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Kedves Olvasó!
A tél harmadik hónapjában már visszatartott léleg-
zettel várjuk a tavaszt, pedig a február is bővelkedik 
a lehetőségekben. A mozirajongók biztosan örömmel 
veszik kezükbe a lapszámot, hiszen az Oscar-szezon 
apropóján 2019 legjobban várt filmjeit szedtük 
csokorba, címlapinterjúnkban pedig napja-
ink egyik legfoglalkoztatottabb brit színé-
sze, Benedict Cumberbatch mesél karrier-
jéről, terveiről. Utazás rovatunkban remek 
tippeket mutatunk azoknak, akik szeret-
nék megismerni a Balaton téli arcát, 
sőt autótesztünkben is kihasz-
náltuk a hideg évszak adottsá-
gait. Külön öröm számunkra, hogy 
ebben a hónapban ünnepelhet-
jük a budapesti MOL Limo egy-
éves születésnapját, a számok 
pedig azt mutatják, hogy  
a közösségi autózás az életünk 
részévé vált.

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Ford Explorer
A januári Detroiti Autószalonon mutatta be a Ford a felső 
kategóriás SUV hatodik generációját – az észak-ameri-
kai piacon népszerű Explorer a márka új formanyelveze-
tének szellemében újult meg. A belső térben minimalista 
dizájn és minőségi anyagok fogadják az utasokat, vala-
mint akár digitális műszerfal, 10 irányban állítható első ülé-
sek, vezeték nélküli telefontöltő és 14 hangszórós audio-
rendszer. Az intelligens összkerékmeghajtás 7 menetprofilt 
kínál. A modellt 304, illetve 370 lóerős EcoBoost motorok-
kal kezdik értékesíteni.

Mercedes-Benz CLA
Májusban kerül a kereskedésekbe 
a  Mercedes magyarországi gyárá-
nak legújabb modellje, a CLA második 
generációja. A dizájn a tavaly debütált 
nagyobb testvér, a CLS vonalait követi, 
belül pedig az A-osztályból ismerős, 
a mesterséges intelligenciát használó 
MBUX infotainment rendszert találjuk. 
De az új modell fejlesztői a kínálat csú-
csáról is szemezgettek: a félig önvezető 
üzemmódot is lehetővé tévő asszisztens-
rendszerek nagy részét az S-osztályból 
vették át. A 4688 mm hosszú modell 
minden irányban nagyobb elődjénél, 
így a belső tér is tágasabb. A dinamikus 
vezetési élményről a szélesebb első és 
hátsó nyomtáv, valamint az alacsonyab-
ban lévő súlypont gondoskodik. A teljes 
motorválaszték csak később lesz nyilvá-
nos, de a gyártó szerint nagyrészt meg-
egyezik majd az A-osztály kínálatával. 

Januárban mutatkozott be a kizárólag a kecskeméti gyárból kikerülő, 
második generációs Mercedes-Benz CLA, de az utóbbi hetekben több 

szegmensben is érdekes modellekkel jelentkeztek a gyártók.

Lamborghini Huracán EVO
EVO név alatt érkezett meg az öt éve piacon lévő sportmo-
dell új változata. Az apró, de hatásos módosításoknak köszön-
hetően a külső még látványosabb és sportosabb lett. A 640 
lóerő teljesítményű, V10-es, 5,2 literes motor 2,9 másodperc 
alatt gyorsítja fel álló helyzetből a betontorpedót, a végse-
besség meghaladja a 325 km/h-t. Új fejlesztés a prediktív 
menetdinamikai vezérlés, amely a frissen beépített összkerék-
kormányzást és a négy keréken aktív nyomatékvektor-szabá-
lyozást is vezérli, figyelembe véve az új generációs gyorsulás-
szenzorok jeleit.

Nagyratörő tervek
A Dacia márka új vezetője, 
Christophe Dridi azt tervezi, hogy 
100 millió eurós beruházással 
bővítik az autógyár kapacitását, 
és ennek köszönhetően 6 mil-
liárd euró fölé növelik az árbe-
vételt. A fejlesztések sorában 
egy új erőforrás bevezetése is 
szerepel. 

Vissza Le Mansba
A Le Mans-i 24 órás versenyre 
való visszatérést tervezi a pati-
nás Brabham márka, amely 
tavaly adott ismét életjelet magá-
ról a BT62-re keresztelt szuper-
sportautó révén. A négykerekű 
várhatóan a 2021-es futamon 
indul majd.

Pluszteljesítmény
Leaf E+ néven dobja piacra 
a Nissan az elektromos kompakt 
modell nagyobb teljesítményű 
változatát. A 214 LE teljesítmé-
nyű új típus 67 lóerővel erősebb, 
mint az alapverzió, emellett az 
akkumulátortelep kapacitása is 
nagyobb, így a hatótávolság  
240-ről 360 kilométerre nőtt.

Kabrió 911
Bemutatkozott az új generációs 
Porsche 911 kabrióváltozata is. 
A német sportautó vászontete-
jében integrált hátsó ablak van, 
s az egész szerkezet 12 másod-
perc alatt nyitható le, vagy csuk-
ható vissza, 50 kilométer/órás 
sebesség alatt.

röviden

Harman Fiat 500e
A Harman egy merészen megokosított 
Fiat 500e tanulmányautóval jelentke-
zett a Las Vegas-i CES expón. Az ame-
rikai cég sportos kabrióvá alakította 
az elektromos retró kisautót, de az igazi 
újdonságok a beépített technikai meg-
oldások. Az érzékelők nemcsak az autó 
környezetét pásztázzák, de folyamato-
san elemzik a vezető élettani adatait is, 
és abból a reakcióira is próbálnak követ-
keztetni. A fejtámasz egyben hangszóró 
is, s az audiorendszer képes koncert-
felvétellé varázsolni a hagyományosan 
rögzített zenéket is.

Opel Zafira Life
Szintet váltott a Zafira: az Opel egy-
kori kompakt egyterűjének negye-
dik generációja immár Life néven fut, 
és gyakorlatilag az anyacég, a francia 
PSA által gyártott Peugeot Traveller és 
Citroën Spacetourer testvérmodellje. 
Az új mikrobusz három méretben érke-
zik (4,6, 4,95 vagy 5,3 méteres hosszú-
sággal), így akár 9 utasnak vagy maxi-
mum 4500 liternyi csomagnak nyújthat 
helyet. A Lounge kivitelt elöl fűtött masz-
százsülésekkel, hátul pedig négy, telje-
sen elfordítható „fotellel” szerelik fel.

Autócsodák a világ  
minden tájáról

autós hírek
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Motor dízel

Lökettérfogat  2157 cm3

Max. teljesítmény 181, 187 LE

Max. forgatónyomaték 400-420 Nm

Méretek H/SZ/M 4850/1960/1825  mm

Tengelytáv 2865 mm

Csomagtartó térfogata 777-1977 liter

Váltómű  6 fokozatú man., 7 fokozatú auto.

Legnagyobb sebesség  181-184 km/h

Gyorsulás (0–100 km/h) 11,3-11,97 s

Gyári fogyasztás 6,4-10,4 l/100 km

A modell alapára 8 320 000 Ft

Maharadzsa hóban, 
sárban

Az év eleji havazás, majd a hirtelen olvadás remek alkalmat kínált, hogy 
régi ismerősünket, a SsangYong Rextont egy kicsit „nagyfiúsabb” 

körülmények között is kipróbáljuk. Nem okozott csalódást.

befecskendezéses e-XDI LET (low-end 
torque) motor az ereje, karaktere és 
jó elosztású nyomatéka mellett hozza 
az Euro-6-os emissziós normákat, ami 
ma már alap azokban a körökben, ahol 
a Rexton játszik.

