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Kedves Olvasó!
Indul a fesztiválszezon, így a Fresh magazin hasábjain
is a szabadtéri rendezvényekre hangolódunk. Többek
közt azzal, hogy a MOL Nagyon Balaton egész éves
programjainak legjavát szedtük csokorba: bőven van
miből válogatni, hiszen a gasztro- és sportrendezvények mellett zenei és művészeti események is várják a közönséget
a Balaton partján, ahol hazánk egyik legkedveltebb fesztiválzenekara, a Quimby
is fellép. Velük a magyar tengerhez
fűződő élményeikről, emlékeikről
beszélgettünk. Sűrűn indul tehát a
nyár, jó hír azonban, hogy a Fresh
Cornerek kínálatában megismert,
kedvenc forró és jeges italainkról
a fesztiválokon sem kell lemondanunk, hiszen több fesztiválon
is ott leszünk. Hogy pontosan
hol, arról e lapszámunkban
szintén írunk.
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A feltüntetett modell egy ötajtós Civic 1.5 VTEC Turbo Sport Plus Rallye Red színben. Üzemanyag-fogyasztására és CO2-kibocsátására vonatkozó adatai NEDC-mérés szerint: 4,8-7,1 l/100 km
és 109-161 g/km; WLTP-mérés szerint 5,3-8,4 l/100 km és 119-190 g/km. Az adatok az EU által szabályozott mérések alapján kerültek megadásra, összehasonlíthatóság céljából. A valós
körülmények között mért adatok változhatnak.
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autós hírek

Értelem és érzelem
Míg egyes gyártók elektromos vonalon erősítenek, mások, még ha eltérő
szinten is, de továbbra is a látványra és a vezetési élményre koncentrálnak.

Aston Martin Vantage AMR
A brit márka a nagyobb vezetési élményre vágyók számára fejlesztette ki a Vantage modell új változatát. A 4,0 literes, V8-as
motor 503 LE maximális teljesítményét és 625 Nm forgatónyomatékát 7 fokozatú manuális versenyváltó, valamint differenciálmű
közvetíti a hátsó kerekek felé. A 200 darabos limitált szériában
készülő Vantage AMR esetében a kerámia fékrendszer is segít a
95 kg-os súlycsökkentésben, így az autó 3,9 mp alatt gyorsul fel
100 km/h-ra, végsebessége pedig 313 km/h.

röviden
Üzemanyagcellás Audi?

Suzuki Swift Sport Katana

Volkswagen ID.3

Bár a Suzuki a „mi autónk”, ezt a különleges kivitelű Swift modellt Magyar
országon legfeljebb csak szürkeimportból lehet majd beszerezni. A Sport
Katana kivitel kizárólag a holland
piacra készül, és csupán 30 példányban. A legendás Suzuki Katana motorkerékpárnak emléket állító egyedi változat számos optikai elemmel tűnik ki,
a különleges fényezés mellett 18 colos
OZ keréktárcsákat, ültetett futóművet és
sportkipufogó-rendszert is kapott. Belül
sportkormány, bőrkárpit és Katanalogók dobják fel a hangulatot.

Hivatalosan csak az őszi Frankfurti Autó
szalonon debütál majd a Volkswagen
elektromos ID-modellcsaládjának első
szériagyártású tagja, de a német gyártó
az előértékesítés megkezdésekor már
bemutatta a kompakt villanyautó álcázott változatát. Az ID.3 típusnévvel jelölt
jármű három különböző akkumulátorteleppel rendelhető, így a maximális hatótáv 330, 420 vagy 550 km lehet majd.
A gyártás az év végén indul, az első
30 ezer vásárló egy évig ingyen töltheti
fel az autóját.

Hyundai Ioniq
Delta 4 × 4 Duster
A Dacia Duster Európa-szerte töretlen népszerűségnek
örvend, a terepkiegészítőket kínáló német Delta 4 × 4 pedig
azoknak segít, akik egyedivé szeretnék tenni saját modelljüket. Az 5 mm-es alvázvédő lemezt, 30 mm-es hasmagasság-emelést, Goodrich All-Terrain terepgumikat, gallytörő
rácsot, csörlőt, tetőcsomagtartót és LED-es tetőfényeket
magába foglaló off-road csomag természetesen nemcsak
optikailag javít a járművön, de jelentősen növeli a terepképességeket is.
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Alaposan felfrissítette a Hyundai az
elektromos, hibrid és plug-in hibrid
meghajtással is árult Ioniq modellt. A villanyautó-verzió nagyobb akkumulátortelepet kapott, így a maximális hatótáv
294 km-re nőtt. A ráncfelvarrás alkalmával a dél-koreai gyártó még jobban
elkülönítette az elektromos változatot,
amely eltérő orrbetétet kapott. A felszereltség mindhárom verzió esetében
bővült, a modernebb infotainment rendszer mellett új konnektivitás-funkciók is
bekerültek a kínálatba.

Az Audi továbbra sem tett le
az üzemanyagcellás meghajtásról, a német márka jelenleg is fejleszt egy prototípust,
amelynek kis szériás változatát várhatóan 2021-ben
mutatják be. A technológiát
a Hyundaitól veszik át.

Hatékonyabb Honda
Áramvonalasítja kínálatát a Honda: egy új globális platform bevezetésével egyidejűleg a jövő évtől
kezdve fokozatosan csökkenti
a különböző modellváltozatok számát, és hatékonyabbá
teszik a termelést is.

Bivalyerős Cayenne
Sajtóinformációk szerint
a Porsche mérnökei már dolgoznak azon, hogy az új
Cayenne Coupé modell megkapja a Lamborghini Urus
V8-as motorját: a 4,0 literes
erőforrás maximális teljesít
ménye 650 LE.

Csakis benzines?
A Maseratinál fogadkoznak,
hogy a márka szellemiségéhez csakis a belső égésű
motor által kínált élmény illik,
így, bár hibrid változatokat is
bevezet majd az olasz márka,
teljesen elektromos meghajtású autókra a jövőben sem
fog átállni.

2019. JÚNIUS
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autóteszt

Motor
2 benzines, 2 dízel
Lökettérfogat
1199-1997 cm3
Max. teljesítmény 96-133 kW/130-180 LE
Max. forgatónyomaték
230-400 Nm
Méretek
4477/1856/1609 mm
Tengelytáv
2675 mm
Csomagtartó térfogata
514-1652 liter
Legnagyobb sebesség
188-222 km/h
Gyorsulás (0–100 km/h)
8,0-12,3 s
Gyári fogyasztás
3,8-7,2 l/100 km
A modell alapára (1.2 Turbo Selection)

7 045 000 forint
A tesztelt kivitel ára (1.5 Diesel Enjoy)

8 535 000 forint

Hová utazunk?
Az Opel Grandland X remekül konfigurálható, így tökéletes társ
lehet a nyári kiruccanásokhoz. Aztán az őszi túrákhoz, a síutakhoz
és a tavaszi csavargásokhoz is…

Hosszú túrák, alapos terhelés, megnövekedett igénybevétel, az utasok részéről fokozott elvárás a kényelemre. Amelyik modell a nyaralás- és fesztiválszezonban, az állandó jövés-menés időszakában megbízható
partnernek bizonyul, az számíthat a sikerre. Megnéztük,
hogyan reagál a „pakolós-utazós” kihívásra az Opel
Grandlad X, az Opel szabadidőautó-kínálatának legnagyobb darabja.
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Túlzások nélkül okos
Kihasználva, hogy nagyobb felületen könnyebb a praktikumot dögös formavilágba ültetni, a tervezők nem
restelltek élni a lehetőséggel. Az egyértelmű Opel
márkajegyek jól állnak a testességében is kecses,
a dinamizmus ígéretével csábító kasztninak, ugyanakkor a dizájnerek kerülték az öncélú magamutogatást.
Ez a kocsi magabiztos, de szerény, nem ront ajtóstul

Idén érkezett új motor
az autóhoz, egy 1,5 literes dízel,
amely a korábbi 1,6-ost váltja
úgy, hogy minden paraméterében
jobb annál.
a rivaldafénybe. Ez a tisztafejű gondolkodás ráadásul a belső térben is példás
rendet tart. A jó anyagokból, hibátlan
minőségben összerakott központi egység például szokatlanul praktikus és
letisztult ebben a tűzijáték-kényszeres
kategóriában. Nem kell hosszú percekig
mindenféle almenükben tekeregnünk,
ha állítani akarunk két fokot a hőmérsékleten, minden funkció és információ
magától értetődően működik.

A Grandland X-hez természetesen minden van, így bármi rendelhető, ami ma
a crossover/SUV kategóriában létezik.
Az aktív és passzív biztonságot elősegítő, illetve a kényelmi és szórakoztató
funkciók felsorolásához kevés lenne
a hely, mindenképpen megemlítendő
azonban, hogy telefonunk párosítása
gyorsan és könnyen megoldható, bármilyen operációs rendszer hívei legyünk is.
Az autó vezetése élményszerű, s ha
a naviban már ott villog az úti cél, ideje
pakolni! Általában ez az a pont, amikor
intenzív gyöngyözésbe kezd a családfők
homloka, de aggodalomra semmi ok:
a formás lemezek és műanyag idomok
impozáns teret határolnak, öt embernek és csomagjaiknak bőségesen elegendő a hely. A variálhatóság szintén
példás, ha valakit mégis otthon hagynánk, a helye nem fog kihasználatlanul tátongani. S mivel az Opel legendásan jó a különféle praktikus igények
kiszolgálásában, a Grandland X-hez

is rendelhető tetőbox és bicikliszállító
nyúlvány, ha a szabadidőnket aktívan
terveznénk eltölteni.

