akvarell 
készítésének helyszíne. A festmények világa után adjuk át 
magunkat a kulináris élvezeteknek: próbáljuk ki a calissont, 
a csónak alakú marcipános desszertet, mely a város speci-
alitása, vagy kóstoljunk helyi borokat és olívaolajat a piacon. 

Don Giovanni
Prága, Csehország

Több mint 230 éve, 1787. október 29-én maga Mozart vezé-
nyelte a zenekart a Don Giovanni ősbemutatóján a prágai 
Rendi Színházban. Innen indult világhódító útjára az „operák 
operájaként” számon tartott mű, és a prágai teátrum azóta is 

MILÁNÓI KÁVÉFESZTIVÁL

PRÁGA, CSEHORSZÁG

LEEUWARDEN, FRÍZFÖLD
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az egyetlen, még ma is működő színház, ahol az egykori cso-
dagyerek fellépett. Az operát ezúttal eredeti olasz nyelven, 
cseh és angol felirattal élvezhetjük a történelmi falak között. 
A mű hangulatától átszellemülve sétáljunk át a Károly-hídon, 
melynek két oldalán este is szuvenírárusokat, zenészeket, 
mutatványosokat találunk. A híd egyik végén az óvárosi híd-
torony áll, ezt semmiképp ne mulasszuk el felkeresni, hiszen 
tetejéről fantasztikus kilátás nyílik egész Prágára. 

Iceland Airwaves
Reykjavík, Izland

Mi lehet nagyobb inspiráció, mint a legforróbb ütemekre 
táncolni a tűz és a jég birodalmában? A november 7–10. 
között zajló Iceland Airwaves a világ egyik legmenőbb 
elektrozenei fesztiválja, amely Reykjavík jellegzetes han-
gulatát modern zenei pezsgéssel dobja fel. A bárok, a 
könyvesboltok, a templomok és a színházak erre az időre 
mind különleges „koncerttermekké” válnak. A buli után 
pedig vár a monumentális izlandi természet. A táj ilyenkor 

az élénkzöldről-sárgáról szürkébbre vált, beindulnak a téli 
sportok, és jó eséllyel gyönyörködhetünk a sarki fényben, 
hiszen napközben egyre hosszabb ideig van sötét.

KÖLNI Karnevál
Németország, Köln

A fesztivált, melyen szinte bárminek beöltözhetünk, a helyiek 
csak az „ötödik évszaknak” nevezik, teljes joggal: a kölni 
karnevál tagadhatatlanul a világ egyik legnagyobb hagyo-
mányőrző rendezvénye. Az utcai mulatságot minden évben 
a karnevál három főszereplője nyitja meg a régi piacon, az 
Altmarkton: a herceg, a paraszt és a szűz. A programok 
november 11-én 11 óra 11 perckor kezdődnek, és akár húsvé-
tig is eltartanak. Az ünnepekhez különleges illatok is társul-
nak, ami Kölnben járva szinte el is várható. A Glockengassén 
álló épület a kölnivíz, avagy az Eau de Cologne „szülőháza”. 
A parfüméria és múzeum a kölnivíz történetét mutatja be, és 
illatszemináriumokkal örvendezteti meg a látogatókat. 

Antonius és Kleopátra
London, Egyesült Királyság

A londoni National Theatre Antony & Cleopatra című 
Shakespeare-drámája az őszi színházi évad egyik csúcs-
pontja, melyért már önmagában érdemes a brit fővá-
rosba utazni. A Sophie Okonedo, valamint Az angol beteg 
és A Schindler listája című filmekből ismert Ralph Fiennes 
főszereplésével játszott darabban az elsöprő szenvedély 
és a hanyatló ókori római és egyiptomi birodalmak poli-
tikai intrikái együtt vannak jelen. Az ütős színházi élményt 
aligha überelhetjük, de ha mégis tennénk egy próbát, akkor 
a vacsorát már a City szívében található „City Social” étte-
remben költsük el, a „Tower 42” épületének 24. emeletén. 
A brit sztárséf, Jason Atherton art deco éttermében üldö-
gélve a szemben található Uborka (Gherkin felhőkarcoló) 
csúcsa épp szemmagasságban lesz.

REYKJAVÍK, IZLAND

NATIONAL THEATRE, LONDON

Útravaló
Nem volt időd csomagolni az útra? 
Semmi vész, a MOL töltőállomásokon 
bármikor részed lehet egy kis 
gasztrokalandozásban. Kóstold  
meg az új szilvalekváros vagy 
mogyorókrémes ízeket!

