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Kedves Olvasó!
A nyár utolsó hónapjában érdemes kihasználni a jó 
időt, élvezni a hosszú nappalokat, a ráérős hétvégé-
ket, a mézédes nyári gyümölcsöket. De hiába a las-
san közelgő szezonzárás, a MOL Nagyon Balaton 
rendezvényein cseppet sem laposodik 
a hangulat, sőt! Összegyűjtöttük, miért 
érdemes útra kelni. Majd, ha már víz mel-
lett vagyunk, próbáljuk ki az elmúlt évek 
új őrületét, a SUP-ot, melyhez szintén 
szolgálunk néhány jó tanáccsal. Akik 
pedig az augusztust inkább „klasz-
szikus” lazítással töltenék, nekik 
ajánlunk a környék legjobb glam-
ping-lehetőségeiből, hogy, ha 
megvan a tökéletes hely, egy 
kényelmes nyugágyban hátra-
dőlve böngészhessék át e havi 
címlapsztárunkkal, a „szuper-
hős” Chris Hemsworth-szel 
készült interjúnkat is. 
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Opel Astra
Az immár francia tulajdonban lévő 
német márka alaposan felfrissítette 
az Astra 2015-ben bemutatott ötö-
dik generációját. A külső csupán apró 
módosításokon esett át, a motorház-
tető alatt azonban csakis új és hatéko-
nyabb motorokat találunk. A PSA kon-
szerntől érkezett négy benzines és két 
dízelmotor 105 és 145 LE közötti teljesít-
ményszintet fed le. Belül a gyorsabb és 
egyszerűbben kezelhető infotainment 
rendszer, valamint a digitális műszer 
a két legfőbb újdonság.

BMW X6
A BMW 2008-ban indította el a kupé-crossover őrüle-
tet és 11 évvel az X6 debütálása után immár a harmadik 
generáció lép színre. A még agresszívebb megjelenés-
ről egyebek közt a korábbinál is nagyobb hűtőrács, vala-
mint az éles vonalakkal megrajzolt frontrész gondoskodik. 
A vezetőt 12,3 colos digitális műszerfal és ugyanekkora 
központi kijelző fogadja, a luxusfelszereltségeknek pedig 
csak a pénztárca vastagsága szab határt. A motorválaszté-
kot 265 és 530 LE közötti teljesítményű erőforrások alkot-
ják, opcionálisan légrugózás, sportfék vagy off-road cso-
mag is rendelhető.

Renault Captur
A francia kompakt crossover második 
generációja a szeptemberi Frankfurti 
Autószalonon debütál hivatalosan. Bár 
a dinamikusabb dizájn teljesen új, egy-
ből felfedezhető a hasonlóság a sikeres 
kifutó modellel. Az új Clio által is hasz-
nált platformra épített Captur 11 centimé-
terrel hosszabb, így a belső tér mellett a 
poggyásztartó is tágasabb (immár 536 
literes) és a biztonsági és infotainment 
felszereltség is bőségesebb. Az ismerős 
benzines és dízelmotorok mellett jövőre 
plug-in hibrid változat is érkezik.

Bentley EXP 100 GT
A brit luxusmárka stílusosan ünnepelte 
meg fennállásának századik évforduló-
ját. A teljesen elektromos meghajtású 
EXP 100 GT tanulmányautóval a Bentley 
azt mutatja meg, milyenek lehetnek a 
járművei 2035-ben. A minden szögből 
impozáns, 5,8 méter hosszú és közel 2,4 
méter széles autó belső terében szemé-
lyi asszisztensként működő mestersé-
ges intelligencia lesi az utasok kívánsá-
gait. Az önműködő haladásra is képes 
járművet négy villanymotor hajtja, ame-
lyek összteljesítménye 1340 LE, míg az 
1491 Nm-s forgatónyomaték már a teher-
autók világát idézi. A látványos kon-
cepcióautó így 2,5 másodperc alatt éri 
el a 100 km/h-t, végsebessége pedig 
300 km/h. A hivatalos adatok szerint a 
hatótávolság 700 km.

Fontos, stílusos, látványos 
Amíg a BMW, az Opel és a Renault is fontos újdonságokkal 

jelentkezett, a Bentley stílusosan ünnepelt, a De Tomaso pedig 
látványos visszatérést produkált.

De Tomaso P72
Modern klasszikusként határozta meg friss modelljét az új já-
éledt De Tomaso. A P72 a márkaalapító Alejandro de Tomaso és 
a legendás konstruktőr, Carroll Shelby által 1964-ben tervezett, 
de soha meg nem valósult P70 prototípus aktuális interpretációja, 
a hatvanas éveket idéző formavilággal és látványos belső térrel. 
Az első példányt egy Ferrari-származék V12-es motort hajtja, de 
elképzelhető, hogy végül V8-as erőforrás kerül az autóba. A ter-
vek szerint 72 példány készül majd, az alapár 750 ezer euró.

Szintet ugrana a DBX
Ősszel érkezik az Aston Martin 
DBX, a brit gyártó első SUV-
modellje. Vezetési élmény-
ben a Porsche Cayenne 
Turbo, kezelhetőségben pedig 
a BMW X6 M volt a mérce, 
amit a mérnökök szerint 
a telje sen önálló platformnak 
és így a kötöttségek nélküli 
fejlesztésnek köszönhetően 
szárnyalnak túl.

Lezárult egy korszak
A mexikói Pueblában legördült 
a szerelőszalagról az utolsó 
Volkswagen Beetle. Az 1998-
ban bemutatott új Beetle első 
szériája 1,2 millió, a 2011 óta 
piacon lévő legutolsó sorozat 
pedig 500 ezer darabbal járult 
hozzá az évtizedeken át sike-
res bogárhátú összesen 21,5 
milliós példányszámához.

Inkább egy SUV
Bár a Toyota eredetileg 
Corolla szedánokat gyár-
tott volna a Mazdával közös, 
jelenleg is épülő alaba-
mai gyárában, a legnagyobb 
japán márka végül egy vado-
natúj SUV-modellel bővíti 
majd észak-amerikai kínála-
tát. A 2021-re elkészülő üzem 
éves kapacitása 300 ezer 
darab lesz, ami egyenlően 
oszlik meg a két márka között.

röviden

autós hírek
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A Renault néhány évtizede feltalálta az egyterűt, és azóta minden ilyen 
modelljével etalont teremt a kategóriában. A Grand Scenic is bizonyítja: 

nagyon érzik a tágas, praktikus és stílusos kocsikat.

képességein. Egyetlen mozdulattal 
(One-Touch) variálható ülések, lehajtható 
asztalkákat, csúsztatható középkonzolt 
és tágas tárolókat magában foglaló Easy 
Life rendszer, a legtöbb funkciót testre 
szabó Multi-Sense® technológia és szá-
mos további egyedi megoldás garan-
tálja, hogy a hét ülés bármelyikén helyet 
foglalók otthonosan és a legnagyobb 
kényelemben érezzék magukat. A hab 
a tortán pedig a 8,7”-os érintőképernyő-
vel és navigációval ellátott R-Link infor-
mációs és multimédia rendszer, Bose® 
Surround audiorendszerrel.

Biztonságban az élen
Természetesen nem is a Renault-ról 
lenne szó, ha a fejedelmi komfort mellett 
nem kapott volna kiemelt szerepet a biz-
tonság is. A Grand Scenic aktív és pasz-
szív biztonsági rendszerei és segédesz-
közei a legfejlettebbek között vannak, 
az autóipar ma nem nagyon tud ennél 
többet. Vészfékező, fáradtságfigyelő 

a szemlélőt. A dizájnelemként is funkci-
onáló, a kerekek köré tervezett karak-
teres idomok dinamizmust, stílust és 
magas minőséget sugallnak az első pil-
lanattól. Igazi francia divatikon, mely 
bár tökéletes választás akár három-
négy gyerekkel is, még sincs rányomva 
a nagycsaládos bélyeg, így a szabadba 
vágyó, kalandozni, természetjárásra 
induló f iatal társaságoknak is hamar 
a kedvencükké válhat.
A finom ízlés nemcsak első látásra, de 
odabent is meghatározó, ráadásul olyan 
egyedülálló praktikummal társul, hogy 
nagy család vagy utazó társaság legyen 
a talpán, ami képes kifogni a  kocsi 

és sávelhagyásjelző éppúgy került az 
autóba, mint temérdek okoslégzsák, 
nem beszélve a lemezek alatt rejtőző 
ütközésbiztonsági zónákról.
Motorok terén nemcsak a kellő dina-
mizmust hozza a Grand Scenic, hanem 
a ma elvárt gazdaságossági és környe-
zetvédelmi normákat is. Három teljesít-
ménnyel kínálják hozzá az 1,33 literes, 
közvetlen turbófeltöltéses, benzines 
erőforrásokat, amelyek így 115, 140 és 
160 lóerősek is lehetnek, és az 1,7-es 
dízel 120 vagy 150 lóereje is több mint 
elég a közlekedési helyzetek megoldá-
sára. A hatfokozatú kézi sebességváltó 
kiváló partner a haladásban éppúgy, 
mint az energia gazdaságos felhasználá-
sában, de természetesen az alternatíva-
ként választható, hét sebességfokozattal 
ellátott, duplakuplungos EDC automata 
váltó is precízen végzi a dolgát.
A Renault Grand Scenic tehát méltó 
a márka „egyterű fétiséhez”, népesebb 
családoknak talán az egyik legjobb 
ajánlat, amit az igényelhető támogatás 
most még elérhetőbb közelségbe hoz.

