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Kedves Olvasó!
Régi idők fekete-fehér filmjeit vagy napjaink egy-
egy szürkeárnyalatos krimijét, sci-fijét nézve bizto-
san sokan eljátszottak már a gondolattal: mi lenne, 
ha egyszer csak eltűnnének a színek az életünkből? 
A színszimbolika szerint a különböző árnya-
latok hatással vannak ránk, befolyásolják 
a hangulatunkat, a közérzetünket, ha „jó” 
színekkel vesszük körbe magunkat, szár-
nyalunk, de ha rosszul választunk, érezni 
fogjuk annak negatív hatásait. Mivel mi 
nem tudjuk, de nem is akarjuk elkép-
zelni a hétköznapjainkat színek 
nélkül, a tavasz érkeztével egy 
egész lapszámot szenteltünk 
a témának, melyben az önkife-
jezés e fontos módjának aspek-
tusait vettük sorra, egészen 
a színalapú úti cél választásig.
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Az Önök ajánlásával
Citroën Vevőszolgálat

KLÍMATISZTÍTÁS-FERTŐTLENÍTÉS 

5900 FT1

150 PONTOS MŰSZAKI ÁTVIZSGÁLÁS 

ÉRTÉKBECSLÉSSEL 

13 000 FT1

CITROËN SZERVIZCSOMAGOK
REJTETT KÖLTSÉGEK NÉLKÜL
MINDEN AUTÓSNAK

1Az akciós ajánlatok 2019. április 2-től 2019. június 29-ig érvényesek az akcióban részt vevő, hivatalos, magyarországi 
Citroën-márkaszervizekben. A klímatisztítás-fertőtlenítés egy gyári klímatisztító spray-vel végzett beavatkozás. A 150 pon-
tos átvizsgálást megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját a https://www.citroen.hu/
szolgaltatasok/allapotfelmeres-akcio.html oldalon találja. Az átvizsgálás csomagok nem helyettesítik a hatósági Műszaki 
Vizsgát és a „Gyárilag előírt időszakos vizsgálatokat” sem. A tájékoztatás nem teljes körű, a C Automobil Import Kft. fenn-
tartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. 
A szolgáltatás részleteiről és az igénybevételi feltételekről márkaszervizeinkben kérhet tájékoztatást. A képek illusztrációk. 
Az  akció alkatrész-, tartozék- és csomagajánlatai más akcióval, kedvezménnyel, hűségprogrammal nem vonhatók össze.
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Genfi tanulmányok
A márciusi Genfi Autószalonon felvonultatott tanulmányautókat nézve 
bátran kijelenthető: a jövő még több elektromos vagy hibrid hajtású 

crossover és SUV-modellt tartogat számunkra.

nő a dízel 
népszerűsége

a dízelvásárlási hajlandóság is pozi-
tív irányba változik: dízelgépjárművet 
az autóvásárlásra készülő háztartások 
közel 24%-a tervez választani ( jelenleg 
21%-os a dízelarány az állományban), 
21-3%-pontos használt-új megoszlásban. 
De jönnek fel az alternatív hajtásúak is: 
az autóvásárlást tervezők 5%-a gondol-
kodik hibrid és elektromos autóban, job-
bára használtautó-beszerzés útján.

Más a helyzet a vállalati beszerzések, és 
azon belül is a tehergépjármű-vásárlás 
terén. Míg a lakosság többsége a ben-
zinüzemű járműveket részesíti előny-
ben, addig a vállalati szektor esetében 
egyértelmű a dízel dominanciája. A leg-
több építőipari vállalat például elképzelni 
sem tudja a jövőt ezen meghajtás nélkül. 
Szintén népszerű a dízel a nagy flottake-
zelők, többnyire a 150-250 fős vállalko-
zások körében. Ugyanakkor a szektor 
szereplői – főként a 150 fő alatti cégek – 
a hibrid és az elektromos technológiák 
felé is nyitottak.

Sokakat foglalkoztató és meg-
osztó kérdés: vajon hogyan ala-
kul a dízelautók jövője? 

A GKI Zrt. reprezentatív kutatásából 
kiderült: magasabb a dízel és az egyéb 
meghajtás aránya a jövőbeni beszerzési 
tervekben, mint a jelen állományban. 
A dízelek iránti bizalom is nőtt, az ilyen 
hajtással futó gépjárművek tulajdonosa-
inak 87%-a nem tervez cserét a dízelek-
kel kapcsolatos polémia ellenére sem.
A GKI lakossági felmérésének ada-
tai alapján a háztartások 9%-a tervezi  
a következő három évben gépkocsi 
vásárlását, vagyis országszerte 373 
ezer családnál téma jelenleg az autó-
vétel. A beszerzési tervekben a benzi-
nes autók dominálnak 71%-kal, azonban 
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Audi Q4 e-tron
A német gyártó kínálatában a jövő év végén 
már 5 különböző elektromos modell szere-
pel majd, köztük a Genfben egyelőre tanul-
mányautóként bemutatott kompakt SUV 
szériaváltozata. Bár a meghajtásról gon-
doskodó két elektromotornak nincs szük-
sége a beáramló levegőre, a tervezők ezen 
a modellen is meghagyták a márka név-
jegyévé vált óriási hűtőrácsot. A kifejezet-
ten tágas belső teret a digitális műszerfal és 
a 12,3 colos érintőképernyő uralja. Az első 
és a hátsó tengelynél elhelyezett két erőfor-
rás összteljesítménye 301 LE, az összkerék-
hajtásnak köszönhetően az autó 6,3 mp alatt 
éri el a 100 km/h sebességet. A hatótávolság 
a szigorú WLTP-szabvány szerint is 450 km, 
a 82 kWh kapacitású akkumulátortelepet fél 
óra alatt lehet 80 százalékos szintre tölteni.

Nissan IMQ
A japán márka kínálatát a SUV-ok és crossoverek uralják, 
a futurisztikus IMQ tanulmányautó pedig a következő generá-
ciók formanyelvéből ad ízelítőt. Az újdonságok nem merülnek 
ki az éles vonalakban és a merész frontrészben, hiszen az autót 
az új generációs e-POWER elektromos hajtásrendszer hozza 
mozgásba – a 340 LE összteljesítményt és a 700 Nm forgató-
nyomatékot figyelembe véve, nem is akárhogyan. A műszer-
falat 84 centiméter átmérőjű képernyőegység váltotta fel, de 
a koncepcióban virtuális személyi asszisztens is helyet kapott.

Alfa Romeo Tonale
A Stelvio modellhez hasonlóan az Alfa Romeo második 
SUV-ja is egy észak-itáliai hágó nevét viseli majd. A Svájci 
Autószalonon a kompakt típus tanulmányváltozata debü-
tált, de valószínűleg a sorozatgyártású verzió sem tér el majd 
nagyon a lendületes vonalakkal megrajzolt koncepciótól. 
A márkára jellemző dizájnmotívumok a digitalizált belső tér-
ben is visszaköszönnek, míg a meghajtásról a Fiat–Chrysler 
konszern új hibrid rendszere gondoskodik, amelyet intelligens 
üzemmódválasztóval társítottak.

Szoros befutó
A trendeknek megfelelően 
a 2019-es Év autója díjat is egy 
elektromos crossover érdemelte 
ki, igaz, a Jaguar I-Pace csak egy 
szétlövés után szerezte meg az 
első helyet. A brit modell ugyanis 
elsőre ugyanúgy 250 pontot 
kapott, mint az Alpine A110, így 
a 23 ország 60 szakújságírójá-
ból álló zsűrinek ismét szavaznia 
kellett, de már csak erről a két 
modellről.

Különleges széria
Ultimate néven új, különleges  
kiadást mutatott be a Dacia 
a Duster, Logan, Logan MCV, 
Dokker és Lodgy modellek eseté-
ben. Az új változatokat a kétféle 
exkluzív fényezés és a bőséges 
felszereltség mellett a tükör-
ház, a keréktárcsák és a belső tér 
vörös betétei különböztetik meg.

röviden

Lagonda All-Terrain Concept
Az Aston Martin már a korábban bemu-
tatott Vision koncepcióval jelezte, hogy 
komolyan gondolja a patinás Lagonda 
márka felélesztését. A luxuslimuzi-
nok mellett a kínálat SUV-modelleket 
ölel majd fel, ez utóbbiakat a Genfben 
bemutatott All-Terrain Concept vetíti 
előre. A tanulmányautó luxusjachtok 
világát idéző külseje elektromos meg-
hajtást és önvezető technológiát takar, 
ezért az első ülések akár teljesen hátra- 
fogathatók. A szériaváltozat gyártása 
2022-ben indul majd az újonnan épült 
walesi üzemben.

Cupra Formentor
Bár Genfben még tanulmányautóként 
mutatták be, a kupé crossover közel 
áll ahhoz, hogy a közeljövőben soro-
zatgyártásba kerüljön, mint a SEAT 
sportmárkájának első önálló modellje. 
Mindezt a markáns vonalakkal meg-
rajzolt Formentor meghajtása is alátá-
masztja: a plug-in hibrid rendszer össz-
teljesítménye 245 LE, és az autó akár 
50 km-t is megtehet teljesen elektro-
mos üzemmódban. A dinamikus veze-
tési élményről adaptív felfüggesztés, 
progresszív kormányzás és üzemmód-
váltó is gondoskodik.

autós hírek
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Ajánlott olaj
Mol Dynamic Star  
PC 5W-30, 1 l

8459 Ft-tól*

*Kiskereskedelmi alapár,  
mely töltőállomásonként eltérhet.