Lepény
(többféle)

999 Ft/db

Szeptember végén egy új, önálló Fresh Corner nyitotta 
meg kapuit Budapesten, a Madách térnél. 

Fresh Corner
 Budapest szívében

És hogy miért olyan jó hír ez? Mert az 
autóval közlekedők már eddig is szí-
vesen jár tak kávézni a MOL Fresh 
Cornerrel bővített töltőállomásaira, 
„autó nélküli” kávézó azonban koráb-
ban nem volt. 
Pedig jól jelzi az igényt a minőségi kávé-
ból készült italra, hogy a 120 magyaror-
szági Fresh Cornerben napi 28 ezer 
csésze kávé fogy! Ráadásul a felméré-
sek szerint nemcsak azért állnak meg 
itt egy korty frissítőre az utazók, mert a 
fárasztó vezetés közben szükségük van 
némi koffeinre: a válaszadók több mint 
fele (60%) naponta 2-3 alkalommal kávé-
zik, a többség pedig a kávé finom íze, 
illata és aromája miatt vált rendszeres 

fogyasztóvá. A vásárlók számára a kávé 
kiválasztásakor tehát továbbra is annak 
minősége az elsődleges szempont 
(30%). Mint kiderült, a magyar fogyasz-
tók többsége az eszpresszót részesíti 
előnyben, de körülbelül minden ötödik 
vásárló cappuccinót vagy latte macchi-
atót rendel.
A prémiumminőségű kávék, a friss 
szendvicsek és péksütemények min-
denki örömére ősztől már a belvá-
rosi gyalogosok számára is elérhetők: 
mindegy, hogy munkába, edzésre vagy 
óvodá ba sietünk a gyermekért, ezen-
túl a már autózás közben megszokott 
és megkedvelt ízek várnak bennünket 
a Károly krt. 11. szám alatt is.

mozgásban
A belvárosi kávézó mellett elindult 
a MOL Fresh Corner Food Truckja és 
háromkerekű motoros riksája, a MOL 
Fresh Corner tuk-tuk is! Az Ázsiából 
ismerős kedves kis jármű, amely 
a  Fresh Corner legfinomabb kávéit szál-
lítja, indulása óta nagy sikerrel szerepelt 
a BME-napokon, 2019-ben pedig már 
egyre több eseményen és rendezvé-
nyen találkozhatunk majd vele.
Ha pedig nemcsak a kávét, de a Fresh 
Corner finomságait is megkóstolnánk, 
idén a karácsonyi vásáron biztosan 
megtaláljuk a MOL Fresh Corner Food 
Truckját.
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Az ősz végén használjuk ki, hogy egyre több időt töltünk otthonunkban, 
a hosszúra nyúló estéken öntsünk magunknak és barátainknak egy 

pohár bort, és hagyjuk, hogy a sütő dolgozzon helyettünk!

Ráérős főzőcske

Hozzávalók: 
•  1 egész csirke
•  500 g sütőtök
•  1 fej fokhagyma
•  2 fej vöröshagyma
•  500 g burgonya
•  100 g vaj
•  1 kisebb csokor friss kakukkfű
•  1 citrom héja
•  néhány evőkanál olívaolaj
•  só
•  bors

A tököt és a burgonyát megtisztítjuk, 
nagyobb darabokra vágjuk, a csirkét 
besózzuk. A hagymákat és a fokhagy-
mát kettévágjuk (két gerezd fokhagy-
mát félreteszünk a fűszervajhoz).  
A szobahőmérsékletű vajat elkever-
jük a kakukkfűvel, a citrom lereszelt 
héjával, a két gerezd zúzott fokhagy-
mával és sóval, az így kapott fűszer- 

vajat a csirke nyakánál benyúlva 
eloszlatjuk annak bőre alatt. A zöld-
ségeket egy tepsibe helyezzük, meg-
locsoljuk egy kis olívaolajjal, sózzuk 
és borsozzuk, a tetejére helyezzük 
a csirkét. 180 Celsius-fokos sütőben  
80 percig sütjük, közben húszper-
cenként megfordítjuk. Ha kész, 
negyed órán át pihentetjük.