Szeret kirándulni
Szabadidő-autó. Minél többet ízlelgetjük ezt a szót, annál világosabbá válik,
hogy a Grandland X lehetne az illusztráció a képes lexikon idevágó szócikke
mellett. Tágas, kényelmes, praktikus, és
bár összkerékhajtásra alkalmatlan a platform, amire épül, simán elvisz oda, ahonnan a kerékpáros vagy gyalogtúra indul,
vagy ahol vízre bocsátjuk a kajakot. Teszi
ezt igen „körültekintően”, hiszen a mai
technológia kereteit maximálisan kihasználva óvja a környezetét. Az idén érkezett ugyanis új motor az autóhoz, egy 1,5
literes dízel, amely a korábbi 1,6-ost váltja
úgy, hogy minden paraméterében jobb
annál. Megnyugtatóan mozgatja a testes
Opelt, 130 lóereje és 300 Nm-es nyomatéka mindenre elég, és a motorral együtt
bevezetett, a korábbi hat- helyett nyolcfokozatú automata váltóval kiegészülve
valóban élménnyé teszi az utazást.

Ajánlott olaj
Opel Grandland X (dízel):
MOL Dynamic Gold 5W-30, 1 l

8969 Ft-tól*
Opel Grandland X (benzin):
MOL Dynamic Gold
DX 5W-30, 1 l

9069 Ft-tól*
*Kiskereskedelmi alapár,
mely töltőállomásonként
eltérhet.

autóval az élet

Vigyázz, kétkerekű!
A jó idő kicsalogatja az utakra a kétkerekűekkel közlekedőket, ami
az autósoktól fokozott óvatosságot tesz szükségessé. A KRESZ
ugyan sok mindent meghatároz – de mire is kell pontosan figyelni,
hogy elkerüljük a baleseteket?

településen kívül 1,5 méteres oldaltávolság ajánlását: ennyi ugyanis a minimális biztonságos távolság, ha megelőzünk egy kétkerekű járművet.
Sok országban ezt már jogszabályba is foglalták, így Franciaországban, Spanyolországban,
B elgiumban , az US A - ban vag y ép p
Romániában a centizőknek a lelkiismeretükön túl a jogosítványuk is bánhatja a veszélyeztetést. Nálunk egyelőre csak „megfelelő oldaltávolságról” beszél a KRESZ.

Kinek mi a megfelelő
távolság?
A MOTOROS
MINDKÉT OLDALON
ELŐRESOROLHAT.

Szinte mindannyian gyalogosként kezdjük, majd rolleres, kerékpáros, motoros, robogós, autós, kamionos
válhat belőlünk. Esetleg az összes egyszerre. Persze
a közlekedők között számos konfliktus is adódik, ezeket részben szabályozza a KRESZ. Sok minden azonban
ránk, autósokra, motorosokra, bringásokra van bízva,
mégpedig ezzel az általános üzenettel: ne veszélyeztessük és ne akadályozzuk egymást, továbbá vigyázzunk a nálunk gyengébbekre.

Városon belül nemcsak a kátyúk, megsüllyedt
csatornafedelek és egyéb útakadályok kényszeríthetnek egy biciklist hirtelen irányváltoztatásra,
de a figyelmetlenül kinyitott kocsiajtók és a parkolóhelyről kitolató autósok is. Éppen ezért nem is kell
szorosan jobbra tartaniuk a kerékpárosoknak, és ezért
kell elég helyet hagyni nekik egy-egy manőverhez.
Ugyanez igaz a motorosoknál: a motor jobban csúszik
az autónál, és az út széléről bemosódott murva vagy
egy kisebb olajfolt is veszélyessé válhat, ha a motorosnak nincs helye kikerülni azt.
Ráadásul a motor jóval nagyobb
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A MOL által is támogatott Másfél méter kampány részeként létrejött masfelmeter.hu oldalon
további részleteket olvashatsz arról, miért fontos
a megfelelő autós–bringás távolság, és egyebek mellett a világutazó vlogger, Magyarósi Csaba
szemléletes bringás videóját is
megnézheted itt.

végsebességre képes a biciklinél, így az
ember még védtelenebb rajta, hiszen
sem biztonsági öv, sem fémkasztni nem
védi egy baleset során.
Városon kívül az óriási sebességkülönbség miatt ugyancsak figyelni kell:
egy kamion oldalszele akár le is ránthatja a biciklist a nyeregből, de a nagy
sebesség miatti hanghatás is lehet
olyan ijesztő, hogy például egy gyakorlatlanabb kerékpáros csoportot
megijeszt.

BRINGÁS CSAK
JOBBRÓL, AZ ÚT
SZÉLÉN SOROLHAT
ELŐRE.

VÁROSBAN 1 MÉTER,
TELEPÜLÉSEN KÍVÜL 1,5 MÉTER
A MINIMÁLIS BIZTONSÁGOS
OLDALTÁVOLSÁG,
HA MEGELŐZÜNK EGY
KÉTKEREKŰ
JÁRMŰVET.

1,5 m

Bringaút? Figyelj!
Sajnos a bicikliseket sokszor pont a kijelölt
kerékpárutak sodorják veszélybe, mivel az autósok
gyakran nem számítanak a járdán vezetett bringaútról
érkező, a gyalogosoknál jóval gyorsabb közlekedőkre.
A zebrán persze nincs elsőbbsége a tekerő biciklisnek, de gyakran a kerékpárút nem szakad meg, hanem
elsőbbség jár neki a kereszteződésben: ilyenkor hiába
az előny, a biciklis jobban teszi, ha nem veszi készpénznek az elsőbbségét, mivel sok autósnak fel sem tűnik az
elsőbbségadásra felszólító tábla. A statisztikák szerint
a veszélyeztető autósok gyakran a telefonjukat nézik
vagy azon beszélnek, amikor nem adják meg az elsőbbséget, illetve leszorítják a kétkerekű közlekedőt.

Kerüld a holtteret!

Erősebb vagyok, ezért óvatosabb
Akár motorral, akár biciklivel közlekedik valaki az úton,
az egyik legjelentősebb veszélyforrás, hogy ráhúzzák
a kormányt. Aki nem szokott kétkerekűvel járni, nem
is érti, miért probléma a centizés a gyengébb közlekedőnek – hiszen „mindenki elfért, nem történt baleset”. A Tour de France nyomán a kormány és a MOL
azonban nem véletlenül karolta fel a városban 1 méter,

Miért fontos a 1,5 méter?

A forgalomban tekerve a bicikliseknek arra kell figyelniük, hogy ne tartózkodjanak a járművek holtterében,
ami egy teherautónál vagy busznál több méter is lehet
mind hosszában, mind széltében! Még általánosabb
szabály a túléléshez: a kerékpárosnak mindig látszódnia
kell! A lámpa, a fényvisszaverő ruházat, a küllőprizmák
nem csak este hasznosak, nappali fényben is sokkal
hamarabb lehet észrevenni egy pirosan villogó biciklist.

Cikázás és előresorolás
A motoros és a kerékpáros is megelőzheti a lámpánál, vasúti kereszteződésnél vagy egyéb forgalmi
okból álló kocsisort. Míg a motorosok, segédmotorosok a kocsik mellett vagy az autók között is előresorolhatnak, a biciklisek ezt kizárólag jobbról haladva,
az út széle felől tehetik meg. Autósként (de utasként
is) ajtónyitás előtt mindig nézzünk bele a visszapillantóba, biciklisként pedig lehetőleg tartsunk kellő oldaltávolságot az álló autóktól, és legyünk résen.
És zárásképp még egy szó a motorosokról: ők gyakran mozgó kocsisort előznek, még ha olykor szabálytalanul teszik is. Ilyenkor autósként – ellenérzéseinket félretéve – figyeljünk oda rájuk, és igyekezzünk
biztosítani a biztonságos előrehaladásukat. A jobbra
tartás az autósokra is vonatkozik, és mindenki jobban
jár, ha előbb ér haza. Ne feledjük, a KRESZ lényege
a balesetmentes közlekedés!
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címlapsztori

Egész nyáron Balaton
QUIMBY
Egyikük a „nagy víz” mellett nőtt fel, másikuknak a nyarak
kapcsolódnak hozzá. A fesztiválszezon kapujában a Balatonról,
a tóhoz kötődő élményekről, egy zenekari „felvételiről” és a humánus
metróról beszélgettünk Balanyi Szilárddal és Kiss Tiborral.

