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Kedves Olvasó!
Márciusban még élénken él bennünk a tél emléke, 
de már itt van a sarkon az igazi tavasz, a kirándu-
lások, az egyre hosszabbodó nappalok, az újrakez-
dés időszaka. Tettvággyal telve vághatunk 
neki az új évszaknak, ahogy címlapsztá-
runk, Rúzsa Magdi énekesnő is teszi: 
telt házas Aréna-koncertjei után márci-
ustól teljes erővel készül az újabb fel-
lépésekre, a kettő között pedig uta-
zással töltődik fel. A hasonlóképpen 
utazni vágyóknak inspiráló női uta-
zók történeteivel készültünk, és 
két remek célpontot is ajánlunk, 
hiszen Európa 2020-ra kine-
vezett kulturális fővárosaiban, 
Rijekában és Galway-ban min-
dig pezseg az élet. Bár a már-
cius még csak bemelegítés az 
igazi utazási szezon előtt, ne 
féljünk felkerekedni, és első-
ként útra kelni! 
Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Visszatér a Hummer
A General Motors májusban 
leplezi le a tíz éve megszüntetett 
Hummer márka visszatérő 
modelljét: egy tisztán  
elektromos pick-upot,  
1024 LE összteljesítménnyel – 
a kereskedésekbe várhatóan 
jövőre kerül.

Üzemanyagcellás BMW
A BMW szerint akár öt év 
múlva piacra kerülhet az első 
üzemanyagcellás személyautójuk, 
amely árban versenyezhet 
a benzines modellekkel. 
Az elektromos meghajtású 
modellhez menet közben 
szolgáltatja az áramot a hidrogén 
alapú üzemanyagcella.

Még gyorsabb ID. R
A Volkswagen mérnökei az 
ID. R elektromos versenyautó 
továbbfejlesztett változatán 
dolgoznak. A cél: Forma–1-es 
versenyautók által felállított 
körrekordok megdöntése.

röviden

Renault Mégane
Felfrissült a Mégane négy éve piacra 
került negyedik generációja: új lökhárító-
kat és enyhén átrajzolt frontrészt kapott, 
valamint új keréktárcsák és színárnya-
latok is megjelentek a kínálatban. Belül 
immár 10,2 colos érintőképernyő is ren-
delhető, míg a motorkínálat az 1,0 literes 
és 120 LE-s, illetve az 1,3-as és 100 lovas 
benzinesekkel bővült. A legfontosabb 
újdonság azonban a két villanymotort 
felvonultató plug-in hibrid változat 160 LE 
rendszerteljesítménnyel és 65 km-s tisz-
tán elektromos városi hatótávval.

Troller TX4 
A Ford konszernhez tartozó brazil márka új csúcs-
változattal jelentkezett. A TX4 terepjáró csakis kéttó-
nusú fényezéssel kapható, a feltűnő megjelenésről 
emellett látványos alvázvédelem, masszív karosszé-
riaelemek és tetőfényszórók gondoskodnak. A belső 
térben bőséges felszereltséget találunk, a többi közt 
JBL Harman infotainment rendszer szolgálja az utaso-
kat. A Fordtól átvett 3,2 literes, 200 LE-s dízelmotor-
hoz hatfokozatú automata sebességváltó és állítható 
összkerékhajtás társul.

Cadillac Escalade
Ötödik generációjához érkezett a General 
Motors konszern luxusterepjárója. A monst-
rum a Cadillac aktuális formanyelvét hasz-
nálva próbál eleganciát sugározni – főképp 
a keskeny fényszórók és az óriási hűtő-
maszk együttese feltűnő. A belső térben 
három kijelző (a legnagyobb 16,9 colos) 
vette át a hagyományos műszerek és 
kezelőszervek helyét. A motorkínálatot egy 
6,2 literes V8-as benzines (426 LE) és egy 
hathengeres, 3,0 literes turbódízel (281 LE) 
alkotja, mindkettőhöz 10 fokozatú automata 
váltó társul.

SEAT Leon 
Karakteres, dinamikus, de egyben ele-
gáns vonalakkal rajzolták meg a spa-
nyol kompaktmodell negyedik generáci-
óját. A 4368 mm-es jármű hosszabb, mint 
elődje, így az utastér tágasabb, miköz-
ben a csomagtér továbbra is 380 literes. 
A belső térben digitális műszerfal, vala-
mint Android- és Apple-kompatibilis info-
tainment rendszer várja a vezetőt és az 
utasokat. A motorválasztékot a testvér-
modell Volkswagen Golfból megismert 
erőforrások alkotják: az öt benzines (90 
és 190 LE közötti teljesítménnyel) és a két 
dízel (115 és 150 LE) mellett plug-in hib-
rid változat is került a kínálatba. Utóbbinál 
a 201 LE rendszer-teljesítményű hajtás-
rendszer 60 km-s teljesen elektromos 
hatótávot biztosít. A 110 és a 150 LE tel-
jesítményű benzinmotorokhoz mild-hib-
rid technológia is társítható.

Kompaktok és óriások
A SUV-ok, crossoverek, terepjárók a világ minden sarkát 

meghódítják, de az európai piacon azért továbbra is fontos 
szerep jut a kompakt modelleknek.

Kia Sonet Concept
A Delhi Expón debütált a dél-koreai márka új SUV-koncepciója. 
A kezdetben kifejezetten az indiai piacra szánt Sonet sorozat-
gyártású változata az év második felében lesz kapható, később 
azonban valószínűleg más országokban is forgalmazzák majd. Az 
újdonság 4 méternél kisebb hosszúságba sűríti be a Kia jelenleg 
alkalmazott dizájnmegoldásait, mint a „tigrisorr” hűtőrács, a kes-
keny fényszórók vagy a vaskos C oszlop. A városi fiatalokat meg-
célzó modell tágas belső terébe akár 10,25 colos érintőképernyő, 
navigáció és Bose audiorendszer is kerülhet.

autós hírek
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Motor: elektromos

Akkumulátorkapacitás: 50 kWh

Energiafogyasztás: 17 kWh/100 km

Teljesítmény: 100 kW/136 LE

Nyomaték: 260 Nm

Hatótáv: 337 km

Végsebesség: 150 km/h

Méretek (h/sz/m):  4060/1765/1435 mm

Tengelytávolság: 2538 mm

Alapár: 8 870 000 Ft

Megjelenése nagy érdeklődést váltott ki, és most végre tes(z)tközelből 
is megismerkedhettünk az elektromos autózást a mindennapi igényekkel 

összehangoló Opel Corsa-e modellel.

Térjünk a lényegre! Miben más, miben jobb a for-
radalminak is kikiáltott Corsa-e az egyre színe-
sebb kínálat portékái között? Nos, az iparágban 

még sokszor tapasztalható „negyed- és félmegoldá-
sok” helyett  az Opel eleve elektromosra tervezte meg 
a roppant népszerű Corsa új generációját, szem előtt 
tartva a hagyományos hajtású kivitelek igényeit is. 
Az eredmény: egy barátságos, ismerős, hétköznapi-
nak ható, mégis ultramodern autó. A „két világ” ötvö-
zetének receptje pedig, úgy tűnik, működik, hiszen 
a Corsa-e a mindennapok során tesztelve bizonyí-
totta: az elektromos hajtás már semmivel sem futurisz-
tikusabb, mint a jól bevált és megszokott belső égésű.

Valami más, valami több
Aki az elektromos Corsára bízza a hétköznapok 
mobilitását, egészen úgy érezheti, hogy egy „sima” 
autót hajt, csak éppen roppant könnyedén, csende-
sen és dinamikusan halad vele. Pedig a kocsi orrá-
ban egy 136 lóerős, 260 Nm nyomatékú villanymotor 
dolgozik meglehetősen nagy elánnal, hiszen százra 
8,1 másodperc alatt gyorsul, a megengedett városi 
tempót pedig alig 3 szekundum alatt eléri. Az ehhez 
szükséges energiát a padlóban és a kardánalagútban 
elhelyezett, 218 cellás, vízhűtéses akkumulátorcso-
magban hordja, amelynek 50 kilowattóra kapacitása 
337 kilométeres hatótávot tesz lehetővé egy feltöltés-
sel. A teljesen lemerült akkumulátor egyenáramú töl-
tővel mindössze 30 perc alatt 80%-ra tölthető.