Fűszervajas csirke 

Zöldségekkel  
sült sajtos gombócok

Hozzávalók: 
•  300 g sütőtök
•  300 g burgonya
•  340 g konzervkukorica
•  1 fej vöröshagyma
•  3 gerezd fokhagyma
•  400 g hámozottparadicsom-konzerv
•  200 g koktélparadicsom
•  250 g finomliszt
•  100 g vaj
•  100 g reszelt cheddar sajt
•  1 tojás
•  150 ml tej
•  1 csomag sütőpor
•  3 evőkanál olívaolaj
•  néhány szál friss rozmaring
•  só
•  bors

Az apróra vágott vöröshagymát és fokhagy-
mát megfuttatjuk az olívaolajon, hozzáadjuk 
a hámozott paradicsomot, sóval, borssal, roz-
maringgal ízesítjük. A tököt és a burgonyát 
meghámozzuk és felkockázzuk. Egy tűzálló 
tálba tesszük és összeforgatjuk a paradicso-
mos szósszal és kukoricával. Összekeverjük 
a lisztet a sütőporral és egy csipet sóval, hoz-
záadjuk a hideg vajkockákat és robotgéppel 
eldolgozzuk. Hozzáadagoljuk a reszelt saj-
tot és a tejjel kikevert tojást, és addig kever-
jük, amíg a tészta összeáll. A zöldséges ragut 
180 Celsius-fokos sütőben fél órán át sütjük, 
a tetejére szaggatjuk a tésztát nagyobb gom-
bócokban, hozzáadjuk a koktélparadicso-
mot, végül további fél órán át sütjük.

gasztro
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Olajbogyós marharagu

Hozzávalók: 
•  1 kg marhalábszár
•  200 g fekete olajbogyó
•  2 fej vöröshagyma
•  3 gerezd fokhagyma
•  1 zöld és 1 piros kaliforniai paprika
•  200 ml vörösbor
•  2-3 friss csili
•  1 teáskanál római kömény
•  2 evőkanál olívaolaj
•  só
•  bors

A vöröshagymát félbevágjuk, felcsíkozzuk és 
megfuttatjuk a zsiradékon. Hozzáadjuk a fok-
hagymát, a köményt, sózzuk, borsozzuk, végül 
hozzáadjuk a csíkokra vágott marhahúst. 
Tűzálló tálba tesszük, felöntjük a vörösborral, 
2-3 friss csilit is beledobunk, lefedjük és 160 
Celsius-fokra előmelegített sütőben 1,5 órán 
át sütjük. Végül hozzáadjuk a felcsíkozott pap-
rikákat és az olajbogyót, és addig folytatjuk a 
sütést, míg a hús megpuhul.

Fűszeres báránygombócok

Hozzávalók: 
•  500 g darált bárányhús
•  100 g zsemlemorzsa
•  1 tojás
•  400 g hámozottparadicsom-konzerv
•  300 g fagyasztott zöldborsó
•  3 gerezd fokhagyma
•  1 csokor menta 
•  1 evőkanál olívaolaj 
•  200 g kuszkusz
•  só

A darált bárányt keverjük össze a zsemlemor-
zsával, a tojással, a felaprított mentával és sóval. 
Gombócokat formázunk belőle, majd forró ser-
penyőben olívaolajon kérget pirítunk rájuk. 
Félretesszük a húsgolyókat, a visszamaradt zsi-
radékon megfuttatjuk a felszeletelt fokhagymát, 
hozzáadjuk a paradicsomot, sózzuk és néhány 
percen át forraljuk. Egy tűzálló tálba helyezzük 
a gombócokat, hozzáadjuk a kiolvasztott borsót 
és a paradicsomszószt.  170 Celsius-fokra elő-
melegített sütőben 40 perc alatt lefedve készre 
sütjük. A kuszkuszt leöntjük 400 ml forró vízzel, 
letakarjuk és hagyjuk, hogy 5 perc alatt megpu-
huljon, majd tálaljuk.

gasztro
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NINCS TANÍTVÁNY MESTER NÉLKÜL

Jelöld Te is volt tanárodat  
a Mester-M díjra!
A Mester-M Díj olyan tanárok, edzők munkáját ismeri el, akik ösztönzik  
a tehetséges fiatalokat és emberileg, szakmailag tanítványaik példaképei. 
Az online jelölések határideje: 2018. december 15. 
Díjátadás: 2019. tavasz

www.molalapitvany.hu

A Mester-M Díj 
értéke  

egymillió forint 
személyenként!