A világhírű francia divattervezők, mint például Yves 
Saint-Laurent, Pierre Cardin vagy Christian Dior titka 
abban rejlett, hogy a stílust, a jó minőséget, a kifogás-
talan ízlést kényelemmel, letisztult vonalakkal és a min-
dennapos viselhetőséggel ötvözték, így nem feszengős, 
elérhetetlen, merev szövetszobrokat alkottak, s ügyfe-
leik bármilyen alkalommal örömmel viselték a ruháikat.
A Renault hasonló alapelvek szerint építi autóit, ame-
lyeken mindig látszik, hogy különleges ízléssel és 
szakértelemmel megtervezett alkotások, ugyanakkor 

minden velük, bennük eltöltött idő öröm – nemcsak 
a vezetőnek, de, kiváltképp az egyterűek esetében, 
az egész családnak vagy baráti társaságnak.

Divatikon mindenkinek
Nem lehet véletlen, hogy a Grand Scenic belépő fel-
szereltségi szintjének a Zen nevet adták a gyáriak, 
hiszen már a külső formákat, az izgalmasan egyedi, 
mégis letisztult vonalakat látva nyugalom önti el 

Motor 3 benzines, 2 dízel

Lökettérfogat 1333-1749 cm3

Max. teljesítmény 85-117 kW/115-160 LE

Max. forgatónyomaték 220-340 Nm

Méretek 4406/1866/1653 mm

Tengelytáv 2734 mm

Csomagtartó térfogata 189-1737 liter

Legnagyobb sebesség 193-210 km/h

Gyorsulás (0–100 km/h) 10,0-12,1 s

Gyári fogyasztás 5,5-7,3 l/100 km

Alapár 6 799 000 forint

Nagyszerű egyterű
R E N A U LT  G R A N D  S C E N I C

Láss mindig jól!
Ha szeretnél zavarta
la nul kilátni, akkor 
válassz egy megbízható 
szélvédőmosót.

EVOX Summer  
Citrus Breeze 4 l

1899 Ft-tól*

*Kiskereskedelmi alapár,  
mely töltőállomásonként eltérhet.

Állami támogatással és használtautó-
beszámítással már 3 999 000 Ft-tól.

autóteszt
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Pont olyan, amilyennek a Los Angeles-i film-
sztárokat elképzeljük: átható kék tekintet, 
kidolgozott test, tökéletes magabiztosság. 

Ám a külsőségek ellenére mégis karizmatikus sze-
mélyisége az, ami igazán emlékezetessé teszi. 
Chris Hemsworth-t a Marvel-moziuniverzum repí-
tette a hollywoodi filmcsillagok közé, de sokoldalú 
tehetsége már korán megmutatkozott. Eleinte csu-
pán szülőhazájában, Ausztráliában ismerték szap-
panopera-színészként, majd 25 évesen szerepet 
kapott a J. J. Abrams által rendezett Star Trek feldol-
gozásban. Két évvel később már Thorként hódított, 
elhappolva a szerepet öccse, Liam elől, a menny-
dörgés isteneként pedig feljutott a csúcsra, ahol 
napjaink egyik legnépszerűbb, legkarizmatikusabb 
színészeként azóta is trónol.
A szuperhős filmeken kívül persze láthattuk más-
ban is: Ron Howard Hajsza a győzelemért című 
Forma–1-es mozijában James Hunt autóversenyzőt 
alakította, aki a legendás Niki Laudával rivalizált, 
a Hófehér és a vadász című fantasyben a vadász 
szerepében tűnt fel, a Szellemirtókban pedig meg-
mutathatta humoros oldalát is.
Legutóbb a Men in Black – Sötét zsaruk a Föld 
körül című sci-fi vígjátékban láthattuk a mozikban, 
amelyekben Chris – akárcsak Will Smith és Tommy 
Lee Jones az eredeti filmekben – földönkívülieket 
üldöző ügynökként tér vissza olyan világsztárokkal 
az oldalán, mint Tessa Thompson – a Marvel-filmek 
Valkűrje –, Emma Thompson és Liam Neeson.

A szakmai sikerek mellet t Chris Hemsworth 
a magánéletében is kiérdemelte a szuperhős jel-
zőt: néhány éve a világ legszexisebb férfijának 
választották, ez mégsem tette arrogáns, allűrökkel 
teli színésszé. Sőt! Üdítően közvetlen, és ha a csa-
ládjáról van szó, nem rejti véka alá érzékeny olda-
lát sem: nem titkolja, hogy szó szerint a könnyei-
vel küszködik, amikor a forgatásokkal járó távollétei 
során a telefonon meghallja spanyol felesége, Elsa 
Pataky, és három gyermekük, a hétéves India és az 
ötéves ikrek, Sasha és Tristan hangját. 

Nemrég még a mennydörgés isteneként láthat
tuk. Milyen az élet a Thor, és a vele járó nagysza
bású jelmezek nélkül?
Emlékszem az első filmre: egyszerre éreztem izgal-
masnak és nevetségesnek, mint egy halloweeni 
jelmezt. A mozivásznon nagyon menőnek nézünk 
ki, de a forgatás közben többnyire elég különös 
érzés viselni, szóval nem kellett megküzdenem 
azzal a veszteséggel, hogy már nem érzem maga-
mat istenségnek, mert amúgy sem volt így. A jelme-
zek ugyanis elég kényelmetlenek, mégis rendkívül 
fontosak, hiszen sokat tesznek értünk a vásznon. 
Anthony Hopkins egyszer ezt mondta nekem: 
„Nézd meg ezeket a jelmezeket! Nem szabad, hogy 
annyira eltereljék a figyelmünket, hogy csak állunk 
és mondjuk a szövegünket anélkül, hogy bármit is 
csinálnánk, tudván, hogy a jelmezek úgyis dolgoz-
nak értünk.”

Chris Hemsworth – a Marvel-filmek Thorja és a Man in Black H ügynöke 
– jelenleg Hollywood egyik legsikeresebb színésze. Amikor éppen nem 
szuperhőst játszik, az ausztrál tengerparton szörfözik, szeretne hinni az 

ufókban, és készül a következő nagy dobásra.

Szerethető szuperhős

Ahogy telik  
az idő, egyre inkább 

foglalkoztat mindaz, 
ami megfoghatatlan,  
és annak lehetősége, 

hogy megértsük ezeket 
a jelenségeket.

címlapsztori
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Tudtad?
•  Felesége az anyai ágon erdélyi magyar 

származású spanyol színésznő, Elsa 
Pataky, akit leginkább a Halálos iramban 
filmekből ismerhetünk.

•  A 35 éves színész Ausztrália keleti 
partvidékén lakik, közel a Byron-öböl 
gyönyörű tengerpartjához, ahol, ha 
teheti, minden nap szörfdeszkára áll.

•  Annak érdekében, hogy családjához 
közel legyen, rávette a Marvelt, hogy 
a Thor: Ragnarök bizonyos részeit 
Ausztráliában forgassák, és még egy 
helyi törzstől is áldást kért a produkcióra.

•  Bátyja, Luke és öccse, Liam is színészek. 
Utóbbit Az éhezők viadalában 
Gale szerepében láthattuk Jennifer 
Lawrence oldalán.

Érkezik a Thor 4
Chris Hemsworth-t nem 

kell sokáig nélkülöznünk 
a mozivászonról, a Thor-

filmek negyedik része 
várhatóan 2021-ben érkezik, 

a rendezői székben nem 
mással, mint a harmadik 

részt is jegyző Taika 
Waititivel.

Nem fél attól, hogy a Thorral elért a csúcsra, és 
ekkora lehetőségeket már nem tartogat a jövő?
Még el sem kezdtem a filmen dolgozni, már akkor 
azon gondolkodtam, hogy vajon beskatulyáznak-e  
majd a szerepbe. Az igazság ezzel szemben az, 
hogy a Thor nyitott meg előttem minden olyan lehe-
tőséget, amiben eddig részem volt. A Marvel-filmek 
közti szünetekben kipróbálhattam magam más sze-
repekben is, amelyek segítettek abban, hogy min-
den alkalommal újraértelmezzem a karakteremet, 
és új életet leheljek bele. Egy filmes franchise-ban 
szerepelni, minden résznél emelni a tétet és valami-
lyen módon fejlődni benne – ez egyszerre kihívás 
és motiváció a színész számára. De válaszolva az 
eredeti kérdésre: nem aggódom amiatt, hogy bár-
milyen módon korlátozva érzem majd magam, ha 
Thor története véget ér, vagy befejeződik a szere-
pem a Marvel-univerzumban. Azt gondolom, nap-
jainkban az számít, hogy elérjük a közönséget, és 
hihetetlenül boldog vagyok, hogy olyan nagyszerű 
filmekben dolgozhatok, amelyeket emberek mil-
liói szeretnek, amelyekért felkelnek a kanapéról, 
és elmennek moziba.