FOTÓ: GALGÓCZI NÉMETH KRISTÓF | STYLING: KAZAL VIKTÓRIA | SMINK: HALASI-SZABÓ GABRIELLA | HAJ: RÉDLI ÁGNES
RUHA: VAN GRAAF, GAS, H&M | CIPŐ: CONVERSE, VAGABOND | SZEMÜVEG: TIPTON EYEWORKS

Nektek a Balaton a…?
Kiss Tibor: …kárpát-medencei Toscana.
Vagy Provence. Nekem. A zenekarból
Szilárddal mi kötődünk a legerősebben
a Balatonhoz. Ő eleve helyi srác, a nagy
víznél szedtük össze annak idején, és
cibáltuk a fővárosba. De a fél szíve mindig a Balaton környékén poroszkál.
Szó szerint összeszedtek?
Balanyi Szilárd: Lehet ilyen olvasata is.
A zenekar billentyűst keresett – én lettem a kiválasztott. Ez úgy nézett ki, hogy
Tibi, Fefe (Mikuli Ferenc basszusgitáros
– a szerző) és az akkori dobos, Medve
Ákos eljöttek Balatonfüredre próbálni
egy hétvégére. Füreden nőttem fel, ott
jártam oviba, általánosba, gimibe, így
bevettük magunkat anyuék akkori házának a pinceszintjére.
K. T.: Próbáltunk és kipróbáltuk, men�nyire bírja Sziszi az éjszakát.
B. Sz.: Életemben először kicsit mélyebben a pohár fenekére néztem… Ilyen
értelemben tényleg összeszedtek.
K. T.: Nem ugrott át minden lécet,
a legendás hatlépcsős borozónál konkrétan megbotlott, de ez már történelem.
B. Sz.: Muskátli a borozó neve, a velős
pirítós a specialitása. Aki jár t már
Füreden, szerintem ismeri a helyet –
legalább hallomásból.
K. T.: A lényeg: Szilárd füredi, én meg
gyerekként minden nyarat a Balatonnál
töltöttem a szüleimmel, környékbeli
rokonokkal és barátokkal. A mi családi
rokoni szálunk Badacsonytomajba vezet,
de én már átcsöveskedtem a déli partra,
a közelmúltban lett ott egy nyaralónk,
szóval a felállás nem változott – ahogy
velem a szüleim, nyáron mi is leköltözünk a tóhoz a gyerekekkel. Közelebb
van Budapesthez, logisztikai szempontból jobban működik kisgyerekkel, mint

Tomaj, ami picit kívül esik a kényelmes
körön. Oda nem ugrasz le csak úgy, és
a nyári turnéidőszakban sem ideális kiindulópont. Onnan problémás lenne bringával menni koncertre, kvázi otthonról, ami elég menő – mert ilyenre is volt
már példa a déli oldalon. Lovasinál voltam vendég. Nem kocsi, nem turnébusz, nem taxi, hanem a saját lábam vitt.
Egyszerűen áttekertem hozzá.
Gitárral a háton?
K. T.: Nem vittem gitárt, csak énekeltem.
B. Sz.: Gyakorlatilag májustól szeptemberig egyébként mi is a Balaton mellett
lakunk a családommal.
Első bevésődött balatoni élmény?
B. Sz.: A strand. Pici gyerekként reggeltől estig ott voltunk. De bármennyire is
próbálok kapaszkodót keresni hozzá,
fogalmam sincs, hány éves lehettem
ennek az emléknek az idején. Három?
Vagy inkább négy?
K. T.: Nekem inkább egy érzés ugrik
elő: nagyon sokan vagyunk, sok gyerek,
a kert tele sátrakkal, rokonok, barátok –
és nagyon jó nekünk! A szüleim pedagógusok, és a kommunizmusban, ha valakinek volt egy kis balatoni nyaralója, oda
járt az egész tantestület. Azaz hozzánk.

QUIMBY
1991-ben alakult Dunaújvárosban,
az egyik legnépszerűbb magyar
zenekar.
A JELENLEGI FELÁLLÁS:
Kiss Tibor – ének, gitár
Varga Livius – ütőhangszerek,
vokál
Balanyi Szilárd – billentyűs
hangszerek
Kárpáti József – trombita
Mikuli Ferenc – basszusgitár
Gerdesits Ferenc – dob

Sosem unatkoztunk. Mentünk a tóra,
a focipályára, a hegyre, gombát szedni
– mindegy, milyen idő volt, mindig találtunk programot. A nyaraló a badacsonyi
hegy szoknyáján van, sokszor nem is a
tó felé indultunk csatangolni, hanem az
erdőbe, zegzugos ösvényeken, ki tudja,
merre. Az egésznek volt egy verőfényes
tábori élmény jellege. Sütöttünk szalonnát, horgásztunk. A nádasban háromnégy órán belül megfogtuk a halászlére
való öt-hat kiló halat – sok keszeget.
B. Sz.: Nekem egy időben horgászengedélyem is volt. De már elmúlt.
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Bakancslistás tippek
SZILÁRDTÓL
1. Körbebiciklizni a Balatont
nyugiban, több nap alatt, sok
megállóval – ez még nem jött
össze, de rajta vagyok.
2. Bográcsozás a Koloska-völgyben,
Füred fölött. A sasfészket is
érdemes megnézni.
3. T
 eliholdas nyári este, sima víztükör
– úszás.
4. Szigliget. Mondjuk a panoráma
miatt.
5. Káptalantóti piac. Csak ott lenni,
kipróbálni ezt-azt. Gyerekkel is
nyerő.

„Balaton? Nekem egy érzés
ugrik elő: nagyon sokan
vagyunk, sok gyerek, a kert
tele sátrakkal, rokonok,
barátok – és nagyon jó
nekünk!” – Kiss Tibi

Koncert utáni
éhség ellen
Kézműves hamburger
Keresd a Food Truck
kínálatában!
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Tiltás volt?
K. T.: Mivel többgenerációnyi gyerektől
hemzsegett a ház, figyeltünk egymásra,
szóval nagyon tiltás se volt. A nagyobb
lányok mentek diszkóba, mi, kiskölykök meg kísértük őket – aztán este
jöhettünk haza egyedül. Elég szabadon
mozogtunk. Úgy emlékszem. Vagy csak
én vettem nagyon szabadra a figurát.
B. Sz.: Nálunk a sztenderdek megvoltak: mély lehet a víz, óvatosan, a vihar
sem vicces – ilyesmik.
A nagy családi dzsemborik megmaradtak, vagy a távolabbi rokonokat felváltották a gyerekeitek és a zenekar?
B. Sz.: Korábban időnként összehoztunk
zenekari főzéseket, de az elmúlt pár
évben a sok baba érkezése miatt kicsit
mindenki inkább befelé, a családjára
koncentrál. Én is most kezdek nyitni…
Tervezem, hogy az idén vagy jövőre
Csopakon tető alá hozok egy zenekaros bulit.
K. T.: Nekünk új a nyaralónk a déli parton – meg a helyzet is. Ha ott vagyunk,
bárhová lépek, ott mindig van egy
nagymama, egy gyerek vagy kutya,

de hogy ők most éppen kik és honnan
kerültek oda, azt nem mindig tudom.
Igazából most lett ilyen táborunk, ahová
lehet hívni az embereket. És nem kell
könyörögni nekik, jönnek maguktól is.
A magyar valósághoz képest a Balaton
csillagos ötös. Úgy alakult, hogy nekem
a nyár a Balatonról szól.
Szerintetek mi a vonzereje?
B. Sz.: Egyre több ismerősünk cuccol
le nyaranta a családjával – ahogy mi is.
Nyakig vagyunk a Balaton újrafelfedezésének időszakában, nagyon jó kis éttermek nyílnak, új találkozópontok jönnek létre. Kirándulgatunk az északi part
fölött, kicsit távolabb a tótól, és gyönyörű
helyeket fedezünk fel. Hiába, hogy azon
a vidéken nőttem fel, nem ismerek mindent, nekem is rengeteg új élményt kínál.
Például?
B. Sz.: Szentbékkállára és Mindszentkállára
is csak az elmúlt években jutottam el –
többször szembejöttek velem, de mindig
elmentem mellettük.
K. T.: A megszokás is a bűverő része
lehet. Mivel Budapesthez közel van, én

azt szoktam meg, hogy oda megyek. Ha
debreceni lennék, lehet, hogy a Tiszatóra járnék, azt szoknám meg, és ott
találnám meg azt a természeti környezetet, ami lenyűgöz.
A nyugi a kulcs?
K. T.: Van egy aurája, vibrálása annak
a vidéknek – jó benne lenni. És szuper, hogy van egy óriási víz is, amiben
lehűsítheted magad, ha meleged van.
Ha külföldre megyünk, a balatoni nyarat
idéző helyet keresek.
B. Sz.: Látni a fejlődést, hogy az em‑
berek szeretik és foglalkoznak a Balatonnal, a környékkel. Ez is jó.
K. T.: Az, mondjuk, nem tudom, mennyire
tesz neki jót, hogy ennyire beépítik. Talán
kicsit túltolták a biciklit, nem tudjuk, mi
lesz az óriási szállodakomplexumokból
vagy az új apartmanok tömegéből.
B. Sz.: Fejlődés alatt én sem a szállodákra gondoltam…
K. T.: Akkor már lehetne metró is
a Balatonnál. Egy megálló. Vagy alagút
a víz alatt. Tök humánus lenne, nem
pöfékelnénk a vízbe annyi gázolajat.
Vigyázni kéne erre a tóra.