MOL_Mester_M_A4_0821.indd   1 2018. 08. 22.   12:52



Édes borzongások
Lassan megérkeznek a mínuszok, és velük számos olyan program, 

amelyek így vagy úgy, de kérlelhetetlenül magukhoz láncolnak.

Csokoládé Fesztivál és Nemzetközi 
Csokoládé Találkozó

Szolnok 
november 17–18.

„Az élet olyan, mint egy doboz csokoládé. Sosem 
tudhatod, mit veszel ki belőle” – akár ez a Forest 
Gump című filmből vett idézet is lehetne a szolnoki 
csokoládéfesztivál mottója, mely rengeteg meglepe-
tést tartogat az édes ízek szerelmeseinek. Az Aba-
Novák Agóra Kulturális Központban a legnevesebb 
hazai kézműves csokoládékészítők mutatják be por-
tékájukat és kreativitásukat, de a helyszínen nemzet-
közi díjakat nyert magyar csokoládékülönlegessége-
ket is kóstolhatunk.

Az utolsó üzlet
Szegedi Nemzeti Színház 

Premier: november 23.

Závada Pál színművének ősbemutatója 1944-be repít 
minket, a világháború egyik legsötétebb időszakába. 
Az ország legnagyobb vállalatbirodalmának vezetője 
és családja a deportálást elkerülendő arra készül, 
hogy alkut köt az SS-szel. Vagyonuk átadásának fe-
jében talán megmenthetik az életüket. A családtagok 
a sorsdöntő pillanat előtt egy utolsó farsangra össze-
gyűlnek a családi kastélyban, hogy rendezzék egy-
más közti viszonyaikat. 

Honeybeast Symphoney II.
Budapest, Papp László Sportaréna

november 21.

A két évvel ezelőtti siker után itt a Symp-
HONEY II. vagyis a Honeybeast együttes 
szimfonikus zenekarral, kórussal, elektro-
mos hangszerekkel, valamint fény- és vizuá-
lis effektekkel megbolondított nagykoncertje. 
A koncerten harminc dalt hallhatunk majd a 
Honeybeasttől egy ötvenfős szimfonikus 
zenekar és egy tizenöt fős kórus kíséretével. 
Meglepetésként egy világhírű ütőhangszeres 
előadó is csatlakozik majd a zenészekhez. 

Rhoda Scott Jubileumi 
Nagykoncert 

Budapest, Papp László Sportaréna
november 11.

Az idén 80. születésnapját ünneplő, New 
York-i születésű Rhoda Scott a legkülönbö-
zőbb zenei műfajokat keveri energikus stílus-
ban: klasszikus muzsika, jazz, afroamerikai rit-
musok, vallásos spirituálé és a gospel dallamai 
csendülnek fel kedvenc hangszerén, a ham-
mond orgonán. Mostani koncertjén a Lady 
Quartet néven megismert formációban három 
jazztehetséggel érkezik a magyar fővárosba.

Vámos Miklós  
– Legközelebb majd sikerül

Athenaeum Kiadó

A nagy mesemondó és tanácsadó egy kicsit 
saját magát is beleírta legújabb regényébe, 
melynek főszereplője egy hozzá hasonló 
„amatőr kapcsolatjavító”. A könyv kilenc 
év történéseit foglalja össze, a szerző korai 
kisregényéből már ismert Najn Iván élet-
történetének folytatásaként. Vámos szerint 
a műfaj „szimfonikus regény”, a fejezetek 
ugyanis Beethoven egy-egy szimfóniájának 
szerkezetét, hangulatát, lendületét követik, 
amennyire ezt a nyelv eszközei engedik.

X – A rendszerből törölve
Bemutató: november 1.

A Liza, a rókatündérből ismert Balsai Móni új filmje 
különleges látványvilágú, erős hangulatú, hátborzon-
gató thriller. Móni egy zseniális, ám lelki és magán-
életi problémákkal küszködő nyomozónőt alakít, 
aki a káoszba fulladó Budapesten egyre sűrűbben 
előforduló, mindeddig felderítetlen, különös öngyil-
kosságok nyomába ered. Betegsége után Kulka 
János ebben az alkotásban lesz először látható 
a filmvásznon.

Ganxsta Zolee  
és a Kartel – 
Helldorado 
újratöltve

Keresd a kijelölt MOL 
töltő állomásokon!