Néhány éve úgy döntöttek a családjával, hogy visz
szaköltöznek Ausztráliába. Mi volt ennek az oka?

Pár évig keringtem a világban, és nem volt egyet-
len hely sem, amit igazán otthonomnak érez-
tem volna. Szerettünk Los Angelesben lakni, de 
Hollywoodban valahogy úgy érzi az ember, hogy 
folyamatosan egy fantáziavilágban él; nemcsak 
a vásznon, de azon túl is. Ezenkívül már nem kel-
lett olyan gyakran ott lennem megbeszéléseken, 
és mivel a munkám nagy része egyébként is a világ 
számos pontján zajlik, úgy voltam vele, hogy sze-
retném, ha a gyerekeim megtapasztalnának vala-
mit abból a gyerekkorból, amiben én is felnőttem. 
Ausztráliában a világ egyik legszebb tengerpartján 
élünk, ahol keverednek a trópusok, a hegyvidék 
és a hatalmas farmok. Nagyon egyedi és különle-
ges hely, ahol elkezdtük felépíteni a saját otthonun-
kat. És, bár úgy tudom, a válások többsége építke-
zés közben szokott bekövetkezni, mi ezt is túléltük, 
amiért hálás vagyok.

A Men in Black – Sötét zsaruk a Föld körül forga
tása miatt viszont ismét világ körüli útra indult. 
Milyen volt ebben a merőben új univerzumban 
létezni?
Egyebek mellet t Londonban, New Yorkban, 
Marokkóban és Olaszországban forgat tunk. 
A film nem átdolgozás, hiszen ez ugyanaz a világ, 

Hollywoodban valahogy úgy érzi 
az ember, hogy folyamatosan 
egy fantáziavilágban él; nemcsak 
a vásznon, de azon túl is.

amelyben Tommy Lee Jones és Will Smith karakte-
rei is léteznek, és bármikor találkozhatnak a mieink-
kel. Nem akartam olyasmit létrehozni, amit koráb-
ban már megcsináltak, inkább tisztelettel szerettem 
volna adózni a korábbi filmek előtt, és valami más-
sal előállni. Ez pedig nagyszerű lehetőség volt erre.

A film alapsztorijára való tekintettel kézen
fekvőnek tűnik a kérdés: hisz a földönkívü
liek létezésében, abban, hogy a világunkon túl 
is léteznek további világok? Elvégre valahol 
a Marveluniverzum is erről szól…
Az optimista énem szeretne hinni, hiszen izgalmas 
a tudat, hogy van valami rajtunk kívül, hogy nem 
vagyunk egyedül. Lehet, hogy én magam is egy ufó 
vagyok, de remélhetőleg ezt sikerül titokban tar-
tanunk! Komolyra fordítva a szót: már gyermekko-
romban is ijesztőnek és egyben izgalmasnak talál-
tam a tényt, hogy nem tudjuk meghatározni, mi van 
a látható világon túl. Nemcsak az ufókra gondolok, 
hanem az ismeretlenre, arra, hogy vannak dolgok, 
amikre nincs válasz. Ahogy telik az idő, egyre inkább 
foglalkoztat mindaz, ami megfoghatatlan, és annak 
lehetősége, hogy megértsük ezeket a jelenségeket.

A Man in Black forgatása során az ufókérdés 
mellett a legújabb autók tanulmányozására is 
lehetősége nyílt.
Nagyszerű autókat vezethettem, főleg Jaguar 
E-type-ot és klasszikus Jaguart. Rengeteg akció-
jelenetünk volt, mindet nagyon élveztem. Szívesen 
megtartottam volna a filmbeli autómat, de végül 
csak a szövegkönyvet kaptam meg ajándékba.

Az autó, ahogy a földöntúli világok, szintén visz
szatérő elem a filmes munkáiban: a 2013as 
Hajsza a győzelemért című filmben a májusban 
elhunyt legendás Forma–1es versenyző, Niki 
Lauda riválisát, James Huntot játszotta. Nikivel 
személyesen is találkozott – milyen emlékei van
nak erről?
Lehetőségem volt eltölteni vele néhány napot a for-
gatás alatt és után, és bár be kell vallanom, tar-
tottam tőle egy kicsit, ez az egyik legörömtelibb, 
legemlékezetesebb momentum a karrieremben. 
James Hunt családján kívül ő volt az, aki a legjob-
ban ismerte a riválisát, és azt hittem, hogy nagyon 
kritikus lesz, azonban a Torontói Nemzetközi 
Filmfesztiválon odajött hozzám, megölelt és azt 
mondta: „Bárcsak itt lehetne James, bárcsak lát-
hatná a film fogadtatását és a tömeget! Annyira 
büszke lenne rá, és mindarra, amit létrehoztunk.” 
Ezt hallani valakitől, akinek sokkal több megpróbál-
tatáson kellett keresztülmennie, mint amin én eddig 
keresztülmentem, és mint amin valószínűleg valaha 
fogok… felejthetetlen volt.

címlapsztori
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Mozizz – és utazz!
Néha elég egy jó film, egy sorozat vagy egy regény, hogy meghozza 

a kedvünket az utazáshoz. Íme, néhány példa a filmtörténetből, amelyek 
láttán a bőrönd szinte magától ugrik a kezünkbe.

Mielőtt… trilógia 
(Before trilogy)

Két ember évtizedeken átívelő kapcso-
latát mutatja be Richard Linklater trilógi-
ája, a filmek pedig külön-külön és együtt 
is európai körutazásra csábítanak. Jesse 
(Ethan Hawke) és Céline (Julie Delpy) 
egy Bécs felé tartó vonaton botlanak 
egymásba és végül egyetlen boldog 
éjszakát töltenek együtt az osztrák fővá-
rosban. Kilenc évvel később – a második 
részben – Párizsban újra egymásra talál-
nak, majd újabb kilenc év múlva, immár 
gyerekeik körében, a görögországi 
Peloponnészoszi-félszigetén találko-
zunk velük. Felejthetetlen párbeszédek 
és csodás helyszínek mindhárom film-
ben, amelyekért érdemes útra kelnünk.

Trónok harca 
(Game of Thrones)

Horvátország sokak számára klasz-
szikus nyári célpont, idén azonban 
a Trónok harca rajongóknak Dubrovnik 

egyenesen kötelező. A sorozat számos 
jelenetét forgatták a dalmáciai kikötő-
városban és környékén, amit a helyi 
turizmus szépen meg is lovagol: több 
tematikus túrára is befizethetünk, ame-
lyek során végigjárhatjuk a sorozatbeli 
Királyvár ikonikus helyszíneit.

Sils Maria felhői 
(Clouds of Sils Maria)

A Juliette Binoche és Kristen Stewart 
főszereplésével készült 2014-es filmben 
egy lelki válsággal küzdő színésznő tör-
ténete bontakozik ki, aki asszisztensével 
a hegyek közé vonulva készül fel követ-
kező szerepére. A film címe egy ritka 
időjárási jelenségre utal, amelyet a svájci 
Alpokban – a film szerint Sils Mariában 
– csodálhatnak meg kora ősszel a sze-
rencsés túrázók. A jelenséget Maloja 
kígyójának is nevezik, és bár gyönyörű 
látvány, valójában a rossz idő közeled-
tét jelzi: a déli, melegebb tavak felől fel-
szálló pára ilyenkor felhővé alakul és 
a Maloja-hágó felé veszi az irányt, majd 
bekúszik a hágó északi oldalán lévő 
völgybe, Engadinba. Egyszer látni kell!

Walter Mitty titkos élete
(The Secret Life of Walter Mitty)

Ben Stiller 2013-as alkotása egy igazán 
életigenlő, pozitív film, remek zenei alá-
festéssel és csodás tájakkal. Walter Mitty 
egy egyszerű irodai dolgozóból a film 
alatt világjáró kalandorrá válik és bejárja 
Grönlandot, Izlandot, de a Himaláját és 
Afganisztánt is útba ejti. Ha azon vacillál-
nánk, hogy elhagyjuk-e a komfortzónán-
kat és bevállaljuk-e a nagy utazást, ez a 
film biztosan megadja hozzá az utolsó 
lökést, s meghozza a kedvünket egy 
izlandi longboardozáshoz.

Csak lazán!
A tervezés néha stresszes, 
de egy kellemes nyári 
pezsgőt kortyolgatva  
könnyű lazán venni.

BB SPUMANTE ÉDES 
SUMMER EDITION
(0,75 l)

1090 Ft/db
1453 Ft/l

kultúra plusz
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– PROMÓCIÓ –

#Hello Hajós
Aki a történelem és a gasztronómia csodás találkozására vágyik, 

keresve sem találhat jobb célpontot a Bács-Kiskun megyei Hajósnál.

Hajósi barokk kastély
Csodás barokk kert, igazi főúri vadá-
szatok hangulata vár minket a kastély-
ban, amelyet a legenda szerint Mária 
Terézia végül meghiúsult látogatá-
sára várva építtetett a kalocsai érsek, 
s amelynek udvarán a közelmúltban 
egy titkos alagút is előbukkant a fel-
újítások során. Megismerkedhetünk 
a hajósi torkosbúcsú történetével, 
a szőlőművelés és a pincefalu titkai 
mellett pedig az érseki lakosztály pom-
páján is elámulhatunk.