Motor benzin-elektromos hibrid

Lökettérfogat 1993 cm3

Max. teljesítmény benzinmotor: 107 kW/145 LE,  

 e-motor: 136 kW/184 LE

Max. forgatónyomaték benzinmotor: 175 Nm,  

 e-motor: 315 Nm

Méretek 4600/1855/1679 mm

Tengelytáv 2663 mm

Csomagtartó térfogata 497-1694 liter

Legnagyobb sebesség 180 km/h

Gyorsulás (0–100 km/h)  8,8 s

Gyári fogyasztás 5,4-7,9 l/100 km

A modell alapára (Comfort) 9 599 000 forint

A tesztelt kivitel ára (Elegance) 10 599 000 forint

H O N D A  C R -V  H Y B R I D  E L E G A N C E

A Honda is lépett egyet előre a fenntarthatósági skálán,  
és a dízelmeghajtást hibridre cserélte közepes SUV-jában.  

A váltás határozottan jót tett a CR-V-nek.

A Honda különleges módját választotta a CR-V hib-
ridesítésének, hiszen a benzines erőforrás a hasz-
nálat nagy részében nincs kapcsolatban a kerekek-
kel, többnyire a villanymotor intézi a hajtást, míg az 
előbbi inkább ennek energiaellátásában vesz részt 
aktívan. Nincs is sebességváltó a kocsiban, érzetre 
tehát teljesen olyan, mintha egy 100%-ig elektro-
mos autót vezetnénk. Ennek a hajtásláncnak az az 
értelme, hogy mivel a belső égésű motor igen rit-
kán teljesít optimális tartományban, mindenki job-
ban jár, ha az áramtermelő generátor hajtását bízzák 
rá. A  145 lóerős, majdnem kétliteres, Atkinson-
ciklusú VTEC motor meggyőző egységet képez 
a 184 lóerős villanymotorral, és sokat mond, hogy 
a hatalmas testű jármű átlagos használat során alig 
több mint 5 liter benzint fogyaszt száz kilométeren.

Rejtett izgalom
A CR-V nem véletlenül a Honda legnépszerűbb 
modellje, több mint tízmilliót értékesítettek eddig 
belőle. Ha pedig egyszer SUV kell az emberek-
nek, ez a kocsi a kvintesszenciáját adja mindan-
nak, amiért annyira népszerű a városi terepjárók 
kategóriája. Divatos vonalak, hatalmas belső tér, 
magas üléspozíció, biztonságot sugalló karosz-
széria, praktikus csomagtartó, bőséges felszerelt-
ség. És, ami a hab a tortán, hogy a japán márkával 

az évtizedek alatt egybeforrt bizsergető vezetési 
élményt is hozza. Nyilván nem olyan szinten, mint 
egy Honda Type R volánjánál ülve, de a kategóriá-
jában futó konkurensekkel összevetve mindenkép-
pen. A családoknak mindenesetre ideális választás 
a CR-V, annak ellenére is, hogy a csomagtartó alá 
épített lítiumion-akkumulátor miatt a hibrid változat 
a benzinestől eltérően nem lehet hétüléses.

Hangulatjelentés
A hibrid Honda CR-V infotainment rendszere meg-
egyezik a hagyományos verzióéval, azonban a köz-
ponti érintőképernyőn megjeleníthető energiaáram-
lási animáció, a fordulatszámmérő helyét átvevő 
töltésállapot-jelző és a váltókart kiváltó gombok igazi 
villanyautós hangulatot keltenek, az embernek szinte 
kedve támad odafigyelni a gazdaságos menetre.
Az aktív és passzív biztonsági berendezések tár-
háza teljes, mindent tud a kocsi, ami a kategóriában 
elvárt, a teljes lista ismertetésétől hely hiányában 
eltekintünk. Egyedül a Garmin navigáció grafikája 
lehetne valamivel mívesebb, a használhatósága 
ugyanakkor megkérdőjelezhetetlen, ennyi szép-
séghiba pedig igazán belefér.
Összességében megállapíthatjuk, hogy az immár 
negyedik generációs Honda CR-V-nek kifejezetten 
jót tett a dízel-hibrid csere, s egészében véve egy 
remekül sikerült konstrukcióról van szó. A korszerű, 
igényes technikának és a jó általános minőség-
nek persze ára van, de a CR-V még ezzel együtt is 
okos, sőt gazdaságos vétel.

Álruhás hibrid

autóteszt
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széria színpalettája még mindig tarka-barka 
volt, a fekete csak 1992-ben, a harmadik soro-
zattal került be a Golf-kínálatba, míg húsz évvel 
később, a hetedik generáció egy visszafogott 
piroson és kéken kívül csakis a szürke színskála 
árnyalataiban jelent meg.

A közhangulat tükre
A szakértők szerint mindennek több oka van. 
Egyrészt egyértelművé vált, hogy a közöm-
bös, semleges jelentéstartalmú fekete, a fehér 
és a szürke sokkal biztonságosabb az érték-
tartás szempontjából, mint az élénk, szélsősé-
ges érzelmeket kiváltó színek, márpedig az új 
jármű vásárlásakor a legtöbben már tudatosan 
figyelnek arra, hogy később jó áron tudjanak 

„Az ügyfelek bármilyen színt rendelhetnek, 
amennyiben az fekete” – a Henry Fordnak tulaj-
donított kijelentés kis túlzással ma is megállná a 
helyét. A legfontosabb autófesték-gyártók ada-
tai alapján ugyanis a négykerekűek nagy több-
ségét (világszerte mintegy 70%-át) leginkább a 
szürke árnyalataiban vásárolják. Hódít a fekete, 
az ezüst és a szürke, ugyanakkor az összes 
kontinensen a fehér a legnépszerűbb.

Ahány korszak, annyi divat
Ám ez korántsem volt mindig így: a legelső 
belső égésű motorral szerelt automobil, az 
1886-ban szabadalmaztatott Benz Patent-
Motorwagen például zöld színű volt, míg jól lát-
ható erőforrása élénkvörös színben pompázott. 
A világ első nagy sorozatban gyártott autója, az 
1908 és 1927 között több mint 16,5 millió pél-
dányban elkelt Ford T-modell eleinte szintén 
piros, zöld és kék színben került piacra. A fes-
tékek közül a leghamarabb száradó fekete költ-
ségcsökkentési okokból, 1915 és 1926 között 

vált egyeduralkodóvá, de a vásárlók nyomá-
sára végül a Ford-kereskedések is színesbe 
borultak. A húszas évek közepére ugyanis 
Európában és Amerikában is egyre népsze-
rűbbé váltak a színpompás járművek, ame-
lyek sokszor rikító, egzotikus árnyalatokban 
pompáztak.
A második világháború után aztán a pasztell-
színek jöttek divatba, de még a hetvenes-
nyolcvanas évek sem vetítették előre az utóbbi 
évtizedekben eluralkodó „szürkeséget”. A szín-
evolúció jól nyomon követhető a legnagyobb 
európai autómárka legnépszerűbb modell-
jén is: a Volkswagen Golf 1974-ben megjelent 
első generációját 12 különböző színben kínál-
ták – a fehér és a barna mellett a sárga, a zöld, 
a kék és a piros különböző, akár rikító árnya-
lataiban. Az 1983-ban piacra dobott második 

szürkeárnyalatos forgalom
Európában jelenleg az autók mintegy 24 százalékát 
választják fehér, 21 százalékát pedig fekete színben, míg 
a szürke járművek 17, az ezüst négykerekűek pedig 13 
százalékot tesznek ki. A piros, a kék és a barna autókat 
szinte ugyanakkora arányban (7–7 százalék körül) vásá-
rolják az ügyfelek, a fennmaradó mintegy 4 százalékon 
pedig az összes többi szín osztozik.

Bár a jelen szó szerint is szürke az autófényezések szempontjából, 
az egykor színes múlt után a jövő szintén élénknek tűnik – de mi köze van 
a békének az autók árnyalataihoz, és hogyan alakulnak az új színtrendek?

Színtrendek az utakon
megválni használt autójuktól. Másrészt a vidá-
mabb, békésebb korszakokban az emberek 
merészebbek, vágynak a pozitív hatásokra, és 
színesebb autókat vásárolnak.
Talán ezért is nyit napjainkban egyre több 
tömeggyártó az élénk, sokszor harsány árnya-
latok felé. Az utóbbi évek trendi színei a pozi-
tív jelentéstartalmat (remény, bizalom) hordozó 
zöld, az intenzitást és erőt sugárzó türkiz, az 
életkedvet és kreativitást szimbolizáló narancs. 
Az új trendszínek rendszerint a divat világában 
jelennek meg, majd a bútoriparban, és csak 
jóval ezután kerülnek fel a járművekre. A „kés-
leltetett” hatás természetesen nem véletlen, 
hiszen a nagy gyártóknál az árnyalatok kifejlesz-
tése az első vázlattól a kész festékig két-három 
évet vesz igénybe.

Önkifejezés  
a fényezéssel

A folyamat leginkább az egyéniségüket immár 
az autójukkal is kifejezni akaró nagyvárosi fia-
taloknak szánt modelleken érhető tetten. A kis-
autók és a kompakt crossoverek vásárlói szá-
mára – a többi járműkategóriánál jóval nagyobb 
mértékben – fontos az individualizmus, amit ter-
mészetesen a gyártók is követnek. A feltűnőbb 
árnyalatok mellett megnőtt a színes keréktárcsák 
és a kétszínű fényezések iránti kereslet is, a lehe-
tőségek pedig már nem csak a külsőre szűkül-
nek le, hiszen egyre népszerűbbek a műszerfal 
színpompás dekorációs betétei is. A jövő pedig 
ebből a szempontból is jelentős változásokat 
hozhat, a legújabb generációs 3D-s nyomta-
tási technológia használatával ugyanis a gyártók 
olyan kiegészítőket is személyre szabott formá-
ban és színben kínálhatnak, amelyek a jelenlegi 
tömeggyártási viszonyok között még mindenki 
számára egyformák.