Bírja a telt házat
A SsangYong Rexton összkerékhajtás-
rendszere, bár roppant masszív, nem 
egy baltával faragott darab. A szerkezet 
három kapcsolható üzemmóddal ad biz-
tonságérzetet és tartalékot szinte min-
den helyzetben, amihez kiváló partner 
a hétsebességes, tanulékony E-Tronic 
váltó. Természetesen a lejtmeneti vezér-
lés és a visszagurulás-gátló alapfelsze-
reltség, ezek a segítők terepen éppen 

A havas, csúszós, latyakos, város menti 
utakon derül ki igazán, hogy a váltóműtől 
függően 181-187 lóerős motor 400-420 
Nm-es nyomatéka nem csak autópá-
lyás használat során vagy opera-elő-
adás előtt parkolóhelyet keresve ideá-
lis, de olyan magabiztosságot kölcsönöz 
az épített utakat elhagyva is, ami manap-
ság nem jellemző az urbanizálódott 
SUV-okra. Természetesen a közvetlen 

olyan jól jönnek, mint autópályán a sáv-
váltásasszisztens vagy az ütközésre 
figyelmeztető rendszer.
Szerkesztőségünkben ugyanakkor nagy 
érdeklődés övezte a Rextont a havas, 
sok helyen járhatatlannak tűnő utak idő-
szakában, ezért teljes létszámmal, azaz 
hét utassal is kipróbáltuk a hegyvidé-
ken. Még a leghátsó ülésekre száműzött 
kollégák is arról számoltak be a rögtön-
zött terepjárás után, hogy így érezhet-
ték magukat az elefántháton biztonság-
ban ringatózó maharadzsák.
Kijelenthetjük tehát: bár az autózást erő-
sen meghatározza az ízlés és az emoci-
onális megközelítés, észérvek mentén 
döntést hozva ma a SsangYong Rexton 
G4 a legjobb vétel a kategóriájában.

Alig egy éve nagyot dobbantott a 2010 óta indiai 
tulajdonban lévő dél-koreai gyártó, amikor a nagy 
testű luxuscrossoverek közé benevezte a verhetet-
len ár-érték aránnyal rendelkező Rexton G4 modelljét. 
Dicsértük akkor a masszív, tekintélyes megjelenésű 
jármű kiváló helykínálatát, minden igényt kielégítő 
felsze reltségét, egyetlen, de nagyon eltalált 2,2 literes 
dízelmotorját. Most pedig újra elővettük, és téli terepre 
küldtük.

Erős nyomaték
Amennyiben a használhatóságot nézzük, kategóriájá-
ban nem nagyon van párja a SsangYong Rextonnak. 
Amellett, hogy megjelenésével az elegáns városi kör-
nyezetben, felszereltségével pedig a luxuskategó-
riában is megállja a helyét, a tervezők nem hagyták 
figyelmen kívül azokat a vásárlókat sem, akik olykor 
a nehezen járható terepek felé terelnék a finom bőrrel 
szabott, hatalmas utastérrel rendelkező autót.

Ajánlott olaj
MOL Dynamic Gold 
Longlife 5W-30 1 L

8999 Ft-tól*

*Kiskereskedelmi alapár,  
mely töltőállomásonként eltérhet.

autóteszt
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Lendületben Európa

A zsúfolt urbanizációs és agglomerációs öve-
zetek közlekedése világszerte átalakulóban 
van, hiszen a motorizált mobilitás igényéhez 

hozzáadódnak a gazdaságosság, a fenntartható-
ság és a környezetvédelem elvárásai. Szűkebb kör-
nyezetünket tekintve, Európa nagyvárosaiban is 
megfigyelhető a közösségi közlekedés különböző 
formáinak lehengerlő iramú térnyerése.

Egyre népszerűbb a megosztás
Európában jellemzően a nagy és sűrűn lakott urba-
nizációs területeken terjedtek el leginkább és fej-
lődnek folyamatosan az autómegosztó szolgálta-
tások, éppen ezért nem csoda, hogy Németország 
vezet ezen a téren, ahol a legnagyobb szolgáltató 

több ezer autóval van jelen az utakon (a cég más 
fontos piacokon, így az amerikain is érdekelt). 
Franciaországban – ahol az emberek egyelőre 
valamivel jobban ragaszkodnak a saját autójukhoz 
– egy 2017 augusztusában indított vállalkozás uralja 
a piacot, elsősorban Párizs forgalmas útjaira kon-
centrálva. Nagy-Britanniában és Olaszországban 
is népszerűek az autómegosztók – talán meglepő 
módon – sokkal inkább, mint például a „zöld” gon-
dolkodásukról elhíresült skandináv vagy Benelux 
államokban. Ennek oka, hogy az északi országok 
jellemzően jóval ritkábban lakottak, ráadásul nem 
is alakultak ki olyan gigaagglomerációk, mint a kon-
tinens más részein. De ha arra gondolunk, hogy a 
hollandoknál mennyire népszerű a kerékpáros köz-
lekedés, rögtön megértjük, hogy Amszterdamban 

Idén január végén egyéves lett a MOL Limo, s a szolgáltatás minden  
várakozást felülmúló sikere bizonyítja: itthon is egyre nagyobb az igény a közösségi 

megosztásra, a fenntartható megoldásokra. De mi a helyzet Európában?

például inkább a kétkerekűek megosztásának van 
keletje, semmint az autókénak. Ettől függetlenül 
ezekben a városokban is üzemelnek autómegosz-
tók, csak lényegesen kisebb flottákkal.
Talán nem gondolnánk, de nagy piaca az autómeg-
osztó szolgáltatásoknak Oroszország, jó néhány 
vállalkozás küzd a felhasználók kegyeiért, jellem-
zően több ezer autóval.

Elektromos vs. benzines
Az autómegosztás önmagában is sokkal kisebb 
környezeti terheléssel jár, mint a sajátautó-haszná-
lat, ám a leghatékonyabb nyilván az, ha elektromos 
járművekkel felszerelt flották szolgálják ki a közle-
kedőket. Igaz, az elektromotoros autók rohamos 
térnyerésének ma még világszerte infrastrukturális 
korlátai vannak (nincs elég töltőállomás), azonban 
megfigyelhető, hogy valamennyi szolgáltató törek-
szik arra, hogy a lehetőségekhez képest maximá-
lis számú villanyjármű legyen a flottában. A MOL 
Limo ezen a téren kifejezetten az élbolyban halad, 
hiszen 450 darabos flottájából 100 autó akkumulá-
torról üzemel.

Kik használják?
Az autómegosztó szolgáltatást egyre nagyobb 
számban igénybe vevők életkori és társadalmi 
sajátosságairól a regisztrációk alapján nehéz sta-
tisztikát vonni, azonban felmérések szerint tágul a 
kör: a kezdeti, jellemzően harmincas fiatalok uralta 

autóból 
álló flotta450

300 VW up!

100 VW e-up!

50 Mercedes A-osztály

77,5 km2

Limo-zóna

77% férfi

23% nő

40 000
regisztrált 

felhasználó

megtett kilométer
3 000 000
Több mint

160 000+
liter benzin

200 000+
elhasznált kWh

mezőny mellett egyre több az idősebb felhasz-
náló, illetve a friss jogosítvánnyal rendelkező fia-
tal is. Ezek az európai trendek a MOL Limo ese-
tében is érvényesek, és a szolgáltatással lefedett 
terület folyamatos bővítésével is elősegíti azt, hogy 
lassan valamennyi korosztály és társadalmi réteg 
képviseltethesse magát az autómegosztás jövőbe 
mutató, de már nagyon is jelen lévő világában.

A MOL Limo egy éve 
számokban

autóval az élet
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N em tartozik a klasszikus hollywoodi szív-
tipró kategóriájába, de nevének említésére 

a világ minden táján korosztályra és nemzeti-
ségre való tekintet nélkül nők milliói sóhajtanak 
fel. Szexinek, menőnek és kifinomultnak tart-
ják, egy igazi férfinak egy olyan világban, ahol 
egyre ritkább a valódi gentleman.
A férfiak szintén kedvelik és értékelik. Ő jel-
lemzően az a színész, akivel az ember el tudja 
képzelni, hogy beül egy sörre, megnéz egy 
focimeccset, eltársalog a popzenéről vagy 
a politikáról. Nem csoda, hiszen Benedict kiváló 
nevelést kapott. Magániskolákba járt, majd 
a rangos színházakban – Royal Court Theatre, 
Royal National Theatre – kezdte pályafutását.
Az angol nagyközönség figyelmének közép-
pontjába azonban csak 2004-ben került, amikor 
Stephen Hawkingot alakította az ország legün-
nepeltebb tudós-kutatójának diákéveiről szóló 
Hawking című BBC-tévéfilmben. A teljes áttö-
rést végül az azóta már négy évadot is megélt, 
a kritikusok által világszerte ünnepelt Sherlock 
című sorozat jelentette 2010-ben, a legendás 
detektív szerepe a szakmai mellett az anyagi 
elismerést is elhozta számára. Ennek köszön-
hetően 2013-ban már egy igazi hollywoodi szu-
perprodukció, a Star Trek – Sötétségben című 
sci-fiben öltötte magára a rosszfiú szerepét, 
egy évvel később a Kódjátszmában, a német 
Enigma-kód feltöréséről szóló második világhá-
borús filmben pedig már Alan Turing, a zseniá-
lis angol matematikus szerepében brillírozott. 
Cumberbatch a 2016-os szuperhősfilmmel, 
a Doctor Strange-dzsel csatlakozott a Marvel 
moziuniverzumhoz is, és azóta már ő az egyik 
bosszúálló Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, 
Scarlett Johansson és Chris Hemsworth mel-
lett. Még ennél is büszkébb azonban a Patrick 
Melrose című, egy drogfüggő brit arisztokrata 
playboyról szóló sorozatára, amelyet főszerep-
lőként és producerként is jegyez.