Cabernet Borturisztikai  
Látogatóközpont
Szeptemberben nyitja meg kapuit az egykori uradalmi pin-
cészetből kialakításra kerülő látogatóközpont, mely pro-
jekt a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00008 kódszámú „Cabernet 
Borturisztikai Látogatóközpont kialakítása a Hajósi Pince-
faluban” című pályázat támogatásából valósult meg. A pin-
cefalu központjában lévő épületben megismerkedhetünk 
a szőlőtermesztés kezdeteivel, a Hajós–Bajai borvidék 
bo rászataival, a Szent Orbán-szobor éves borlocsolási 
hagyo mányával, és magával a pincefaluval.

Rendezvények
Az Orbán-napi Borünnep, a pincefalu leghíresebb bor- 
és gasztrofesztiválja jövő májusban immár 40. alkalommal 
örvendezteti meg a borszerető közönséget. A hagyomány 
szerint minden évszakban egyszer – legközelebb októ-
ber középen –, a nyitott pincenapokon a borászok „eldob-
ják a pincekulcsot”, és szeretettel, finomabbnál finomabb 
bo rokkal és helyi specialitásokkal várják vendégeiket.

Hajósi Pincefalu
Európában egyedülálló módon 

a várostól három kilométerre 
külön települést alkotnak a 

présházak: 24 utca, 7 tér, 1256 
pince, finom borok, barátságos 
emberek, kiváló hangulatú ren-
dezvények. Itt csak a bor lakik, 

légy a vendége!

Zarándokház
A Magyar Zarándokút 
Bács-Kiskun megyei sza-
kaszán 43 férőhellyel várja 
vendégeit az öt éve meg-
nyitott, bensőséges han-
gulatú, tökéletesen fel-
szerelt zarándokház és 
gondozott kertje.

HAJÓS

www.hajosvaros.hu • hajosvaros@gmail.com
06 70/331 3950 • 06 78/404 100
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5A glamping a szállodák kényelmét ötvözi a kempingezés 
természetélményével és bohémságával. A 21. század nomádjainak 

igényeire fejlesztett új, trendi pihenési forma a fapados megoldások 
helyett full extrás, vagány ötletekkel hódít!

Glampingelj!

Luxusjur ta, erdei iglu vagy a fák ágai 
között kialakított fészek – mind töké-
letes, életre szóló élményt ígérő szál-

láshely. Maga a glamping szó egyébként 
a glamorous és a camping szavak összeol-
vasztásából született, és különleges kem-
pingezést jelöl, nem mindennapi természeti 
környezetben és építményekben, de mégis 

magas komfortfokozattal. Vagyis: úgy nomád-
kodhatunk, hogy gyermekkorunk sátras élmé-
nyeivel ellentétben kényelmes fürdőszobát, 
adott esetben hatalmas franciaágyat, esetleg 
még kiszolgálást is kapunk. Kedvcsinálóként 
összegyűjtöttük néhány nem is túl messzi 
glamping helyet, amelyek garantáltan kicsa-
logatják az embert a csigaházából.

K E M P I N G E Z É S  H E D O N I S TÁ K N A K

Homoki Lodge
Az igazi, nagybetűs dél-magyarországi 
Puszta egy járatlan szegletében magunk 
is megtapasztalhatjuk a végtelenből 
áradó szabadság érzését. Az egyenként 
30 négyzetméteres jurtákban légkon-
dicionáló, bőrfotelek, minibár és pezs-
gőfürdő várja azokat, akik hedonista 
módon kóstolnának bele az ősmagya-
rok izgalmas életformájába.

 6786 Ruzsa, Tanya 592
€  63 000 forinttól
 homokilodge.com/hu

Nomád Hotel & Glamping
A hotel területén belül bérelhető glam-
ping helyszínek között olyan külön-
legességeket találunk, mint a csillag-
kémlelésre alkalmas, egyedi tervezésű 
átlátszó iglububorék, amelyben külön 
szerkezet gondoskodik az erdei levegő 
beáramoltatásáról. A Távol Afrikától 
névre hallgató házikó privát terasza 
pedig a patak völgye fölé ugrik ki, így 
garantált lesz a természet közelsége.

 3325 Noszvaj, Síkfőkút utca 5–7.
€  16 000 forint/főtől
 www.nomadhotel.hu

5érzék Házak
Boldogságbarát szállás – így jellemzi 
magát az Őrség szívében található 
komplexum, ahol a lombházban szó sze-
rint a madarakkal ébredhetünk. A puha 
„fészekben” nincs áram, így zavartalanul 
adhatjuk át magunkat az erdő csend-
jének. A vendégek a lebegő sátrat, 
a pihenőszobává alakított ekhós szeke-
ret és a pajtát is kipróbálhatják.

 9933 Őrimagyarósd, Dózsa Gy. út 35.
€  20 000 forint/főtől
 www.orsegi5erzek.hu

Hunza Ecolodge
A Pécs közelében található erdőszéli kis 
falu mellett kialakított ökokemping jel-
szava a természettel való tiszteletteljes 
együttélés, ennek szellemében a szállá-
sokon minden kizárólag a helyben fellel-
hető alapanyagokból készült. Az ötsze-
mélyes lombházat a Pápua Új-Guinea-i 
Korowai törzsről nevezték el. A lomb-
házakat és a privát terasszal ellátott 
luxus glamping sátrakat biozöldséges-
kert veszi körül, amelynek terményeiből 
a reggeli alkalmával csemegézhetünk, 
de akár főzhetünk is belőlük.

 7394 Bodolyabér, Kossuth u. 3.
€  13 000 forinttól
 www.hunzaecolodge.com

Garden Village Resort  
– Szlovénia

A létesítmény a gyönyörű Bledi-tótól 
300 méterre fekszik. A varázslatos kert-
ben elhelyezett 6 glamping sátor lakói 
a természetvédelmi területen való napi 
túrázás után este a szabadtéri forró 
vizes fakádban lazíthatnak. Az egyen-
ként négyszemélyes sátrak egy családi 
ház komfortfokozatával érnek fel: fran-
ciaágy, ülőgarnitúra, a galérián háló-
szoba, légkondicionáló és televízió. Ha 
csendes elvonulásra vágyunk, és a víz 
csobogására aludnánk el, akkor válasz-
szuk a patak fölé épített mini faházat.

  Cesta Gorenjskega odreda 16.,  
4260 Bled

€  270 eurótól
 gardenvillagebled.com
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Ferienparadies  
Natterer See – Ausztria

Az Innsbruck melletti festői Natterer-tó 
partján elterülő kempingparkban meg-
tapasztalhatjuk a hamisítatlan tiroli ven-
dégszeretetet. A helyszín az erdei és 
a vízparti nyaralás előnyeit kombinálja. 
A natúr dizájnnal kialakított változa-
tos alvókapszulákhoz és fakuckókhoz 
luxusfürdőszoba tartozik, a vízi park-
ban pedig csúszda, hinta és strand-
röplabda vár, de akár szörfdeszkát is 
kölcsönözhetünk.

 Natterer See 1., 6161 Natters
€  85 eurótól
 www.natterersee.com

Glamping Hub – Szlovénia
A fenyőerdők ölelésében kialakított, 
szafari tematikájú glamping sátrakat 
a híres alpesi város, Kranjska Gora köze-
lében találjuk. Az érintetlen természeti 
környezetben minden adott a tűzra-
káshoz, grillezéshez vagy a romantikus 
elvonuláshoz. A sátrak faágakból készí-
tett masszív bútorai csak tovább fokoz-
zák a rusztikus hangulatot.

  Borovška cesta 62., 4280 Kranjska 
Gora

€  168 eurótól
 www.naturaecocamp.si/en/

Camping & Glamping  
– SZLOVÁKIA

A természettel való érintkezés felemeli a 
lelket – erre a gondolatra épül az egye-
dülálló kempingélményt nyújtó dél-szlo-
vákiai szálláshely, ahová azokat várják, 
akik nem félnek közel kerülni az erdő 
vadvilágához. Az erdő közepére terve-
zett boltíves sátrakhoz saját magaste-
rasz tartozik, ahonnan megleshetjük az 
őzeket, rókákat, vaddisznókat, és hábo-
rítatlanul pihenhetünk Budapesttől mind- 
össze kétórányi autózásra.

  Veľký Krtíš (Nagykürtös) közelében, 
Bystrica (Besztercebánya) kerület

€  70 eurótól
 www.campingslovakia.eu/hu/

Glamping Canonici  
di San Marco – Olaszország
A Velencéhez közeli Miranóban talál-
ható létesítmény egyedülálló dekorá-
ciójával legalább annyira hódít, mint 
különleges természeti környezetével. 
A szállás a butikhotelek igényességét 
ötvözi a  kempingek szabadságával. 
A luxus glamping sátrakat az olaszokra 
jellemző rafinált ízléssel alakították ki: 
17. századi, kovácsoltvasból és fából 
készült csillárok, kőből faragott mosdó, 
antik hatást keltő bútorok és szófaágyak 
varázsolják el a látogatót. A szabadban 
található bambusz kertigarnitúra pedig 
tökéletes helyszínt kínál egy laza, gyer-
tyafényes vacsorához.