Színes és illatos
Hogy ne csak a színe, hanem 
az illata is hibátlan legyen,  
keresd a Wunderbaum illatosító-
kat a MOL töltőállomásokon!

Wunderbaum Fiber 
konzerv illatosító
(többféle)

1399 Ft/db

autóval az élet
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Kerüljük a monokrómot!
Az élő korall gondtalan, vidám színe persze 
nem minden személyiségtípushoz áll közel. Aki 
bizonytalan a tekintetben, hogy milyen színeket 
válasszon környezetébe, az jó hasznát veheti 
a színpszichológiának. Alapszabály, hogy min-
dig egy meleg és egy hideg színt kombinál-
junk, illetve a harmonikus hatás érdekében 
gondolkodjunk ellentétpárokban. A citromsár-
gához például jól megy az ibolyakék, a tenger-
zöld pasztelljét pedig a tűzpirossal ellensúlyoz-
hatjuk. Érdemes előre meghatározni, hogy melyik 
legyen az az ellentétes, egymást kiegyensúlyozó 
színpár, amelyik dominál majd az otthonunkban, 
és aztán minden kiegészítőt ezek árnyalatai-
ból választani. Ha csak lehet, kerüljük az egész 
lakásra kiterjedő monokróm színkialakítást, mert 
ingerszegénységével lehangoltságot okozhat.

Segítenek a relaxálásban
A színekkel nemcsak megjelenésünkön, de 
lelki egészségünkön is javíthatunk. A zöld pél-
dául a színspektrum középső színe, a harmónia 

jelképe, amely megnyugtat, pihentet és segíti 
a koncentrációt. A kék szintén nyugalmat áraszt 
és egyfajta tágasságérzetet is sugall, míg a lila a 
legerősebb energiával rendelkező szín, amely-
nek erősítő, emlékezetjavító hatását élvezhet-
jük. A szín- és fényterápia finom módszere segít-
het visszaszerezni lelki harmóniánkat: egy-egy 
nehéz nap után csavarjunk olvasólámpánkba 
színes izzót, és relaxáljunk a fényében.

Melyik típusba tartozom?
Bármelyikbe is, első számú jó tanács, hogy 
öltözködésnél saját, természetes színeinket 
vegyük alapul!

TAVASZ:  jellemzőjük a vilá-
gos haj, rózsaszínes árnyalatú bőr és a meleg 
színárnyalatú szemszín. Az ő adottságaikat leg-
inkább a türkizkék, a téglavörös, a citromsárga, 
és általánosságban a tavaszi vadvirágok színei 
fogják jól kiemelni.

NYÁR:  enyhén fakó bőr, 
illetve világos szem- és hajszín jellemzi. Ha ez 
a leírás igaz a külsőnkre, ruhatárunkat a pink, 
a fehér, a szürke és a halvány pasztellárnya-
latokból érdemes felépíteni, néhány sötétebb 
kiegészítővel. 

ŐSZ:  ebbe a típusba a sár-
gás bőrszínű, meleg színárnyalatú haj- és szem-
színnel rendelkezők tartoznak. Jól áll nekik 
a narancs és a barna minden árnyalata, de 
az élénkpirosokkal és harsány zöldekkel sem 
lehet melléfogni. 

TÉL:  őket „hófehérkének” is 
nevezik, jellemzőjük a sötét haj és szemszín, és 
a nagyon fehér bőr. Karakterüket a legjobban az 
intenzív, lüktető színek hangsúlyozzák, mint ami-
lyen a tűzpiros, vagy a fekete-fehér kombináci-
ója. A visszafogott, halvány árnyalatok viszont 
sápasztják őket.

Hogyan hatnak ránk 
a színek?

A minket körülvevő színek tudatosan vagy a tudatalatti révén 
befolyásolhatják a hangulatunkat, a motivációnkat, de még az 

étvágyunkat is. Milyen színek illenek hozzánk, és mit tesz hozzá 
a színtudatosság a hétköznapjainkhoz? Gyorstalpaló szín-

szimbolikából, nem csak vizuális típusoknak.

Az, hogy a hétköznapokban milyen szí-
nekkel találkozunk, sokszor a véletlen 
műve, ám vannak olyan esetek, amikor 

egy-egy árnyalat megjelenése mögött nagyon 
is tudatos döntés áll. Ilyen a korallvörös, amely-
lyel az idén minden bizonnyal sok helyen fogunk 
találkozni, hiszen „az év színének” választották. 
A színskálákkal foglalkozó amerikai Pantone 
Color Institute – amely egységes nemzetközi 
színrendszert teremtett a nyomda- és grafi-
kai ipar, valamint a divat, a szépségápolás és 
a lakberendezés számára – 2000 decembe-
rében tette közzé először az év Pantone-színét, 
amely állításuk szerint „hűen tükrözi a korszel-
lemet, valamint az emberi kultúra hozzáállását 
és érzéseit az adott időszakban”. A szubjek-
tív szempontok alapján elvégzett színválasztás 
legutóbb a 16-1546-os kódjelű, „élő korall” elne-
vezésű, az érintetlen korallzátonyok egzotiku-
mát megtestesítő árnyalatra esett. A Pantone 
indoklása szerint az élénk, mégis finom, ener-
gizáló árnyalat a modern, felgyorsult életre, 
a magabiztosságra, és az új élmények megta-
pasztalása iránti vágyra utal.

A „legfeketébb” fekete
A Vantablack a világ legsötétebb 

anyaga, amelyet függőlegesen sora-
kozó szén nanocsövek hálózata, az 

úgynevezett VANTA alkot. A 2014-ben 
brit tudósok által létrehozott bevonat 

optikai csalódást okoz, mivel képes 
elnyelni az ultraibolya, a látható és az 

infravörös fény 99,96 százalékát.

A világ  
legélénkebb kékje
A 2009-ben Amerikában felfedezett 
YInMn (ejtsd: jinmin) nevű pigment két 
évszázad után az első komoly kihívója 
lehet az ultramarine alapú festékeknek. 
Az új pigment jóval tartósabb és élén-
kebb színt tud biztosítani a hagyományos 
kék festékekhez képest. A színstabilizá-
ció ugyanis továbbra is hatalmas kihívás, 
az eddig ismert pigmentek többsége 
ugyanis gyorsan fakul. Ilyen szempont-
ból a piros a legproblémásabb: még nem 
sikerült olyan verziót előállítani, mely egy 
idő után ne változna rózsaszínné.

életmód

112019. ÁPRILIS



„Ide azokkal a színekkel!”
Szereti a visszafogottságot, a minimál stílust, és bár saját magán óvatosan bánik 

az élénk árnyalatokkal, egyre szívesebben kísérletezik, mert hisz a színek erejében. 
Balsai Mónit sötétebb tónusú filmes szerepei után színes kihívás elé állítottuk.

FO
TÓ

: S
Á

R
O

S
I Z

O
LT

Á
N

 |
 S

T
Y

LI
N

G
: V

A
D

A
S 

M
A

R
IA

N
N

 |
 S

M
IN

K
: O

LÁ
H

 Z
S

Ó
FI

A
 |

 H
A

J:
 B

Ö
N

G
Y

IK
 B

A
LÁ

Z
S

R
U

H
A

: A
Z

Ú
R

K
É

K
 M

A
S

N
IS

 B
LÚ

Z 
É

S 
S

ZO
K

N
YA

 - 
R

O
B

E
R

T 
M

A
A

R
 |

 É
K

S
Z

E
R

E
K

 - 
C

&
A

 É
S 

H
&

M

R
U

H
A

: S
Á

R
G

A
 B

LÉ
Z

E
R

, P
U

LÓ
V

E
R

 É
S 

FE
H

É
R

 N
A

D
R

Á
G

 –
 Z

A
R

A
 |

 C
IP

Ő
 –

 H
U

M
A

N
IC

/A
LL

E
E

Legutóbb tavaly nyáron beszél-
tünk, akkor az éved egyetlen szabad-
ságára készültél, és nagyon el vol-
tál fáradva. De nem lassítottál… Túl 
vagy a Büszkeség és balítélet őszi 
bemutatóján, több hónapnyi Alvilág-
forgatáson, amikor napi 14–15 óra 
munka után esténként még színpadra 
álltál. Hogy vagy?
Még nagyon fáradtan. A forgatás akkora 
menet volt a színházi évad közben, hogy 
most nagyon jó, hogy nincsen más, csak 
az esti előadások. Egy nyugisabb idő-
szak kezdődik. Mindjárt.

Mindjárt?
Kaptam egy ellenállhatatlan felkérést 
Alföldi Robitól, aki a Budaörsi Latinovits 
Színházban rendez egy Élektrát. De ez 
olyan töltekezős dolog lesz. Játszom 
már itt vendégként egy másik darabban 
is, ami nagyon nagy siker volt, és most 
ugyanaz a csapat, plusz Robival pró-
bálni… Szóval ez jó lesz nagyon! Aztán 
a március 30-i bemutató után, mire bein-
dul a tavasz, érkeznek a virágok, az illa-
tok, mire jön a pezsgés…

…addigra te pont megpihensz.
Inkább úgy mondanám: hagyom, hogy 
körülvegyen a természet. Évek óta van 
egy tavaszi programunk Károllyal (Uj j 
Mészáros Károly, f ilmrendező, a szí-
nésznő párja – a szerk.), amit most 
is nagyon várunk. Mikor még épp-
hogy csak rügyeznek a fák, és minden 
tiszta szürke, akkor bukkan elő egy kis 
növény, a kikerics. Már gyerekkoromban 
is sokat hallottam róla, most pedig, hogy 
erdő mellett élünk, minden tavasszal 
kisétálunk a Pilisbe, és a nagy szürke-
ségben igyekszünk minél többet megta-
lálni ezekből a lila-sárga szőrös kis virá-
gokból. Nálunk ezek az év első színei.