A jól megszokott autózás „feeling” megtartásáért az 
Opelnél nagyon figyeltek arra is, hogy beülve se érez-
zük magunkat egy sci-fiben. Ahogy a Corsa-e külse-
jén, úgy a belső térben sem utal semmilyen öncélú 
részlet arra, hogy az autó elektromos: a kezelőszer-
vek az irányváltó kivételével gyakorlatilag megegyez-
nek a benzinmotoros kivitelével, a kényelmes, tágas, 
jól használható és variálható utastér az emberre kon-
centrál, és nem a technikai fölény kirakatba helyezé-
sére. Mindemellett mégis hangsúlyos a gazdag felsze-
reltség, hiszen a Corsa már régen nem az az egyszerű 
kisautó, mint néhány évtizede – aktív és passzív biz-
tonsági, valamint kényelmi tárháza impozáns. A szeg-
mensen belül először a Corsában elérhető LED Mátrix 
fényszórótechnikától a radaros tempomaton és az 
újdonságként érkező sávközéptartón át az intelligens 
holttérfigyelő-rendszerig és az akár 10”-os érintőkép-
ernyőig minden rendelhető hozzá.

Szép, új jövő
A Corsa-e nem véletlenül fontos modell az Opel törté-
netében, hiszen alapjaiban jelöli ki azt az utat és stra-
tégiát, amelyekre a cég a jövőjét építi. Ennek meg-
felelően a tervezők szemernyi kompromisszumnak 
sem hagytak teret, minden részletre figyelve csiszol-
ták tökéletesre a kocsit. A belső égésű változatok is 
nagyon jók, ám aki be tud fektetni az elektromos kivi-
telbe, miért is ne választaná inkább azt? Hiszen ezzel 
a kocsival úgy állhatunk át a villanyautózásra, hogy 
kizárólag a pozitív elemekkel szembesülünk, miközben 
a csúcstechnikát egy barátságos, jól ismert, a szó leg-
jobb értelmében vett hétköznapi autóba csomagolva 
kapjuk. A jövő nem elérhetetlen és félelmetes, hanem 
itt jár közöttünk: az Opel Corsa-e képében.

   
Az elektromos Opel

hangsúlyos a gazdag 
felszereltség, hiszen a Corsa 
már régen nem az az egyszerű 
kisautó, mint néhány évtizede.

autóteszt

6 2020. MÁRCIUS 72020. MÁRCIUS



Köztudott, hogy amennyiben nem 
vigyázunk, a por és az egyéb kosz 

tönkreteszi az autó fényezését, de való-
jában a belső térben is rengeteg kárt 
képesek okozni. Folyamatosan koptat-
ják a nagyobb igénybevételnek kitett 
felületeket, így megfelelő karbantar-
tás és tisztítás nélkül az ajtókárpitok, 
az ülések, a kormány, a kezelőszervek 
és a műszerfalborítás is elnyűtt látványt 
nyújthatnak.

Vigyázzunk a műszerfalra!
Ennek elkerülésére az első lépés a rend-
szeres porszívózás, de fontos tudni, 
miként tisztítsuk és óvjuk a kényesebb 
felületeket. Az ülések és a szőnyegek 
esetében nincs különösebb trükkje a por-
szívózásnak, a lényeg az alapos munka, 

a műszerfalhoz érve azonban nem árt az 
óvatosság, mert könnyen megkarcolhat-
juk azt. Ha a készülékünkhöz nem tartozik 
kefés tisztítófej, akkor biztosabb megol-
dás, ha egy puha ecsettel finoman a por-
szívóhoz seperjük a szennyeződéseket. 
A ventilátort bekapcsolva porszívózzuk ki 
a szellőzőket is.

Megújuló bőrfelületek
Rendszeres ápolás mellett a bőrkárpit 
hosszú ideig megőrzi újszerű állapo-
tát, ám ehhez elengedhetetlen, hogy 
ne csak tisztítsuk azt, de pótoljuk a bőr-
ből folyamatosan távozó esszenciá-
lis olajakat is. A tisztító készítmények 
esetében olyat válasszunk, amely nem 
szárítja ki a bőrt. Miután a bőrre per-
meteztük, néhány percig hagyjuk hatni, 
majd keféljük át egy finom sörtéjű esz-
közzel. A napsütés által „kiszívott” ter-
mészetes olajtartalmat bőrápoló bal-
zsammal állíthatjuk vissza. Már évi 
két-három kezeléssel megelőzhetjük, 
hogy kiszáradjanak és megrepedezze-
nek a bőrfelületek.

A tiszta autó titka
Szeretnénk, ha autónk belső tere is sokáig megmaradna újszerű 

állapotában? Íme, néhány tanács azoknak, akik saját kezűleg akarják 
alaposan és szakszerűen karbantartani a kocsijuk utasterét.

A kárpitok tisztítása
A szövetkárpit karbantartása valami-
vel egyszerűbb, de ez is odafigyelést 
igényel, ha a kívánt eredményt akarjuk 
elérni. Fontos, hogy jó minőségű kárpit-
tisztítót használjunk. A beltéri sampon-
ként is ismert készítménnyel f inoman 
permetezzük be a felületet – vigyáz-
zunk arra, hogy ne áztassuk túl. Pár 
perc múlva mikroszálas kendővel, fent-
ről lefelé haladva, dörzsöljük át a kárpi-
tot. Mivel rövid idő alatt jelentős meny-
nyiségű szennyeződést szív magába, 
a kendőt rendszeresen forgassuk és 
öblítsük ki. Makacs foltok esetén eny-
hén nedves szivaccsal dörzsöljük át 
f inoman a felületet. A beltéri sampon 
a műanyag elemek és a biztonsági öv 
tisztítására is alkalmas.

Fénylő króm
A belső és a külső krómozott felületek 
tisztításakor kerüljük az erős tisztítósze-
reket, hiszen azok reakcióba léphetnek 
a krómbevonattal és foltot hagyhatnak 
rajta. A krómtisztító paszták eltávolít-
ják a kisebb karcolásokat és az oxidá-
ció okozta foltokat, vékony filmrétegük 
pedig véd a korróziótól. A pasztát szá-
raz ruhával vékonyan kenjük föl az adott 
felületre, majd néhány perc után fino-
man dörzsöljük át.

A választék töltőállomásonként eltérhet.*

Kent szarvasbőr 
kendő

999 FtWunderbaum  
Relax illatosító

499 Ft

Turtle Wax  
bőrápoló kendő

(25 db)

599 Ft

Lotus Emotion  
légfrissítő parfüm

(100 ml)

1690 Ft

ArmorAll Matt  
ápolókendő 

(20 db)

799 Ft

Turtle Wax  
SzilikonSpray

300 ml

999 Ft

EVOX 4Season 
szélvédőmosó

1199 Ft
alapártól

Wunderbaum Clip Bubble 
gum illatosító

949 Ft

Az autóápolás hasznos  
kellékeit keresd  

a MOL töltőállomásokon!*

autóval az élet
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Nincs megállás!
Február végén ismét telt ház előtt zajlott Rúzsa Magdi két arénakoncertje, 

ahol a közönség a korábbiaknál is látványosabb show-elemekkel 
találkozhatott. Hazánk egyik legsikeresebb énekesnőjével a Machu Picchu 

energiáiról, Sophia Loren nőiességéről és az önmagával szemben 
alkalmazott szigorról beszélgettünk.

R Ú Z S A  M A G D I

Többszáz fellépéssel a hátad mögött 
izgulsz még a fontos koncertek előtt? 
Hiába a rutin és a rengeteg tapasztalat, 
egy pici izgalom azért mindig van ben-
nem. De örülök ennek, mert azt jelenti, 
hogy a maximumot szeretném kihozni 
magamból.

Az előadói alkatodhoz melyik áll közelebb: 
a nagyszabású koncert vagy a kisebb, inti-
mebb térben zajló fellépés?
A Magdaléna Rúzsa című előadásom 
a Pesti Színházban egy szűk közönség-
nek szól, de annak is megvan a maga 
izgalmas hangulata. Ha mégis választa-
nom kell, akkor a nagy, látványos show-
kat kínáló koncerteket mondanám. Egy 
többezres közönségnek fantasztikusak 
az energiái, amit hatalmas élmény átélni 
a színpadon.

Van színpadra lépés előtti állandó 
rituáléd?
Természetesen van saját rituálém, amit 
minden egyes koncert előtt elvégzek. Ez 
egy olyan szertartás, amitől balanszba 
kerülök, és ezután érzem azt, hogy telje-
sen – vagyis ezt az enyhe pozitív stresszt 
leszámítva – higgadtan tudok közönség 
elé lépni.

Hogyan készültél az Aréna-koncertekre? 
Alkalmazol valamilyen speciális tré- 
ninget?

A Budapest Sportaréna különleges hely-
szín, telt ház előtt játszani benne talán 
a legnagyobb kihívás, ami egy magyar 
zenészt érhet. Mi is hónapokon keresz-
tül készültünk rá, rengeteget próbáltunk 
a zenekarral és az énektanárommal. 
Emellett a show most különösen intenzív 
tréninget igényelt, a koncert egy pont-
ján ugyanis egy trapézon lógva kellett 
kiemelnem egy artistalányt és fölvinnem 
őt magammal a levegőbe, ahol különféle 
gyakorlatokat végeztünk. Ehhez több 
hónapon át nagyon keményen dolgoz-
tam az edzőimmel, és az étrendem betar-
tására is nagyon szigorúan odafigyeltem. 
Egyébként is ahhoz, hogy a nyári turnét 
és a koncerteket bírjam kondival, folya-
matos edzésben kell lennem.