 Via Accopè Fratte 14., 30035 Mirano
€  120 eurótól
 www.glampingcanonici.com/en
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Irány a Mecsek!
Ha a Pécs környéki bodolyabéri glamping mellett döntöttünk, 

s túrázva fedeznénk fel a vidéket, az Országos Kéktúra 
ideeső, közel 40 kilométer hosszú szakasza remek választás.

A Rockenbauer Pál Dél-dunántúli 
Kék túra útvonala hosszában szeli 

át Dél-Magyarország egyetlen valódi 
hegységét. A 9. szakasz a nyugati hegy-
ségrészt segít felfedezni. A dél felé sok 
helyen élesen letörő, észak felé domb-
sággá szelídülő Nyugati-Mecsek lapos 
hátait, kis fennsíkjait járva végig Pécs 
közelében maradunk, mégis nomád 
erdei vándorlásban lehet részünk.

Látnivalók

1.  Abaligeti-barlang
A kiépített , bevilágított barlang fél 
kilométer hosszan látogatható, tel-
jes hossza pedig mintegy 1700 méter. 
Bátrabbaknak ajánljuk a mellet te 
működő Denevérmúzeumot.

2.  Zsongor-kő
A félelmetes, vörös homokkőből fel-
épülő szirt egy nagyobb sziklaformá-
ció legmutatósabb darabja. A hegyol-
dalból előrenyúló szikla panorámája 
feledhetetlen: a mecseki erdők szélén 
Kővágószőlős és Cserkút terül el, távo-
labb a Dráva síkja nyújtózik. A bevállaló-
sabbak egy tiszta nyári éjszakát is eltölt-
hetnek a lapos hátú sziklákon.

3.  Mecsextrém Kalandpark
A Dél-dunántúli Kéktúra 9. szakaszának 
Zobákpusztához közelítő része kissé 
egyhangúvá válik – ezt a menetelést 
dobhatja fel az erdei kalandpark meglá-
togatása Árpádtetőn, ahová a TEKA (ter-
mészetjáró kártya) tulajdonosai kedvez-
ménnyel léphetnek be.

4.  Gyopár kulcsosház, 
Zobákpuszta
Igaz, nem glamping, de ha két napra 
megyünk, ideális szálláshely a túrasza-
kasz végén. Az erdei tisztáson álló, han-
gulatos épületben felszerelt konyha és 
meleg vizes zuhany egyaránt rendel-
kezésre áll, egyszerre akár 20 fő szá-
mára is.

Túrainfó
Egy napra kifejezetten kemény vállalás, a teljes szakaszt ideáli san két nap alatt javasolt végigjárni.Start: Abaliget, vasútállomásCél: Zobákpuszta

Táv: 38 km
Időtartam: 2 nap (12 óra)Szint (fel): 1390 m
Szint (le): 1205 m
Nehézség: ««««««Vízvétel: a településeken

Nyisd meg a túrát 
és a látni valókat 
a mobiloddal 
a termeszetjaro.hu-n!

BARANYA
MEGYE

Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzet

AZ ÁRPÁD-KORI SARLÓS BOLDOGASSZONY 
TEMPLOM, MÁNFA

Forrás: Magyar Természet járó 
Szövetség

1.

2.

3.

4.

PÉCS

ABALIGET
DENEVÉR MÚZEUM

CSERKÚT

MÁNFA

ABALIGET VÁ.

KÖVES-TETŐ 
KILÁTÓ

SÓS-HEGYI 
KILÁTÓ

JAKAB-HEGYI 
KILÁTÓ

utazás
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Erősít és nyugtat, könnyen tanulható, így sokan örömüket lelhetik benne. 
Ez a SUP, vagy stand up paddle, azaz evezős szörf, egy évezredek  

óta létező mozgásforma 21. századi felvirágzása. Folyón, tavon, tengeren, 
kicsinek, nagynak, kutyának. Bemutatkozik a SUP.

Új kedvencünk: a SUP

Nem véletlen, hogy ismét divatossá 
vált ez a sport, hiszen egy rendkí-
vül mobil eszköz biztosít tényleg 

sokak számára remek edzést vagy csak 
kikapcsolódást. A SUP lényege, hogy 
egy szörf deszkához hasonlító deszkán 
állva evezünk egy egylapátos evezővel. 
Ideális esetben ezt nem pusztán karmun-
kával tesszük, hanem egyidejűleg a mély 
törzsizomzat, a core használatával, amely 
jóval többet bír és hatékonyabb, mint 
a karjaink. A deszka hobbiszinten meg-
lehetősen stabil, ettől persze kezdőként 
még könnyen beleeshetünk a vízbe. 
Az alapok azonban pár perc alatt elsa-
játíthatók, és onnantól tavon és folyón is 
gyakorolhatjuk a  SUP-olást, egyszerre 
akár többen is egy közös deszkán.

Gumimatrac helyett 
Bár versenyzői szinten és a tengeren 
más a helyzet, Európában a SUP-ok nagy  

része felfújható iSUP vagy Air SUP. Ezt 
több tényező is indokolja: a felfújható 
„deszkák” könnyebben szállíthatók, 
jóval kisebb helyen tárolhatók, és súlyra 
is könnyebbek. A felületük kevésbé 
csúszós, mint merev társaiké, így gyer-
mekünk vagy kutyusunk is biztonságo-
sabban utazhat rajta. Az áruk is alacso-
nyabb, mint a nem felfújható változatoké, 
ennek ellenére rendkívül strapabírók: 
akár autóval is áthajthatunk rajtuk, nem 
sérülnek meg komolyabban.
Persze felfújható és felfújható között is 
van különbség. A minőségen kívül a fel-
használás módja szerint is választhatunk: 
egyedül vagy többen, gyorsan vagy sta-
bilan szeretnénk evezni, túrázni vagy 
edzeni akarunk vele. A kezdő- és a túra-
deszkák – az ún. allround deszkák – szé-
lesebbek, rövidebbek és stabilabbak, 
míg a versenydeszkák hosszabbak és 
keskenyebbek, legalábbis a hazai vize-
ken, hiszen a tengeri hullámokon való 

SUP-oláshoz más kritériumoknak kell 
megfelelnie az eszköznek.
Mivel a SUP igen elterjedt és népszerű 
felhasználási módja a deszkán végzett 
jógázás is, ha kacérkodunk a gondolat-
tal, erre is érdemes odafigyelni a válasz-
tásnál. De általános szabály, hogy próba 
nélkül ne vásároljunk saját eszközt; mivel 
a legtöbb vízparti SUP-boltban bérelni 
is lehet, először mindenképpen ilyen 
konstrukcióban álljunk rá és próbáljuk ki 
a paddle boardot!

Állva evezni  
mindenhol lehet

Vagy szinte mindenhol. A magyar 
vizek sajátja, hogy a kifújt, megbízható 
szél ritka és kiszámíthatatlanul érke-
zik. Vagyis a legtöbb vizünkön sok-
kal nagyobb kihasználást biztosít egy 
paddle board, mint akár egy vitorlás 
szörf, akár egy vitorlás hajó.

SUP Center Balaton
 Tihany, Rév u. 7., Club Tihany
 Bérelni és venni is lehet eszközt a 

tihanyi klubnál, de a legjobb része az, 
hogy a kölcsönzőtől Sajkod felé indulva 
a Balaton lakatlan, nyugodt részébe 
evezhetünk be. Ha csöndesen evezünk, 
találkozhatunk madarakkal, teknősök-
kel, de akár szarvassal is. A SUP Center 
Balatonnál oktatást is kérhetünk, illetve 
csatlakozhatunk vezetett SUP-túrához, 
vagy épp SUP-os jógaórához.

Old Lake SUP
 Tata, Öregtó, Pikantó étterem
 Evezhetünk a kutyánkkal, túrázha-

tunk, jógázhatunk és persze kölcsönöz-
hetünk is deszkát az Old Lake SUP-tól, 
miközben hol a vadregényes nádas-
ban, vízililiomok között sportolunk, hol 

a várat csodálhatjuk meg új szemszög-
ből. Kezdőknek különösen alkalmas, 
hiszen nem kell nagy hullámokkal szá-
molni, és hajó- vagy kompforgalom 
sem nehezíti az éppen betanulók dol-
gát. Gyönyörű, nyugodt, mégis külön-
leges helyszín, ideális adottságokkal 
a deszkán való evezéshez.

ÖkoPort
 Tiszató, Sarud
 A Tisza-tó kevésbé szerepel a köz-

tudatban mint turisztikai célpont, pedig 
homokos stranddal, vízi játszótér-
rel és végtelen nyugalommal várja a 
látogatóit. Azonkívül, hogy gyerekek-
kel is szuperül lehet biciklizni körü-
lötte, a Hortobágyi Nemzeti Park védett 
madárvilága is nagy élményt jelent, ha 

bemerészkedünk a nádasba egy hely-
ben bérelt vagy saját SUP-on állva. 
Ráadásul a sarudi Kalandpark kutyaba-
rát hely, így a négylábúak is csobban-
hatnak, akár deszkáról is.