Az Alvilág több hónapos „sötétsége” 
után szükség is lehet a feltöltődésre. 
Nem nyomott meg nagyon a sorozat 
hangulata?
De. Még a kollégák is kérdezték, hogy 
ilyen sok forgatási nappal hogyan 
bírom. Mire mondtam nekik, hogy az X 
(X – A rendszerből törölve) karakteréhez 

képest ez egy nagyon erős csaj, ami 
lendületet ad. A munka végére azonban 
kiderült, hogy az a rengeteg feszültség 
és ijesztgetés mind bennem maradt. 
Aztán, mikor végre lehetőségem nyílt 
négy óránál többet aludni, nem értet-
tem, miért álmodok össze annyi rémsé-
get. Akkor jött ki belőlem az összes fel-
dolgozandó feszültség.

Mivel kompenzálsz egy-egy ilyen 
húzós időszak után?
Pont a minap mosolyogtam magamon, 
hogy micsoda kis ruhát vettem fel – zöld 
volt és kockás, egy kis gallérral. A kollé-
gák meg is jegyezték, milyen csinos és 
üde vagyok, ami nagyon jólesett, mert 
még elég kimerültnek érzem magam. 
De az ellensúlyozás valahogy elkezd 
magától működni. Forgatásra menet 
nagyon praktikus a ruhaválasztásom: 
farmer, sok pulcsi, nagykabát. Aztán, 
ahogy visszatérek az életbe, elkezdek 

felvenni színeket, és ettől mindjárt 
a kedvem is jobb lesz. A forgatás utáni 
első szabadnapomon például rögtön 
kifestettem pirosra a körmeimet, és 
ezzel egy picit visszakaptam a nőiessé-
gemet. Ráadásul aznap este épp Molnár 
Ferenc Delilájában játszottam, amibe 
még bele is fért. De hát ez csak egy fél 
nap, mert másnap már más előadásom 
volt, amihez meg nem passzolt.

Sok az ilyen jellegű kötöttség?
Igen, viszonylag sok korlátozás van 
egy színész életében. Nem színezhe-
ted, nem vágathatod le a hajadat – 
nálam ez a mostani hosszúság határ-
eset, mert a Büszkeség és balítéletben 
kontyba kell fogni –, nem lehet műkör-
möd. Utóbbi, mondjuk, nem is hiá-
nyozna, nagyon nem én lennék. Nekem 
ezek nem okoznak problémát. Már azt 
is nagyon élveztem, hogy az Alvilágban 
végre befesthettem a hajamat barnára!

címlapsztori
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A hétköznapokon is visszafogottan 
„színezel”?
Szeretem, ha tisztaság van, ha valami 
egyszerű, letisztult. Az otthonunk is 
ilyen – sok látszó beton és fa, elég 
minimalista. Ez talán egyfajta kapasz-
kodó is a szétesős, rohanó életemben. 
Szóval nem vagyok egy tarka lány, de 
imádom például a mintákat. Másokon. 
Úgy nagyon tetszenek, aztán megve-
szem, hogy na, akkor én is – és végül 
képtelen vagyok felvenni. Három szín-
nél többet egyébként nem is tudok 
befogadni, viszont a szürke és pasz-
tellszíneimhez merész és jó kiegé-
szí tés például egy piros . Sosem 
gondoltam volna, hogy egyszer a ruha-
táramban is szerepelni fog. Azt vet-
tem észre, hogy a színes darabokhoz 

egyszerűen tudatosan kell igazod-
nom – a ruháimmal és a kedvemmel 
is. Sokszor viszont nincs időm megal-
kotni, hogy minden mindennel harmo-
nizáljon, mert annál gyorsabb tempó-
ban élek, és nem tudom megtervezni 
az öltözékemet.

Ha több időd lenne?
Akkor szívesen, de valójában meg még-
sem így vagyok összerakva. Vásárolni 
is úgy megyek, hogy veszek egy nagy 
levegőt, mert tudom, hogy kell, mond-
juk néhány pulóver. Rászánok egy dél-
előttöt, de ha három bolt után nem 
találom meg, amit kerestem, akkor 
köszönöm, befejeztem. Elunom, feszült 
leszek, és úgy érzem, hasznosabb dol-
gokra is fordíthatnám az időmet.

Praktikus gondolkodás.
Az is közrejátszhat ebben, hogy amíg 
bejutok a színházba, addig ugyan felve-
szek valamit, de a próbára úgyis átöltö-
zöm. Aztán este megint jelmezbe bújok. 
Az én ruháimat tehát valójában nem látja 
senki. Akkor meg minek öltözködjek?

És, ha nem te választasz?
Egyszer egy fotózáson jártam így. A sty-
list rengeteg színes holmit hozott, és úgy 
voltam vele, hogy én ezt itt most elenge-
dem, hagyom, hadd rendezzenek meg. 
A kedvéért felvettem olyan dolgokat is, 
amiket magamtól soha. Például egy cit-
romsárga kabátot. És annyira jó volt, 
hogy rám adta! Jó néha átlépni a saját 
határainkat, akár egy ruhadarabbal is. 
Úgy meg tudja változtatni az ember ked-
vét, de még a viselkedését is.

Till Attila egy közös filmbemutatótok 
alkalmával igazi kaméleonnak neve-
zett. Könnyen alkalmazkodsz?
Azt hiszem, igen. Ez biztosan amiatt is 
van, hogy sokszor kellett színészlakások-
ban élnem, amelyek elég pusztítóak: nem 
a legtisztább, legszebb helyek, de meg 
kell tanulni túlélni. Az elején például még 
vécédeszkát is vittem magammal, aztán 
kialakult egy túlélőcsomagom. Ebben 
volt egy hatalmas sárga sötétítőfüggöny, 
már-már terápiás jelleggel. Nem is a szín-
kavalkád miatt, mert már akkor is tartot-
tam a  minimalista irányt, inkább egy-
fajta védekezési mechanizmus lehetett. 
Sokszor annyira túl vagyunk pörgetve, 
hogy nagyon jó pihentetni a szemünket 
valamin, ami tiszta. De milyen érdekes! 
Most, ahogy kérdezed, így jön elő, meny-
nyire fontos volt ez nekem. Hogy a cit-
romsárga függöny évekig elkísért. Mert 
magától azt gondolja az ember, hogy 
a szín nem fontos, nem jellemző, pedig 
dehogynem!

Balsai Móni
Szabadúszó színésznő
Jelentősebb filmes szerepei: 
Társas játék, Válótársak, 
Liza, a rókatündér, Terápia, 
X – A rendszerből törölve, 
Alvilág.
Színpadi színészként 
a Centrálban és a Budaörsi 
Latinovits Színházban játszik.
41 éves, élettársa Ujj 
Mészáros Károly filmrendező.
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Karintia barátságos hely. Már-már 
arcátlanul kék tavai mellett 60 
gyógyforrással és 43 gleccser-

rel is büszkélkedhet, s ezek felfede-
zése a kevésbé tapasztalt túrázó szá-
mára sem lehetetlen. A terep a meleg 
évszakokban kifejezetten barátságos, 
így szinte bárki nyugodtan barangol-
hat a 2000 méteres magasságokban, 
ráadásul a hideg miatt sem kell aggód-
nunk, hiszen nyáron a tartomány nem 
kevesebb mint 200 fürdőzésre alkal-
mas tavának vízhőmérséklete a 25-26 
Celsius-fokot is elérheti.

Irány az Alpok–Adria!
Túraútvonalból bőven akad választék, 
így a kirándulást könnyen igazíthatjuk 
a saját vérmérsékletünkhöz és edzett-
ségi szintünkhöz. Választhatunk hosz-
szút, rövidet, könnyedet, keményeb-
bet, sőt akár határokon átívelőt is. 
Karintia legfőbb túraútvonala ugyanis a 
750 km hosszan kanyargó Alpok–Adria 
Túraútvonal, amely érinti Szlovéniát és 
Olaszországot is. A Großglockner alatti 
Franz-Josefs-Höhe kilátóponttól indul, 
s egészen a Trieszt alatti Adriai-partig 

Karintia hátizsákkal
A síszezonnak ugyan vége, Ausztria azonban ilyenkor megmutatja a másik arcát, és 

„a világ minden szépségével” csalogatja a természetbarátokat.

vezet, a teljesítése pedig közel másfél 
hónapot vesz igénybe. Mivel azonban 
ilyen hosszú kalandozásra csak keve-
seknek nyílik lehetőségük, a teljes táv 
fel van osztva összesen 43, átlagosan 
20-20 km-es szakaszra, amelyek kb. 
6 óra alatt kényelmesen teljesíthetők. 
Erőteljesebb tempóval egy nap alatt 
egyszerre akár két „adag” is magunk 
mögé utasítható, egy etapot azonban 
biztosan le tud sétálni szinte bárki.

Könnyed ízelítő
Ha kifejezetten csak egy napot szeret-
nénk túrázással tölteni, akkor érdemes 
a Sentiero dell’Amorén, vagyis a „sze-
relem útján” elindulni. Ezen a többféle-
képpen – 12–18 kilométer hosszan – is 

megtehető, kényelmes útvonalon Karintia 
esszenciáját kapjuk: szinte mindenhon-
nan páratlan kilátás nyílik a Millstatti-tóra, 
míg a távolból a Júliai-Alpok és legmaga-
sabb csúcsa, a Triglav dereng fel.