990 Ft

Csak nálunk!
Budapest Park 
Reality #vol 1.
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Lubics Szilvi átkelt 
a sósivatagon

A számos országos bajnoki címmel rendelkező, háromszoros Spartathlon- és 
kétszeres Ultrabalaton-győztes ultrafutó október első hetében a chilei Atacama-

sivatagban megrendezett versenyen indult el a MOL támogatásával. 

A háromgyermekes fogorvos édesanya 
lenyűgöző akaraterőről tett tanúságot, 
amikor a 40-50 fokos napi hőingadozás 
mellett, saját felszerelését végigcipelve 
minden nap egyre jobb teljesítményt 
nyújtva végül a 4. helyen ért célba a nők 
között. Bár saját elmondása szerint ezen 
a versenyen nem a helyezésért indult, 
hiszen rengeteg ismeretlen tényező 
várta a rendkívül változatos talajú chilei 
terepen. 
Az Atacama crossing indulóinak 6 nap 
alatt 250 km-es távot kellett legyőzniük 
– csupán egy nap pihenéssel. Az egyes 
napi szakaszok után közös pihenés 
következett, a nullafokos éjszakai hőmér-
séklet azonban nem mindig segítette 
a  regenerálódást. A versenyzőknek 
futás közben maguknak kellett cipelniük 
a teljes felszerelésüket, még az ételt is. 
Kizárólag vízutánpótlást kaptak a frissítő-
pontokon, egyszer azonban meglepetés 
várta őket. Szilvi így ír erről: „Aztán jött az 
est meglepetése, amire senki sem szá-
mított: minden futó kapott a szervezőktől 
egy igazi zsemlét és egy almát. El tudjá-
tok képzelni, milyen mennyei íze van egy 

friss péksüteménynek egyheti „űrkajálás” 
után? Na és az alma! Egyszerűen leírha-
tatlan volt!”
A futók életét több dolog is nehezítette: 
a homok mindenhová beférkőzött, és 
kidörzsölte a bőrüket, napközben gyak-
ran 46 fokos tűző napon kellett haladniuk, 
fürdeni pedig nem tudtak. Miközben az 
első napon gyakran combig érő jéghideg 
vízben kellett haladniuk, addig a sósiva-
tagban olykor bokáig süllyedtek a kiszá-
radt homokdűnékbe. Sokan lábfertőzés 
miatt kényszerültek feladni a versenyt, 
Szilvi azonban végig kitartott, így végül 
a 4. helyen beérve, 41 óra 49 perces 
összesített idővel és életre szóló élmé-
nyekkel fejezte be sivatagi kalandját.

Amitől extrém
A teljes táv 2500 méteres magasság 

felett zajlik, sőt többször is 3000 méter 
fölé mentünk a verseny alatt.

A terep
Nem lehet összehasonlítani semmi 

mással. Ez nem egy betonon rendezett 
ultramaraton vagy hegyi, esetleg sziklás 
verseny, hanem mindegyikből egy kicsi.

Újdonság
Nincs nagy rutinom málhával futásban, 
ezért fájt tőle a vállam és a derekam is, 

de nagyon jól vizsgázott a csomag, a 
hálózsákom, és a melegen tartó párnák 
is, amikre nagy szükségem volt éjszaka.

Állóképesség
Végig jó erőben voltam, a lábaim is jól 
bírták a versenyt. Éjjelente jól tudtam 
pihenni, így napról napra jobb erőben 

éreztem magam.

A legemlékezetesebb
A káprázatos táj. Ez az élmény nagyon 
sokáig elkísér majd, az Atacama lett a 

kedvenc versenyem.

MOL-hírek
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Hamu és gyémánt okosnaptár 2019

MEGRENDELÉS: 
Hamuesgyemant.Hu/okosnaptar-2019 a naptár ára: 2500 forint

A naptárban inspiráló információkat is elhelyeztünk:

•  legjobb hazai éttermek, kávézók és bárok listája;

•  TOP street food és deli helyek;

•  kedvenc színházaink, múzeumaink  
és zenés klubjaink, antikváriumok és  
zeneműboltok elérhetőségei;

•  virágboltok és dizájnerüzletek;

•  hasznos tudnivalók (mértékegység-átváltások,  
etikett, vészhívószámok stb.).

Minden nap   
sz á Mít!