Dunai SUP
 Ráckevei Duna, Gemenc, Szent endre
 A Duna számos vonzerővel rendel-

kezik: tele van szabad strandokkal, vad-
regényes holtágakkal, vízben álló fák-
kal, miközben fentről lefelé csorogva az 
evezés nem is túl megerőltető, vagyis 
ha pihenni támad kedvünk, akkor is 
élvezhetjük a deszka előnyeit. A folyóra 
különböző csapatok szerveznek eve-
zést, mint például a SUP Budapest, 
a Liquid Citizen, a Baraka vagy épp 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.

A legjobb helyek, ha deszkára állnál:

Ajánlott program 
augusztusban
Demizson Race, Tokaji Vízitúra 
Központ, augusztus 31.
SUP és futás – duatlon, 
evezéssel kezdve a Bodrogon, 
majd futócipőt húzva, 
természetesen deszkabérlési 
lehetőséggel.

sport
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MOL Nagyon Balaton –  
pezsgő szezonzárás

Augusztusban fénypontjához ér a balatoni programsorozat:  
a klasszikus, a pop- és az elektrozenei fesztiválokat hagyományőrző  

és kézműves rendezvények egészítik ki.

Paloznak, augusztus 1–3.

Paloznaki Jazzpiknik
Az Alsóörs és Csopak között található 
kis falu, Paloznak egy fesztiválméretű 
kerti partinak ad otthont világsztárok-
kal, a legjobb borokkal és ínycsik-
landó nyári falatokkal. Ha mi is a fűben 
ülve szeretnénk hallgatni a jazz, a soul 
és a funk művészeit, közben finom 
bo rokat kortyolni, akkor mindenképpen 
itt a helyünk. 

Balatonfüred, augusztus 9. – szeptember 1.

Balatonfüredi borhetek
A Balatonfüred–Csopaki borvidék 
borászai vonulnak fel az árnyas 
Tagore sétányon, ahol a borászatok 
faházaiban rozékat, gyöngyöző, friss 
olaszrizlingeket is kóstolhatunk. Este 
koncertek és színházi előadások 
garantálják a tartalmas kikapcsolódást.

Zamárdi, augusztus 20–24.

Strand Fesztivál
Egy utolsó csobbanás a Balatonban 

kalandos programokkal és olyan 
világsztá rokkal, mint a Bastille, Jason 

Derulo, az Ofenbach, Anne-Marie, John 
Newman, Steve Aoki vagy a magyar 

Wellhello. A fesztivál egyik fénypontja 
az ütős előadók mellett a 2019-es 

Petőfi Zenei Díjak átadása. 

Zamárdi, augusztus 21–24.

B My Lake
Az immár hetedik alkalommal 
megrendezésre kerülő B My Lake 
Közép-Európa első számú szabadtéri 
underground elektronikus zenei feszti-
váljaként vonult be a köztudatba. 
Népszerűségét előremutató 
szemléletének és világszínvonalú 
programjának köszönheti, amelyben 
idén sem fogunk csalódni.

Szólád, augusztus 1–3..

Ízek, Versek, Madárfütty
Egy igazi újgenerációs családi feszti-

vál a Dél-Balatonon sok zenével, báb-
színházzal, fűben ücsörgéssel és ter-

melői piaccal. A fesztiválon hangsúlyos 
szerepet kap a képzőművészet, a meg-

hívottak között a népművészettől az 
absztrakt festészeten át a szobrászatig 
rengeteg alkotót megtalálhatunk majd.

MOL Nagyon Balaton
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Nyár, szabadság, napsütés, a Wikingkikötők pedig csordultig 
a gyönyörűbbnél gyönyörűbb hajó és jetskicsodákkal. Ha nem 
csak a partról szeretnéd csodálni őket, cseréld az autódat 
hajóra a nyáron, és tapasztald meg a fantasztikus hajós 
életérzést velünk, a Duna hullámait szelve.

Hajózz velünk! Csatlakoznál  
a Wiking Yacht Clubhoz?
Nekünk, hajósoknak vízre szállva megdobban 
a szívünk, az élmény azonban mit sem ér, ha nem 
tudjuk kivel megosztani. Épp ezért kiemelten 
fontos számunkra, hogy igazi, összetartó hajós 
közösséget alkossunk. Nincs is jobb élmény, mint 
együtt szelni a hullámokat a Dunán, ahol nem-
csak szórakozunk, de a hajózás semmihez sem 
fogható, luxusélményét is élvezhetjük.
Ha magával ragadott a hangulat és szeretnéd 
a saját hajódon átélni, a Wiking Yacht Clubban 
ehhez mindent megtalálsz:

 hajóvezetői tanfolyamok 
 új és használt hajó értékesítése 
 élményhajózás 
 kikötői szolgáltatások 
 közös hajós események és túrák!

Bármilyen utakról is érkezzünk, a Wiking Yacht 
Club tagjaival egy hajóban evezünk!
Keresd kollégáinkat és kövesd eseményeinket 
a Facebookon!

www.wiking.hu
FB/WIKING YACHT CLUB

– PROMÓCIÓ –

A fény, ami vezet
NIGHT BREAKER® SILVER  
az OSRAM optimalizált  
élettartamú halogén izzója
• Akár 100%-kal több fény*

• 130 méter hosszú fénykéve

*Összehasonlítva a minimum jogi követelményekkel.

Light is OSRAM



A nyár egyik népszerű gyümölcse az illatos-zamatos sárgadinnye, amelyet 
nemcsak önmagában fogyaszthatunk, hanem kiváló alapanyag lehet 

főételekhez vagy akár egy frissítő koktélhoz is. Íme kedvenc receptjeink!

Mézédes nyár
Hozzávalók: 
•  300 g friss kecskesajt
• 4 szelet bacon
• 1 db zöld húsú sárgadinnye
• 1 db sárga húsú sárgadinnye
• 1 db lila hagyma
• 1 csokor friss bazsalikom
• 1 db lime
• 60 ml olívaolaj
• só, bors

Grillezett kecskesajt sárgadinnye-salátával

A kecskesajtot négy egyenlő részre 
vágjuk, betekerjük a baconbe és egy 
evőkanál olívaolajon megpirítjuk. A diny-
nyéket kettévágjuk, kimagozzuk és 
a húsukat apró kockákra vágjuk. A lila 
hagymát szintén apróra kockázzuk. 
Elkészítjük az öntetet a lime lereszelt 
héjából és kifacsart levéből, a maradék 
olívaolajból, sóból és sok frissen őrölt 
borsból. Összeállítjuk a salátát: elkever-
jük a dinnyéket a hagymával, a felaprí-
tott bazsalikommal és az öntettel, végül 
a grillezett kecskesajttal tálaljuk.

Saslik barackos 
sárgadinnye-chutney-val

Hozzávalók: 
•  500 g sertésszűz
•  1/2 sárgadinnye
•  3-4 db sárgabarack
•  1 db lila hagyma
•  50 ml fehérborecet
•  1 lime héja
•  néhány szál friss kakukkfű
•  1 evőkanál magos mustár
•  1 gerezd fokhagyma
•  100 g barna cukor
•  egy 2 cm-es darab gyömbér
•  őrölt csili
•  őrölt kardamom
•  só, bors

A sertésszüzet kockákra vágjuk, és 
egy tálban összeforgatjuk sóval, frissen 
őrölt borssal, a lereszelt fokhagymával 
és a mustárral. Fél órán át pihentetjük 
hűtőben, majd előzetesen vízbe ázta-
tott saslikpálcákra szúrjuk a húst, és 
faszénen vagy grillserpenyőben készre 
sütjük. A dinnyéket kimagozzuk, meg-
hámozzuk és kockákra vágjuk. A sárga-
barackot kimagozzuk és negyedeljük, 
a hagymát félbevágjuk és felcsíkoz-
zuk. A dinnyét, a hagymát, a sárgaba-
rackot, a cukorral, az ecettel, a reszelt 
gyömbérrel és a lime héjával, a felaprí-
tott kakukkfűvel és egy-egy nagy csipet 
csilivel, kardamommal, sóval addig főz-
zük, míg kissé összeesik, de nem fő tel-
jesen szét. A saslikkal tálaljuk.

gasztro
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Sárgadinnyés daiquiri

Hozzávalók: 
•  2 dl fehér rum
•  1 lime leve
•  1 db sárgadinnye
•  70 g kristálycukor
•  70 ml víz
•  jég

A vizet felforraljuk, hozzáadjuk a cuk-
rot és megvárjuk, hogy az teljesen felol-
dódjon benne. Ha már nincsenek benne 
cukorkristályok, lezárjuk és lehűtjük. 
A dinnyét megmossuk, a tetejét cikcak-
kosan levágjuk, a magjait kikaparjuk és 
kidobjuk. Tovább vájjuk a sárgadinnye 
húsát, míg egy centi marad csak belőle, 
és a kikapart gyümölcshúst egy tálban 
botmixerrel teljesen pépesre turmixol-
juk. A megmaradt héjat hűtőbe tesz-
szük, hogy később előhűtött kancsó-
ként használhassuk. A cukorszirupot, 
a rumot, a lime levét és a pürésített gyü-
mölcsöt egy shakerben jéggel össze-
rázzuk, majd az előhűtött dinnyehéjba 
szűrjük.