Nyári jeges kihívás
Haladóbb túrázóknak ajánljuk a Pas-
terze-gleccser 9 km-es útját, ame-
lyet június és szeptember között lehet 
kipróbálni. A köves, sziklás alpesi tere-
pen már esetenként a hágóvasnak, 
a beülőnek és a mászókötélnek is elő 
kell kerülnie ahhoz, hogy biztonságban 
fedezhessük fel a Großglockner lábá-
nál fekvő jégvilágot. Sőt az sem árt, ha 
fogadunk magunk mellé egy tapasztalt 
túravezetőt. 

Ha megunnánk a talpalást…
Bringatúra: tekerjünk végig az 510 
kilométeres Dráva menti kerékpárúton, 
vagy próbáljuk ki a hegyikerékpáros 
útvonalat Bad Kleinkirchheimben.
E-bike: ha nagyobb távokat szeretnénk 
megtenni az Alpokban, ez a tökéletes 
megoldás, s szinte bárhol bérelhető.
Bivakolás: aludjunk a csillagos ég alatt 
egy bivakszálláson a Millstätti-tónál vagy 
Althofenben egy fára épített házban.
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Rózsaszín
Dzsaipur, India

Az indiai Aranyháromszög egyik legfon-
tosabb városának épületeit 1876-ban fes-
tették rózsaszínre Viktória királynő férje, 
Albert herceg látogatására készülve. 
Az észak-indiai Rádzsasztán tartomány 
erődökkel körülvett városa azóta is ter-
rakotta rózsaszínben pompázik.

Piros
Marrákes, Marokkó

Marokkó egyik legjelentősebb kirá-
lyi városa, a vörösbe burkolózó Marrá-
kes magával ragadó hangulata az Ezer-
egyéjszaka meséinek világát idézi. 
A szűk utcácskákat mindenütt vörös 
épületek szegélyezik, az intenzív szín 
a szikrázó napsütésben és a naplemen-
tében egyaránt kellemes látványt nyújt.

Sárga
Versailles, Franciaország

A versailles-i sárga fogalommá vált 
a képzőművészetben. A kastély megál-
modója, XIV. Lajos Napkirálynak nevezte 
magát, így a palota homlokzatának min-
den négyzetcentimétere stí lusosan 
a napsárga intenzív okkeres árnyalatait 
viseli.

Hupikék
Júzcar, Spanyolország

A dél-spanyolországi Málaga tartomány-
ban található kisváros házait a Hupikék 
Törpikék című mozifilm promóciós kam-
pányának keretein belül festették kékre 
2011-ben. Az ideiglenesnek szánt húzás 
azonban annyi turistát vonzott, hogy a 
helyiek megszavazták, hogy maradjon 
a jellegzetes árnyalat.

Színpompás
Bo-Kaap, Fokváros,  

Dél-Afrikai Köztársaság
A Fokvárosban található Bo-Kaap város-
negyed a macskaköves utcácskákat 
szegélyező, a szivárvány szinte minden 
színé ben pompázó házairól híres. A hol-
land gyarmatosítók eredetileg rabszol-
gaszállásokat építtettek ide, a ma már 
főleg muszlim közösség tagjai később 
megvásárolták a házakat, amelyeket sza-
badságuk jeléül élénk színűre festettek.

Városi színkód
Megpillantunk egy színárnyalatot, és beugrik egy képkocka régmúlt 

nyaralásainkból. Nem csoda, hiszen bizonyos helyeket jellegzetes színeik 
legalább annyira meghatároznak, mint az ott található nevezetességek. 

Íme, néhány város, amelynek színkódja beleégett a retinánkba!

Hófehér
Aşgabat, Türkmenisztán

Türkmenisztán fővárosa joggal viselheti 
a „fehér” jelzőt. Aşgabat hivatalos épí-
tőanyaga a hófehér márvány, amelyet 
a középületeken arany díszítésekkel 
kombinálnak. Az elnök rendelete alap-
ján 2018 nyara óta az egységes város-
kép érdekében csak világos színű autók 
közlekedhetnek az utcákon.

BO-KAAP, FOKVÁROS, DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

DZSAIPUR, INDIA
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Bécs
A méltán elhíresült karácsonyi vásárok-
hoz hasonlóan húsvétkor is megjelen-
nek Bécs utcáin a különböző kézműves 
árukat és helyi gasztronómiai különle-

gességeket áruló standok. A zene váro-
sában természetesen húsvétkor sem 
maradhatnak el az elsőrangú zenei 
élményt nyújtó programok: a Bruno 
Walter Szimfonikus Zenekar húsvéti 
koncertjére az idén április 21-én, vasár-
nap kerül sor a Musikvereinben. A blues 
kedvelőinek pedig kihagyhatatlan a 
március 20-tól április 30-ig tartó Vienna 
Blues Spring fesztivál.

Prága
A térség egyik legkedveltebb húsvéti 
vására Prága történelmi negyedének 
szívében, az Óvárosi téren található. 
A helyi klasszikusok, a remek prágai 
sonka és a híres cseh sörök mellett 
érdemes megkóstolni az olyan ínyenc-
ségeket is, mint a középkori hagyomá-
nyokra visszatekintő mézsör. A vásár 
április 6. és 28. között látogatható, így 

bőven van lehetőségünk arra, hogy 
Közép-Európa egyik legszebb törté-
nelmi városrészében költsünk el egy 
húsvéti ebédet.

Málta
A mediterrán törpeállamban a húsvéti 
ünneplés nagyszabású és ceremoniá-
lis. A passiót szimbolizáló díszes szob-
rok és a lila-fekete bársonnyal feldíszí-

tett templomépületek között felvonuló 
tömeg karneválszerű hangulatot köl-
csönöz a Világörökség részét képező 
szigetországnak. A középkori erődít-
mények és barokk épületek tökéletes 
díszletként illeszkednek a tradicionális 
eseményhez, míg a kellemes klíma és 

a tengerpart közelsége miatt a mediter-
rán életérzés könnyedsége is átjárja az 
ünnepet.

Colmar
A franciaországi Colmar idén már 
másodjára nyerte el a legjobb húsvéti 
úti cél kitüntetést. A meghitt, falusi han-
gulatot árasztó vásár színes faházai az 
elzászi gasztronómia színe-javát tárják 
elénk. A legjobb elzászi borok, finom 
francia sütemények – főként a bárány 
alakú piskóta, a Lamala – és a csoki-
tojások ízkavalkádjától megrészegülve 
könnyen megérthetjük, miért került 
a rangsor élére a festői kisváros.

Sevilla

Az andalúz húsvét olyan különlegesen 
bizarr hagyományokkal társul, amelyek-
hez hasonlót sehol máshol nem látha-
tunk. A kúp alakú süvegekben és teljes 
arcot eltakaró csuklyákban, gyertyák-
kal vonuló nazarénusok és a bibliai ala-
kok óriási mását hátukon cipelő helyiek 
naphosszat tartó körmenete garantáltan 
maradandó nyomot hagy az autentikus 
élményre vágyó látogatókban.

Top 5 húsvéti célpont
Húsvétkor Európa-szerte előtérbe kerülnek a változatos helyi népszokások, 

emellett azonban mindenhol „kötelező” a tavasz köszöntése és 
a gasztronómiai különlegességeket felsorakoztató össznépi evés-ivás.
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utazás

A SEAT Tarraco csoporton belüli legmagasabb kombinált üzemanyag-fogyasztása 9,5 l/100km, CO₂-kibocsátása 214 g/km. A megadott 
értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában 
érvényesek.  A nevezett értékek WLTP szerint mértek, nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző 
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes 
többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is 
befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-
gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép illusztráció, 
többletfelszereltségeket is ábrázolhat. Részletes tájékoztatásért forduljon márkakereskedéseinkhez!

Az új
SEAT Tarraco.

Nagyméretű városi terepjáró azok számára, akik nem 
félnek a változástól. Akár 7 ülés és hatalmas tér, hogy 
kibontakozhass. Tűnj ki a tömegből egyedi, sportos 
külsejével, a dinamikus hátsó LED-ekkel és a 20”-os 
könnyűfém keréktárcsákkal! Készen állsz valami újra?

Seat_Tarraco_210x297.indd   1 2019.02.15.   13:40:56



Így neveld a virágodat!
A szürke tél után tavasszal minden érzékünk kívánja a frisset, 

a szépet, a színeset. De mitől lesz szép a balkonunk, és mit kíván 
a virágláda? Összeszedtük a legfontosabbakat.

szeleknek, és jellemzően szárazabb is az 
ideálisnál. Ezenkívül nem mindegy, hogy 
napos vagy inkább árnyékos, és meny-
nyire van forgalmas helyen. Amennyiben 
sok autó közlekedik alatta, a fűszernö-
vényeket ne ott neveljük, hiszen azok 
beépítik magukba a káros anyagokat, 
így fogyasztásra már nem alkalmasak.
Dézsában mutat igazán jól a melegigé-
nyes levendula, amelynek tavasszal visz-
sza kell vágni a szárait, ágait kb. egyhar-
madig, illetve a színpompás kristályvirág 
és cserjés margitvirág is, amely június-
tól szeptemberig hozza fehér, sárga vagy 
rózsaszín virágait.
A kakastaréj – az idén trendi is – láng-
nyelvekre hasonlító, élénkvörös, sárga 
vagy narancssárga virágzata mindig 
mindenhol energiát sugároz és elbűvöli 
a szemlélőt. A Magyarországra nemesí-
tett Arrabona változata ráadásul jól tűri 
az itteni szeszélyes időjárást, így erké-
lyen, kertben vagy parkokban is megél.