Hogyan edzel?
Rendszeresen futok és kickboxolok. 
Mára ezek teljesen beépültek a napiren-
dembe, sport nélkül nem tudnám profi 
módon végezni a munkámat. És per-
sze az sem utolsó szempont, hogy egy 
szűkre szabott ruhában is mindig maga-
biztosan érezzem magam a színpadon.

A híres maximalizmusod mellett azért 
elismered befelé azt is, ha valamit jól 
csináltál? Meg szoktad például jutal-
mazni magadat?
Hogyne! Egy-egy jól sikerült munka után 
rendszeresen jár valamilyen jutalom, 
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rúzsa magdi 
1985-ben született Szerbia 
magyarlakta részén, Verbászon. 
Kisgyerekkora óta énekelt, 
majd 2005-ben jelentkezett 
a TV2 Megasztár című 
tehetségkutatójának harmadik 
évadába, s meg is nyerte. Ekkor 
kezdődött el kivételes zenei 
karrierje: Máté Péter-, Artisjus- és 
kétszeres Fonogram-díjas, arany- 
és platinalemezek többszörös 
birtokosa, a 2007-es Eurovíziós 
Dalfesztivál 9. helyezettje és 
szerzői különdíjasa. Legutóbbi 
lemeze 2019-ben Lélekcirkusz 
címmel jelent meg. 

ami leginkább utazás. Imádok akár csak 
néhány napra lelépni valahova. Ilyenkor 
engedem meg magamnak azt is, hogy 
megegyem azokat a kedvenc ételeimet, 
amelyek előtte tiltólistán voltak – a folya-
matos diéták után muszáj néha kicsit 
kiengedni. És bár valóban maximalista 
vagyok, nagyon hiszek abban, hogy fon-
tos időnként megveregetni a saját vál-
lunkat, sőt megszeretgetni magunkat!

Most, hogy túl vagy ezen a kemény idő-
szakon, márciusban jöhet a pihenés?
Csak rövid ideig pihenhetek, mert máris 
készülnünk kell az áprilisi koncertekre, 
aztán pedig a májusban kezdődő tur-
néra. A lazább hónapjaim az október és 
a január, csak ekkor pihenek igazán.

Inkább aktívan vagy passzívan?
Akik kicsit is ismernek, tudják, hogy egy 
energikus, már-már hiperaktív ember 
vagyok, így nálam a pihenés is aktív.

Vagyis, ha utazás, akkor nem a tenger-
parti láblógatás a te műfajod?
Kiülni egy szalmakalapban a tenger-
partra, és csak a tengert bámulni szu-
per, de néhány nap után általában elu-
nom magam. Az én igazi műfajom 
inkább a városnézés. New Yorkban 
akár napi 20–25 kilométert is gyalogo-
lok, mert mindent látni akarok! Szerintem 
egy várost csakis gyalogoson lehet 

címlapsztori

112020. MÁRCIUS



A Budapest Sportaréna 
különleges helyszín, telt 
ház előtt játszani benne 
talán a legnagyobb 
kihívás, ami egy magyar 
zenészt érhet.

A Machu Picchunak nagyon különös  
energiái vannak; még a cipőmet is levettem, 

hogy minél közvetlenebbül kapcsolódhassak 
ezekhez a pozitív energiákhoz.

különös energiái vannak; még a cipő-
met is levettem, hogy minél közvetleneb-
bül kapcsolódhassak ezekhez a pozitív 
energiákhoz. Közben néztem az évezre-
des sziklákat és a hatalmas hegyeket, és 
azon gondolkodtam, hogy mi, emberek, 
akik úgy tekintünk magunkra, mint a boly-
gónk uraira, mennyire kicsik és erőtle-
nek vagyunk hozzájuk képest. Ilyeneken 
hosszú órákig el lehet ott filozofálni.

Maradt még bakancslistás desztinációd?
Rengeteg hely van még ezen a listán, 
a legelején most éppen Japán áll. Aztán 
pedig jöhet majd India és Grúzia.

Az utazást és a márciusi nőnapot össze-
kapcsolva számos olyan hölgyet találni 
a nagyvilágban, akik valamilyen ins-
piráló elsőséggel büszkélkedhetnek. 
Neked van esetleg női példaképed?

Példaképet nem tudok mondani, azt viszont 
igen, ki számomra a nő, nagybetűvel. Sophia 
Loren, akit külseje és temperamentuma miatt 
is nagyon kedvelek. Soha nem félt merészen 
öltözködni, ékszereket hordani, és mindig jól 
viselte a korát – ő maga az élet. Számomra 
Sophia Loren testesíti meg azt a nőtípust, 
amelyik a legközelebb áll hozzám.

Veled viszont biztosan megtörtént már, 
hogy téged neveztek meg példakép-
nek. Ezt hogy élted meg?
Előfordult ilyen, és nagyon jólesett, hiszen 
számomra is elismerés, ha a kitartásom 
vagy a munka iránti alázatom példaként 
szolgál másoknak. Ezzel együtt továbbra 
is azt vallom, hogy mindenki próbálja meg 
minél inkább megtalálni önmagát.

Ami, mint tudjuk, az egyik legnehezebb 
életfeladat. Manapság pedig sokat 

beszélünk a 21. századi nő társadalmi 
helyéről, szerepéről. Téged mennyiben 
foglalkoztat ez a kérdéskör?
A világ az elmúlt évtizedben sokat vál-
tozott, és mi is változtunk a világgal. 
A nők ma már bizonyos pozíciókban 
ugyanolyan teljesítményre képesek, 
mint a férfiak. Ahogy azt is kiharcoltuk 
több területen, hogy ne legyünk tovább 
függőségi viszonyban a férfiakkal. Én 
korábban sem tudtam elképzelni, hogy 
mástól függjek, hogy ne én irányítsam 
az életem bizonyos részeit. Mindig min-
dent egyedül akartam megoldani, mun-
kabírásban bármelyik férfival felvettem 
volna a versenyt. Mostanában viszont 
egyre többször elfogadom a segítsé-
get. Nem tudom, ha esetleg lesz gye-
rekem, hogyan fogok gondolkodni 
erről a témáról, most viszont azt látom: 
három-négy szerepet és feladatot kép-
telenség százszázalékosan vinni. Nem 
lehet valaki százszázalékos a karrier-
jében, anyaként és a háztar tásban. 
A világ felgyorsult és rengeteg az elvá-
rás, ha valaki több fronton is helyt akar 
állni bizony szüksége van segítségre, 
ezér t tar tom fontosnak a családot . 

Hiszek abban, hogy a családban az erő, 
így mindenki meg tud küzdeni a hétköz-
napi nehézségekkel és még egyensúly-
ban is érezheti magát. De azért fontos, 
hogy a nő nő legyen, ne akarjon teljes 
mértékben férfivá válni.

És mit gondolsz, egy házasságban, 
párkapcsolatban hogyan valósítható 
meg a két fél közötti egyenlőség, 
egyensúly?
Nem hiszem, hogy feltétlenül törekedni 
kellene arra, hogy mindig meglegyen 
az egyensúly. Ez egy folyamatos játék, 
játszma a nő és a férfi között.

Milyen hagyományosnak gondolt női 
tulajdonságokat tartasz magadban 
fontosnak?
Van egy aggódó és gondoskodó énem 
– igaz, ez munka közben ritkán van jelen. 
Kedvelem magamban a játékosságot, de 
fontos számomra az otthon komfortja is, 
szeretem a tárgyakat rendezgetni, felújí-
tani. És bár ez nem feltétlenül női tulaj-
donság, de roppant jól főzök!

A megjelenésedben a karakteresen 
nőies stílust képviseled – és ez talán 
egyre inkább jellemző. Ezt a személyisé-
ged változása hozta, vagy inkább csak 
a stylistok gondos keze van a dologban?

Mivel elég határozott elképzeléseim van-
nak a ruháimról, nagyon ritkán dolgo-
zom stylisttal. Egy-egy esemény kapcsán 
inkább a barátaimtól fogadok el tanácsot, 
az egyik legjobb barátnőmnek nagyon jó 
az ízlése, az ő ötleteire mindig adok.

A nyári koncertnaptárad feltehetőleg 
máris tele van. Várható idén szabad-
téri fellépésed?
Ahogy az elmúlt években, idén is lesz 
nagykoncertünk a Budapest Parkban. 
Egyébként is imádom a szabadtéri kon-
certeket, a csillagos ég alatt énekelni 
mindig nagyon jó élmény.

A könnyűzenei fesztiválok világa meny-
nyire vonz?
Sok fesztiválra járok, de szinte mindig 
csak fellépőként. A bulizás általában 
kimarad, de nem is bánom – számomra 
elég, ha én szórakoztathatok.