Ezt a döntéshozók is meghallják?
K. T.: Én mondtam már nekik is. Azt
felelték, hogy jó ötlet az alagút, de
csak a Szántód–Tihany táv férhet bele
a büdzsébe. Pedig a Budapestről való
lejutást is megkönnyítené a metró.
Komolyra fordítva a szót: a közlekedés tényleg jobb lehetne például
a nyári, péntek délutáni útfelújítások és
sövényvágások nélkül.
Fesztiválidőszak jön, jó néhány balatoni fellépéssel a Quimby részéről…
B. Sz. …azért a zenekar tagjainak saját
kis projektjeiről se feledkezzünk meg!
Arra akartam kilyukadni, mennyiben
számít a környezet. Egy turné során
a Balaton hozzáadott értéket jelent?
Pluszt?
K. T.: Minden koncerten minden körülmény számít. Egy olyan környezet, mint
a balatoni, a jó idő mindig hozzáadott
értéket jelent. Egy 150 éves ősfás parkban, 25 fokban játszani például elég jó
érzés. Utána meg lehet mártózni, amitől
az ember olyan hangulatba tekeredhet,
hogy mégis élhető ez a világ.

TIBITŐL
1. Esti úszás szinte feszített
víztükörnél. Egyedül. Párban.
Mindegy.
2. M
 enj fel valamelyik vulkanikus
hegyre, és nézz körül, hol vagy.
Szülői felügyelet mellett fel lehet
csücsülni a bazaltorgonákra,
vagy heveredj le a Szent Györgyhegyen a kápolnánál. Én mindig
megállok ott negyedórára.
3. K
 apolcs vagy a Paloznaki
Jazzpiknik – egy jó kulturális
program. Sok van, ízléstől függ.
Én szeretek a másik oldalon is ülni,
közönség lenni.
4. Körbebringázni a Balatont.
5. Quimby-koncert a Balatonnál.
Bárhol. Bármikor.

A júniusi kompkoncertetekre pillanatok alatt minden jegy elkelt...
B. Sz.: Létező és működő buli – nem
mi találtuk ki. Telt házas. Kétségtelenül
különleges a helyszín, szabad ég alatt,
a tó közepén koncertezni nem hétköznapi buli. Szúnyograjzás idején kicsit
csipkedős. A kompkoncert jó példa
a vonzerőre, amiről az előbb beszéltünk.
Izgalmas, sokszínű a balatoni közeg
– fesztiválértelemben is. Készülünk is
a szezonra: Galambos Dorina és Kiss
Flóra vokalisták mellett Vastag Gábor
gitáros is velünk zenél majd. Készül
egy új, élőképekre épülő vizuál is.
Felpakoljuk a szekeret, és nekivágunk.
Lipcsei Árpád
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MOL Nagyon Balaton

Csobbanás
a programtengerbe
A MOL Nagyon Balaton az évek során a nyári programok iránytűje lett.
Tematikus „best of” válogatásunk segít eligazodni a bőség zavarában.

Gasztró
Egyfajta szezonnyitó gasztrokaland
ként is felfogható a június 7–10. közötti
Balatoni Hal- és Borünnep, a Balaton
füred, Tihany és Paloznak által közösen
felmutatott gazdag merítés a lokális kulináriából. A környék borai és édesvízi
halkülönlegességek kerülnek az asztalokra, vagyis a hegy és a víz legjava.
Aki a tradicionális ízek helyett inkább az
újhullámos ínyencségekre vágyik, annak
igazi kuriózum a Zöldalmádi Vegán és
Upcycling Fesztivál Balatonalmádiban
június 9 - én. Inspirációözön vegán
étkekből, környezettudatos ötletek és
újrahasznosítási tanácsok, rengeteg
új recept és előadás várja az érdeklődőket. Augusztus 9. és szeptember 1.
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között pedig a Balaton legnagyobb borfesztiválján, a Balatonfüredi Borheteken
élvezhetjük a hűvös kortyokat Csopak
és Füred leg jobb pincészeteiből.
A Tagore sétányon elfogyasztott rozék
és gyöngyöző fehérborok után színházi
előadásokkal és koncertekkel tehetjük
fel a koronát a nyárestékre.

Sport
Június 8–9-én kerül sor a nyár egyik legbulisabb sporteseményére. Az Intersport
Keszthelyi Kilométerek több mint egy
futóverseny: a 2,5 kilométertől a félmaratonig terjedő távok teljesítése után a legjobb dj-k zenéinek ritmusára lazíthatunk.
Ha az aktív sportolás helyett inkább a profiknak szurkolnánk, akkor július 13–14-ig

Zamárdiban a helyünk a Red Bull Air
Race-en, július 18–20-ig pedig vár minket az 51. Kékszalag Balatonfüreden,
ahol Európa legnagyobb tókerülő versenyét követhetjük figyelemmel. A lassabb
tempó kedvelőinek az idén újra lesz alkalmuk csatlakozni a Balaton Caminóhoz,
vagyis a tavat 10 nap alatt körbesétálók
csoportjához. A kezdeményezésre ezúttal október végén kerül majd sor, így nem
kell aggódnunk, hogy a nyári melegben
nem bírjuk majd a tempót.

Művészet
Egy fesztivál, ami nem felpörget, hanem
ellazít, elgondolkoztat és harmóniába
hoz. Az alsóörsi Everness Fesztiválon
minden a tudatosságról szól. Június 19.

és 24. között az alternatív irányzatokat
kedvelők számára jógával, kineziológiával, önismereti tréningekkel, meditációval és tibeti hangtálakkal készülnek. Azok számára, aki az önkifejezést
a kézművesség irányába vinnék, ideális kikapcsolódásnak ígérkezik a Művé
szetek Völgye Fesztivál Kapolcson,
Taliándörögdön és Vigántpetenden
július 19. és 28. között. A nyári művészeti fesztiválok fénypontja, „mindenki
Kapolcsa” a 30 éves jubileumhoz közeledve sem veszít varázsából, sőt valódi
nagy fesztiválhoz illően a világsztárokkal
sem spóroltak: Kosheen, Alice Francis,
Amber Run és a Boban Marković
Orkestar is tiszteletét teszi. Ha a család
fiatalabb tagjait is bevonnánk a művészeti élményekbe, akkor a Kultkikötő kulturális élménytér szinte az egész nyárra
programlehetőségeket kínál: június
22-től augusztus 31-ig Balatonföldváron,
Balatonboglár on, Balatonf enyvesen,
Kőröshegyen és Badac sonyban gyerekprogramokkal, szabadtéri színházi és mozielőadásokkal, alkotó táborokkal és koncertekkel várnak.

Többek között Bródy János, Dés László
és a Budapest Bár gondoskodik majd az
önfeledt családi pillanatokról.

Zene
A Szántód-tihanyi kompkoncer tek
valódi csemegét jelentenek a Balatonpart könnyűzene-palettáján. A MOL
Nagyon Balaton szervezői a tó közepén két kompot alakítottak koncerthelyszínné, így a vízen élhetjük át a varázslatos zenei élményeket. A programsorozat
keretében júniusban a Quimby és Rúzsa
Magdi, augusztusban pedig Majka
kompkoncertjén táncolhatunk. Egész
nyáron vár minket a siófoki Plázs, ahol
nappal a strandolás, este pedig a koncer tek szereznek majd felejthetetlen pillanatokat. A klasszikus dallamokat sem kell nélkülöznünk, július 20. és
augusztus 30. között több alkalommal
nyakkendő és tűsarkú cipő nélkül, akár
fürdőruhában is élvezhetjük a komolyzenei koncerteket. A Klassz a pARTon! a Balaton körül számos helyszínen
vár, így végre a formalitásokat hátrahagyva, kötetlenül hallgathatjuk többek

között Érdi Tamás zongoraművész virtuozitását, az Óbudai Danubia Zenekar
repertoá rját vagy a Varázsfuvola felemelő dallamait. Ha valami erősebbre
vágyunk, július 3–7. között Zamárdiban,
a Balaton Sound lineupjában olyan
húzóneveket találunk, mint Armin van
Buuren, The Chains mokers és Paul
Kalkbrenner. Aki pedig inkább egy
pohár borral a kezében andalogna a
természetben, az válassza a Paloznaki
Jazzpiknik meghitt kertiparti hangulatú fesztiválját augusztus 1–3. között. A
színpadon egymást váltják majd a világsztárok: Rick Astley, The Jacksons, The
Brand New Heavies és Maceo Parker.
Végül búcsúztathatjuk a nyarat valami
igazán hazaival, a Petőfi rádió kedvenceit nemzetközi fellépőkkel vegyítő
Strand Fesztiválon, augusztus 20–24.
között, Zamárdiban.
Találkozzunk a MOL- Petőf i Rádió
Nagyszínpadnál!

Hogy bírd a hosszú
éjszakákat…
Cappuccino
Keresd a Food Truck
kínálatában!
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MOL Nagyon Balaton
életmód

Júniusban a Balcsin...
A MOL Nagyon Balaton az egész nyarat átfogó, az őszbe is átnyúló
rendezvénysorozat, de lássuk most a június programokat
időrendben, hogy garantáltan ne maradj le semmiről!

Június 1.

Szent György-hegy
hajnalig pincetúra
Hegymagas
Június 23–30.

Kapolcska Családi Fesztivál

Június 1–2.

Nemzeti Regatta
– Magyarország
településeinek
vitorlásfesztiválja

Kapolcs

Június 22-től

Kultkikötő

Siófok

Balatonföldvár,
Balatonboglár, Balatonfenyves, Kőröshegy,
Badacsony

Június 7.

WOW Hungary Komp#14:
Quimby

KOMP#

Szántód-Tihany

Balatoni Hal- és
Borünnep

BALATONI
HAL- ÉS BORÜNNEP

Álljon itt pár tipp, ha úgy döntünk, hogy idén a fesztiválozás
idején a kényelmes apartman helyett a vagány, természet- és
társaságközeli megoldást választjuk: sátrazunk.