Fűszerek az ablakból
Ha a színek mellett az illatok és az ízek is 
fontosak, nevelhetünk a balkonon fűszer-
növényeket is. Mivel mediterrán szárma-
zású, a meleg, száraz, napos helyet ked-
veli a levendula, a rozmaring, az oregánó, 
a bazsalikom, a zsálya, a kakukkfű és a 
koriander. Velük ellentétben árnyékban 
is boldog a menta, amelynek rengeteg 
különleges fajtája van, vagy éppen a pet-
rezselyem, amely még a telet is képes 
túlélni kint. A tápanyaggal enyhén dúsí-
tott tőzeg és vályogföld keveréke opti-
mális a fűszernövényeinknek, de eze-
ket inkább palántaként vásároljuk meg 
a bizonytalan korú vetőmagok miatt.

Ha eddig csak álmodozón nézegettük 
az erkélyünket, és elképzeltük, milyen 
kellemes lesz majd kint üldögélni nyá-
ron a virágok között, áprilisban végre 
a tettek mezejére léphetünk. Bár a 
májusi fagyosszentek idején még oda 
kell figyelni, már áprilisban elkezdhet-
jük kiköltöztetni a hidegtűrőbb fajtákat 
a friss levegőre.

A legfontosabb  
tél utáni teendők

Ha kint telelt valamelyik növényünk, az 
első lépésünk az legyen, hogy eltávo-
lítjuk róla az esetleges fagyási sérülé-
seket. Ha egy ágrész megkapargatva 
zöld, akkor nem fagyott el, ha azonban 
szürke, akkor elhalt.
Benti virágainkról szedjük le az elnyílt 
részeket, a kinti hagymás növényeknek 
(pl. tulipán) távolítsuk el a termését. Az 
edényben, cserépben nevelt növénye-
ink kapjanak granulátum formájú műtrá-
gyát, az új virágok pedig kerüljenek 
jobb minőségű balkonföldbe. A balkon-
ládák földjéről óvatosan távolítsuk el a 
felső réteget, és cseréljük új, tápanyag-
ban gazdagabb földre. Ha alulra drén-
réteget teszünk, biztosítjuk a gyökerek 
szellőzését és a vízelvezetést: kavicso-
kat vagy agyaggolyókat töltsünk a láda 
aljába, ezt fedjük le fátyolfóliával, ami 
megakadályozza a föld kimosódását. 
Ezután következhet a földréteg.

Eközben a dézsás és évelő növények 
már felébredtek: növelni kell a vízadag-
jukat, és tápoldatot is biztosítani kell 
számukra.

Új védencek
Ha van még helyünk az erkélyen vagy 
a kertben, akkor most beszerezhetjük 
a színpompásnak ígérkező virágkez-
deményeket. Alapszabály, hogy bár az 
egynyáriak valóban csak egy nyáron át 
virágoznak, viszont sokuk meglehető-
sen hosszú ideig bírja. Ezzel szemben 
az évelő növények gyakran csak egy 
rövid időszakban mutatják meg magu-
kat teljes pompájukban, ezt tehát érde-
mes szem előtt tartani a tervezésnél.
Az is lényeges, hogy jó minőségű 
magokat vagy palántákat vegyünk: jel-
lemzően kertészeti szakáruházakban 
érdemes vásárolni, illetve a jártasab-
bak az interneten is próbálkozhatnak, 
de ez utóbbihoz nem árt némi tapasz-
talat. A fűszernövényeknél mindenkép-
pen meg kell nézni a lejárati dátumot, 
ugyanis csak a friss magok kelnek ki.
Az ültetésnél csoportosítsunk úgy, hogy 
az azonos fény-, víz- és talajigényű virá-
gok kerüljenek egy ládába, de arra is 
ügyeljünk, hogy minden évszakra jus-
son virágzó fajta.

Ki jön az én házamba?
Ha balkonon neveljük a virágainkat, 
több dolgot is szem előtt kell tartani. 
Először, hogy a balkon általában kitett a 

Szerezd be  
nálunk!

A MOL töltőállomások is készülnek 
a tavaszra, a legjobb Fiskars terméke-
ket kizárólag nálunk tudod beszerezni! 
(5 matrica összegyűjtése esetén)

Ültetőkanál
Könnyű és tartós műanyagból készült, 
lekerekített formájának köszönhetően kevés 
kárt okoz a talajban és a gyökerekben, így 
tökéletes ültetéshez és átültetéshez. 

1299 Ft

Ültetőkapa
Ültetéshez és gyomláláshoz is ideális,  
könnyen tisztítható, praktikus és helytakarékos.

1999 Ft

Ültetővilla
Akasztólyukkal ellátott, rozsdamentes  
villa, igazi segítség a szezonindító kerti 
munkákban.

1299 Ft

Metszőolló 
Ergonomikus, akár kis kézmérethez is ideá-
lis eszköz, mellyel gyerekjáték lesz a 2 cm-nél 
vékonyabb szárú növények metszése.

4999 Ft

Fűnyíró olló 
A gyep szegélyeinek nyírásához és a díszfák, 
sövények formára vágásához is nagy segítség, 
hiszen 360°-ban forgatható, az ujjvédelemnek 
hála pedig biztonságos is.

6999 Ft

Sövénynyíró 
Kis erőkifejtés mellett is nagy telje- 
sítményre képes, hála a jól kialakított  
pengéknek és a könnyű nyélnek. 

10 999 Ft vagy 9999 Ft 
+ 250 Multipont

Ágvágó
A hagyományos ág- 
vágókhoz képest 3,5-szer nagyobb erőkifej-
tésre képes, így hasznos segítő a max. 3,5 cm  
átmérőjű kemény és száraz ágak vágásában.

7499 Ft

aktív
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Megszomjaztál?
Ha egy hűsítő teára vágysz, 
a MOL töltőállomásokon többféle 
ízesítés közül is választhatsz.

San Benedetto  
Ice Tea 
(0,5 l, többféle)

309 Ft/db
618 Ft/l

Hozzávalók:
•  200 g liszt
•  350 ml tej
•  100 ml szódavíz
•  2 tojás
•  50 g vaj
•  70 ml olaj
•  100 g húsos szalonna
•  1 csokor medvehagyma
•  1 póréhagyma
•  200 ml tejföl
•  só

Medvehagymás palacsinta

Medvehagymapesto

Hozzávalók: 
•  2 nagy csokor medvehagyma
•  100 g kesudió
•  100 ml olívaolaj
•  50 g parmezán
•  1 nagy csipet só

A kesudiót száraz serpenyőben meg-
pirítjuk és pépesre őröljük az összes 
többi hozzávalóval, a felaprított med-
vehagymával, a lereszelt parmezán-
nal, az olívaolajjal és a sóval együtt. 
Eredetileg mozsárban készül, de 
időt és energiát spórolhatunk, ha a 
munka nehezét a robotgépre bíz-
zuk. Használhatunk tetszőleges ola-
jos magvakat, akár fenyőmagot vagy 
diót, és természetesen a medve-
hagymát is helyettesíthetjük bazsa-
likommal, de akár maradék retek- 
vagy rukkolalevéllel is. Tökéletesen 
passzol tésztákhoz, de feldobha-
tunk vele zöldséges fogásokat vagy 
bruschettát is.

A tojásokat elkeverjük a tejjel, a szó-
davízzel, egy csipet sóval és a liszt-
tel. Hozzá adjuk az olvasztott vajat 
és a felaprítot t medvehagymát. 
Pihentetjük fél órát, majd kevés ola-
jon egyenként kisütjük a palacsintá-
kat, amelyeket a hagyományos édes 
változatnál vastagabbra, kb. 1–1,5 mm 
vastagságúra süthetünk. A szalonnát 
megpirítjuk, hozzáadjuk a felcsíko-
zott póréhagymát, majd pár perc alatt 
összepároljuk. Ezzel, valamint tejföllel 
töltjük a palacsintákat.

Ahogy az időjárás lassan egyre enyhébbé válik, számos, utoljára ősszel 
látott szín kerül vissza a konyhába, köztük a zöld az első zsenge hajtások 

megjelenésével. Lássuk a legizgalmasabb recepteket!

A tavaszhozó zöld

gasztro
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Snidlinges hollandi mártás

Hozzávalók: 
•  100 g vaj
•  3 tojássárgája
•  100 ml víz
•  2 evőkanál citromlé
•  egy csokor snidling
•  só, bors

Egy lábast félig megtöltünk vízzel, és 
éppen csak gyöngyözve forraljuk. A tete-
jére teszünk egy kerek aljú fém- vagy 
üvegtálat, amelyben elkeverjük a tojáso-
kat a vízzel, és habverővel addig habo-
sítjuk, amíg elkezd besűrűsödni. Ekkor 
lassanként hozzácsorgatjuk a langyos 
olvasztott vajat. Miután lágy és krémes 
állagú keveréket kaptunk, hozzáadjuk az 
apróra vágott snidlinget, a citromlevet, 
sózzuk és borsozzuk. Víz helyett hasz-
nálhatunk fűszerekkel összeforralt fehér-
bort is, snidling helyett pedig bármilyen 
más zöldfűszert. Tökéletes kiegészítője 
zöldséges ételeknek, grillezett spárgá-
nak vagy halaknak, de a buggyantott 
tojásnak is remek kísérője lehet a klasz-
szikus recept tavaszi változata.