Különc gentleman
Karakteres külseje, lenyűgöző tehetsége és ellenállhatatlan kisugárzása miatt 
néhány év alatt az egyik legfoglalkoztatottabb brit színésszé vált. Legyen szó 

szuperprodukciókról, filmes drámákról, sorozatokról vagy színházi szerepekről, 
Benedict Cumberbatch mindig tud újat mutatni.

5 dolog, amit nem tudtál 
Benedict Cumberbatch-ről
•  Teljes neve Benedict Timothy Carlton 

Cumberbatch.
•  Londonban él feleségével, a színházigaz-

gató Sophie Hunterrel, és két gyermekével, 
Christopher Carltonnal és Hal Audennel.

•  Nagy rajongója az Arsenal focicsapatnak.
•  Az egyetem előtt egy évig angolt tanított 

egy tibeti kolostorban.
•  Kiválóan fest, több önarcképét is elárverez-

tette már jótékonysági célokból.
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Kezdjük az egyik legutóbbi „szerepé-
vel”, amellyel újra az animáció vilá-
gába kalandozott: a nagy sikerű kará-
csonyi klasszikushoz, A Grincs című 
rajzfilmhez adta a hangját. Britként 
mennyire volt ismerős önnek ez 
a hagyományosan amerikai karakter?
Nálunk az Egyesül t Királyságban 
a Grincs – ez a cinikus, zsémbes zöld 
szőrmók, aki utálja a karácsonyt – nem 
létezik abban a formájában, mint az 
Egyesült Államokban, vagy akár más 
országokban. Ennek ellenére ismer-
tem a karaktert, és amikor felajánlot-
ták a szerepet, azonnal igent mond-
tam. Szeretem az író, Dr. Seuss által 
alkotott világot, és egyszerűen lenyű-
gözött, hogy úgy gondolták, alkalmas 
vagyok a Grincs megszemélyesítésére. 
Azt mondták, hogy szeretik a hango-
mat, mire én azt feleltem: köszönöm. 
Majd sietve pontosítottak: nem, mi most 
az akcentusodra gondoltunk. Kiderült, 
hogy angol akcentussal szerették volna 
a Grincs hangját felvenni, én pedig kifej-
tettem, hogy szerintem a Grincs nem 
angol. Amikor ezt tisztáztuk, teljes lelke-
sedéssel vetettem bele magamat ebbe 
az új verzióba, a klasszikus történet újra-
gondolásába, amerikai akcentussal.

Ha jól tudom, a „zöld” szemlélet egy 
kicsit más – környezetvédelmi – érte-
lemben, a való életben is közel áll 
önhöz. Miben nyilvánul ez meg?
Fontos számomra a környezetvéde-
lem, vegán vagyok és elektromos autót 
vezetek, de természetesen mindig 
lehetne többet tenni. A klímaváltozás 
a vártnál gyorsabban zajlik, és minden 
bizonnyal földrengésszerű változások-
nak leszünk szemtanúi a saját életem, 
illetve a gyerekeim és az ő gyerekeik 

élete során. Éppen ezért itt az ideje cse-
lekedni, ha mindenki tesz érte, akkor 
képesek leszünk a dolgokat együtt 
pozitív irányba változtatni.

Ha már a közösségről beszélünk, 
mennyire érzi versenytársaknak saját 
színészkollégáit? A Bosszúállókban 
például A listás hollywoodi színészek-
kel játszik együtt.
Sohasem éreztem úgy, hogy verseny-
ben lennénk. Szerintem a versenyez-
tetés egy kreált dolog, hogy növel-
jék az  eladásokat. Természetesen 
nem vagyok naiv, tisztában vagyok 
vele, hogy van egy kereskedelmi piac, 
és a film legalább annyira iparág, mint 
amennyire szórakoztatás vagy művé-
szet. Ennek ellenére számomra az 
egész halottá válik, ha arról kezd szólni, 
hogy vagyok én, és velem versenyben 
a többi színész. Nagyon szerencsés-
nek mondhatom magam abban a tekin-
tetben, hogy különleges helyet találtam 
magamnak a szakmán belül. Ez egyrészt 

annak köszönhető, hogy szerencsém 
volt, másrészt kemény munkával pró-
báltam előnyömre fordítani ezt a szeren-
csét. Elég ijesztőnek találom, ha olya-
nok közé kerülök, akik ezt a szakmát 
versenynek tekintik, de a tapasztala-
taim szerint ez csak nagyon-nagyon rit-
kán fordul elő. Inkább úgy érzem, hogy 
egy nagy közös család tagjai vagyunk, 
ahová izgalmas tartozni. Vannak, akiket 
kevésbé, vannak, akiket jobban ismerek, 
és a legkedvesebb része a munkámnak, 
hogy ezt a kört mindig bővíthetem.

A Patrick Melrose című HBO-
sorozattal a személyes ismeretsé-
geken kívül szakmailag is bővítette 
a repertoárját. A történetben az arisz-
tokrata főhős egy traumatikus gyer-
mekkor után depressziós felnőttként 
éli az életét. A függőség és az önpusz-
títás nyers ábrázolása mennyiben volt 
hatással önre magánemberként?
Általában a forgatás utáni pillanatokban 
le tudom tenni a munkát. Lezárom, és 

hála az égnek, vannak sokkal nagyobb 
dolgok az életemben, amelyek fókuszba 
kerülnek, amikor nem játszom. Ennek 
ellenére bevallom, hogy időnként 
kemény menet volt. A történet szerint 
Patrick egy fehér, privilegizált világban 
él, és amikor padlóra kerül, a társada-
lom legkülönbözőbb területéről érkező 
emberekkel hozza össze a sors. Az általa 
használt tudatmódosító szereknek rend-
kívül erős hatásuk van az emberi szerve-
zetre és a pszichére, és szerettem volna 
ezt hitelesen bemutatni. A szereplő szá-
mára megéri átélni ezeket a mélysége-
ket, mert a sötét alagút végén ott a fény.

Valószínűleg mindannyian átélünk 
hasonló, fájdalommal teli időszakokat 
az életben. Ön hogyan dolgozza fel 
ezeket a helyzeteket?
Nos, szerencsére nem szenved-
tem az  általam játszott karaktereké-
hez fogható módon, így nincs szük-
ségem arra, hogy hozzájuk hasonló 
szélsőségekre ragadtassam magam. 

Meditálok, táncolok, szórakozom. Jelen 
pillanatban elég boldog vagyok, de 
ennél többet nem szeretnék beszélni 
a  magánéletemről.

A gyerekeiről szintén nem szeret 
a nagy nyilvánosság előtt beszélni, 
de mi a helyzet a szüleivel, milyen 
útravalót kapott tőlük?
Rengeteg mindent. Vannak köztünk 
generációs különbségek – és furcsa is 
lenne, ha nem lennének –, de rajongok 
értük. Nem is kívánhattam volna jobb 
gyermekkort, és ha csak fele olyan jó 
vagyok szülőként, mint amilyenek ők, 
akkor már valamit jól csinálok.