Rendelje  
időben a 2019-es  Hamu és Gyémánt  

okosnaptárt!

meg
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LÁTVÁNYOS
NOVEMBER 23. – 
JANUÁR 1.

FÉNYFESTÉS
MINDEN ESTE
ÓRÁNKÉNT

A BAZILIKÁNÁL
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Október elején hivatalosan is megnyi-
tott a személyes MOL Üzemanyagkártya 
Átadó Ügyfélszolgálat az Október 
huszonharmadika utca 14. szám alatt. 
A személyes átvételi lehetőség beve-
zetésével a MOL Magyarország a pia-
con egyedülálló módon biztosítja, hogy 
az üzemanyagkár tyák a rendelés-
től számított maximum öt munkanapon 

Üzemanyagkártya akár öt napon belül
Megnyílt a MOL Üzemanyagkártya Átadó Ügyfélszolgálata

Ne hagyjuk veszni 
a multipontokat! 
Év végéig még a 2016-os 
pontok is beválthatók 

2018. december 31-én jár-
nak le a 2016-ban gyűjtött 
multipontok, ezért minden 
kártya tulajdonosnak érde-
mes mihamarabb lekér-
dezni az egyenlegét, amit  
a www.multipont.hu olda-
lon vagy az ügyfélszolgálat 
segítségével ellenőrizhet. 
Ezenfelül azok, akik felirat-
koztak a Multipont hírleve-
lére, abból is értesülhetnek 
aktuális egyenlegükről. Ne 
hagyjuk veszni a pontokat, 
hiszen a közelgő karácsony 
remek alkalom arra, hogy 
ajándékokra váltsuk őket!

belül elérhetővé váljanak vevőink szá-
mára. A gyors és rugalmas ügyintézés 
és a postai kézbesítéssel járó késések 
elkerülése miatt egyre nagyobb az igény 
a vevők részéről a személyes átvételre, 
ez pedig az újonnan kialakított vevőbarát 
ügyfélszolgálatnak hála – amely cége-
ket és magányszemélyeket is kiszolgál – 
gördülékenyebb és kényelmesebb lesz.

Ezer adventi élmény 
Győrben

Bár Győr sosem szenved hiányt izgalmas szezonális programokból, az adventi 
időszak igazán különleges a nyugat-magyarországi megyeszékhelyen, ahol már 

november 30-tól teljes ünnepi díszben várja a belváros a látogatókat.

November végével Győr barokk belvárosa díszfénybe 
öltözik. Az ünnepi világítás felkapcsolása hosszú évek 
óta kivételes esemény a város életében, hiszen amellett, 
hogy megcsodálhatjuk a kivilágított utcákat és épülete-
ket, megkezdődik az adventi időszak, amikor szinte min-
den estére jut valamilyen különleges kulturális program. 
Ezzel egy időben megnyílnak a kézműves finomságokat, 
forralt bort és puncsot kínáló faházak is, ezekben a hetek-
ben még a hétköznapi estéken is a történelmi városköz-
pontba csábítva a helyi lakosokat és a látogatókat. 
A Széchenyi téren idén is hatalmas karácsonyfát állíta-
nak, újra robog majd a gyerekek kedvence, a kisvasút, 
de kitárja lapjait az óriási mesekönyv és az életnagy-
ságú betlehem is, amelyek mind-mind fokozzák a vára-
kozás hangulatát. Az ünnepi fények mellett idén külön-
leges fényfestés és homokanimáció is látható lesz a 
tér épületein. Mindenki örömére – az elmúlt évekhez 
hasonlóan – idén is közel 400 négyzetméteres korcso-
lyapálya és -kölcsönző várja majd a kicsiket és a nagyo-
kat a város közelmúltban megújult főterén, a Dunakapu 
téren, sőt idén a belváros harmadik tere, a frissen fel-
újított Bécsi kapu tér is becsatlakozik az adventi forga-
tagba. Mindhárom téren ingyenes rendezvények vár-
ják az érdeklődőket, a város szinte minden kulturális 