GRÉPFRÚTOS sárgadinnye-
saláta sonkával

Hozzávalók: 
•  1 db zöld húsú sárgadinnye
• 1 db sárga húsú sárgadinnye
•  1/2 grépfrút leve
• 50 ml olívaolaj
•  100 g vékonyra szeletelt szárított 

sonka
• só

A sárgadinnyéket megmossuk, félbe-
vágjuk és kimagozzuk. A kétféle dinnye 
húsát karalábévájóval kikaparjuk és egy 
tálba tesszük, a héjakat félretesszük. 
Törekedjünk arra, hogy minél szabályo-
sabb dinnyegolyókat kapjunk! A grép-
frút levéből, olívaolajból és egy csipet 
sóból öntetet készítünk, és összeforgat-
juk vele a dinnye húsát. Az így kapott 
salátát lehűtve, a dinnyék héjában tálal-
juk, a tetejükre sonkát halmozunk.

gasztro
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Hogyan készül  
a tökéletes jegeskávé?

A frissítő hatású kávé jéghideg itallá komponálva a nyári kánikula 
slágere. Nem mindegy azonban, hogyan készítjük el.

tejet vagy – annak, aki nem fogyaszthat, 
illetve nem szereti – kávét lefagyasztani, 
és ezzel feldobni a frissen főzött feketét.

Áztasd hidegen!
A jegeskávé-készítés másik, nem elve-
tendő módja a hideg áztatás. A cold brew-
nak vagy laborkávénak is nevezett válto-
zat elkészítése sok időt, akár 12–24 órát 
is igénybe vehet, de megéri. A hideg víz-
zel csöpögtetett kávé lágyabb, mégis tes-
tesebb ízű lesz, és jóval kevésbé keserű, 
mint a forró. Professzionális helyeken ezt 
egy erre tervezett, speciális edényben 

készítik, amely leginkább egy lombikra 
emlékeztet (innen a laborkávé elnevezés), 
de otthon sem kell tartani az elkészítésétől. 
Elég a kiváló minőségű, durván őrölt kávét 
egy edénybe tenni, hozzáönteni négyszer 
annyi szűrt vizet, majd a hűtőszekrénybe 
tenni legalább 12 órára. Időnként érdemes 
megkeverni, majd a végén szűrőpapíron 
átengedve fogyasztani. Kiváló!

Kávélimonádék
Vajon milyen limonádé készíthető jeges-
kávéból? Sokan bizonyára összerezzen-
nek erre a kérdésre, pedig… A közepes 
pörkölésű, citrusos aromájú kávéfajták-
hoz, amelyek egyébként is optimálisak 
jegesen, kiválóan passzolnak a fanyar, 
kissé kesernyés déligyümölcsök, mint 
a  narancs és a citrom, de a legjobb 
a grépfrút – a savanyú ízek ugyanis kihoz-
zák a kávé csokoládés jegyeit. Vigyázat, 
a műfaj könnyen függőséget okoz!

A príma jegeskávé a kávéfajta kivá-
lasztásánál kezdődik. Az élénk, 

zamatos ízű alapanyagok (például az 
afrikai kávék) jobbak, hiszen citrusos 
aromájuk a hűtés során még inkább elő-
térbe kerülnek, így kiválóan frissítenek. 
A Kenyából származó fajták tehát reme-
kül megfelelnek erre a célra. A jéggel 
hűtött kávéknál ugyanakkor érdemes 
szem előtt tartani, hogy a főzet érte-
lemszerűen sokkal vizesebb lesz, ezért 
a túlságosan híg végeredmény elke-
rülése végett tervezzünk eleve dupla 
erősségű kávéval. A kellemetlen hígu-
lás ellen érdemes a jégkockatartóban 

Hűsölj nálunk!
Legújabb jeges finomsá
gaink lehűtenek, felpörget
nek és ráadásul olyan fino
mak, mint egy desszert. 

Tripla karamellás 
jeges latte és 
kókuszos jeges latte 
(többféle)

599 Ft-tól
Keresd a MOL 
töltőállomásokon!

Fresh Corner
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www.dravahotel.hu

 Dravahotel Thermal Resort Harkány****     

 drava_hotel 

Dráva Hotel Thermal Resort

7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.  
Telefon: +36 72/580 980
reservation@dravahotel.hu
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Nyárvégi pezsgés
Hagyományőrző fesztivál, koncertek, természetjárás 

és múzeumi programok – megkoronázhatjuk velük a forró 
augusztusi nappalokat és éjszakákat.

Igal

Nemzetközi Huszárfesztivál
augusztus 10.

Immár negyedik alkalommal ad ott-
hont az igali fürdő melletti park ennek 
a nagyszabású, ingyenesen látogat-
ható rendezvénynek. A magyar katonai 
hagyományokat bemutató programsoro-
zaton lesz lovasbemutató, csikóspárbaj 
és huszárfelvonulás. A méltán híres Igali 
Gyógyfürdőben pedig ezen a napon 
éjszakai fürdőzés várja a vendégeket, 
élő zenés táncműsorral.

Ludwig Múzeum, Budapest

Király Tamás: Out of the Box
Szeptember 15-ig

Egy különleges kiállítás a divat és a dizájn 
szerelmeseinek. Király Tamás több mint 
három évtizedes pályafutása során sajá-
tos nézőpontot alakított ki: felfogásában az 
öltözködés egy határterület, a divat, a film, 
a színház, a performansz és a képzőművé-
szet találkozási pontja. Munkái futurisztikus 
szobrok, filozófiai alkotások és „összművé-
szeti divatbemutatók” is egyben. A tárlaton 
végigkövethetjük, amint a művész a buda-
pesti under ground színtér emblematikus 
figurájává válik, hogy aztán olyan nevekkel 
szerepelhessen együtt nemzetközi divat-
bemutatón, mint Vivienne Westwood vagy 
Claudia Skoda.

Bugac

Ősök Napja
augusztus 16–18.

Kisebbfajta időutazásnak lehetünk 
részesei, ha az Alföld egy érintetlen 
részére, Bugacpusztára látogatunk a 
Kárpát-medence legnagyobb hagyo-
mányőrző ünnepségére. A népművé-
szeti programon minden adott lesz, 
hogy a nomád magyarok életmódjába 
betekintést nyerjünk. A tradicionális 
seregszemle, a harci bemutatók, a lovas 
versenyek, az íjászkodás, a magyar/hun/
avar örökséget bemutató kiállítások, 
valamint a népzenei programok mind 
egy ősi világba kalauzolják az érdek-
lődőket. A jurtatábor mellett kézmű-
ves foglalkozásokon vehetünk részt, sőt 
még a sólyomröptetést is kipróbálhatjuk.

Szarvas

Állatkertek Éjszakája
augusztus 31.

Az Állatkertek Éjszakája alkalmából a Körös-
völgyi Látogatóközpont és Állatparkban 
izgalmas éjszakai túrán vehetünk részt. 
A számos védett fajnak otthon adó központ 
a Csáky-kastély kertjében elterülő, fes-
tői szépségű Anna-ligetben található, ahol 
évszázados fák között tehetünk egy kel-
lemes sétát. Láthatunk gímszarvast, őzet, 
dámszarvast, vaddisznót, valamint az állat-
kert legnagyobb büszkeségét, az európai 
bölényt, továbbá olyan, rejtőzködő életmó-
dot folytató különleges állatfajokat is, mint 
a nyuszt, a nyestkutya vagy az aranysakál. 
A program során látványetetéssel, állatis-
mertetéssel és szabadtéri vetítéssel készül-
nek a szervezők, és részt vehetünk mentett 
állatok szabadon engedésében is.

Tokaj

Fesztiválkatlan
Augusztusban több időpontban

Kelet-Magyarország legújabb és legnagyobb ren-
dezvényhelyszínének egyedi atmoszférájú sza-
badtéri színpadán fergeteges nyáresti előadások 
várnak. Augusztus 2-án Rúzsa Magdi a 2006 óta 
töretlenül felfelé ívelő pályájának legszebb dalai-
ból ad majd ízelítőt. A rajongók többek között az 
Érj hozzám, a Jel, az Éden, a Légzés, az Egyszer 
és az Aduász című slágereket énekelhetik együtt 
a csodás hangú énekesnővel. A digitális fény- és 
látványvilágú, nagyszabású produkciók kedvelői 
24-én a Havasi-koncertet élvezhetik majd. Az est, 
mely New Yorktól Sydney-ig a világ számos pont-
ján óriási sikert aratott, a Pure Piano (Csak a zon-
gora) címet kapta. A színpadon nem lesz más, csak 
a zeneszerző és egyetlen zongora, amellyel elvará-
zsolja a közönséget. 31-én pedig a Margaret Island 
hármasa lép fel: Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és 
Füstös Bálint a tőlük megszokott könnyed, de tar-
talmas szövegekkel teletűzdelt popzenével örven-
deztetik meg a rajongókat. Új lemezükről is hall-
hatunk majd számokat, az akusztikus folk-poptól 
indulva a legújabb korongon újfajta hangzások-
kal és hangszerekkel kísérleteznek. A kulturális 
programok után pedig irány a Világörökség részét 
képező Tokaj-hegyaljai borvidék, ahol az ország 
legjobb nedűiből kortyolhatunk. RÚZSA MAGDI

HAVASI BALÁZS

kultúra
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Alapozz nálunk!
A Sziget és a Forma–1 rendezvényein is várnak 
a MOL töltőállomásai

Mész bulizni a Sziget Fesztiválra? Esetleg a helyszínen 
fogod megnézni a Forma–1 Rolex Magyar Nagydíj 2019-
es futamát? A rendezvényekre menet megtalálod átala-
kított töltőállomásainkat – a Mozaik és a Hungaroring 
utcánál –, ahol a rendezvények idején az üzemanya-
gok helyett a bulihangulat is a középpontba kerül. 
A 0–24 óráig nyitva tartó töltőállomásokon a Red Bull 
és a Heineken jóvoltából sörpadok és könyöklők várják 
a közönséget, akik a napernyők alatt hot doggal, hideg 
csapolt sörrel, fröccsel, kávéval, a Khell-Food szendvi-
cseivel és jégkrémmel alapozhatnak.