A sikereit elnézve valószínűleg 
a szakmájában is jól csinál vala-
mit. Vannak bakancslistás szerepei? 
Esetleg műfajok, amelyekbe szívesen 
belekóstolna?
Azt mondják, hogy több vígjáték jellegű 
szerepet kellene vállalnom, habár úgy 
látom, hogy nagyon sok mindenben, amit 
csinálok, jelen van a humoros szál. Lehet, 
hogy megfontolnék egy musicalt vagy 
egy horrorfilmet, ez két olyan műfaj, ame-
lyekben még nem próbáltam ki magam és 
izgatják a fantáziámat. Egyébként a legkü-
lönbözőbb dolgok inspirálnak, jelen pilla-
natban mindennél jobban foglalkoztat az, 
hogy kivel dolgozom együtt. Számomra 
ez a rendezőkről szól, vannak bizonyos 

rendezők, akikkel kifejezetten szeretnék 
együtt dolgozni. Van is egy kívánságom, 
amit most akkor kimondok: szeretnék 
egy Paul Thomas Anderson által rende-
zett filmben szerepelni. Tessék, remélem, 
hallja a kívánságomat!

Reméljük, de ha szélesebb körben 
akarja terjeszteni, akkor erre talán 
a közösségi média a legalkalmasabb. 
Színészként nagyon erős jelenléte van 
ezeken a platformokon, sok minden 
megjelenik önről. Hogyan viszonyul 
a közösségi médiához?
Nem veszek részt benne aktívan, de 
kapcsolódom hozzá olyan értelem-
ben, hogy jó tudni, hogy miről beszél-
nek az emberek és milyen témák men-
tén fejtik ki a véleményüket. Akkor is 
lehetővé teszi a társalgást, ha szemé-
lyes találkozásra nincs lehetőség, mert 
az illető mondjuk egy másik ország-
ban él. Úgy látom, hogy ez összehozta 
az embereket és segíti őket abban, hogy 
a saját életükkel kapcsolatos negatívu-
mok helyett valami másra koncentrálja-
nak. Tehát a közösségi médiának van 
egy nagyon pozitív oldala, ugyanakkor 
ott van a másik véglet: túlzásokba lehet 
esni és éppen ez az, ami miatt én nem 
veszek részt benne. Ameddig ez egy 
ártatlan dolog és a szórakozást, valamint 
egymás megismerését szolgálja, addig 
teljesen rendben van.

Februárban a HBO-n
Akik nem tudnak vagy akarnak a tavaszi Bosszúállók-

premierig várni, hogy kedvencüket viszontlássák a kép-
ernyőn, azok február 3-án 20 órától a Brexit – Háborúban 

mindent szabad című film főszerepében láthatják leg-
közelebb a brit klasszist. Cumberbatch ezúttal politikai 
tanácsadóként tűnik fel Toby Haynes filmjében, s töb-

bek közt az általa játszott karakter szemüvegén keresztül 
követhetjük végig Nagy-Britannia hamis hírekkel, vissza-
élésekkel és újfajta kampányeszközökkel kísért európai 
uniós kiválását. A mozi január elejétől a HBO GO-n ere-

deti nyelven, magyar felirattal is elérhető.
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Annak, aki nem jár sűrűbben a Balatonra tél ide-
jén, olyasmi kép élhet a fejében, hogy a vízpartok 
elhagyatottan ásítoznak, a vendéglők zsalugáterei 
betámasztva, a vitorlások leponyvázva, a tó várja, 
hogy majd a meleggel visszatérjenek a látogatói, 
és újrakezdődjön az élet. Pedig ma már sok parti 
településen nagyon is aktívan telik a tél. Igaz, a 
füredi sétányon ilyenkor nyugodtan lehet beszél-
getni, parkolni is mindenhol sokkal könnyebb, 
Zamárdiban kevés külföldit látni, és az autópálya 
sem dugul be minden péntek délután. Pedig…

Fürdés helyett túrázás
Megszámolni is nehéz lenne, hány kilátó, tanös-
vény, túraút, műemlék fogadja azokat, akik télen 
a Balaton-felvidéket vagy a déli partot választ-
ják kirándulásuk helyszínéül. Mivel Balatonfüred 
méltán a legnépszerűbb úti cél, érdemes ellá-
togatni itt az Aranyember-tanösvényre, mely a 
Jókai-kilátóhoz vezet fel. Ha pedig már tematikus 
túra, a Jókai Mór Emlékház is kötelezően megte-
kintendő, de senki ne tartson hosszú vagy unal-
mas múzeumi élménytől. A Vitorlázeum modern, 
izgalmas kiállítása pedig a gyerekeknek és fel-
nőtteknek is garantált felüdülés, így jó ötlet ellá-
togatni a Vitorlás térre is.
Innen autóval nem messze, a Koloska-völgyben 
bújik meg a vadaspark, ahol télen is élmény belesni 
az őzek, muflonok, szarvasok, madarak, mókusok 
és egyéb vadak titkos életébe, a 2,2 hektáros terü-
let bejárása pedig akár túrának is beillik.
A Káli-medence minden évszakban hívogatja 
a kirándulót, és szerencsére éhen sem marad-
nak a merészebben kimozdulók. A nevezetes 

éttermek – mint a Kővirág vagy a Mi a Kő – meg-
látogatása előtt azonban jólesik bebarangolni 
a 8 kilométeres Theodora-tanösvényt, amely 
a Kékkúti Ásványvíz Zrt. palackozóüzemétől, a 
Theodora Kereki-forrástól indul. A 15 állomáson 
megismerhető az ásványvíz és a helyi természeti 
kincsek története, a forrásból pedig bárki tölt-
het a kulacsába. A Theodora–Kékkő-tanösvény 
szintén 8 kilométeren kalauzol a Kereki-majortól, 
és aki ezt az útvonalat választja, az keresztezi 
a különleges geológiai formákat felvonultató 
szentbékkállai Kőtengert is.
Aki gyerekkel vág neki a téli kalandoknak, az biz-
tosan sikert arat a Szent György-hegy bazaltorgo-
náival, vagy a Balatongyörök és Balatonederics 
közötti hosszabb-rövidebb tanösvényeken, ahol 
Pele úr az unokáját és az arra járó kicsiket ismer-
teti meg 38 állomáson a környék természeti kin-
cseivel – érdekes, mesés formában.

Kilátók és hegytetők
Annak, aki szereti a kilátókat, szintén nem lesz 
nehéz dolga a Balatonnál. Rengeteg úti cél 
közül válogathat, de ha formabontó, a szoká-
sostól eltérő építményekre kíváncsi, látogassa 
meg a Keszthelyi-hegységben a Padkűi kilá-
tót, Fonyódon a Várhegy kilátót, Földváron 
a Hajózástörténeti Látogatóközpontot, Bogláron 
a Gömbkilátót, másszon fel Zamárdiban a Kőhegyre 
vagy Salföld legmagasabb pontjára.

Üres mólók, bezárt bódék, alvó táj? Vagy farsangi mulatság, szauna 
a tóparton, és Magyarország legjobb éttermei? Ha eddig csak nyáron 
jártunk legnagyobb tavunknál, ideje újraértékelni az elképzeléseinket. 

Megmutatjuk, milyen a Balaton téli arca.

Balaton, nem csak nyáron

BALATONBOGLÁR – GÖMBKILÁTÓ
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Valamivel távolabb a Balatontól – de azért nem iga-
zán messze – szintén izgalmas úti cél lehet a bakony-
béli Pannon Csillagda, az ország elsőszámú komp-
lex csillagászati ismeretterjesztő élménycentruma. 
A látogatókat modern távcsőpark, 3D-s planetáriumi 
show, interaktív űrkutatási és csillagászati kiállítás 
varázsolja el, ahol egy Marsról származó meteorit-
szeletet is megcsodálhatunk, ráadásul 2018-ban az 
egyik legmodernebb technológiájú Mars- és Hold-
installációval újult meg a központ.

Gasztrokirándulás északon…
Budapesttel minimum lépést tartva, látványban azon-
ban mérföldekkel a főváros előtt járva a Balaton meg-
reformálta a sokáig egy helyben toporgó gasztronó-
miáját. Régi házak között vagy a település szélén 
megbúvó, pazar kilátású borászatok és kulináris kin-
csesbányák nyíltak mindenfelé, és míg nyáron bizo-
nyos helyekre be sem lehet jutni, télen azért jobb 
esélyekkel indul a kalandvágyó gasztroturista.