intézménye kiveszi részét a szervezésből, ezúttal is nagy 
hangsúlyt fektetve a gyerekközönségre, akiknek báb-
színházi előadásokkal, körhintával, állatsimogatóval, kiállí-
tásokkal, kézműves foglalkozásokkal és számos más, szí-
nes eseménnyel készülnek a szervezők. 
A remek forralt bor, a sült gesztenye és más gasztronó-
miai különlegességek mellett természetesen a felnőttek 
is rengeteg izgalmas kulturális program közül válogathat-
nak majd az ünnepi díszbe öltözött belvárosban, sőt ezút-
tal egy különleges meglepetés attrakciót is tartogatnak  
a közönségnek, amely során eddig sosem látott szög-
ből csodálhatjuk meg a kivilágított várost. Győr idén sem 
feledkezik meg a rászorulókról, így ezúttal is várják az 
adományokat a Jótékonysági Faházban, ahol minden 
apró segítség számít.
Az adventi programsorozat egészen szilveszter éjje-
lig várja a látogatókat, megkoronázva az ünnepi idősza-
kot egy fergeteges óévbúcsúztatóval és az újév közös 
köszöntésével. A zenei programok mellett idén is tűzijáték 
teszi majd felejthetetlenné 2019 első perceit. Kicsiknek és 
nagyoknak is tartogat tehát meglepetést és remek prog-
ramokat Győr az adventi időszakban, amely ilyenkor való-
ban a fények városává változik.

A teljes programsorozat november 19-től elérhető  
a hellogyor.hu weboldalon és a város hivatalos 
Facebook-oldalán.

– PROMÓCIÓ –
MOL-hírek

Októb�
HELLO

DUPLA 
 NYERÉSI ESÉLY!

Töltsd le, regisztrálj, add hozzá Multipont kártyádat!

NYERD VISSZA  
TANKOLÁSOD ÁRÁT!
Főnyeremény: 1 millió Ft értékű Multipont
Tankolj a MOL kutakon, fizetésnél használd  
Multipont kártyádat, majd regisztrálj a játék weboldalán!  
Add meg neved, a vásárlást igazoló blokk AP-kódját  
és Multipont kártyád számát! 
Dupla nyerési esélyhez töltsd le a MOL GO appot,  
regisztrálj és add hozzá Multipont kártyádat!

Naponta 5 szerencsés visszakapja  
vásárlása értékét Multipontokban! 

A játék időtartama:  
2018. október 01. -  
2018. november 15.
További részletek: jatekamollal.hu
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!
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SONKÁS RÚD
– 100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre a két megjelölt termék 
vásárolható meg és a kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén vált-
ható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka:  
2018. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.



FINLANDIA 
(0,7 l)

– 550 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 550 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 550 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. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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CAPPY GREAT START
(0,25 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 kedvezménnyel 
nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.



AIRWAVES vagy Orbit 
dobozos rágógumi
(64 g, többféle)

– 150 Ft

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

A kupon 150 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal 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. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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Travel Blue 
Nyakpárna
(többféle)

– 200 Ft

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

A kupon 200 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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KUPON- 
AKCIÓ!

Coca-Cola multipack
(4 × 0,25 l)

599 Ft/csomag
599Ft/l

Szamos Golyó
(27 g, többféle)

2 db vásárlása esetén 

259 Ft/db
9593 Ft/kg

Energizer Power AA B16 és
Energizer Power AAA B16

(16 db/csomag)

1599 Ft/csomag
99,94 Ft/db

TurtleWax Kendők
(25 db/csomag, többféle)

599 Ft
23,96 Ft/db

Bruschette Maretti
(70 g, többféle)

2 db vásárlása esetén 

349 Ft/db
4986 Ft/kg

Pöttyös Tejsüti
(28 g, többféle)

5 Multipont beváltása esetén 

179 Ft/db
6571 Ft/kg

Dextro szőlőcukor 
(46 g, 50 g, többféle) 

319 Ft/db
6935 Ft/kg, 6380 Ft/kg

Hell energiaital
(0,25 l)

2 db vásárlása esetén 

279 Ft/db
1116 Ft/l

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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Lépéselőnyben
Szeret harcolni, tiszteli az ellenfeleit, és nem tartja magát csodabogárnak. Gaál 

Zsóka 11 éves sakk-Európa-bajnokunk jelenleg a vébére készül, ahol – edzői 
tanácsra – az U14-es korcsoportban, fiúkkal fogja összemérni a tudását.