Medvehagymás,  
cheddaros muffin

Hozzávalók: 
•  250 g finomliszt
•  250 ml tej
•  100 g vaj
•  2 tojás
•  fél csomag sütőpor
•  1 csokor medvehagyma
•  100 g cheddar sajt
•  csipetnyi nagyobb szemű tengeri só

A medvehagymát felaprítjuk és a nagy 
szemű sóval pépesre törjük egy mozsár-
ban. A lisztet elkeverjük a tej jel, az 
olvasztott vajjal, a tojásokkal, a sütőpor-
ral, valamint a medvehagymával. A saj-
tot nagyobb kockákra vágjuk. A tésztát 
muffinformába töltjük, mindegyik muffin 
közepébe egy-egy sajtkockát teszünk 
úgy, hogy a tészta elfedje. 180 fokra 
előmelegített sütőben 20–25 perc alatt 
készre sütjük. Reggelire és uzsonnára is 
kiváló, adhatunk hozzá még olajos mag-
vakat, sonkát vagy egy kevés apróra 
vágott kolbászt is.

gasztro
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KERTÉSZKEDÉSBEN IS 
HAZAI PÁLYÁN
VAGYUNK  
SZEZONÁLIS FISKARS KERTI ESZKÖZÖK CSAK 
A MOL KUTAKON AKÁR 44% KEDVEZMÉNNYEL.

A promóció időtartama: 2019. 04. 01 – 2019. 06. 23.

További részletek a MOL töltőállomásokon és a fiskars.mol.hu weboldalon.
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Miért kell a reggeli?
Öltözés, rohanás, indulás – annyi mindennel el kell készülni 

reggel, hogy gyakran pont a reggelire nem jut már idő.  
Íme öt érv, hogy miért ne hagyjuk ki.

1 Ha reggelente félig csukott 
szemmel kóválygunk ki a kony-
hába kávézni, esetleg egészen 

a munkahelyig tart ez az állapot, 
ideje változtatni. A reggeli étke-
zés éberré és elégedetté tesz, és 
összességében jobb fizikai és men-
tális állapotban érzik magukat azok, 
akiknek szerepel a napi rutinjában. 
Ugyanakkor a finomított lisztet és 
cukrot tartalmazó péksütemények 
nem vezetnek a fenti eredményre.

2 Azok, akik reggeliznek, na gyobb 
eséllyel teljesítik a napi öt adag 
gyümölcs kritériumát, ami töb-

bek között a rák megelőzését is szol-
gálja. Reggel, kipihenten még hajla-
mosabbak vagyunk egészségesebb 
ételek mellett dönteni, míg a nap elő-
rehaladtával, egyre jobban kifáradva 
a könnyebben elérhető, egészségte-
lenebb ételek után nyúlunk. Aki nem 
reggelizik, általában nem fogyasztja 
el az öt adag gyümölcsöt, viszont 
több cukrot visz be a szervezetébe 
a nap folyamán.

3 Aki kihagyja a reggelit, azt az 
üzenetet küldi a szervezeté-
nek, hogy aznap tartalékolnia 

kell. Így hiába az el nem fogyasz-
tott kalóriák, mert a kalóriaégetés 
nem indul be időben, a vércukor-
szint viszont megnyújtott táplálék-
beviteli szünet után egyszer csak 
leesik: ilyenkor pedig hajlamosab-
bak vagyunk cukros, magas szén-
hidráttartalmú ételeket választani. 
A kutatások azt mutatják, hogy nem-
csak a testtömegindexük alacso-
nyabb azoknak, akik rendszeresen 
reggeliznek, de a koleszterinszint-
jük is.

4 Ahhoz, hogy a reggelizés 
elérje a célját, rostokat, fehér-
jét, némi szénhidrátot és jó 

zsírokat kell fogyasztani. A mennyi-
séget tekintve azonban nem kell túl-
zásba esni: aki túl sokat reggelizik, 

nap közben is többet eszik. És hogy 
mi kerüljön a tányérunkba? Nem 
egyszerre, de ezek közül érde-
mes szemezgetni: gyümölcs, zöld-
ség, teljes kiőrlésű, magos pékáru, 
mandula, dió, avokádó, zabpehely, 
natúr joghurt vagy kefir, narancslé, 
tojás. Kerüljük viszont a cukrozott 
gabonapelyheket és a f inomított 
szénhidrátokat.

5 Sokan azzal hárítják a reggeli-
zést, hogy nem éhesek ébredés 
után. Ennek egyrészt a nem túl 

késői és könnyű vacsorával lehet ele-
jét venni – ha egész éjjel emésztünk, 
valóban nem leszünk éhesek reggel 
–, másrészt, ha felkelés után egy-két 
órán belül megreggelizünk, még idő-
ben vagyunk. Az emésztést beindít-
hatjuk egy pohár meleg vízzel vagy 
gyümölccsel is, de egy rövid séta vagy 
futás is meghozza a reggeli étvágyat.

Reggelizz a Fresh  
Corner Kávézóban!
Mindegy, hogy hétköznap vagy 
hétvégi brunch, a Fresh Corner 
Kávézó (1075 Bp., Károly krt. 11.) 
reggeliválasztékából mindenki 
megtalálhatja a kedvencét.

Eggs Benedict 
Kecskesajttal 

2299 Ft
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Fresh Corner

OPEL JUBILEUMI
SUV MODELLEK
Válasszon kíváló ár-érték arányú jubileumi 
SUV modelleink közül!
www.opel.hu

NÉMET MINŐSÉG. MINDANNYIUNKNAK.

*  Az ár kedvezményes ajánlott bruttó fogyasztói ár és a készlet erejéig érvényes. Az akció 2019. január 1. – március 31. között, az akcióban részt vevő Opel márkakereskedésekben megrendelt 
autókra érvényes. Az Opel Southeast Europe Kft. és az akcióban részt vevő Opel márkakereskedések fenntartják a jogot az ajánlatok megváltoztatására, illetve visszavonására. Részletek 
és konkrét árajánlatok az akcióban részt vevő Opel márkakereskedéseknél elérhetők. A 4 550 000 Ft-os kedvezményes ár a Crossland X 1.2 l-es, 81 LE-s Best felszereltségű modell vásárlása 
esetén, március 31-ig érvényes.

A modell átlagfogyasztása (vegyes) 4,7–7,2 l/100km, CO2 kibocsátása 123–162 g/km. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok tájékoztató jellegűek és az egyes modellek 
összehasonlíthatóságát szolgálják. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO2-kibocsátási értékek alakulását a jármű jellemzőin túl számos más tényező is befolyásolja (pl. a vezető magatartása,
forgalmi viszonyok, útminőség, időjárási körülmények, a jármű terhelése, műszaki állapota, a gumiabroncsok és az üzemanyag minősége, a klímaberendezés használata). Emiatt az Opel a 
megadott adatok és a tényleges fogyasztás közötti esetleges eltérésből eredő felelősségét kizárja. Részletekért tekintse át tájékoztató anyagunkat, mely minden márkakereskedésben elérhető.

A képen extraként választható, feláras felszerelés is látható. A képen látható autók illusztrációk.

**  A minden járműhöz kínált 5 év garancia 2+3 év kiterjesztett garanciát takar, legfeljebb 100 000 km futásteljesítményig. A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú 
teljes jótállás. A Meghosszabbított Jótállás időtartama az új járművekre vonatkozó alap gyártói 2 éves, korlátlan futásteljesítményre szóló jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3 évig, 
de legfeljebb 100 000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb) terjed ki.

OPEL CROSSLAND X MÁR

4 550 000* FT-TÓL
5 ÉV GARANCIÁVAL**

0000_120Years_3erRange_GRANDLANDX_PM_SP_210x297_HU_V03.indd   1 20.02.19   15:19



Ritmusos tavasz

Papp László Budapest Sportaréna

Karthago 40 év együtt
április 13., 20 óra

A 40. születésnapját ünneplő Karthago jubileumi kon-
certje valódi nosztalgia a magyar rockdallamok rajon-
góinak. A zenekar, amelyben az alapítás óta nem volt 
tagcsere, tíz év után új albumot jelentetett meg, de a 
fergeteges bulinak ígérkező koncerten olyan régi slá-
gereket is hallhatunk, mint az Áruló, a Lépd át a múltat 
vagy a Requiem.

Hazai és nemzetközi rockritmusokat és gasztronómiai fesztivált 
ajánlunk az év legszeszélyesebb hónapjára.

Papp László Budapest Sportaréna

The Dire Straits Experience
április 4., 20 óra

Bár a rocktörténet egyik legsikeresebb zenekara, 
a Dire Straits eredeti formációja már a múlté, a tagok 
újra összeálltak, hogy a saját maguk által teremtett 
rockuniverzumot újjáélesszék. Mark Knopflernek, az 
együttes egykori fantasztikus gitárosának helyét ezút-
tal Terence Reis veszi át, és elhangzik majd a jól ismert 
Romeo and Juliet és a Sultans of Swing is.

Várkert, Gyula

Gyulai Pálinkafesztivál
április 12–14.

A Dél-Alföld egyik legnagyobb gasztronómiai rendez-
vényén, „a pálinka fővárosában” ismerkedhetünk meg 
a legnépszerűbb magyar hungarikum különlegessé-
geivel. A látványfőzésnek, gasztronómiai bemutatók-
nak és könnyűzenei koncerteknek a gyulai vár ad ott-
hont, de az Almásy-kastélyban is lesznek programok. 

Babilon Kiadó

Mi MICSODA Junior
Közlekedés

A Mi MICSODA Junior könyv-
sorozat legújabb kötete a 
közlekedés alapvető szabá-
lyaival ismerteti meg a gye-
rekeket. A valós közlekedési 
helyzeteket bemutató vidám, 
részletgazdag rajzok segíte-
nek megjegyezni, hogy mi 
mindenre kell figyelni a biz-
tonságos közlekedéshez. 
Az interjúk, a játékos felada-
tok és a kukucskálók élmény-
nyé teszik a szülővel közös 
vagy nagyobbaknál az önálló 
olvasást. 

kultúra

28 2019. ÁPRILIS

A bemutatott autó egy HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport Modern Steel Metallic színben. Vegyes üzemanyag-fogyasztása és CO2-
kibocsátása WLTP mérés szerint 6,7-7,1 l/100 km és 151-162 g/km; NEDC mérés szerint 5,9-6,0 l/100 km és 135-137 g/km. Az adatok 
 az EU szabályozásainak megfelelő tesztekből származnak, összehasonlítási célt szolgálnak, a valós adatok eltérőek lehetnek.