Aki Füreden végigjárja az Aranyember-tanösvényt, 
valószínűleg örömmel ül be a Hatlépcsősbe, amely 
elsősorban velős pirítósával írta be magát a történe-
lembe. Nem feltűnő, nem újhullámos, de aki ismeri, 
visszajár. Utána jóleshet egy illatos kávé vagy igazi tea 
a nagyon is reformer Pazar Coffee-ban, esetleg egy 
főétel a minőségi alapanyagairól híres Neked Főztem 
folyamatosan változó étlapjáról.
A környékbeli pincékből származó bort a Kredenc 
borbárban ajánlott kóstolni, ahol jazz mellett lazít-
hat a vendég, egy házzal arrébb pedig a Morzsa 
Bisztró és Krimó biztosít kifogástalan ebédmenüt. 
A sort még lehetne folytatni, Füred pedig büszke 
lehet az új vendéglátóhelyeire.
Bár a Balaton többi települését télen nem jellemzi 
olyan gasztronómiai gazdagság, mint Füredet, így is 
számtalan helyre megéri betérni annak, aki értékeli 
a jó konyhát. Révfülöpön például a Mákvirág Borház 
présházában látják vendégül a nagyérdeműt – ilyen-
kor csak bejelentkezéssel! Aki azonban teheti, ne 
mulassza el a családi vállalkozás vendégszeretét. 

…és délen
A déli parton a balatonszéplaki Rozmaring Kiskert 
Vendéglő és Pizzéria tudhat magáénak népes 
rajongótábort. Széplakon kívül Lellére is be lehet 
ugrani egy jót enni: a Vitorlás Étterem szintén visz-
szatérő és lelkes törzsközönsége a bizonyság arra, 
hogy a folyamatos megújulás és a messze átlagon 
felüli kiszolgálás megtérülő befektetések. De ha 
már Lellén jár az ember, a BL YachtClub konyhája is 
figyelemre méltó, ráadásul ebéd előtt lehet korcso-
lyázni a műjégen, majd besétálni a közvetlen vízparti 
ideiglenes szaunába, és tíz perc után jót merülni az 
ország legnagyobb „medencéjében”.

Február a Balatonnál
Minden szombaton 8–14 óráig: Tihanyi Piac Placc

Február 8–10.: X. Fonyódi Kolbászfesztivál
Február 9.: Pély Barna-szólókoncert,  

Balatonlelle, Vitorlás Étterem
Február 17.: IV. Szerelmes Füred szingli és páros futás

Február 22–24.: Gasztrofarsang – Gasztrohegy, Badacsony
Február 23.: BalatoniKÖR Gasztro Piknik, Csopak

A Dél-Alföld ékköve 
– Kiskunmajsa

Gyógyító termálvíz, egyedülálló helyi értékek és különleges látnivalók 
várják a Kiskunmajsára látogatókat az év valamennyi időszakában.

Varázslatos világ hívogat Kiskunhalas és 
Kiskunfélegyháza között, a Fehértói–Majsai-
főcsatorna mellett fekvő Kiskunmajsa városá-

ban, a körötte elterülő természeti csodákkal együtt.
Kiskunmajsa területe hajdan kunok, avarok és 
hunok szálláshelye volt, és bár a 16. században 
a törökök felégették az itt lévő települést, a külön-
leges adottságokban bővelkedő térség mindig 
megragadta a fejlődési lehetőségeket.
Kiskunmajsa polgárai nagy hangsúlyt fektetnek 
történelmi értékeik és mai eredményeik megőr-
zésére és megmutatására. A barokk stílusú római 
katolikus templom, a tájház és a Konecsni György 
Helytörténeti Múzeum egyaránt érdekes látnivaló-
kat kínál. Az ország egyetlen 56-os múzeuma is itt 
található, ezt Pongrácz Gergely, a Corvin közi felke-
lők parancsnoka alapította.

Aktív nyugalom
Kiskunmajsa legfőbb turisztikai ékköve minden 
bizonnyal a városközponttól mindössze négy kilomé-
terre található Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő, 
ahol a kellemes termálvíz adta nyugalom mellett 
csúszdaparkban is szórakozhatnak a vendégek. 
A fürdőben a komplexum valamennyi medence-
szolgáltatása egyetlen jeggyel igénybe vehető.
A fürdővárost körülölelő természeti környezet is 
igazi csodát rejt, itt található ugyanis Kiskunmajsa-
Bodoglár területén a pannon bennszülött tartós 
szegfű, azaz a világon kizárólag hazánkban termő 
növényfaj legnagyobb élőhelye.
A nyugodt környezetben eltöltött aktív kikapcso-
lódás szerelmeseit lovaglás, horgászat, sportlö-
vészet, tenisz vagy éppen vadászat várja. A kör-
nyéken mindenki megtalálja a számára ideális 
szálláslehetőséget, hiszen a fürdővel szemben lévő 
üdülőfalu üdülőházai, a kemping, a motel, a panziók 
és az igazán romantikus, vendégfogadó tanyák is 
rendelkezésre állnak a feltöltődésre áhítozók szá-
mára. A Kiskunmajsára látogatók egész évben vál-
tozatos programokkal, minden igényt kielégítő 
infrastruktúrával és legendás vendégszeretettel 
találkozhatnak.

Információ: Tourinform Iroda
6120 Kiskunmajsa, Zárda utca 2. 
Tel.: 77 481 327
E-mail: kiskunmajsa@tourinform.hu

– PROMÓCIÓ –
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Egy falat édesség
Ha desszertre vágysz, 
a MOL töltőállomások kíná
latában mindig találsz vala
milyen csokikülönleges
séget. Ne feledkezz meg 
a Valentinnapról sem!

BELGIAN 
SZIVDESSZERT 
(65 g)

1059 Ft/db
16 292 Ft/kg

Hozzávalók: 
•  350 g búzaliszt
•  20 g friss élesztő
•  200 ml tej
•  100 g vaj
•  2 gerezd fokhagyma
•  1 nagy csokor snidling
•  1 teáskanál cukor
•  só

A tejet langyosra melegítjük, feloldjuk 
benne a cukrot és felfuttatjuk az élesz-
tőt. Hozzáadjuk a liszthez egy nagy csi-
pet sóval együtt, és ruganyos állagúra 
dagasztjuk a tésztát. Egy órán át keleszt-
jük meleg helyen. A szobahőmérsékletű 
vajat egy turmixgépben simára keverjük 
a snidlinggel, a fokhagymával és sóval. 
A tésztából egy téglalapot nyújtunk, 
amit megkenünk a fűszervaj jal, felte-
kerjük, végül a tekercs két végét össze-
illesztjük, 180 fokon 30–35 perc alatt 
készre sütjük.

Fűszervajas koszorú

Aszalt paradicsomos 
csigák

Hozzávalók: 
•  500 g búzaliszt
•  25 g friss élesztő
•  1 teáskanál cukor
•  100 g parmezán
•  100 g vaj
•  200 ml víz
•  150 g olajban eltett aszalt 

paradicsom
•  1 kávéskanál só

Az élesztőt felfuttatjuk a cukorral a 
langyos vízben. Hozzáadjuk a liszt-
hez az olvasztott vajjal, a sóval és 
a lereszelt parmezánnal együtt, és 
addig dagasztjuk, amíg ruganyos 
tésztát kapunk. Egy órán át meleg 
helyen letakarva kelesztjük, ha 
kész, újra átdagasztjuk, és két részre 
osztjuk. Egy centiméter vastagságú 
lapokat nyújtunk belőlük, a lapokat 
megszórjuk apróra vágott, olajban 
eltett aszalt paradicsommal, a para-
dicsomos olaj jal csorgassuk meg 
és tekerjük fel, végül felszeleteljük. 
180 fokos sütőben 30–35 perc alatt 
készre sütjük.

Februárban a legszívesebben ki sem mozdulnánk otthonunk 
melegéből. Ennél jobb alkalmat keresve sem találhatunk arra, hogy 

elmélyüljünk a kelt tészta készítésének rejtelmeiben.

Zimankó helyett

gasztro
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Zabos csavart

Hozzávalók: 
•  200 g Graham-liszt
•  200 g finomliszt
•  100 g szemes zab
•  30 g friss élesztő
•  300 ml víz
•  1 teáskanál cukor
•  só

A vizet langyosra melegítjük és feloldjuk 
benne a cukrot. Belemorzsoljuk az élesz-
tőt és hagyjuk, hogy néhány perc alatt fel-
fusson. Elkeverjük a kétféle lisztet és egy 
nagy csipet sót, majd hozzáadjuk az élesz-
tős vizet. Eldolgozzuk, és addig dagasztjuk, 
amíg kézről leváló, ruganyos tésztát kapunk. 
Meleg helyen, lefedve egy órán át keleszt-
jük, majd téglalap alakúra nyújtjuk. A sze-
mes zabot kávédarálóban durvára őröljük 
és megszórjuk vele a tészta tetejét. Egy 
éles késsel nagyjából 5 centi széles hasá-
bokat vágunk belőle, melyeket megcsava-
runk, végül 180 fokos sütőben 25–30 perc 
alatt készre sütjük.