Augusztus 21–25. között ismét olimpiai kvalifiká-
ciós kajak-kenu vb lesz Szegeden, ahol közel száz 
ország legjobbjai ülnek hajóba. A Tokió előszo-
bájaként is emlegetett versenyen a tét a jövő évi 
olimpián való induláshoz szükséges kvóták meg-
szerzése. Magyar színekben az ötszörös olim-
piai bajnok Kozák Danuta, az if jabb nemzedék-
hez tartozó, és a férfi kajakosok között az idén két 
Eb-aranyérmet szerző Kopasz Bálint, vagy éppen 
a MOL Tehetségtámogató Program által felka-
rolt Nagy Bianka (kenu) és Nádas Bence (kajak) is 
vízre száll, így bízhatunk benne, hogy az idén hazai 
pályán is folytatódhat az egyik legeredményesebb 
sportágunk több évtizedes sikersztorija.

Bővül a MOL Limo e-flottája
Nyáron már a reptérre és a Lupa tóra is mehetünk  
a MOL Limo autóival

Július közepétől elérhetőek a MOL Limo új, a korábbiaknál is kisebb, 
így bámulatosan könnyen leparkolható elektromos autói. A közös-
ségi autómegosztó flottája 20 Smart EQ Fortwo és 30 Forfour 
modellel bővül, amelyek 50 benzinüzemű autót váltanak ki. Az idei 
nyáron azonban nem ez az egyetlen fejlesztés. Június elején a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a  közösségi autók számára dedi-
kált parkolóhelyek nyíltak, amelyeket minden regisztrált felhasználó 
igénybe vehet 1990 forint reptéri díj ellenében. További újdonság, 
hogy július közepétől az egyik legnépszerűbb Budapest környéki 
strandra, a Lupa-tóra is eljuthatnak a felhasználók a MOL Limo autó-
ival, erre a kezdeti, ingyenes próbaidőszak után a normál percdíja-
kon felüli 490 forint utankénti összeg megfizetésével lesz lehetőség.

Pörgős augusztus
J Ó  H A N G U L AT,  V E R S E N Y  É S  B Ő V Ü L É S  A  M O L- N Á L

Augusztusban indul  
a kajak-kenu vb
A tét az olimpiai részvétel

MOL-hírek
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!



Mogyi mogyoró
(170 g, többféle)

–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható 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. 08. 01–31., illetve a készlet erejéig.



GANCIA PROSECCO 
DRY
(0,75 l)

–500 Ft

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

A kupon 500 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. 08. 01–31., illetve a készlet erejéig.



Amerikai hot-dog
–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal 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. 08. 01–31., illetve a készlet erejéig.

OSRAM Night 
Breaker DUOBOX 
izzó
–100 Ft

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

A kupon 100 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. 08. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Nestlé Fitness, Nesquik, 
Cini Minis, Chocapic  

gabonapehely szelet
(23,5 g, 25 g, többféle) 

2 db vásárlása esetén 

149 Ft/db
6340 Ft/kg, 5960 Ft/kg

Hungária  
Zöld Veltelini pezsgő

(0,75 l)

2090 Ft/db
2787 Ft/l

Juicee gumicukor
(85 g, többféle) 

339 Ft/db
3988 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.

Starbucks kávék
(0,22 l, többféle)

2 db vásárlása esetén 

699 Ft/db
3177 Ft/l

Vöslauer Balance 
ásványvíz

(0,75 l, többféle)

399 Ft/db
532 Ft/l



Cartographia 
térkép
–200 Ft

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

A kupon 200 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre egy termék vásárolható és a kupon 
csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 08. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Energizer Alkaline AA 
és AAA 8 db-os elemek

899 Ft/db

SNICKERS 75 g, MARS 70 g,  

 TWIX 75 g, BOUNTY 85 g
(többféle)

2 db vásárlása esetén 

319 Ft/db
4253 Ft/kg, 4557 Ft/kg, 3753 Ft/kg

Vitamin Well üdítőital
(0,5 l, 0,355 l többféle)

529 Ft/db
1058 Ft/l, 1490 Ft/l

MOL-akciók
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Kölyökből a kajak mestere
Kőhalmi Emese egészen fiatalon kezdett ismerkedni a kajakversenyekkel, 
hogy azután eredményei révén korosztálya nagy reménységévé váljon.

N yolcéves volt, amikor felf igyeltek kivételes tehet-
ségére a Váci Hajó SE-ben. Egyre-másra szerezte 
meg az első helyezéseket a helyi versenyeken, így 

egyenes út vezetett 2014-ben a KSI-hez, ahol Agócs Mihály 
lett a mestere – a MOL Mester-M Díjjal is kitüntetett szak-
ember többek között Kozák Danutát és Szabó Gabriellát 
is edzette. Két évre rá mostani edzője, Gintl Andrea szár-

nyai alá került, és továbbra is hozta jobbnál jobb ered-
ményeit. Mindössze 15 évesen, 2017-ben if júsági 

Európa-bajnokként és világbajnoki 3. helyezettként 
állhatott a dobogókra K–1 1000 méteres verseny-

számban, a maratoni vb-n pedig Bakó Olgával 
vállvetve szerezte meg K–2-ben a korosztá-
lyos világbajnoki címet, ráadásul az Olimpiai 
Reménységek Versenyén bezsebelt két 
arany- és egy ezüstérmet is.
Emese tavaly minden nemzetközi versenyt 
megnyert, amelyen elindult, a sportsike-
rek azonban nem veszik el a f igyelmét 
a tanulásról sem. 2017-től a Testnevelési 
Egyetem Gyakorló Gimnáziumának tanu-
lója. „Fontos számomra, hogy az iskolá-
ban is megálljam a helyemet, jók a tanul-
mányi eredményeim, tudom tar tani 
az egyensúlyt a kajak és az iskolai teen-
dők között” – mondja az ifjú tehetség, 
akit a MOL Tehetségtámogató Program 
az idén egy Nelo márkájú versenykajak 
megvásárlásában támogat.
Ez évi céljait már most túlteljesítette: ifjú-
sági versenyzőként 500 méteren egyes-
ben, párosban és négyesben is kijutott 
a korosztályos síkvízi világbajnokságra. 

„A célom, hogy a vb-n a dobogón végez-
zek, illetve mindent megteszek, hogy kijus-

sak a maratoni vb-re is” – számol be a terve-
iről Emese, hozzátéve, hogy az eredményeiért 

köszönettel tartozik edzőinek, klubtársainak és a 
családjának is.

Kőhalmi Emese (17)
——
Kajakos
•  500 méteren, négyesben junior 

világbajnok;
•  a dél-afrikai és a portugáliai 

maratoni vb-n világbajnoki cím;
•  K–1 500, K–2 500 és K–4 500 

méteren kvalifikációt szerzett 
a 2019-es ifjúsági világbajnokságra.
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SsangYong Musso Grand pick-up 
2.2 e-XDI 181 LE/420 Nm dízelmotor
Kapcsolható összkerékhajtás  
Önműködő mechanikus differenciálzár*
5 lengőkaros vagy laprugós hátsó felfüggesztés*
3 t vontatási kapacitás
Intelligens vezetéstámogató rendszerek*
5 év vagy 100 000 km garancia

A képen látható autó illusztráció.

*A műszaki adatok felszereltségfüggők. A differenciálzár a hátsó tengelyen értendő.
Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 8,1–9,0 (AT) l/100 km.
CO2-kibocsátás (vegyes): 214–236 g/km.

Jelentkezzen tesztvezetésre vagy kérjen ajánlatot: 

www.ssangyong.hu
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PROFESSZIONÁLIS CARL SCHMIDT SOHN 
KÉSEK ÉS GRILL ESZKÖZÖK AKÁR 77% 
KEDVEZMÉNNYEL A MOL KUTAKON.

TE IS SZERETSZ  
FÜVÖN JÁTSZANI?

Az akció a kijelölt MOL töltőállomásokon 2019. július 15. és október 6. között,  
illetve a készlet erejéig érvényes. Játékszabályzat és a résztvevő MOL töltőállomások  
listája a mol.hu oldalon található. A feltüntetett képek csak illusztrációk!

AKÁR  

77% 
KEDVEZMÉNY

Fucsovics Márton
teniszező