Becsekkolás

Otthon, édes otthon

elveszve

Érkezzünk korán, hogy legyen időnk
felmérni a terepet, mert sarkalatos
kérdés, hogy hová állítjuk fel a sátrat.
Lehetőleg a szagos mobilvécéktől és
porzó ösvényektől távoli, egyenes,
árnyékos és nem árkos helyet keressünk. Ha többen vagyunk, fordítsuk
sátraink bejáratát egymással szembe.

A sátor könnyű és vízhatlan legyen,
erős, fényvisszaverős cövekekkel, esetleg emelt aljzattal. Jól rögzítsük, nehogy
felkapja a szél! Aki tart az összeszereléstől, annak sem kell aggódnia, választhatja például a Quechua két másodperc
alatt felállítható Fresh&Black sátrát,
amelynek szuper tulajdonsága, hogy
nem engedi át a fényt, ahogy a hőt is
csak alig, így a déli melegben is nyugodtan szunyókálhatunk benne.

Nincs is rosszabb, mint mikor éjjel, fáradtan keresgélni kell a lakhelyünket. Töltsük
le a Tent Finder nevű applikációt, amely
elmenti a sátor GPS-koordinátáit. Ha nem
bízunk józanságunkban, van egyszerűbb
megoldás is: az azonos néven futó, LEDégős sátorjelző korong. Ezt a sátorba kell
tenni, és akár 50 méterről is érzékeli, ha
elkeseredetten nyomkodjuk a távirányítót. Ha időközben a barátainkat sem találjuk, segíthet a Find my friends alkalmazás.

jóllakva
Hogy ne romoljanak meg ételeink és
mindig legyen hűtött italunk, válas�szunk termoelektromos mobilhűtőszekrényt, vagy egy nagy méretű,
kerekes hűtőtáskát, amely akkuról és
hálózatról is működik.

csomagmegőrző

Június 21.

KOMP#
Június 7–10.

Fesztiválos túlélőtippek

WOW Hungary
Komp#15: Rúzsa
Magdi
Szántód-Tihany

Balatonfüred
Június 19–24.

Everness Fesztivál
Alsóörs

Június 9.

Zöldalmádi Vegán és
Upcycling Fesztivál
Balatonalmádi

Június 8–9.

Intersport Keszthelyi
kilométerek
Keszthely
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Június 14–16.

Könyv-Bor-Jazz
Fesztivál
Balatonfüred

Feltölt(őd)ve

Biztosítva

Okostelefonunk már a csomagolásnál is jól jöhet, például a PackPoint applikáció az időjárást ellenőrizve
segít összeállítani egy ideális listát a szükséges holmikról, így garantáltan nem felejtjük otthon az esőkabátot. Powerbanket mindenképp tegyünk a csomagba,
de töltsük le a Battery HD+ applikációt is, amely listázza mobilunk fogyasztási funkcióit.

A legkisebb fesztiválokon is találni értékmegőrzőt, ide
azokat a dolgokat tegyük be, amelyekre nem lesz szükségünk naponta (pl. útlevél, vonatjegy). Alvás idejére
rejtsük értékeinket a matracunk alá vagy a hálózsákba,
a lábunkhoz, napközben pedig praktikus, ha olyan öltözetet választunk, amelyen vannak cipzáras zsebek. És
ne felejtsünk el biztosítást kötni, létezik már külön fesztiválbiztosítás is, ilyen például az EUB Safe&Fun Hungary.

fesztiválozz!

Fesztiválok legjei
Fesztiválok már az ókor óta léteznek ugyan, a modern kori zenei
rendezvények alapkövét kétségtelenül Woodstockban tették le 1969-ben.
A lendület azóta sem lankadt, sőt...

5

1
4

6

5

A legstílusosabb

6

A legzöldebb

Festival International de Jazz de Montréal

1
2

A leglátogatottabb
Donauinselfest

Sokan nem is gondolnák, hogy pár órányira van
Magyarországtól a legtöbb embert befogadó szabadtéri fesztivál, a Sziget „nagytestvére”. Bécsben, a Duna
21 kilométer hosszú, de nagyon keskeny mesterséges
szigetének egy szakaszán minden évben hatalmas
banzáj van. Az idén 1500 fellépő, 13 színpad, a zenei
műfajok széles kínálata, sport- és családi programok,
strandok csábítják a látogatókat. 2015-ben 3,3 millió
ember bulizott ott, ezzel bevésve fesztiváljuk nevét
a Guinness Rekordok Könyvébe.
2019. június 21–23. • A belépés díjtalan

A legmenőbb
Coachella

Manapság a legprofitálóbb, legtrendibb fesztiválok közé
tartozik az 1999-ben alapított dél-kaliforniai szabadtéri fesztivál. A két áprilisi hétvégét felölelő, Coloradosivatagban dübörgő elektronikus, pop- és rockzenei
rendezvény történetének legmeghatározóbb pillanatai
közé tartozik a 2006-os Daft Punk- és Madonna-fellépés,
a tavalyi Beyoncé-koncert pedig még a The New York
Times kritikusát is elvarázsolta. A zenei kínálat mellett
művészeti alkotásokat is bemutató, több mint 100 millió
dolláros bevételű Coachella fogalom lett Amerikában,
ahol a megjelenést sem lehet félvállról venni.
A következő fesztivál: 2020. április • 3 napos bérlet:
429 dollár
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A legszínesebb
Holi, a színek ünnepe

Még a levegő is színpompás a sok színezett víztől és
festékportól, amelyet a több millió önfeledt hindu szór
egymásra Indiában, hogy köszöntse a tavaszt. A színek fesztiválját az ország számos helyén megtartják,
de talán Delhiben és Mumbaiban a legizgalmasabb,
esőtánccal és zenével. Az ünnepi hagyomány szerint
Rádhá volt az első, aki Krisna szeretőjeként megfürödhetett a színekben, így az ünneplők előtte is tisztelegnek. Az amúgy lazának nem nevezhető viselkedési
szabályok átlépése is része a felszabadult ünneplésnek: mindenki jó szívvel köszönti egymást, félreteszik haragjukat, hogy a jó győzedelmeskedjen a rossz
felett. A fesztivál kistestvérét, a Holi Peace Budapestet
évek óta megrendezik itthon is, a színkavalkádra június
7-én, a Kopaszi-gáton lehet jegyet váltani.
A következő fesztivál Indiában: 2020. március 10. •
A belépés díjtalan

4

A legizgalmasabb
Burning Man

Az 1986-ban, San Franciscóban alapított, nevadai
Black Rock City-i őrület egyszerre idézi a Mad Max filmek hangulatát és Dalí legszürreálisabb látomásait.
Az alternatív zenei és művészeti ünnep csúcspontja
minden évben a fesztivál zárónapja, mikor egy hatalmas, fából készült, ember alakú szobrot égetnek el.
Az önellátást szorgalmazó, a civilizációból kivonulást
éltető szervezők, minden modern kori telekommunikációs eszközt kitiltottak a területről, jórészt a pénzforgalmat is, felfogásuk szerint ez az a hely, ahol bármi
megtörténhet. Ezt támasztják alá az eredetileg pogány
punk rituálénak indult rendezvény extrém építményei
és járgányai, mutáns öltözékei és a szélsőséges sivatagi hőmérséklet is.
2019. augusztus 25. – szeptember 2. • Belépőjegyek:
425–1800 dollár

Az 1980 óta minden évben megrendezésre kerülő jazzfesztivál az egyik legnagyobb is a maga nemében.
Nem véletlenül ismerik világszerte az eseményt,
hiszen olyan legendák fűződnek nevéhez, mint Miles
Davis, Ella Fitzgerald vagy Leonard Cohen. A belváros
egy lezárt részében ilyenkor tíz napon át egymást érik
a minőségi és többnyire ingyenes koncertek, családbarát programok és a felejthetetlen gasztroélmények,
melyek évente 2,5 millió látogatót vonzanak Québec
fővárosába. Ma már nemcsak a jazz, reggae és soul
műfajok legnívósabb zenészeivel, hanem nagyszerű
pop- és rockelőadókkal is találkozhatunk a színpadokon, így az idén is lesz pl. Morcheeba- és Norah Joneskoncert is.
2019. június 27. – július 6. • A legtöbb koncert ingyenes, de egy-egy világsztár koncertjére 200 dollártól
lehet jegyet váltani

We Love Green

Ideje volt már egy ökofesztiválnak! Különleges előadókkal és eklektikus programkínálattal üzennek a
párizsi szervezők: legyünk rugalmasak és fogadjuk el
a változást. Az újrahasznosított poharakon és tányérokon túl környezetbarát tervezésű színpadok, ökomellékhelyiségek és -termékek várják a látogatókat, a legcsekélyebb műanyaghasználatra törekedve.
A koncertek mellett a fenntarthatóság jegyében idelátogató civilek, tervezők, start-up cégek találkoznak,
gondolkodnak együtt a Think-Tank színpadnál.
2019. június 1–2. • Belépőjegyek: 59 eurótól
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gasztro