Olasz lepénykenyér

Hozzávalók: 
•  500 g búzaliszt
•  20 g friss élesztő
•  300 ml víz
•  1 kávéskanál só
•  1 teáskanál cukor
•  50 ml olívaolaj
•  150 g fekete olajbogyó

A vizet langyosra melegítjük, feloldjuk 
benne a cukrot és belemorzsoljuk az élesz-
tőt. Megvárjuk, amíg felfut, majd hozzáad-
juk a liszthez az olívaolaj felével és a sóval 
együtt. A szükséges víz mennyisége a liszt 
minőségétől is függ, így ha kell, adjunk 
még hozzá egy keveset. Addig dagasztjuk, 
amíg ruganyos tésztát kapunk, ami leválik 
a kezünkről. Ekkor félretesszük, és 1 órán 
át pihentetjük meleg helyen, lefedve. Ha 
a duplájára kelt, átgyúrjuk újra, és az olíva-
olajjal kikent tepsiben eloszlatjuk az ujjaink 
segítségével. Meglocsoljuk a maradék olí-
vaolajjal, megszórjuk az olajbogyókkal és 
200 fokon 20–25 perc alatt készre sütjük.

gasztro
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Fánk ízvariációk
(csokoládés, cukor darabos, epres) 

58 g

199Ft/db-tól

Farsangi fánk forgatag

Keresd a Fresh Cornert 
a         töltőállomásain!Az ajánlat 2019.02.01–2019.02.28. között, a készlet erejéig érvényes.

A termékek elérhetőségéről kérjük érdeklődj a pultnál!



Fesztelen télbúcsúztatás

Kath Stathers

Bakancslista – Vad tájakon
Scolar Kiadó

Ez a könyv valódi inspirációt nyújt azoknak, akik szá-
mára az utazás egy extrém kaland a természet leg-
vadabb és legérintetlenebb területein. Lenyűgöző 
fotók és praktikus információk egyebek mellett arról, 
hogyan szervezhetünk túrát, ha vadlovakkal szeret-
nénk lovagolni Franciaországban, pandákat etetnénk 
Kínában, vagy veszélyeztetett fajok védelmét segíte-
nénk önkéntesként egy távoli kontinensen.

Veszprém Aréna

Omega – Tűzvihar
február 16., 19 óra

Egy Omega-koncert több mint zenei élmény: egy 
legendás, a magyar rockzene ikonikus együttesének 
legszebb pillanatait visszaadó esemény. Az immár 57 
éve zenélő, a rekordok és a „legek” együttesének is 
tartott csapat számai a 60-as évektől napjainkig ível-
nek. Az idei új, az ország több városát is érintő kon-
certturné a jól ismert Omega-szám után a Tűzvihar 
elnevezést kapta.

A tél utolsó napjaiban, de már a tavasz bűvöletében lépjünk ki a komfortzónánkból, 
és kóstoljunk bele a kulturális programok legjavába!

MoM Sport, Budapest

David Duchovny-koncert
február 11., 20 óra

David Duchovny nevének hallatán először valószí-
nűleg az X-akták Mulder ügynöke vagy a Kaliforgia 
című sorozat Hank Moodyja jut az eszünkbe. A két-
szeres Golden Globe-díjas amerikai színész azon-
ban 2015 óta a zenei életben is csillogtatja tehetsé-
gét. Számainak hangzásvilága saját bevallása szerint 
a REM-éhez hasonló. A koncerten eddigi két – a saját 
élete által ihletett – albumának, a Hell or Highwater 
és az Every Third Thought dalaiból hallhatunk ízelítőt.
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www.tancfesztival.hu
2019. február 15.–március 2.
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info: (06 1) 201 4407
zöld szám: (06 80) 10 44 55

GYŐRI BALETT
CIE PHILIPPE SAIRE

MAGYAR NEMZETI BALETT
BJM - LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

BUDAPEST TÁNCSZÍNHÁZ
MISKOLCI BALETT

IZP-ESTEK

KECSKEMÉT CITY BALETT
COMPANY WANG RAMIREZ
ARTUS – GODA GÁBOR TÁRSULATA
SZÉKESFEHÉRVÁRI BALETT SZÍNHÁZ
MAGYAR NEMZETI TÁNCEGYÜTTES 
SZEGEDI KORTÁRS BALETT
FORTE TÁRSULAT



Belvárosi Színház, Budapest

Széttépve
bemutató: február 22.

Melyik az a pillanat, amelyik meghatá-
rozza az életünket? Mikor lesz a hétköz-
napjainkban észrevétlenül lappangó füg-
gőségből lavinaszerű katasztrófa? Szabó 
Kimmel Tamás zenés estje igaz története-
ket felvillantva ás az emberi lélek mélyére. 
A rendező Novák Eszter, az író-dramaturg 
Závada Péter, a téma pedig a drogfüggő-
ség, rengeteg interjú és kutatás segítségé-
vel feldolgozva.

Niklas Natt Och Dag

1793
Alexandra Kiadó

A tél utolsó napjaira tökéletes olvas-
mány egy friss skandináv krimi, mely ezút-
tal nem napjainkban, hanem a 18. századi 
Stockholmban játszódik. 1793-ban járunk, a 
svéd főváros emberemlékezet óta nem látott 
kemény télnek néz elébe, amikor a söder-
malmi szegénynegyed iszapos tavában 
egy holttestet találnak. A szálak a nemrég 
meggyilkolt II. Gusztáv udvarába vezetnek. 
A szerző a modern svéd társadalom kialaku-
lása előtti nyomorral és erőszakkal átitatott 
korszakba ad betekintést.

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest

A köztes lét túloldalán
február 6-tól

„Mindent Tibetről” – akár ez is lehetne a 
Hopp Ferenc Múzeum legújabb, A köztes 
lét túloldalán: Hajas Tibor művészete és a 
tibeti misztériumok című kiállításának mot-
tója. A fiatalon elhunyt költő és performer 
életművéből egyebek közt a tibeti buddhiz-
mus hagyományos rítusait, valamint a Tibeti 
Halottaskönyvben megjelenő istenségeket 
ismerhetjük meg.

990 Ft
Keresd a kijelölt MOL 
töltőállomásokon!

BELVÁROSI SZÍNHÁZ (VII. KER. KÁROLY KRT. 3/A)

BUDAPESTI BEMUTATÓ: 2019. FEBRUÁR 22. (20 ÓRA)
Jegyek válthatók a Belvárosi Színház szervezésén (1075 Bp., Dohány u. 1/a, 
tel.: 266-7130, nyitva: H-P 10-18 óráig), valamint az ismert jegyirodákban,  
a jegyterjesztőknél. Bankkártyás vásárlás a www.jegy.hu
és a www.orlaiprodukcio.hu oldalon lehetséges.

SZETTEPVE_szorolap_A5.indd   2 14/12/18   16:10

Hallgasd útközben is!
Kowalsky meg a Vega 
Árnyék és fény

1490 Ft

Magna Cum Laude 
Gyulai HÚSZfeldolgozó

kultúra
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Munkácsy-kiállítás Szolnokon

2019. január 12. – 2019. április 7.

akik még nem láthatták élőben a mai napig leg-
ismertebb magyar festő képeit, maradandó élményt 
nyújthatnak. 

A kiállítás megtekinthető 9–17 óra között, hétfő 
kivételével mindennap a Szolnoki Galériában. 