És ha még a nyárnál is előrébb tekin-
tünk: sok ötleted van, ami már csak 
a megvalósításra vár? 
Több tervem is van a jövőre nézve, de 
babonából egyelőre nem szeretnék 
róluk beszélni. Az biztos, hogy a jövő év 
sem telik el majd Aréna-koncert nélkül!

Hadházi Éva

megismerni. Persze nagyon szeretem 
a természet csodáit is közelről figyelni, 
imádom például a szafarikat.

Mennyire járunk közel az igazsághoz, 
ha azt tippeljük: az eddigi legemlékeze-
tesebb utazásod a perui nászutad volt?
Nem talált! Peru, a sajtóban megjelent 
cikkekkel ellentétben valójában nem 
nászút volt, és azt hiszem, talán nem is 
ez az ország volt számomra a legemléke-
zetesebb utazási élmény. A legnagyobb 
hatást Vietnám tette rám, de fantaszti-
kus volt bejárni Srí Lankát és Thaiföldet 
is. Persze Peru spirituálisan is érdekes 
tapasztalat. A Machu Picchunak nagyon 
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Két város meséje
Két tengerparti város, két különböző egyéniség. Az egyik 

az Atlanti-óceán, a másik az Adria partján fekszik. Galway és 
Rijeka Európa kulturális fővárosaiként 2020-ban a világ 

kultúrszínpadának főszereplőivé avanzsálnak.

Ha van mesebeli hely, ahol a legendák megele-
venednek, akkor az az Európa peremén fekvő 

Galway, Írország nyugati Connacht tartományának leg-
nagyobb városa. Tavasztól az ősi kelta naptárhoz való 
kapcsolódás jegyében a „Let the Magic In” (Engedd be 
a varázslatot) mottó alapján programjaikat a négy évsza-
kot jelképező négy kelta fesztivál, Imbolc, Bealtaine, 
Lughnasa és Samhain köré építik fel. Bármikor is érkez-
zünk tehát e vidékre, a www.galway2020.ie oldalt min-
denképp keressük fel előtte, ahol az alábbi ízelítőn túl 
többtucatnyi program közül válogathatunk.

Kultúra – Világirodalmi ünnep
A várost az ír nyelv otthonaként emlegetik, így az irodalmi 
programok az idén kiemelt figyelmet kapnak. Nőnapon 
világhírű előadók olvasnak és énekelnek majd ősi és kor-
társ szövegeket Galway tengerpartján napfelkeltekor 
és napnyugtakor, egy stílusos performansz keretében. 
A meghívottak között olyan neveket láthatunk, mint A szol-
gálólány meséjének írója, Margaret Atwood. Ha még 
mélyebben ásnánk bele magunkat az írott szó világába, 
akkor áprilisban a Cúirt nemzetközi irodalmi fesztivál vár.

Örömeső – „Reméljük, esni fog"
A kezdeményezés lényege, hogy az emberek panasz-
kodás helyett kreatív és alkotó módon éljék meg a nyir-
kos időjárást. Ennek érdekében egész évben vizes 
játékok, installációk és pop-up művészeti meglepeté-
sek bukkannak majd fel a város több helyszínén. Ha mi 

azonban mindezt szárazon szeretnénk átélni, akkor 
időzítsük látogatásunkat a májustól szeptemberig tartó, 
napsütéses, kevésbé csapadékos időszakra.

Tenger és tűz – Tűzkert
A magukat a tűz alkimistáinak nevező francia Cie 
Carabosse művészei az augusztusi éjszakákat tüzes 
műalkotásokkal ragyogják be. A virtuóz tűzinstallációk 
és előadások egy elhagyatott, romos kolostorban kap-
nak helyet. Itt minden este egyórás fényjátékban gyö-
nyörködhetünk majd az egykori szent terekben.

Ír pub – An Púcán
A Galway központjában található hamisítatlan ír pub egy 
legenda a helyiek körében. Ha tradicionális környezetben 
szeretnénk részesei lenni egy élő zenés ír bulinak, akkor 
keresve sem találhatnánk jobb helyet. Rendeljünk a helyi 
sajtválogatásból, a friss tenger gyümölcseiből, vagy olyan 
klasszikus ételekből, mint az ír sörrel készített omlós mar-
haragu. A finomságokat egy pohár Guinness-szel, Galway 
Bay sörrel vagy egy tradicionális ír kávéval öblíthetjük le.

Birkaünnep – Project Baa Baa
A májustól induló programsorozat az írek egyik jelleg-
zetes háztáji állatát, a birkát helyezi a középpontba: 
lesz gyapjútapéta és divatkiállítás, valamint a felelős 
állattartásra koncentráló slow food bemutató a nem-
zetközi hírű séf, Enda McEvoy vezetésével.

Galway – a kelta szentély

galway

rijeka
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A  Horvátország legnagyobb kikötőjének otthont 
adó Rijeka, más néven Fiume, számos fesztiváljá-

ról és legendás multikulturalizmusáról híres. A Kvarner-
öbölben fekvő település mindig is kozmopolita város 
volt, sokszínűségéhez az itáliai, a horvát, a szlovén, 
a magyar és az osztrák kultúra egyaránt hozzájárul. 
A „Sokféleség kikötője” jelmondat nevében a Rijeka 
2020 programsorozat fő témái Fiume és a kortárs 
Európa, a víz, a munka és a migráció.

Kulinária – „A változatosság 
konyhája”

Az európai sokszínűséget és a nemzetiségek együtt-
élését éltető gasztronómiai térnek és a hozzá kapcso-
lódó programoknak egy szokatlan helyszín, a modern 
művészeti múzeum (Muzej moderne i suvremene umjet-
nosti) ad otthont. A múzeumtér az idén piaccá alakul, 
ahol az etnikai, gender és egyéb kisebbségek, valamint 
a bevándorlók gasztrofókuszú összművészeti kavalkád-
jába csöppenhetünk. Az itt töltött idő alatt az élmény-
szerzés garantáltan minden érzékünkre hat.

Múzeumhajó – Galeb
A 2020-as rendezvénysorozat egyik kiemelt helyszíne 
az egykori jugoszláv elnök, Josip Broz Tito régi hajója, 
az egykor banánszállítónak használt Galeb (Sirály), 
amely egy teljes körű felújítás után korszerű múzeummá 
alakul az év második felében. Tito úszó palotájának tit-
kaiba bepillantva Jugoszlávia 20. századi történetét, 
az Adriát és Rijekát is új szemszögből ismerhetjük meg.

Mediterrán bolyongás – Korzó
A Rijekába tett látogatásunk egyik legemlékezete-
sebb része lehet a belvárosi séta, azon belül is a korzó, 
a közösségi élet központja számtalan üzlettel és tetőtera-
szos kávézóval. A főutca párhuzamosan fut a tengerpart-
tal, így minden keresztutcájából fantasztikus kilátás nyílik 
az Adriai-tengerre. Ne hagyjuk ki az Óratornyot sem, mely 
a 17. század óta mutatja a pontos időt az egykori Osztrák–
Magyar Monarchia legfontosabb kikötővárosában.

Természet – Trsat vára
A hamisítatlan természeti és történelmi élményért érde-
mes a város központjától 2 kilométerre, a Rijekát átszelő 
Recsina folyótól délre emelkedő magaslatra kirán-
dulni, ahol a lenyűgöző panorámájú Trsat vára és mel-
lette a Csodatévő Szűzanya temploma a középkor óta 
zarándokhely. Végül, ha egy komolyabb adrenalinfröcs-
csel zárnánk a látogatást, csatoljunk be Európa leghosz-
szabb városi zip line-ján – az ereszkedés Trsattól indul, 
át a Recsina folyó kanyonja felett, a végállomás pedig az 
Exportdrvo áruház.

Vízélmény – Sweet & Salt
programsorozat

Édes és sós, erre utal a Sweet & Salt elnevezésű prog-
ramsorozat, a helyszín pedig az az ipari terület, ahol 
a városon átfolyó Recsina folyó vize a tengerbe ömlik. 
Az édes és a sós vizek találkozásánál a folyópart 
amolyan kulturális, urbánus térré alakul, s egyik fény-
pontja a „Fiume Fantasy” című nagyszabású nemzet-
közi, tematikus kiállítás, amely Rijekát a jövő városa-
ként mutatja be.