Sport

Új erő
hajtja 

Új

J453749_19YM HR-V Sport_210x297mm_Fresh_HU_v1.indd   1 14/03/2019   12:28



Egy tó, tengernyi 
program!
Már májusban elindul a MOL 
Nagyon Balaton

Elő a naptárral és a fesztiválszettek-
kel, mert májusban hetedszer is elindul 
a MOL Nagyon Balaton programsoro-
zata! Az idén is négy kompkoncert várja 
azokat, akik a Balaton közepén szeret-
nének egy felejthetetlen zenei élményt: 
a sorban az első a május 24-i Punnany 
Massif-koncert, amely egyben a rendez-
vénysorozat nyitóeseménye is. A június 
a Nemzeti Regattával, Magyarország 
településeinek vitorlásfesztiváljával 
indul, júliusban Paul Kalkbrennerrel 
buliz hatunk a Balaton Soundon, augusz- 

A MOL és a TOTAL egyesíti erőit
4000-rel több töltőállomáson használható  
a MOL üzemanyagkártya

Megállapodás született a MOL és a TOTAL között: a két vállalat köl-
csönös üzemanyagkártya-elfogadási partnerségével több mint 4000 
töltőállomással növekedett a MOL Group Gold Europe üzemanyag-
kártyát elfogadó hálózata öt nyugat-európai országban, így téve köny-
nyebbé a vállalati ügyfelek európai utazásait. 2019 februárjától már 
Németország, Franciaország, Belgium, Luxemburg és Hollandia vala-
mennyi TOTAL töltőállomása várja a MOL-csoport kártyatulajdonosait. 
A megállapodás eredményeként a MOL-csoport kártyáit már közel 
7000 európai töltőállomás fogadja el.

Kávézz nálunk zöldebben!
Újrahasznosított pohárgyűrűk  
a forró italokhoz

Április 22-től, vagyis a Föld napjától nemcsak új 
dizájn várja a Fresh Cornerek vásárlóit az elvite-
les poharakról ismert pohárgyűrűkön, de azok 
alapanyaga is változik: 100%-ban újrahasznosított 
hullámkartonra. Az újrahasznosított, visszanyert 
papírrost gazdaságos alternatívája az eredeti facsi-
szolatnak, ráadásul a használata közvetett módon 
az erősen üvegházhatású metángáz termelődését 
is csökkenti. A pohárgyűrű gyártása oldószermen-
tes nyomtatással, vizes bázisú festékkel történik, az 
elhasznált darabok pedig a hulladékgyűjtőbe téve 
100%-osan újrahasznosíthatók.

 tusban pedig a Bastil le érkezik a 
Strand Fesztiválra, de világsztárok-
kal találkozhatunk a VeszprémFesten, 
a Művészetek Völgyében és a Paloz
naki Jazzpikniken is. Kétnaposra bővül 
a 2018-ban telt házzal debütáló bog-
lári Balaton Piknik, egész nyáron 

Mindenkire gondoltunk
F E S Z T I VÁ L O Z U N K ,  N Ö V E K S Z Ü N K ,  „ Z Ö L D Ü L Ü N K ”

„üzemel” a Kultkikötő nyári színháza, 
a Plázs Siófokon június elejétől július 
végéig lesznek szabadtéri kon certek. 
Zamárdiban a B my Lake és a Red 
Bull Air Race, Balatonfüreden pedig 
a Könyv–Bor–Jazz Fesztivál lesz 
kihagy hatatlan.

MOL-hírek

30 2019. ÁPRILIS

Az akcióban csak a kijelölt MOL töltőállomások vesznek részt. 
Kupon csak egyidőben, ugyanazon alkalommal történő  
30 liter MOL ECO+ autógáz vásárlása esetén jár.  
Az akció időtartama: 2019. április 1. – 2019. május 15.  
A kuponok beváltásának határideje: 2019. május 31.  
Az akció szabályzata megtalálható a www.mol.hu  
weboldalon és az akcióban részt vevő töltőállomásokon.

TANKOLJON MINIMUM  
30 LITER MOL ECO+ AUTÓGÁZT  
ÉS GARANTÁLTAN ÖNÉ  
A 300 FT ÉRTÉKŰ GÉPI AUTÓMOSATÁSI 
KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ KUPON! 

TÖLTŐDJÖN FEL 
KEDVEZMÉNNYEL 
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!
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(0,5 l, többféle)

–500 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 500 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 500 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható 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. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.



TOPJOY ICE TEA 
(0,25 l)

–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. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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LINDOR ASSORTED
(200 g)

–300 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 300 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 300 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. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.



Vodafone Pre  
Tuti + SIM-csomag
–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 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. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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Muffin
–200 Ft

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

A kupon 200 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal két 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. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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Hell
(0,25 l, többféle)

2 db vásárlása esetén 

279 Ft/db
1116 Ft/l

Pickstick
(60 g, többféle)

A Pickstick termékek  
dupla annyi Multipontot érnek!

Pringles
(160 g, 165 g, többféle) 

899 Ft/db
5619 Ft/kg, 5448 Ft/kg

Airwaves caffeine
(18,8 g, többféle)

999 Ft/db
53 138 Ft/kg

Schogetten csokoládé
(100 g, többféle)

2 db vásárlása esetén 

359 Ft/db
3590 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.
 V

Á
G

D
 K

I  VÁGD KI  V
Á

G
D

 KI  VÁGD KI 

KUPON- 
AKCIÓ!

HÚSVÉTI KÖLNI 
(15 ml) 

499 Ft/db
33 267 Ft/l

Pepsi Ginger, Black, Lime,  
és Black cherry

(0,5 l)

2 db vásárlása esetén 

319 Ft/db
638 Ft/l

Sauska rozé
(0,75 l)

2190 Ft/db
2920 Ft/l

MOL-akciók
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Mester a gáton
Szenvedélyes edző, aki elsősorban a folyamatos fejlődésben és a küzdelem 
erejében hisz. Ifjabb Tomhauser Istvánnak jelentős szerepe van abban, hogy 

a magyar gátfutók mostanra a világ élvonalában versenyezhetnek.

ifj. Tomhauser István
——
atlétikaszakedző (gátfutás), 
testnevelő tanár
Tanítványok legjobb eredményei:
•  Kiss Dániel, 110 m gátfutás, 

Európa-bajnokság III. hely, 
2010, Barcelona

•  Baji Balázs, 110 m gátfutás, 
világbajnokság III. hely, 2017, 
London

„Minden edzésnek megvan a maga öröme: a válogatott, 
a világversenyekre készülés a szakma csúcsa, de nagy 
élmény a fiatalabbakkal is foglalkozni: ők csillogó szem-
mel jönnek edzésre, és még gyermeki őszinteséggel néz-
nek a sportra” – meséli ifjabb Tomhauser István, aki a mai 
napig több korosztállyal foglalkozik párhuzamosan, és a 
sikerek minden területen motiválják.
Édesapja elismert atlétikaedzőként dolgozott, így gye-
rekként természetes volt a sporthoz való kötődése. 
Tízévesen kezdett el atletizálni, és már fiatalon az edzői 
szakma felé fordult az érdeklődése. „A gátfutás az atlétika 
extrém sportja: a gyors száguldás közben le kell küzdeni a 
félelmet. Egy pályafutás során mindenki esik kisebbeket, 
nagyobbakat. Aki ebből feláll, leporolja magát, és ráfut 
még egyszer úgy, hogy közben nem okoz neki lelki trau-
mát, abból lehet kiváló gátfutó.” Az Európa-bajnoki bronz-
érmes Kiss Dániel volt az első versenyzője, aki nemzet-
közi szinten kiemelkedő eredményeket ért el, több mint tíz 
éve edzi a világbajnoki bronzérmes gátfutó Baji Balázst, 
és négy olyan versenyzője is van, akik jó eséllyel ott lehet-
nek a 2020-as tokiói olimpián.
Megtisztelőnek érzi, hogy megkaphatta a MOL Mester-M 
Díjat, bár nem érzi magát igazán mesternek: edzőként 
inkább a folyamatos fejlődés és az örök elégedetlenség 
hajtja. Min kellene változtatni, hogyan lehetne még egy 
kicsit jobban? – teszi fel magának a kérdéseket. „A spor-
tolóktól kapott visszajelzések esnek a legjobban, ami-
hez nem is mindig kellenek szavak: az elismerés ott 
lehet egy tekintetben, egy mosolyban, egy kézfo-
gásban. Ha közben még díjazzák is a munkámat, 
az már csak hab a tortán.”

példakép
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HELYI ÉRTÉK PROGRAM

Szavazatoddal segíts egy helyi civil szervezetnek, hogy terveit 
 megvalósítsa és ezzel a helyi közösség fejlődéséhez hozzájáruljon!

A Helyi Érték Program második fordulójába jutott szervezetek 
között közönségszavazás dönt. A legtöbb szavazatot begyűjtő 
szervezet elnyeri a MOL Alapítvány 500.000 Ft-os támogatását. 
Szavazni 2019. április 1–22. között a kijelölt MOL benzinkutakon 
lehet. Keresd a kuponokkal ellátott szórólapokat a kutakon!

Szabályzat és bővebb információ: www.molalapitvany.hu

A TE SZAVAZATOD IS SZÁMÍT!

ADJ LENDÜLETET
HELYI KÖZÖSSÉGEDNEK!
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