Elérhetőség: Szolnok, Templom út 2.
Bővebb információ: 06 56 510 150
titkarsag@djm.hu • www.djm.hu

Munkácsy Mihály születésének 175. évfor-
dulója alkalmából másodízben üdvözöl-

hetjük Szolnokon a Pákh Imre gyűjteményé-
ből és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum 
gyűjteményéből összeállított tárlatot, mellyel  
a 175 éve született festőóriás előtt tiszteleg a 
Damjanich János Múzeum.
Legutóbb tizenkét éve mutathattak be egy válo-
gatást a Pákh-gyűjtemény és a Munkácsy Mihály 
Múzeum anyagából. Az azóta eltelt idő alatt fel-
nőtt egy újabb generáció. Azok, akik akkor meg-
csodálhatták, bizonyára most is szívesen fel-
frissítik a Munkácsy művészetével kapcsolatos 
élményeiket. Az újabb korosztály számára pedig, 

– PROMÓCIÓ –
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Filmes „kötelezők” 2019-re
Különösen erősnek ígérkezik az idei év filmes szempontból, számos ígéretes 
produkció érkezik a mozikba – köztük egy olyan is, amely forradalmi módon 

a tévében indul. A „Filmszerész”, Kovács Gellért ajánlója.

Thanost a saját kesztyűjébe dudálni. Bár decem-
berben majd érkezik a Disney-féle új Star Wars 
trilógia lezáró darabja, de a tavasz és a nyár két-
ségtelenül legnagyobb kasszasikere ez a film lesz 
– várhatóan olyan bevétellel, amely még a Marvel-
produkciók előző sikerét is túlszárnyalhatja.

Üveg
Lassan 20 éve annak, hogy M. Night Shyamalan 
felrobbantotta a kasszákat kis költségvetésű, azóta 
legendássá vált csattanóval befejezett pszicho-
thrillerével, a Hatodik érzékkel. Következő filmje a 
képregények előtt kritikusan tisztelgő A sebezhe-
tetlen volt, szintén Bruce Willisszel, ám ezután hosz-
szas lejtmenet következett – mígnem a rendező 
három éve rajongóit és ellendrukkereit is alaposan 
meglepte azzal, hogy egészen a fináléig titokban 
tudta tartani: a Széttörve című pszichothriller tulaj-
donképpen nem más, mint A sebezhetetlen foly-
tatása. Nos, az Üveg már nagyon is vállalja a cím-
két, visszatér benne Bruce Willis, James McAvoy, 
és persze Samuel L. Jackson is.

The Irishman
Az év egyik legnagyobb filmes szenzációja – amely 
egyes országokban minden bizonnyal a mozik kíná-
latába is bekerül majd – Martin Scorsese legfris-
sebb, nagy költségvetésű gengszterfilmje, melyet 
a Netflixnek készített. A megjelenés pillanatában (a 
bemutató dátuma egyelőre nem ismert) akár otthon 
is meg lehet majd nézni Robert De Nirót, Al Pacinót 
és Joe Pescit, ahogy hosszú idő után ismét elme-
rülnek a bűnben, s minden bizonnyal olyan stíluso-
san és erőszakosan teszik majd mindezt, ahogy azt 
Scorsesétől ezt megszokhattuk. De Niro és Pesci 
az 1995-ben bemutatott Casino óta nem dolgozott 
a rendezővel, Pacino pedig még sosem!

ÜVEG

THE IRISHMAN

A CSEMPÉSZ

ISTEN HOZOTT MARWENBEN

BOSSZÚÁLLÓK 4.

módszerekkel képtelen feldolgozni a vele történ-
teket, így sajátos modellvárost épít a kertjében, és 
az itt átélt fantáziakalandok segítségével igyekszik 
szembenézni a múlttal. Carell már többször volt 
Oscar-közelben, most talán nem csak kacsint rá az 
aranyszobor.

Bosszúállók 4.
A Marvel december elején jelentette be a Bosszú-
állók: Végtelen háború második részének hivatalos 
címét, igaz a baljóslatú Végjáték (Endgame) elneve-
zés továbbra sem sokat árul el arról, hogy mi is vár-
ható az előző rész sokkoló befejezése után. A fanok 
előtt nyilván az a legnagyobb kérdés, hogy a film 
végén pernyévé változott szuperhősök közül ki 
lesz, aki valamilyen módon visszatér, s kitől búcsúz-
tunk véglegesen. Az biztos, hogy kedvenceink min-
dent megtesznek majd azért, hogy megtanítsák  

Vice
Adam McKay (A nagy dobás) politikai szatírájáról 
már előzetesen is csak szuperlatívuszokban beszél-
tek, s hamarosan már azt is tudni fogjuk, hogy az 
Egyesült Államok egykori alelnökéről szóló mozi 
ott lesz-e az aktuális Oscar-gálán. Mindenesetre 
Dick Cheney szerepéért Christian Bale a sokadik 
elképesztő fizikai átváltozáson ment keresztül (és 
sokadszorra drukkolunk neki, hogy ez ne menjen 
az egészsége rovására) – s állítólag színészi tel-
jesítménye is fantasztikus! A tengerentúlon még 
karácsonykor nyitott a film, Európa nagy részében 
várnunk kell rá még egy kicsit.

A csempész
Clint Eastwood színészként elbúcsúzott már pár-
szor – a legmarkánsabban 2008-ban, a Gran Torino 
című szívszorító drámával, de a mester végül csak 
nem bírt magával, s ismételten saját magát ren-
dezte ebben az extravagáns, és minden bizony-
nyal igen szórakoztató filmben, amelyben egy drog-
csempészettel próbálkozó 90 éves öregurat alakít. 
Nyomába pedig egyik kedvenc színésze – Bradley 
Cooper ered. Eastwood ismét megmutatja, hogy 
nem számít a kor, még mindig fantasztikus alakí-
tásra képes, azt viszont már biztos nem merjük állí-
tani, hogy utoljára láttuk a filmvásznon.

Isten hozott Marwenben
Sokat várhatunk a Vissza a jövőbe és a Forrest 
Gump rendezőjének különleges látványvilágú, 
vegyes technikával készült új melodrámájától. 
A Steve Carell főszereplésével készült, igaz törté-
net alapján megálmodott film főhőse egy komoly 
traumát átélő középkorú férfi, aki a „hagyományos” 
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Új autó, új lendület
H E R C Z I G  N O R B E R T  R A L I B A J N O K  FA B I Á R Ó L  P O L Ó R A  VÁ LT O T T

A MOL által támogatott raliver-
senyző elkezdett ismerkedni új 
autójával, a Volkswagen Polo 

GTI R5-tel. A MOL Racing Team négy-
szeres abszolút bajnoka értékes teszt-
kilométereket tett meg, és megtalálta 
számításait az új járműben. „Úgy érzem, 
hazatértem ebbe az autóba. Nagyon jó 
volt versenykörülmények között vezetni, 
pedig mindenben más, mint a Škoda” – 
kezdte az Európa-bajnokságon még 
egy Fabia R5-össel versenyző, össze-
tettben végül a 6. helyen végző pilóta.
„A kormány, az ülések, a futómű, a len-
géscsillapító is egészen más. Hozzá kell 
szoknom, hogy magasabb a végsebes-
sége, rövidebb a féktávja, másképpen 
mozog rossz talajon, és kimondottan 
széles tartományban tudom használni 

a motorját. Nagyon szerettem a Fabiával 
versenyezni, nagyszerű autó volt, de a 
Volkswagennel, úgy gondolom, szintet 
léptünk.”
A versenyző saját értékelése szerint 
még csak az ismerkedés elején jár az 
autóval, de eddig azt kapta, amit várt. 
A remekül sikerült első tesztkilomé-
terek pedig nem sokat változtattak a 
következő szezonra megfogalmazott 
célokon, sőt navigátorával, Ferencz 
Ramónnal egyenesen felkorbácsolta a 
lelkese désüket a Volkswagen Polo GTI 
R5 remek bemutatkozása.
„Inkább azt mondanám, megerősítette 
a reményeinket, hiszen a következő 
szezonra már egyértelmű, kimondott 
célunk, hogy dobogós helyen végez-
zünk az ERC-sorozatban. Ezzel az autó-
val meglesz az esélyünk, hogy odaér-
jünk az összesített dobogóra. Az első 
teszt meggyőzött arról, hogy a felté-
telek adottak lesznek, így nekünk kell 
nagyon komolyan felkészülnünk a sze-
zonra, hogy valóra váltsuk az álmainkat” 
– mondta a 2018-as év legjobb magyar 
autóversenyzőjének választott Herczig.

„A Volkswagennel  
szintet léptünk.  
Úgy érzem, hazatértem  
ebbe az autóba."

MOL-hírek
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EGY MAGAZIN, AMELY 
BORSZAKÉRTŐVÉ TESZI ÖNT! 