Rijeka – a bohém kozmopolita



A legnépszerűbb tavaszi túrákon több-
ezer ember indul el a kijelölt útvo-

nalakon, több száz autó parkol a kör-
nyéken, a rajt- és célterület olyan, mint 
egy méhkas. Egy ekkora eseményből 
pedig rossz érzés kimaradni, és mivel 
az erdőben mindenki elfér, összeszed-
tük a legfontosabb infókat azoknak, akik 
belevágnának.
A legnagyobb tavaszi teljesítménytúra 
a Gerecse 50, ahol nevétől függetlenül 
rövidebb távokon is indulhatunk, nem 
túl nagy szintemelkedéssel, így ez az 
esemény kezdőknek és profiknak egy-
aránt ideális. Talán éppen ezért is, ma 
már igazi össznépi dzsemborinak szá-
mít profi rajtoltatással, kizárólag online 
előnevezéssel, és a műfajban teljesség-
gel szokatlan szpíkerrel, aki a nagyér-
deműt igazgatja, szórakoztatja. A külön-
böző távokon összesen kb. 10 ezer fő 
indul, ami természetesen türelmet és 

Túraetikett
Gerecse 50, Kinizsi 100, Mátrabérc… Sokan hallottak már ezekről 

a teljesítménytúrákról, de ha az idén kedvünk támadna részt venni is, érdemes 
kicsit tájékozódni előtte. Nevezés, írott és íratlan szabályok és a legfontosabb 

tudnivalók, hogy a rajt napján már csak a gyaloglással kelljen foglalkozni.

rugalmasságot kíván, emellett nagy kör-
nyezeti terhelést jelent, ezért a szer-
vezők is elvárják bizonyos szabályok 
betartását, de természetesen a túra-
etikett íratlan törvényei is vonatkoz-
nak az eseményre. Ahogy a Kinizsin, 
a Mátrabércen és a Gyermekvasút nyo-
mában túrákon is, amelyekre érdemes 
mielőbb megváltani az indulási jogot, 
mivel népszerűségük okán a helyek 
egészen hamar betelnek.

Illik, szabad, kell
TÁJÉKOZÓDÁS. A teljesítménytúrá-
kon az útvonalat ún. itinerben olvas-
hatjuk, térképvázlattal kiegészítve, de 
sokan előre megadják a GPX-tracket 
is. A rendezvényeken mindig saját fele-
lősségünk az odafigyelés, de nagyobb 
tömegben és a szalagozást figyelve nem 

könnyű eltévedni. Az útvonalat lerövidí-
teni nem szabad, mert a szervezők adott 
nyomvonalra kértek engedélyt. A távon 
több ellenőrző pont működik, általában 
itt kapunk valamilyen frissítőt is, ám fon-
tos tudni, hogy a pontok az előre meg-
adott szintidő után zárnak, tehát addig 
oda kell érnünk.

KUTYA. Ahogy egy másik igen nép-
szerű tavaszi túrára, a Kinizsi 100-ra és 
altávjaira, úgy a Gerecsére sem szabad 
kutyát vinni. Ez a tömeg miatt mindenki 
érdekét szolgálja, hiszen egy szaba-
don engedett kutyus elvész a rengeteg 
hasonló láb között, pórázon pedig igen 
kényelmetlen végighurcolni egy négylá-
bút 50 kilométeren.

DOHÁNYZÁS. Az alapvető, hogy dohá-
nyozni egyáltalán nem illik az erdőben, 
de ilyen létszámú túráknál kifejezetten 
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A legnépszerűbb 
teljesítménytúrák
Gerecse 50

  50 km, 30 km, 20 km, 
10 km

  április 18.
  Tatabánya

Nevezés: kizárólag 
előnevezés a gerecse50.hu 
oldalon

Mátrabérc
  55 km, 36 km, 26 km, 

14 km
  április 11.

  Kőkútpuszta/Kékestető/
Galyatető/Szurdokpüspöki
Nevezés: kizárólag 
előnevezés a matraberc.hu 
oldalon

A Gyermekvasút nyomában
  20 km

  március 15.
  Budapest, Széchenyi-hegy

Nevezés: helyszínen

Kinizsi 100
  100 km, 40 km, 25 km

  május 23.
  Békásmegyer

Nevezés: regisztráció csak 
előzetesen a kinizsi.org-on

Virágnéző kirándulások
A kevésbé feszített 
programok kedvelői számára 
minden évben számos 
nemzeti park és arborétum 
hirdet látványos virágnéző 
túrákat. A pontos időzítés 
általában az időjárás, 
olvadás stb. alapján derül 
ki, így érdemes figyelni 
a honlapokat!

Március 14.: Tavaszi vadvirág-
les a Sas-hegyen

  800 m, 1 óra
Infó: dunaipoly.hu 

Február vége, március eleje: 
Hóvirág-ünnep az Alcsúti 
Arborétumban

  tetszőleges
Infó: alcsuti-arboretum.hu

kérik is, hogy ne tegyük. Sebaj, tiszta 
tüdővel könnyebb bírni a szinteket! Ha 
pedig mégis rágyújtottunk egy elhagya-
tott helyen (ami valószínűleg 2 percen 
belül már nem lesz elhagyatott), a csikk 
eldobása az erdőben nem opció!

FUTÓK. Mindenki tudja, hogy „a tel-
jesítménytúra nem verseny”. A futók 
pedig nem is azért futnak, hogy meg-
előzzék a túrázókat , hanem azér t , 
mert számukra jobb érzés ez a moz-
gásforma. A legtöbb futó előrelátóan 
a túra elején rajtol, ám mivel az indulás 
egy adott idősávban lehetséges (pél-
dául reggel 6 és 9 között), előfordulhat, 
hogy egyes futók egy csomó túrázónál 
később indulnak. Mivel ez nem az olim-
pia, nincs joguk kiabálni, hogy ugor-
junk félre, mert hamarosan érkeznek, 
túrázóként viszont illik minden gyorsab-
ban haladót elengedni. Futót és sétá-
lót egyaránt. Vagyis keskeny ösvényen 
figyeljünk magunk mögé is, széles úton 
pedig tartsunk jobbra.

KÖSZÖNÉS.  Tel jesí tmény túrákon 
az egymás mellett elhaladók köszönni 
szoktak egymásnak. Ez egy tömeg-
rendezvényen nyilván sokkal kevésbé 
kivitelezhető, és sokan nem is köszön-
nek vissza, mer t sosem túráztak. 
Ahol azonban „csak” ezren indulnak 
10 ezer helyett, ott lassan széthúzódik 
a mezőny, és ilyenkor újra illik köszönni. 
Minél távolabb megyünk Budapesttől, 
annál inkább köszönnek és visszakö-
szönnek a túratársak.

SZEMETELÉS. Az nyilvánvaló, hogy 
az ellenőrző ponton kapott müzliszelet 
papírját vagy otthagyjuk, vagy magunkkal 
visszük. Útközben nem szórunk el sem-
mit. Nehezebb a kérdés a bokrok meglá-
togatásánál: ha lehet, egy nejlonzacskó-
ban vigyük magunkkal a célba a koszos 
papírzsepiket. Ha azonban ez valamiért 
nem kivitelezhető, fedjük be földdel, leve-
lekkel, hogy egy túranap után ne virítson 
az erdő fehér bűnjelektől, melyek egyéb-
ként pár nap alatt lebomlanak.
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Női elsők a világ körül
Ha nőnap… akkor is utazás! Öt legendás hölgyet mutatunk a márciusi 

ünnep apropóján, akik utazásaikkal nemcsak rengeteg valós,  
de megannyi képzeletbeli határt is átléptek.

Úttörő pilóta
Amelia Earhart

Mindenkinek az ő neve ugrik be elő-
ször, ha nagy női utazókról van szó, ami-
ben sajnos tragikus sorsa is közrejátszik. 
Amelia már gyerekként hozzászokott az 
utazáshoz: az apja több vasútvállalatnál 
is dolgozott, emiatt a család többször is 
költözött az Egyesült Államokon belül. 
Az első világháború vége felé Earhart 
a Vöröskereszt segédápolójaként önkén-
teskedett egy torontói katonai kórház-
ban. A frontról visszatért katonákkal való 
beszélgetések felkeltették az érdeklő-
dését a repülés iránt, így 1920-ban, első 
repülős utazása után azonnal leckéket 
kezdett venni. Ő volt az első nő, aki átre-
pülte az Atalanti-óceánt – először csak 
utasként, néhány évvel később pedig 
pilótaként is. Később keresztülrepülte az 
Egyesült Államokat, de ő tette meg első-
ként a Los Angeles–Mexikóváros utat is. 
1937-ben indult utolsó útjára, amelynek 
során meg akarta kerülni a földet, mielőtt 
végleg felhagy a repüléssel. 1937. július 
2-án azonban a Howland-sziget felé 
tartva eltűnt, a gép roncsait a mai napig 
nem találták meg.