Kapros zöldbableves
Hozzávalók:
• 10 dkg sárgarépa
• 10 dkg karalábé
• 20 dkg újburgonya
• 50 dkg sárga hüvelyű zöldbab
• 2 fej vöröshagyma
• 2 evőkanál libazsír
• 1,5 l alaplé
• 1 db 4-5 leveles friss babérág vagy
4-5 szárított babérlevél
• 6 szál kapor és 1 szál a díszítéshez
• 3 szál lestyán és 1 szál a díszítéshez
• 3 -4 lándzsásútifű-levél
• 5 -6 kerekrepkénylevél
• 10-12 szál mézikevirág a díszítéshez
• só, bors
A zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk, a nagyobbakat feldaraboljuk. A vöröshagymát apróra vágjuk. A zsírt felolvasztjuk,
a vöröshagymát megdinszteljük rajta, majd
a többi zöldséget is rádobjuk, és megforgatjuk benne. Felöntjük az alaplével, sózzuk,
borsozzuk. A babérból, kaporból, lestyánból kis csokrot kötünk, és a levesbe tesszük.
Közepes lángon, 40–45 perc alatt puhára
főzzük a zöldségeket, a fűszercsokrot kives�szük a levesből. Tálaláskor kaporlevéllel, lestyánvirággal, lándzsásútifű-levéllel, kerekrepkénylevéllel és mézikevirágokkal díszítjük.
Elkészítési idő: 60 perc

Kertünk kincsei
„A természet kincs” – ez Beh Mariann mottója, aki saját kertjének fűszereit
és azok felhasználási módjait is megmutatja A kert konyhája című
könyvében. Különleges receptjeiből most négy igazán nyárit hoztunk.

FOTÓK: SZENDEFF LŐRINC/BOOOK KIADÓ

Bazsalikompestós tészta
korianderes koktélrákkal
Hozzávalók:
• 50 dkg penne
• 8 evőkanál bazsalikomos
pesto
• 10 dkg vaj
• 25 dkg koktélrák
• 1 dl fehérbor
• 10-12 friss korianderlevél
1
• 
/2 citrom leve
• 5 dkg parmezánsajt
• 10-12 friss bazsalikomlevél
• só

A tésztát lobogva forró, bő, sós vízben megfőzzük, leszűrjük, majd a bazsalikomos pestóval alaposan összekeverjük. Ízlés szerint
adhatunk hozzá még pár evőkanál pestót.
A vajat felhevítjük, rádobjuk a rákot, sózzuk, majd néhány perc pirítás után felöntjük a borral, s öt percig pároljuk. Levesszük
a tűzről, apróra vágott koriandert és frissen
facsart citromlevet keverünk hozzá. A tésztára teszünk a korianderes rákból, parmezánt reszelünk a tetejére, végül friss bazsalikommal díszítjük.
Elkészítési idő: 35 perc

Beh Mariann:
A kert konyhája
Boook Kiadó
Beh Mariann kertészmérnök, aki gyermekkora óta a természetben érzi magát
igazán otthon. Bazsalikomos kertjének kincseit először azonos címet
viselő blogján, majd többek között saját
készítésű teakeverékeiben, pestójában is megmutatta. A kert konyhája
című könyvében egyedülálló módon
tárja elénk a fűszer- és gyógynövények,
vadon termő ehető növények és ehető
virágok felhasználásának sokszínűségét. 48 receptje mellett a termesztésről, a gyűjtésről és a feldolgozás legjobb módjairól is olvashatunk.
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Kókuszos-mentás
görögdinnyetorta
Hozzávalók:
• 4 dl kókuszjoghurt
• 4 evőkanál méz és egy kevés
a tálaláshoz
1
• 
/2 zöld citrom leve
• 4 kerekre vágott görögdinnyeszelet
• 20 dkg fekete szeder
• 10-10 friss citromfű- és mentalevél
• 10 levendulavirág, 5 mentavirág

OPEL CROSSLAND X MÁR

4 550 000* FT-TÓL

A kókuszjoghurtot, a mézet és a frissen
facsart zöldcitrom-levet összekeverjük.
A görögdinnyét megmossuk, kerek szeleteket metszünk belőle, a magokat eltávolítjuk.
Ez szolgáltatja a torta alapját. A dinnyeszeletekre rákanalazzuk a mézes kókuszjoghurtot, ráhelyezzük a megmosott szederszemeket, és megszórjuk a friss citromfű- és
mentalevelekkel, a levendula- és mentavirágokkal, végül mézet csurgatunk a tetejére.
Elkészítési idő: 20 perc

5 ÉV GARANCIÁVAL**

Virágos-fűszeres fagyivariációk
Hozzávalók 2-2 adaghoz:
Rozmaringos:
• 2 dl víz
• 10 frissen szedett rozmaringlevél
• 2 frissen szedett körömvirág szirmai
• 1 narancs leve
• 1 evőkanál méz
Thai bazsalikomos:
• 2 dl víz
• 10 frissen szedett thaibazsalikom-levél
apróra vágva
• 10 frissen szedett borágóvirág
• 1 evőkanál méz
Kamillás:
• 2 dl víz
• 10 frissen szedett kamillavirág
• 10 frissen szedett citromfűlevél
• 10 frissen szedett levendulavirág
• 1 zöld citrom leve
Mentás:
• 2 dl víz
• 10 frissen szedett mentalevél
• 6 frissen szedett zsályalevél
• 1 citrom leve
Az összes hozzávalót összekeverjük, fagylaltformákba töltjük, fagyasztóba tesszük.
Elkészítési idő: 10 perc + a hűtés
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OPEL JUBILEUMI
SUV MODELLEK
Válasszon kiváló 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. – június 30. 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, június
30-ig érvényes.
A modell átlagfogyasztása (vegyes) 4,7-7,2 l/100 km, 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.

Fresh Corner

Elkísér a Fresh Corner
Jó hír, hogy a nyár kedvelt zenés-sportos-kulturális eseményein
sem kell lemondanod a Fresh Corner finomságairól és kávéiról.
Keresd a Food Truckot és a Tuk-tukot, mutatjuk, merre!

XI. Dudik Fesztivál
Dunaújváros
Június 12–15.
A Dunaújvárosi Diák Köztársasági
Napok az utóbbi években főiskolás
buliból zenei-művészeti rendezvénnyé
nőtte ki magát, így színesítve a hazai
fesztiválkultúra széles palettáját.

Fezen
Székesfehérvár
Július 24–27.
A pop és rockrajongóknak idén is kötelező a székesfehérvári Fezen, ahol a
számtalan fellépő mellett ezúttal két
nagy fesztiválkedvenccel is találkozhatunk: három év után visszatér Dub Fx,
de fellép az új albummal előrukkoló
Punnany Massif is.

F1 Magyar Nagydíj
Mogyoród
Augusztus 2–4.
A 2019-es Formula–1 Világbajnokság
tizenkettedik futamára ér Mogyoródra
a száguldó cirkusz, ahol négy napon
át minden az autóversenyről szól.

Legyél igazi gourmet!
Pulled pork lepény
mézes-mustáros
szósszal
Keresd a Food Truck
kínálatában!
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A bemelegítő szabadedzések és az időmérő edzés után vasárnap rajtol a hetvenkörös magyar nagydíj.

Strand fesztivál
Zamárdi
Augusztus 20–24.
Csupán néhány éves, de máris az
ország egyik legnépszerűbb fesztiválja
a Strand, ahol a Petőfi rádió legnépszerűbb eladói mellett külföldi sztárvendégek is várják a fesztiválozókat egy igazi
nyárvégi bulira.

B my lake
Zamárdi
Augusztus 21–24.
Közép-Európa első számú szabadtéri
underground elektronikus fesztiválja
augusztusban hetedik alkalommal tölti
meg a Balaton partját zenével, ahol

közvetlenül a vízparton bulizhatunk a
műfaj legjobbjainak koncertjein.

Budapest Borfesztivál
Budapest
Szeptember 5–8.
Különleges borok egy csodás helyszínen: az európai viszonylatban is
kiemelkedő boros esemény a szüretre hangolva csábítja a budai várba
a látogatókat egy utolsó, szabadtéri
borozásra.

Balaton-Piknik
Balatonboglár
Szeptember 21–22.
A környék egyik leglenyűgözőbb helyszínén, a balatonboglári Gömbkilátónál
vár minket idén is a Balaton Piknik, ahol
a csodás panoráma előtt olyan világsztárok lépnek fel, mint a Morcheeba,
Gilles Peterson vagy José González.
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kultúra

Pörgős lazulás
Az első, valóban nyári hónapot pergő ritmusokkal, kül- és beltéri
programokkal, valamint egy csipetnyi gasztronómiával fűszerezzük.

Szekszárd

Megújultak a Renault
Trucks modellek
A közúti szállítmányozásban a takarékosság, a sofőr kényelme és a biztonság
elengedhetetlen ahhoz, hogy egy vállalat profitálni tudjon. A megújult Renault Trucks
modellek pedig teljesen megfelelnek ezeknek a szempontoknak.

Pünkösdi Hal- és Vadünnep
Június 7–10.

Papp László Budapest Sportaréna

Anthrax és Slayer koncert

Zalaegerszeg

Június 11.
2018-ban a Slayer bejelentette, hogy
egy utolsó, világkörüli turnéra indul,
amelynek keretében idén nyáron még
egyszer Európába látogatnak. A világ
egyik legnépszerűbb thrash metál bandája közel 35 éve tartozik az élvonalhoz,
eddigi pályafutásuk alatt több mint tízmillió lemezt adtak el, számos díjat, valamint hat Grammy-jelölést is magukénak
tudhatnak. Ha élőben szeretnénk látni a
műfaj legnépszerűbb zenekarát, akkor
ez az utolsó lehetőségünk. Budapesti
koncertjükön a műfaj másik legendája,
az Anthrax lesz az előzenekaruk.