ÉVES ELŐFIZETÉS + 
BOR & DESIGN KÜLÖNSZÁM 

MOST 9935 FT HELYETT 

6500 FT

MEGRENDELÉS: VINCEMAGAZIN.HU/ELOFIZETES

(AZ ÁR TARTALMAZZA A BELFÖLDI KÉZBESÍTÉSI DÍJAT.
AZ AJÁNLAT A 2019. 04. 01.-IG BEFIZETETT ELŐFIZETÉSEKRE ÉRVÉNYES.)

FACEBOOK.COM/VINCEMAGAZIN
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MOL-hírek
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MEGRENDELÉS: HAMUESGYEMANT.HU/ELOFIZETES
További információ az elofizetes@hamuesgyemant.hu e-mail címen  

vagy a +36 20 441 4011-es telefonszámon. Megrendelési és fizetési határidő: 2019. április 10.  
Az előfizetés magában foglalja a belföldi kézbesítés díját. * Az éves előfizetés négy lapszámot tartalmaz.

„A rossz hír,  
hogy repül az idő. 
A jó hír, hogy te 
vagy a pilóta” 

Michael Altshuler

Előfizetése mellé  
most kedvezményesen  

juthat hozzá a Hamu  
és Gyémánt 2019-es,  

Minden nap számít  
című okosnaptárához.

2006forintért

FIZESSEN ELŐ A HAMU ÉS GYÉMÁNT  
MAGAZINRA EGY ÉVRE!*
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Családbarát 
töltőállomás nyílt 
Balatonföldváron
Egyre több a gyermekbarát 
szolgáltatás a MOLnál 

Szabadtéri játszótér és családba-
rát szolgáltatások várják az úton 
lévőket a balatonföldvári MOL-
töltőállomáson. A játszótér mellett 
olyan ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatások is hozzájárulnak majd 
az utazók kényelméhez, mint az aka-
dálymentesített gyermek- és családi 
WC, illetve a pelenkázó. A Magyar 
Turisztikai Ügynökség és a MOL 
közös finanszírozásával elkészült új 
játszóteret először a helyi óvodá-
sok próbálták ki a tavalyi év végén. 
„A minőségi fejlesztés számunkra 
kiemelten fontos ebben az évben. 
It thon 450 töltőállomásunk van, 
jelenleg is számos kúton találhatók 

Jól vizsgáztak az újabb 
chipolvasók
71 ebet juttattunk haza Szilveszterkor

A MOL 2018 májusában kezdte meg együttműködését 
a Vigyél Haza Alapítvánnyal. A közös munkának köszön-
hetően fél év alatt 235 kutyát sikerült azonosítani a töl-
tőállomásokon, és végül 96 százalékuk biztonságban 
visszakerült a gazdájához. A kezdeményezés sikerén 
felbuzdulva az év során 54-ről 100-ra emeltük azoknak a 
MOL-kutaknak a számát, ahol ingyenes mikorchip-leol-
vasó segíti az elkóborolt ebek hazajutását.
Az egyik legkritikusabb időszak kutyás szempontból 
mindig az év vége, így a 2018-as szilveszteri szezon-
ban is megnőtt az elszökött kutyák száma. Az emelt 
számú chipleolvasók azonban ezúttal is jól vizsgáztak: 
az ünnepi időszakban 91 elkóborolt négylábút vittek be 
a töltőállomások valamelyikére, amelyek közül 71 haza-
térhetett családjához.

már gyermekbarát szolgáltatások, 
és a jövőben átépülő kutaknál is 
tervezzük ezeknek az elemeknek 
a bevezetését” – emelte ki Orosz 
András, a MOL Magyarország kiske-
reskedelmi vezetője.



Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!
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2Jim Beam Bourbon 

Whiskey
(0,75 l)

–1000 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 1000 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 1000 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható meg 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: 2019. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.



Kubu
(0,3 l, többféle)

–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít az aktuális fogyasztói árból. Egy kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak kész-
pénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem 
váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.
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Szamos 
szívdesszert
(50 g)

–150 Ft

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

A kupon 150 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 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: 2019. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.



„TY Inc.” 
plüssjátékok
(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 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: 2019. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.
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Marcipános szív 
és Cappuccino
–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más ked-
vezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 02. 01–28., illetve a kész-
let erejéig.
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Hohes C
(0,25 l, többféle)

299 Ft/db
1196 Ft/l

Hell energiaital
(0,25 l, többféle) 

2 db vásárlása esetén 

279 Ft/db
1116 Ft/l

TWIX 50 g, MARS 51 g,  

SNICKERS 49 g, 50 g, BOUNTY 57 g
(többféle)

2 db vásárlása esetén 

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

4380 Ft/kg, 3842 Ft/kg

Légli 333 2018 
Balatonboglár

(0,75 l)

1490 Ft/db
1987 Ft/l

Manner
(75 g, többféle, kivéve  

Manner vollkorn)

2 db vásárlása esetén 

349 Ft/db
4653 Ft/kg

Lorenz pomsticks
(100 g, többféle)

449 Ft/db
4490 Ft/kg

A magazinban szereplő összes promóció a kijelölt töltőállomásokon érvényes.  
A töltőállomás-listát keresd a mol.hu oldalon. A választék töltőállomásonként eltérhet. 

 A promóciók az aktuális hónapban, illetve a készlet erejéig érvényesek.
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KUPON- 
AKCIÓ!

Evox Winter  
Citrus Breeze

(2 l)

1899 Ft

TRAVEL BLUE MEMÓRIAHABOS 
NYAKPÁRNA

4499 Ft/db

MOL-akciók
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Szerelem első hallásra
Döntéseiben az érzelmei dominálnak, és ebből mindig előnyt 

kovácsol. Wendler Enikő fuvolaművész 18 évesen pontosan tudja, 
merre tart, mert a lelkében béke honol.

Wendler Enikő (18)
——
fuvolaművész,
Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien 
különleges tehetségek osztálya

„Nálunk a zene családi sajátosság, amivel abszolút tör-
vényszerű volt a találkozásom. Amikor 5 évesen, életem-
ben először hallottam fuvolaszólót, az szerelem volt első 
hallásra, megbabonázott, nem beszélve a csodaszép, szín-
arany hangszer látványáról” – meséli Enikő élete első talál-
kozását a hangszerrel, amellyel azóta, fiatal kora ellenére, 
már rengeteg elismerést szerzett. Hazai és nemzetközi ver-
senyek állandó dobogósa, tavaly pedig meghívást kapott 
a New York-i Carnegie Hallba, ahol Lengyel Andrea zon-
goraművésszel lépett színpadra, és első helyezést szerez-
tek. „New York olyan, mint egy mese, egy valóra vált álom. 
A próbák során sok nehézségem akadt, de a színpadon 
már minden tökéletes volt. Amikor kimondták a nevünket 
győztesként, az minden áldozatért kárpótolt.”
Enikő igazi kozmopolita, Veszprémben született, élt 
a Balatonnál és Győrben is, a tanulmányai miatt Budapest 
és Bécs között ingázik, a fellépéseknek köszönhetően 
pedig szinte az egész világot bejárta már. Egyetlen zenész-
ként koptatja a padot a Balettintézet, hivatalos nevén 
a Magyar Táncművészeti Egyetem gimnáziumában, miköz-
ben a bécsi zeneakadémia különleges tehetségek osz-
tályának növendéke. A nyári érettségi után a cél, hogy 
továbbra is az osztrák fővárosban folytathassa tanulmá-
nyait, immár egyetemi hallgatóként, mert elmondása szerint 
a lelki békéje mellett ez a fejlődésének a kulcsa. „Bécsben 
egy hihetetlenül inspiráló környezetben élek. A tanáraim 
fantasztikusak, hagynak kibontakozni. Bármilyen nehéz 
darabot akarok játszani, hisznek bennem.”
És hogy mi lenne az igazi, végső siker egy zenész életé-
ben? „Már maga az életforma siker. Hogy azt csinálom nap 
mint nap, amibe szerelmes vagyok. Most úgy gondolom, 
akkor lenne teljes a zenei életem, ha a magánéletemet 
harmonikusan tudnám összeegyeztetni vele. Mert velünk, 
művészekkel nem egyszerű együtt élni.”
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160 KIÁLLÍTÓ, KÖZEL 1000 BOR,

TÖBB MINT 20 MESTERKURZUS ÉS SZAKMAI WORKSHOP
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