Gaál Zsóka (11) 
——
⊲  kétszeres korcsoportos világbajnoki ezüstérmes

⊲  hétévesen az Uniós Tagállamok bajnoka

⊲ háromszoros Európa-bajnok
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„Hároméves múltam, amikor a bol-
gár tengerparton anyu a tesóm-
mal búvárkodott, én pedig a parton 
apuval a lépéseket gyakoroltam, 
és sehogy nem fért a fejembe, 
hogy a bástya miért nem kanya-
rodik. Egyből beleszerettem a 
játékba, és a sikerek is hamar jöt-
tek.” Olyannyira, hogy első aranyér-
mét már az országos óvodai bajnok-
ságon megszerezte. 
Zsóka – aki a MOL Tehetség-
támogató Program támogatottja 
– a folyamatos edzés és verseny-
zés miatt magántanuló, de nem 
érzi magát csodabogárnak vagy 
kirekesztettnek. Viszont elszántan 
menetel célja eléréséért: hogy tagja 
legyen a felnőtt női válogatottnak. 
Ebben négy edző, egy sportpszi-
chológus, egy erőnléti edző és per-
sze a szülei segítik. 
„A sakkban nagyon fontos a fizikai 
állóképesség, hiszen nem egyszerű 
öt-hat órát koncentrálni a partik alatt, 
ezért Ajkán, ahol élek, Jankó Ilona 
többszörös magyar bajnok közép-
távfutó foglalkozik velem. Utána 
jön az angolóra, aztán a sakkozás. 
Ruck Róbert, Varga Zoltán és Nagy 

Gábor nemzetközi sakkmesterek-
kel itthon készülök, ilyenkor három 
napon át sakkozunk intenzíven, napi 
hét-nyolc órát, de a tíz óra sem ritka. 
Kustár Sándor szintén nemzetközi 
mesterrel skype-on edzünk, mert ő 
Dél-Dakotában él, és mindig remek 
történeteket mesél a partik között. 
Havonta egy hetet pedig a Maróczy 
Géza Központi Sakkiskolába járok, 
nagyon szeretem az ottani közössé-
get is.” A fegyelmezettség mellett 
Zsóka tudatossága is lenyűgöző, 
ilyen fiatal korban kevesen értik 
ennyire a versenysport lénye-
gét. „Megtanultam a sakk 
iránti alázatot, és azt, hogy 
egy-egy partiban nem 
mindig a jobb nyer. 
A sakk lehet sport, 
játék és művészet, 
attól függ, milyen 
szinten űzik . 
Számomra egy 
harci játék, 
f o l y a m a -
tos küzde-
lem. És én 
nagyon szere-
tek küzdeni.”

példakép

34 2018. NOVEMBER

1Az ajánlatok kizárólag személyautókra vehetők igénybe, és 2018. november 5-től 2019. február 28-ig érvényesek az akcióban résztvevő, hivatalos magyarországi Peugeot- 
márkaszervizekben. Egy szett négy darab kerékből áll. Az ár tartalmazza a 4 kerék le- és felszerelését, centrírozását és a keréksúlyok árát. Az ár nem tartalmazza a 
gumi abroncsot. A Fixdíjcsomagok részét képező 21 pontos átvizsgálást szemrevételezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját 
megtalálja a https://www.peugeot.hu/allapotfelmeres-csomagok/ oldalon. Az átvizsgálás nem helyettesíti a hatósá gi műszaki vizsgát és a „gyárilag előírt időszakos vizs-
gálatokat” sem. A tájékoztatás nem teljes körű, a P Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem 
minősül szerződéses ajánlatnak. A téli akció alkatrész-, tartozék- és csomagajánlatai más akcióval, kedvezménnyel, hűségprogrammal nem vonhatók össze, visszavonásig 
és/vagy a készlet erejéig érvényesek.

GUMISZETTCSERE 
CENTRÍROZÁSSAL
ACÉLFELNIN 9900 FT1

ALUFELNIN 11900 FT1

+21 PONTOS 
AJÁNDÉK ÁTVIZSGÁLÁS1

PEUGEOT FIXDÍJCSOMAGOK
REJTETT KÖLTSÉGEK NÉLKÜL
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Együtt finomabb!

200Ft
KEDVEZMÉNY

Az ajánlat 2018.11.01–2018.11.30. között, illetve a készlet erejéig érvényes. 
Az ajánlat más kedvezménnyel nem vonható össze.

COMBO!

FRESH

Bármely prémium szendvics és  
M-es méretű Latte ízvariáció (vanília, karamell)  

együttes vásárlása esetén.

Prémium szendvics   
+ Latte ízvariációk