Ford T-vel a Föld körül
Aloha Wanderwell

A kanadai származású Aloha eredetileg 
Idris Galcia Welshként látta meg a nap-
világot 1906-ban. Csupán 16 éves volt, 
amikor szerelőként és filmkészítőként 
elszegődött a Fordhoz egy újsághirde-
tésre jelentkezve, amelyben fiatal nőket 
kerestek, hogy átéljék életük legna-
gyobb utazását. Idris ekkor ismerte meg 
leendő férjét, Walter Wanderwellt, és 
vette fel az Aloha nevet, majd 1922-ben 
együtt indultak útnak. Bő 4 év elteltével, 

380 ezer mérföld megtételével és több 
mint 80 ország felkeresésével Aloha volt 
az első nő, aki körbeautózta a földet, 
mindezt egy 1917-es Ford Model T-vel. 
Az expedíció arcaként az újságok imád-
ták, csak így becézték: „az utak Amelia 
Earhartja”. Aloha pilótaként is kipró-
bálta magát, így jutott el a brazíliai Mato 
Grossóba és Paraguayba is. Utazásairól 
készült filmjei ma az amerikai filmtörté-
neti archívumok fontos részét képezik. 

Elsőként a világ tetején
Tabei Dzsunko

Nem a klasszikus értelemben vett utazó 
a japán Tabei Dzsunko, de az egészen 
biztos, hogy legendás, ugyanis ő volt 
az első nő, aki megmászta a Mount 
Everestet. Az 1939-es születésű Tabei 
egy nehéz körülmények között élő, 
hétgyerekes család sarjaként, kemény 
munka árán jutott fel a világ tetejére. 
Irodalomtanulmányai elvégzése után 
megalapította az első női hegymászó 

egyesületet Japánban, és a 70-es 
években elkezdett tudatosan készülni 
a Csomolungma megmászására, s végül 
1975-ben első nőként sikeresen fel is 
jutott. Ám itt nem állt meg, teljesítette 
a Seven Summits (hét hegycsúcs) kihí-
vást, vagyis mind a hét kontinens leg-
magasabb csúcsára felküzdötte magát, 
valamint összesen 76 országban hódí-
tott meg újabb és újabb csúcsokat, 
bizonyítva, hogy a nők számára nincs 
lehetetlen.

Egész évben úton
Jane Goodall

Kicsit talán kakukktojás, de ha utazás-
ról van szó, Goodall nem maradhat le 
a listáról. Neve mindenki számára isme-
rős lehet, hiszen a brit etológus, antro-
pológus, primatológus, csimpánzkutató 
számtalan könyvét olvashattuk, néhány 
éve pedig Magyarországon is tartott 
előadást. Nagy-britanniai fiatalkora után 
Kenyában kapott állást, korszakalkotó 
kutatási munkáit pedig 1960-ban kezdte 
meg immár Tanzániában, a Gombe 
Nemzeti Parkban. Kutatásainak és az 
általa alapított Jane Goodall Intézetnek 
nagy szerepe van abban, hogy ma mit 
tudunk a csimpánzokról. Azt azonban 
kevesebben tudják róla, hogy a most 

85 éves hölgy férje halála után elhagyta 
Tanzániát, és évente átlagosan több 
mint 300 napot utazik. Elsősorban azért, 
hogy felhívja a figyelmet a csimpánzokat 
fenyegető környezeti veszélyekre, a klí-
maválságra és az emberek által előidé-
zett problémákra.

Aki mindenhol járt
Cassandra De Pecol

Az 1989-es születésű Cassandra külö-
nös rekordot ért el: 27 éves korára 
a Föld összes szuverén országában járt 
már, ráadásul mindezt a maga korában 
a leggyorsabban teljesítette. A connec-
ticuti lány 2015-ben intett búcsút ott-
honának, azzal a céllal, hogy a béke 
nagyköveteként körbeutazza a vilá-
got. Tizennyolc hónappal és 26 nappal 
később pedig útlevelében tudhatta a 
világ összes államának pecsétjét (azóta 
egy még fiatalabb amerikai nő, Taylor 
Demonbreun megdöntötte a rekordját). 
Az utazás alatt szponzorok is segítették, 
hiszen több mint 250 alkalommal kellett 
repülőre szállnia, hogy teljesíteni tudja 

kitűzött célját. Saját bevallása szerint 
ez több volt, mint a rekord megdöntése: 
fontosabb volt a bizonyítás önmagának, 
hogy minél többet lásson a világból, 
megismerje más népek kultúráját, és 
megmutassa, hogy a háborús övezetek-
ben a gyűlölet mellett létezik jóság is.

Minden nap nőnap!
Bár a nők az év minden napján 
megérdemlik az elismerést, 
ne feledkezz meg a nőnapról 
sem! A MOL töltőállomások 
kínálatában mindig találsz egy 
finom desszertet ajándékba.

Belgian táblás csokoládé
(100 g, tobbfele)

799 Ft/db
7990 Ft/kg

AMELIA EARHART

ALOHA WANDERWELL

TABEI DZSUNKO

JANE GOODALL

CASSANDRA DE PECOL
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Márciusban már látjuk a fényt az alagút végén, köszönhetően annak, hogy egyre 
többet süt a nap és az időjárás is kevésbé zord. Szezonális zöldségekből ugyan 

még kevés akad, de egy kis kreativitással frissítő finomságok készülhetnek.

Frissíts!

Hozzávalók: 
•  2 csokor újhagyma
•  500 g leveles tészta
•  5 evőkanál olívaolaj
•  1 csokor friss rozmaring
•  só, frissen őrölt bors

Újhagymás pite

Az újhagymát alaposan megtisz-
títjuk, eltávolítjuk az aljáról a gyö-
kereket, illetve a felső öt centit, 
végül hosszában kettévágjuk. 
Az olívaolajat alaposan megsóz-
zuk, majd frissen őrölt borsot és 
aprított rozmaringot adunk hozzá. 
A leveles tésztát fél centi vastag 
téglalappá nyújtjuk, meg kenjük 

a fűszeres olívaolajjal, és a tete-
jére helyezzük a felezett hagy-
mákat. Kétszáz fokra előmelegí-
tett sütőben 20 perc alatt készre 
sütjük. Tálalhatjuk magában, 
krémsajt és zöldfűszerek keveré-
kéből készült mártogatóssal vagy 
salátalevelekkel.

Zöldborsós,  
edamame babos rizottó

Hozzávalók: 
• 200 g kerekszemű rizs
• 50 g vaj
• 2 evőkanál olívaolaj
• 250-350 ml zöldségalaplé
• 250 ml fehérbor
• 50 g parmezán
• 150 g fagyasztott zöldborsó
• 150 g konzerv edamame bab
• só, frissen őrölt bors

Egy evőkanál vajon és az olívaolajon 
hevíteni kezdjük a rizsszemeket. Amikor 
azok teljesen fehérré váltak, hozzá-
adunk fél deci fehérbort, és nagy lán-
gon, folyamatos keverés mellett hagy-
juk, hogy elpárologjon. Kezdetben 
a borral, majd az alaplével türelmesen 
folytatjuk, egészen addig, amíg a rizs 
majdnem megpuhul. Az utolsó 5 perc-
ben hozzáadjuk a kiolvasztott zöldbor-
sót, a babot és a parmezánt, ha pedig 
teljesen elkészült, a maradék vajat. Ha 
szükséges, sózzuk, és frissen őrölt bor-
sot adunk hozzá.

gasztro
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Kecskesajtos,  
mángoldos rétes

Hozzávalók:
•  6 db réteslap
•  500 g mángold
•  240 g friss kecskesajt
•  100 g aszalt paradicsom
•  50 g vaj
•  2 evőkanál olívaolaj
•  2 gerezd fokhagyma
•  só, szerecsendió

Felolvasztjuk a vajat, majd egy ecsettel 
vékonyan átkenjük a réteslapokat, és hár-
masával egymásra fektetjük azokat. Az olí-
vaolajon megfuttatjuk a reszelt fokhagy-
mát, hozzáadjuk a megtisztított és felaprított 
mángoldot, ízesítjük sóval és egy kevés fris-
sen reszelt szerecsendióval. Megvárjuk, 
amíg a mángold kihűl, majd elkeverjük az 
aprított aszalt paradicsommal és a kecske-
sajttal. Az így elkészült tölteléket két részre 
osztjuk, és elterítjük a tésztákon, amelyeket 
aztán feltekerünk, és 200 fokra előmelegí-
tett sütőben 15–20 perc alatt átsütjük.

Töltött karalábé

Hozzávalók: 
• 4-6 fej karalábé, mérettől függően
• 300 g spenót
• 250 g sárgaborsó
• 150 g juhtúró (vagy kéksajt)
• 2 evőkanál olívaolaj
• 1 gerezd fokhagyma
• só, bors

A sárgaborsót megfőzzük és lecsepeg-
tetjük. Az olívaolajban megfuttatjuk a lere-
szelt fokhagymát, és hozzáadjuk a meg-
tisztított spenótot, sózzuk és borsozzuk. 
Ha a sárgaborsó és a spenót kihűlt, óva-
tosan összeforgatjuk a juhtúróval ( juhtúró 
helyett használhatunk kéksajtot is). A karalá-
békat meghámozzuk, a közepüket kivájjuk 
és lobogva forró sós vízben 10 percen át főz-
zük. Ha kész, szétosztjuk bennük a spenótos 
tölteléket, és 180 fokos sütőben, lefedve, pár 
kanál párolólével együtt 20–25 perc alatt 
készre sütjük. Tálaláskor adhatunk hozzá 
pirított olajos magvakat, ha van, a megma-
radt tölteléket, esetleg egy kevés tejfölt.

gasztro
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JEGYVÁSÁRLÁS: VINCEBUDAPEST.HU
A BELÉPŐJEGY TARTALMAZZA A KIÁLLÍTÓTÉRBEN TALÁLHATÓ 

TÉTELEK KORLÁTLAN KÓSTOLÁSÁT.