Hallgasd útközben is!
Follow the Flow:
Nem tudja senki

Sugarloaf:
Sputnik

990 Ft
Keresd a kijelölt MOL
töltőállomásokon!

Restart Fesztivál
Június 22–23. és július 4–7.

A Gemenci erdő közelében megrendezett fesztiválon egyszerre lehet részünk
természeti és gasztronómiai élményben. A pünkösdi hagyományok legminőségibb ételei, helyi receptek alapján
készített magyar hal- és vadfogások,
kézműves sörök és szekszárdi borok
várják az érdeklődőket. Az ínyenc falatok mellé könnyű- és komolyzenei dallamokkal készülnek a szervezők.

Az ország legnagyobb sportfesztiválja
az újraindulás és a megújulás jegyé
ben zajlik. Legyen szó aktív sportolókról, vagy olyanokról, akik most szeretnék beépíteni az életükbe a rendszeres
testmozgást – a fesztivál mindenki számára tartogat inspiráló programokat.
Lehetőség lesz új sportágakat kipróbálni, edzéseken és versenyeken részt
venni a természetben, de kaphatunk
néhány hasznos tippet az egészséges
táplálkozásról is.

Lord of the Dance
– Dangerous Games 2019
A fülbemászó ír ritmusok immár örökre összefonódtak
a sztepptánccal, Michael Flatley-t pedig az 1996-os ősbemutató óta a világ leggyorsabb lábú táncosaként tartják
számon. A díjnyertes művész által koreografált produkció
fergeteges látványelemekkel kápráztatja el nézőit, a sodró
lendületű táncshow-t az ír folklór mesevilágából vett történet teszi teljessé.

Turnéállomások:
június 26. – Szeged, Városi Sportcsarnok • június 27. – Szombathely, Arena Savaria • június 28. – Budapest, Tüskecsarnok
• június 29. – Tokaj, Fesztiválkatlan

Újítások az üzemanyagtakarékosság jegyében
A 2019-es T-High, T-, és D-modellek remek teljesítményt nyújtanak a maguk szférájában. Kialakításukkor
fontos kritérium volt, hogy a járművek megfeleljenek a 2019. szeptember 1-jétől érvénybe lépő CO2kibocsátásról szóló rendeletnek, így a T-High és
a T-szériába szerelt D11 és D13 EURO6 Step D motor teljes mértékben eleget tesz a szabályozásnak. Emellett
a motorokba épített, új generációs részecskeszűrők
alapanyaga a vanádium, amely növeli az élettartamot,
az erőforrások fejlesztései pedig sokat hozzáadnak az
üzemanyag-takarékosság növeléséhez és a környezeti
terhelés csökkentéséhez.
A Renault Trucks modellekben további fejlesztésre
kerültek a vezetéstámogató funkciók is. A hosszú utak
során a komfortérzetet, takarékosságot és biztonságot egyaránt növeli az Optivision rendszer, egy olyan
előrelátó sebességszabályozó megoldás, amely az út
topográfiáját követve váltja a sebességfokozatokat.
Újítás, hogy a funkció közvetlenül a járműben tárolja
az adatokat, ami növeli a pilóta komfortját, hiszen ezentúl nem fordulhat elő, hogy például egy alagútba érve
megszakad a GPS-kapcsolat. Ráadásul az információk
még pontosabbak és megbízhatóbbak, ezáltal a gépkocsivezető egészen precízen tervezheti az útját.
A távolságtartó tempomat (Eco Cruise Control) új fejlesztései még tovább növelik a jármű takarékosságát.
A sebességtartó automatika nemcsak a vezetési komfortot javítja, hanem segít a sebességhatárok betartásában és a takarékosság fenntartásában is. A fenti

funkciókkal kiegészülve akár 3%-kal kevesebb üzemanyag felhasználásával tehetők meg a hosszabb utak,
míg a D-modell esetében akár 7%-os megtakarítás is
elérhető. Ezt a modellt gyakran választják felépítmények esetén, ami nem véletlen, hiszen a tetőlégterelő
12 fokozatban állítható, így bármilyen fülketípushoz és
felépítmény-magassághoz tökéletesen illeszkedik.

Minőség és teljes kényelem:
ilyen az új fülke

A fülke magas minősége válasz a piac igényeire,
hiszen a napokat kamionban töltő sofőrök számára az
egyik legfontosabb szempont, hogy otthon érezhessék magukat a járműben. Ezért a 2019-es modellekben a műszerfal karbonborítása, a fekete bőrülések
és a tetőkárpit halványszürke színe mind a prémiumérzetet növelik. A kamion külső részén a motorrács és
a tükörházak színe személyre szabható: akár az elegáns fekete, akár a merészebb narancs színre esik
is a választás, megjelenésével ez a kamion előkelő
helyet foglal majd el az utak nehézgépjárműi között.
2019. JÚNIUS
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MOL-hírek

Figyelünk
a környezetünkre
Minőségi utakért
dolgozik a MOL
Új gumibitumen-üzem épül Zalaegerszegen
Az elsősorban a hazai piacra szánt, környezetbarát technológiával készülő MOL gumibitumennel
nagyobb terhelhetőségű, kisebb fenntartási költségű és tartósabb aszfaltutak építhetők. Az új üzem
a gumibitumen gyártásához évi háromezer tonna
gumiőrleményt használ majd fel, ezzel pedig mintegy
félmillió használt gumiabroncs újrahasznosításához is
hozzájárul. A gyártás a tervek szerint 2020-ban indul,
évi 20 ezer tonna kapacitással. A hárommilliárd forintos beruházás 75%-át a MOL saját forrásból, 25%-át
pedig állami támogatásból finanszírozza.

Debrecenben minden kutya
hazajut
Egyre több kúton van chipleolvasó
A Vigyél Haza Alapítvány és a MOL tavaly májusban indított együttműködésének köszönhetően újabb 21 töltőállomással bővült az országos mikrochip-leolvasó hálózat, így
hazánkban már 121 helyszínen kaphatnak gyors és ingyenes segítséget az elkóborolt kutyák. A listából kiemelkedik
Debrecen, amely az első olyan város, ahol az összes MOL
töltőállomáson elérhető a kutyák beazonosítására alkalmas leolvasó.

A MOL növeli szerepét
a műanyag-újrahasznosításban

CE R AM I C D E TAI LI N G K IT *
CSÚCSTECHNOLÓGIA
BEVEZETŐ ÁRON!
CE R AM I C S HAM P OO 60 0 M L
+ CE R AM I C Q U I CK S P R AY 60 0 M L

9990 FT HELYETT

6990 FT

Fontos szempont a környezetvédelem
A MOL-csoport 2019-ben is folytatja terjeszkedését
a műanyag-újrahasznosító üzletágban. Ennek legújabb lépéseként adásvételi szerződést írt alá a német
Aurora-csoporttal. A 2009-ben alapított Auroracsoport egyedi, zárt láncú módon begyűjtött ipari
műanyaghulladékok újrahasznosításával állítja elő termékeit. A cég főként az autóipart látja el egyedi termékeivel, így a felvásárlással a MOL-csoport tovább
erősíti autóipari beszállítói pozícióját, és újabb fontos
lépést tesz petrolkémiai értékláncának bővítése terén.
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AKÁR 1 ÉVRE ELÉG
TARTÓS HATÁS
KERÁMIA ALAPÚ
KÖNNYŰ HASZNÁLNI
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*KERESD A KIJELÖLT MOL TÖLTŐÁLLOMÁSOKON

– PROMÓCIÓ –

Egy város, ezer élmény

FOTÓ: FRESCHLI JÓZSEF

FOTÓ: TARNAVÖLGYI ZOLTÁN

FOTÓK: MARCALI GÁBOR

Komoly- vagy könnyűzene, gasztronómia, tánc, esetleg képzőművészet?
Bármelyikre is vágysz, idén nyáron Győrben megtalálod, hiszen a dunántúli
megyeszékhely ezer élményt tartogat a kultúra és a sportok kedvelőinek,
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

XV. Magyar Táncfesztivál
és V. Gyermek Táncfesztivál

Junior Torna-világbajnokság

Június 17–23.

2019-ben a város – az EYOF után – ismét nagyszabású
tornászeseménynek lesz házigazdája. Győrben kerül
megrendezésre a világon első alkalommal a Junior
Torna-világbajnokság, amelyet magyar javaslatra indít
el a Nemzetközi Torna Szövetség. A június végi eseményen közel 80 ország ifjú tornászai mutatják meg tudásukat, akik 3-3 fős csapatversenyen is részt vesznek
az egyéni versenyek mellett. Természetesen magyar
versenyzők is szerepelnek, köztük a tavalyi ifjúsági
olimpián vegyes csapatban arany-, egyéniben pedig
ezüst- és bronzérmet szerzett Balázs Krisztián.