RITKA ÉS KÜLÖNLEGES  TÉTELEK

PRÉMIUM  KÓSTOLÓK

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI CSÚCSBOROK

ÚJ ÉVJÁRATOK  BEMUTATÁSA

MESTERKURZUSOK

Koccintson 
a legjobbakkal!
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Varázslatos tavasz
Az első napsütéses hetekre japán művészetet, romantikus koncertet, 

bűvészshow-t és hortobágyi csillagkémlelést ajánlunk.

Magic Show – Ne higgy 
a szemednek!

Sopron, GYIK Rendezvényház
március 8., 17 óra

Magyarország leglátványosabb országjáró bűvész- 
és illúzióshow-jának soproni állomásán a műfaj rajon-
góinak különleges élményben lehet részük. A pro-
dukció, amely 6 éves kortól ajánlott, a tévékamerák 
és a filmes trükkök világán túl élőben mutatja meg 
a bűvészet varázsát. Illúzióval, gondolatolvasással, 
manipulációval és még számos, a tudomány által 
megmagyarázhatatlan jelenséggel kápráztatnak el 
a bűvészek. A legjobb, hogy akár a saját bőrünkön is 
megtapasztalhatjuk a mutatványokat, azok egy részé-
ben ugyanis a közönség is részt vehet.

Japán lenyomatai
Szépművészeti Múzeum, Budapest

május 17-ig

A más országokkal való kereskedelmi és diplomá-
ciai kapcsolatoktól sokáig elzárkózó Japán mindig is 
izgatta az európaiak fantáziáját. Amikor a távol-keleti 
ország a 19. század második felében végül meg-
nyitotta kikötőit a külföldi kereskedők előtt, renge-
teg műtárgy került Európába, és a „japonizmusból” 
divat lett. A tárlaton azokat a metszeteket tekinthetjük 
meg, amelyek a nyugati világ művészeit a leginkább 
megragadták. Az Osztrák–Magyar Monarchiában 
ezeknek a műtárgyaknak a megjelenése összefonó-
dott a születőben lévő szecesszióval, így még izgal-
masabb párhuzamokat fedezhetünk fel.

Csillagdai esték
Hortobágyi Nemzeti Park, Hortobágy-Máta, 

Fecskeház Erdei Iskola
március 13.

„Ahol az égbolt is élmény” – ez a Hortobágyi 
Csillagoségbolt-park mottója, nem véletlenül. 
A Hortobágy-Mátán található Fecskeház erdei iskola 
szinte teljesen fényszennyezésmentes környe-
zetben áll. Az itt található csillagda egy közel 7 m 
magas torony tetején helyet foglaló, 3 m-es átmé-
rőjű kupola. A program során a kupolában tartott 
előadás után csillagász segít a tavaszi csillagképek 
felfedezésében, a különleges, kiváló képalkotású 
lencsés távcsővel pedig akár távoli galaxisokat is 
megpillanthatunk.

James Blunt-koncert
Papp László Budapest Sportaréna

április 1.

A brit katonából énekessé vált James Blunt művé-
szete 2014-es, Beautiful című slágerének debütá-
lása óta rengeteget változott. Az utóbbi idők elekt-
ronikai próbálkozásai után legfrissebb, Once Upon 
a Mind című albumával visszatér ahhoz, ami a legjob-
ban áll neki: a klasszikus, érzelmes, akusztikus dal-
lamvilághoz. A koncerten bemutatja majd a korong 
egyik legszívbemarkolóbb dalát, a Monstert is, amely-
ben súlyos beteg édesapjától búcsúzik. A budapesti 
James Blunt-koncerten a tőle megszokott közvet-
len, családias, bensőséges hangulatra számíthatunk, 
felejthetetlen zenei élményekkel.

HELYI KÖZÖSSÉGEDNEK!
ADJ LENDÜLETET

 HELYI ÉRTÉK PROGRAM
Támogasd szavazatoddal a legjobb projekteket!
Online szavazás 2020. márciusában. 
molalapitvany.hu

INDULJON ÉLETED NAGY TÖRTÉNETE!

MOL Tehetségtámogató Program Pályázz te is!

Várjuk azoknak a 10-18 év közötti tehetségeknek a pályázatát, 
akik kiemelkedő eredményekkel rendelkeznek.
Az online pályázatok benyújtási határideje: 2020. március 31.
molalapitvany.hu

kultúra
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Vándorhalak királya 
a Fresh Cornerben

Összeállításunkban az ízletes, rózsaszín-narancssárgás húsú lazacról 
olvashattok érdekességeket, az apropó pedig, hogy márciustól a MOL 

töltőállomásainak kínálatában is megkóstolhatjátok ezt a csemegét.

Skandináviából származik 
egy különleges elkészítési 
módja, a gravlax: néhány 
napig egy sóval, cukorral, 
kaporral ízesített pácban 
áztatják.

Anadrom vándorhal, 
azaz édesvízben 

szaporodik, folyóban 
rakja le ikráit, majd 

a tengerbe vándorol 
növekedni.

Az ajánlott 
fejenkénti 
halfogyasztás heti 
300 gramm, azaz 
évi több mint 15 
kilogramm.

Értékes tápanyagforrás: 
a vadlazac alacsony 

kalóriájú, magas fehérje- 
és ómega-3 zsírsav 

tartalommal bír.

A legfontosabb 
lazactermelők közt 

Norvégiát, Chilét, 
az EU-t és Kanadát 

tartják számon.

1982 és 2007 között 
több mint 400%-kal 
nőtt a fogyasztásra 
szánt lazac piaca.

Húsának rózsaszín 
színéért az 

astaxantin nevű 
anyag felelős, 

mely megfelelő 
mennyiségben 

fogyasztva 
csökkenti az 

infarktus veszélyét, 
erősíti az 

immunrendszert 
és csökkenti 
a gyulladást 

okozó anyagok 
mennyiségét.

Az akvakultúrából 
származó lazacok 
közel 90%-át az 
atlanti lazac teszi ki.

100 g, az Egyesült 
Királyságban és 

Norvégiában 
tenyésztett lazac 

tápértéke átlagosan:
Energiatartalom: 198 

kcal
Fehérje: 20 g

D-vitamin: 5,7 μg

Habár a globális kínálat 
nagyobb százalékát 
a tenyésztett lazac 
teszi ki, több forrás 
megérdőjelezi tisztaságát 
és egészségességét, 
és helyette elsősorban 
a tengerekben és 
óceánokban élő, főként 
az alaszkai és a csendes-
óceáni vadlazac fajait 
(pl. sockeye, királylazac) 
ajánlják fogyasztásra.

Keresd lazacos  
szendvics-
újdonságunkat!

899 Ft-tól

•  TEMATIKUS BORTESZTEK 

• GOURMET-TIPPEK

•  BORUTAK ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN

• PINCELÁTOGATÁSOK

•  BORÁSZPORTRÉK  

VINCEMAGAZIN.HU •  VINCEMAGAZIN

KERESSE MAGYARORSZÁG VEZETŐ BORMAGAZINJÁT HAVONTA 
AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL, VAGY FIZESSEN RÁ ELŐ!

EGY MAGAZIN,  AMELY 
BORSZAKÉRTŐVÉ TESZI  ÖNT!
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A legek
Száznál is több kávéfajta van, de min-
dössze kettő – az arabica (70 százalék) 
és a robusta (29 százalék) – adja a kávék 
összességének túlnyomó részét, s csak 
a maradék 1 százalék teszi ki a szűk kör-
ben termesztett alfajtákat.
Míg az arabicának nagyobb, ívesebb 
szemei vannak, íze gyümölcsösebb és 
termőhelyként „szereti” az 1500 méter 
feletti magasságokat, addig a robusta 
kisebb, oválisabb szemekből áll, és ami 
nagyon fontos, kialakított magának egy 
védelmi mechanizmust a kártevők ellen, 
így gyakorlatilag szinte bárhol megél 
a Ráktérítő és Baktérítő közötti kávéöv-
ben. Legfontosabb jellemzője is ebből 
a védelmi tulajdonságából következik: 
négyszer több benne a koffein, ezért az 
íze is markánsabb, kesernyésebb, egy 
saját ízkeverék, blend kialakításakor ez 
a típus adja az íz karakterét.