A Győri Balett szervezésében a hazai táncművészet
(balett, kortárstánc, néptánc) szinte teljes palettáját felvonultató XV. Magyar Táncfesztivál és az V. Gyermek
Táncfesztivál magyar professzionális együttesekkel,
külföldi produkciókkal, gyermekelőadásokkal várja
az érdeklődőket. A Győri Balett Stúdiójában az egészen aprók számára is tartogatnak meglepetést a szervezők. Az idén a szabadtéri programok a Széchenyi
térre kerülnek át, ahol négy estén keresztül szórakoztatják a táncot szerető közönséget előadásokkal,
táncházakkal, koncertekkel, a Múzeumok Éjszakája
együttműködésével.
A táncprodukciók mellett Lakatos János koreográfus
különleges táncfotóiból és a Magyar Táncművészek
Szövetségének 70 évét átölelő képeiből láthatnak kiállítást az érdeklődők a színház Csillárszintjén. A táncművészet történetéről Major Rita tánctörténész tart különleges, izgalmas előadást.

Június 24–30.

31! – 3 Folyó, 1 Sziget
Összművészeti Fesztivál
Július 12–14.
Második alkalommal rendezik meg Győrben a 31!et, a populáris elemekkel fűszerezett összművészeti

happeninget, amelynek az idén a titok a központi
témája. Ennek szellemében készülnek az alkotások a hét művészeti ág – tánc, zene, képzőművészet, fotó, irodalom, építészet és fény – meghívott
képviselői által. A három nap alatt fellép többek közt
a Bagossy Brothers Company, a Kaukázus és a PASO.
Fényköntöst kap a Bécsi kapu tér egy része, a Püspök
vár fala, a Csónakház, valamint a sziget kisebb zegzugai is. Továbbá közösségi élményfestések, kiállítások,
vetítések, irodalmi előadások, modern táncprogramok,
épített és fényinstallációk várják a látogatókat.

attrakcióként ismét felépül a barokk kert a Széchenyi
téren, középpontjában egy filagóriával, s az átadásakor
elhangzó koncert egyben a teljes rendezvény megnyitója is. Szombaton és vasárnap reggeltől estig kézműves vásár, gyerekprogramok, a korabeli művészetet,
kultúrtörténetet felidéző koncertek, crossart programok, színházi előadások szórakoztatják a közönséget, felváltva a hangulatos barokk kertben, az Apátúrház előtt felépített kis színpadon, sőt ebben az évben
a Baross utca – Kazinczy utca kereszteződésében
kialakított Barokk Kávétéren is. A Dunakapu téren
mindhárom este lehetőség lesz felfüggesztett hőlégballonról megcsodálni a kivilágított várost.
A szombati díszes felvonulás végigvonul a belváros
utcáin, a fő esemény, a Barokk Esküvő ceremóniájának helyszíne pedig a Radó-sziget lesz. Az itt felállított színpadon kerül bemutatásra pénteken A sevillai borbély című opera, vasárnap este pedig szintén
ez ad otthont a Bachtól Djangóig című produkciónak,
a Talamba Ütőegyüttes és a Swing à la Django közös
előadásának.

XII. Győri Bornapok, Bor-, Borlovag
és Gasztronómiai Fesztivál
Augusztus 22–25.

Barokk Esküvő
Augusztus 9–11.
A Barokk Esküvő hagyománya 1993-ban, a Barokk
Éve programsorozathoz kapcsolódva kezdődött meg
Győrben. Az azóta minden évben megrendezett esemény egy igazi jegyespár valódi esküvője, korabeli ceremóniával, amelyhez háromnapos programsorozat is kapcsolódik. Ebben az évben egyedülálló

Magyarország vezető borászai, meghatározó borvidékei képviseltetik magukat Győrben ezen a négy napon,
népszerűsítve a borkultúrát és a minőségi borfogyasztást. A gasztronómiai élményeket kulturális programok
színesítik, s a rendezvény tetőpontja a nyárzáró megakoncert a Városház téren. A korábbi évek tematikájába
illeszkedik az idei programsorozat is, melyből természetesen a borlovagrendek látványos felvonulása sem
marad ki. A két téren összesen 60 faház kerül felállításra, a koncertek felváltva zajlanak a két helyszínen.
2019. JÚNIUS
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(0,7 l)

–1000 Ft


(0,5 l)

–100 Ft
Mogyi pisztácia,
kesudó, mandula

(1,5 l)

(60 g, 70 g, 70 g)

6 db vásárlása esetén

729 Ft/db

95 Ft/db

Cheetos

Magnum

(43 g, többféle)

(többféle)

229 Ft/db

2 db vásárlása esetén
ajándék kulacs

5326 Ft/kg



–200 Ft

63 Ft/l



(64 g, többféle)

–150 Ft


Teleki Portugieser Rosé

Balaton újhullám

Pickstick

(0,75 l)

(33 g, többféle)

(60 g, többféle)

1199 Ft/db

2 db vásárlása esetén

2 db vásárlása esetén

179 Ft/db

359 Ft/db

5424 Ft/kg

5983 Ft/kg

1599 Ft/l
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–500 Ft

Minden második
flakon 50%
Az akcióban résztvevő termékek: MOL DYNAMIC GARDEN 2T
0,1 l és 0,6 l, MOL DYNAMIC GARDEN 4T 30/40 0,6 l, MOL
DYNAMIC GARDEN 4T 10W-30 0,6 l, MOL DYNAMIC FOREST 0,6 l.
Az akció csak ugyanazon típusú és kiszerelésű termékek
vásárlásakor érvényes.

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

A kupon 150 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre egy termék vásárolható és a kupon
csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.

SBS termékek

Kerti kisgép olaj

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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Orbit bottle
rágógumi

+

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható meg és a kupon csak
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Málnás tiramisu
táska

12 150 Ft/kg, 10 414 Ft/kg

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

A kupon 1000 Ft kedvezményre jogosít az aktuális fogyasztói árból. Egy kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak
készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre
nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 05. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Soproni Meggy
Óvatos Duhaj
Fonte Verde
ásványvíz

LE A Z A

Johnny Walker
Red Label

S

PP

A

D

Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

D KI V

MOL-akciók

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

A kupon 500 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre egy termék vásárolható és a
kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény
más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 06. 01–30., illetve a
készlet erejéig.

A magazinban szereplő összes promóció a kijelölt töltőállomásokon érvényes.
A töltőállomás-listát keresd a mol.hu oldalon. A választék töltőállomásonként eltérhet.
A promóciók az aktuális hónapban, illetve a készlet erejéig érvényesek.
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példakép

Pozitív énkép, teljes élet
Csesznegi-Fényes Zsuzsanna a Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány
alelnökeként fejlesztéssel és közösségépítéssel segíti a családokat és
a gyerekeket, hogy teljes, boldog életet élhessenek.

„Egészen kicsi gyerek voltam, amikor létrehozták az alapítványt; más végtaghiányos gyermekeket nevelő családok
mellett az én szüleim is részt vettek a munkában” – meséli
Csesznegi-Fényes Zsuzsanna, aki életre szóló élményekre
és barátokra tett szert a rendezvényeken. Az alapítványból ismert barátaival két évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy
szeretnék továbbadni a tapasztalataikat, és lelkesen fogtak
bele a kezdeményezés megújításába. „A szüleink még csak
bízhattak benne, hogy minden rendben lesz velünk, a most
hozzánk kerülő családoknak azonban mi, az első generáció
már bizonyíték vagyunk erre, hiszen felnőttként családunk,
karrierünk van, és boldogulunk az élet minden területén.”
A MOL Alapítvány támogatásával megvalósuló idei táboruk az első nyitás a művészet- és élményterápiával folytatott lelki rehabilitációs és prevenciós programok irányában.
A táborban zajló pszichodráma- és meseterápia-foglalkozások kiemelt célja volt, hogy a mesék és rajzok segítségével a pozitív énkép kialakításában segítsék a gyerekeket.
„Fantasztikus élmény volt látni az egyik kislányt, aki az első
napokban még alig-alig szólalt meg, az utolsó nap végén, a
táborzárón pedig kiállt mindenki elé énekelni.”
Az alapítvány alelnöke – aki civilben egy sportáruház
HR-eseként dolgozik – úgy véli, a társadalom részéről az
lenne a legfontosabb feladat, hogy az első rácsodálkozás
után a végtaghiányosokat is ugyanolyan emberként tudja
elfogadni, és a közösség tagjának tekintsék őket óvodában, iskolában, munkahelyen. „Ha egy gyerek kellően
magabiztos, akkor ezt a társai is érzik rajta, és sokkal kön�nyebben befogadják. Ezt a magabiztosságot igyekszünk
az alapítványnál a közösség erejével, fizikai és szellemi fejlesztéssel megadni a gyerekeknek és a családjuknak.”

ÉLMÉNYTERÁPIA.
RECEPT NÉLKÜL ADHATÓ.

Csesznegi-Fényes
Zsuzsanna
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MOL Gyermekgyógyító Program
FOTÓ: BÁCSI RÓBERT LÁSZLÓ

——
A Végtaghiányos Gyermekekért
Alapítvány alelnöke. Az alapítvány végtaghiányos gyermekek és testvéreik részére
szervezett művészet- és
élményterápiás táborát a MOL
Gyermekgyógyító Program
támogatta.

Pályázat civil szervezetek számára, akik krónikusan beteg vagy
fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok számára szerveznek
élmény- és művészetterápiás programokat.
Az online pályázatok benyújtási határideje: 2019. június 30.
molalapitvany.hu