Mi kerül a csészénkbe?
Kiváló minőségű kávéiról híres az Európa-szerte, közel 1000 helyen megtalálható 

MOL Fresh Corner. A kávégépekbe beépített őrlővel frissen őrlik a 
kávészemeket, így a lehető legjobb ízminőséget tudják nyújtani a vásárlóknak. 

Lássuk, hogyan alakul a kávé útja az ültetvénytől a csészéig!

Unyi Bálint
28 éves, 2011-től barista, akkreditált 
tréningmenedzser, márkaellenőr 
és operációs vezető volt az 
egyik legnagyobb nemzetközi 
kávéláncnál. 2019 tavaszán 
csatlakozott a MOL Fresh Corner 
csapatához, mint megvalósítási 
szakértő. Célja, hogy kiváló 
minőségű alapanyagokból, 
szakértő dolgozókkal ízletes 
kávékat állítsanak elő.

Szürettől a kávéfőzőig
A kávécserje termésének leszürete-
lése után 24 órán belül elkezdik a feldol-
gozást. A sötétpiros szemeket, vagyis 
a kávé termését gyakran hívják cseresz-
nyének, mert a viaszos héja alatt gyü-
mölcshús rejlik, és abban fekszik a védő-
burkos, zöld kávémag. A  feldolgozás 
módja kétféle lehet: vagy vizes eljárás-
sal, kemikáliákkal lemossák a viaszos 
héjat, vagy gépekkel kipréselik a hús-
ból a magot. Ezt követően megszárít-
ják a szemeket, majd hatalmas tálcákra 
vagy aszfaltos teraszokra terítik, ahol 
aztán akár egy hétig forgatják, szárít-
ják, válogatják azokat a forró napon. 
Miután elérték a megfelelő szárazsági 
szintet, s nagyság szerint szétválogat-
ták, 25-30 kilogrammos, jól szellőző len-
zsákokba töltik a kávészemeket. Ezután 
következik a felvásárlás, a kereskedők 
Európába szállítják az árut, ahol a köz-
pontokban óriási gépekben szakszerűen 
megpörkölik, majd csomagolják a kávét.

A 3 dl-es Fresh Corner cappuccino és Fresh Corner 
latte arányait és elkészítési módját tekintve 

különleges és csak a miénk. Egy egész csapat 
dolgozik azon folyamatosan, hogy 50 különböző 

módon feldolgozott kávéból mindig biztosítani 
tudják az utazóknak ugyanazt a megszokott ízt, 

a saját keveréket, vagyis a „blendet”.

A legjelentősebb kávétermelő 
országok rangsorát 25-30%-
os aránnyal Brazília vezeti, 
a sorban az utóbbi két 
évtizedben feljövő Vietnám 
következik 15-17%-kal, 
a bronzérmes pedig Kolumbia 
7-8%-kal.



Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

Fonte Verde ásványvíz
(1,5 l, többféle) 

6 db vásárlása esetén 

129 Ft/db
86 Ft/l

Lay’s chips
(65 g, 70 g, többféle)

399 Ft/db
6138 Ft/kg, 5700 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.

Lotus home törlőkendő 
8 db/csomag

1190 Ft
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Nestea ice tea
(0,5 l, többféle)

2 db vásárlása esetén 

269 Ft/db
538 Ft/l

Sauska Cuvée
(0,75 l)

2690 Ft/db
3587 Ft/l

Cleanic kendő 
15 db (többféle)  

2 db vásárlása esetén

229 Ft/db

Magna Cum Laude – 
A Leghosszabb perc cd

990 FT




Bailey’s
(0,7 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: 2020. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Motorolaj-akció
2020. március 1–31. között minden 

második Essence motorolaj 
30% kedvezménnyel kapható.

Cherry Queen 
szívdesszert
(125 g)

–300 Ft

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

A kupon 300 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható 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: 2020. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.



Donut worry 
fánk és latte
–100 Ft

Két termék 
együttes 
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: 2020. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Telenor  
Sim-kártya
–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: 2020. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.



SAPPÉ  
ALOE VERA ALMA
(0,3 l)

–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre egy termék vásárolható és a kupon 
csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.

MOL-akciók
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Debussy nyomában

Varga Nadin (15)
——

zongorista, zeneszerző
2016: Rév Lívia III. Dél-Dunántúli Regionális 
Zongoraverseny, első helyezés
2017: Vígh László Szolfézs és 
Népdaléneklési Találkozó, kiemelt nívódíj
2018: Szokolay InspirArt 
Zeneszerzőverseny, első díj
2018 óta a MOL Alapítvány támogatottja

„Hallgatni önmagában nagy élmény egy zenét, 
annál már csak az a nagyobb élmény, ha játszha-
tod, és az a legjobb, ha te írod. Amikor zenét szer-
zek, ezt a hármat egyszerre csinálhatom” – mondja 
a baranyai Geresdlakról származó, roppant sokol-
dalú ifjú hölgy, aki a komponálás mellett nemcsak 
kitűnő tanuló, de még az iskola legjobb leányspor-
tolója címet is kiérdemelte az általánosban. Mégis, 
a legjobban Debussy, Bach és Hans Zimmer szel-
lemi társaságában érzi jól magát, amikor a nagy 
példaképek életműve által inspirálva megalkotja 
saját zenéit.
Nadin a szüleitől és a lakóhelyétől távol, 
Székesfehérváron, a Hermann László Zene-
művészeti Szakgimnáziumban mélyíti zongo-
ratudását, emellett zeneszerzést tanul, ha úgy 
hozza az élet, akár Skype-on is. Tanárai szerint 
kiemelkedő tehetség, amit az is bizonyít, hogy 
2018-ban, neves zsűri értékelése szerint kor-
osztályában első díjat nyert a Szokolay InspirArt 
Zeneszerzőversenyen, rá egy évre pedig dicséret-
ben részesült vonósnégyesre írt kompozíciójával.
Nadin a távolság, a kollégiumi élet miatti heti ingá-
zás és a sok tanulnivaló mellett is kitartóan készül 
és alkot, hogy a közeljövőben is több versenyen 
bizonyíthassa kimagasló tehetségét a zeneszerzés 
terén. A MOL Alapítvány ebben igyekszik támo-
gatni, így immár második éve segítik a kollégi-
umba, illetve a versenyekre való eljutását.

Alig 15 éves, négyéves korától hegedül, három éve zongorázik 
és díjnyertes zeneszerző. Varga Nadinról bizonyosan sokat 

fogunk még hallani.
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példakép

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

Az új
SEAT Tarraco.

Nagyméretű városi terepjáró azok számára, akik nem
félnek a változástól. Akár 7 ülés és hatalmas tér, hogy
kibontakozhass. Tűnj ki a tömegből az egyedi, 100%
Full LED technológiával! Élvezd a digitális műszerfal 
előnyeit, mellyel élmény lesz minden utazás!
Készen állsz valami újra?

www.seat.hu
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 CROSSLAND X
2020

  BEST
MODELLEK

• TOLATÓKAMERÁVAL ÉS PARKOLÓRADAROKKAL
• JELZŐTÁBLA FELISMERŐ RENDSZERREL
• ÉRINTŐKÉPERNYŐS KIJELZŐVEL ÉS TELEFONKIVETÍTÉSSEL

  Kombinált használat esetén az Opel Crossland X BEST modell (1,2 l 110 LE) NEDC szerinti kombinált fogyasztása 4,7–4,8 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátása 108–110 g/km. 
  5 év garancia: A 2+3 év kiterjesztett garancia max 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 gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3évig, de legfeljebb 100.000 km 
futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb) terjed ki. 2019. november 1. és 2022. szeptember 30. között vásárolt autók mellé az Uniqa 3D Opel csoportos 
élet-, baleset- és betegségbiztosítását adjuk ajándékba. A biztosítás részletes ismertetése és feltételei: www.opel.hu/uniqa. A képen extraként választható, feláras felszerelés is látható. 
A képen látható autó illusztráció. 
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• ÉRINTŐKÉPERNYŐS KIJELZŐVEL ÉS TELEFONKIVETÍTÉSSEL

  Kombinált használat esetén az Opel Crossland X BEST modell (1,2 l 110 LE) NEDC szerinti kombinált fogyasztása 4,7–4,8 l/100 km, kombinált CO2 kibocsátása 108–110 g/km. 
  5 év garancia: A 2+3 év kiterjesztett garancia max 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 gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3évig, de legfeljebb 100.000 km 
futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb) terjed ki. 2019. november 1. és 2022. szeptember 30. között vásárolt autók mellé az Uniqa 3D Opel csoportos 
élet-, baleset- és betegségbiztosítását adjuk ajándékba. A biztosítás részletes ismertetése és feltételei: www.opel.hu/uniqa. A képen extraként választható, feláras felszerelés is látható. 
A képen látható autó illusztráció. 
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