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kedves olvasó!
Az emberi természettel kár lenne vitatkozni. Mindenre napo-
kat jelölünk ki, amelyeket várunk, készülünk rájuk. Napja 
van a neveknek, a családi szeretetnek, az emléke-
zéseknek – éppen a szerelemnek ne lenne? 
De kevés olyan megosztó ünnep van, mint a 
Valentin-nap. Van, aki szerint csak jól kiter-
velt üzlet, és amúgy sem lehet dátumra 
szeretni; van, akinek fontos, hogy feb-
ruár 14-én, ünnepi körülmények között is 
kifejezze párjának, hogy ő a legjobb 
dolog az életében. Én azt mondom, 
hogy mindenki élje meg, csinálja 
úgy, ahogy neki jólesik. Ha pedig 
már ünneplünk, miért ne tennénk 
egyedien, újszerűen, valóban egy-
másra figyelve? Februári lapszá-
munkban ehhez adunk ötleteket, 
miközben híres-ismert szerel-
mesekkel beszélgetünk arról, 
nekik mit jelent a páros lét.

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Rinspeed oasis
A meghökkentő autóiról híres svájci manufaktúra olyan 
robotautót vitt a CES-re, amelyet vezetni egyáltalán nem 
kell, hiszen robotizált működésű, a szélvédőjére egy pro-
jektor vetíti ki az autó működésével és a forgalommal kap-
csolatos információkat, miközben a jobb nappalikat idéző 
utasterében két fő valóban úgy érezheti magát, mint egy 
oázisban. Bár a formai hasonlóság felfedezéséért erő-
sen hunyorítani kell, a gyártó szerint a Star Wars R2D2-ja 
ihlette a modellt.

Faraday Future FF 91
A Tesla után itt a másik elektroni-
kai zseniről elnevezett autómárka, a 
Faraday. A Future FF 91 maximálisan 
kihasználja, hogy a villanymotorok-
nak nem kell külön motorteret kiala-
kítani, és az akkumulátorok a padló 
alatt is elférnek, így az egész karosz-
széria gyakorlatilag utas- és cso-
magtérből, valamint gyűrődő zónák-
ból áll. A négy elektromotorból álló 
hajtáslánc összesített teljesítménye 
1050 lóerő, a jármű hatótávolsága 
pedig 600 kilométer.

Viva Las Vegas!
A szerencsejáték Mekkájában minden év januárjában megrendezett  

CES elektronikai kiállításon a legújabb okostévék és mobilkommunikációs 
eszközök mellett rendre bemutatkoznak autónak látszó újdonságok is.

autós hírek
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toyota Concept-i
A Toyota is új felhasználói felülete bemu-
tatására választotta a Las Vegas-i tech-
nológiai show-t, a japánok azonban nem 
elégedtek meg holmi virtuális megoldás-
sal, elkészítették hozzá az autót is. A mind 
elnevezésében, mind formatervében erő-
sen az Apple termékeire hajazó Toyota 
Concept-i utasterében a kormánykeréken 
és a pedálokon kívül nincsenek gombok 
és kapcsolók – projektor, ablakra vetítő 
kijelző (head-up display), fény- és hang-
jelzések, valamint tapintási ingerekre rea-
gáló kezelőfelületek annál inkább.

Chrysler portal Concept
Az amerikai gyártó tanulmányautó-
jának csak az egyik, ámde látványos 
eleme a nevét is ihlető tolóajtórend-
szer, ami nagyban megkönnyíti a min-
dennapi használhatóságot. A kocsi 
– ma már szinte természetes módon – 
elektromos meghajtású és önvezető. 
Paraméterei ígéretesek, hiszen ható-
távolsága több mint 400 kilométer – 
illetve húszperces gyorstöltés után is 
mintegy 260 kilométert tud megtenni 
–, ráadásul igen fejlett fedélzeti kezelő-
rendszerrel rendelkezik.

BmW i inside Future Concept
A BMW szerint az i-Drive rendszerük jövője lehet az a 
holografikus technológiával operáló kezelőszerv, amelyet 
már meg sem kell érintenie a használónak ahhoz, hogy az 
autó funkcióit irányítsa, elég, ha a levegőben mutogat az 
ujjaival. Ennek szemléltetésére a bajorok nem készítet-
tek el egy komplett autót, a HoloActive Touch technika 
köré egy virtuális járművet alkottak, ezt nevezték el Inside 
Future Conceptnek.

röviden
Előzött a Volkswagen
Ötvennégy éve először  
fordult elő, hogy Svéd-
országban nem a Volvo  
a leg népszerűbb autómárka. 
Az elmúlt évben  
a Volkswagen taszította le 
biztosnak vélt trónjáról a helyi 
érdekeltségű gyártót.

Feltámasztott legenda
Divatja van manapság  
az egykori, legendás autó-
típusok feltámasztásának.  
A brit Icon Engineering  
a Porsche 917-est szemelte ki 
erre a célra: vadonatúj példá-
nyokat építenek a hetvenes 
évek sport kocsijából.

Nagyszériás  
négykarikás
Az Audi is részese kíván lenni 
a nagy szériában forgalma-
zott elektromos autók piacá-
nak: a Q3-as villamosított vál-
tozatát küldhetik versenybe, 
amely az e-Golf hajtásláncát 
kapná meg.

Törpe szabadidős
A Seat nem ül a babérjain  
az Ateca sikere után,  
javában fejlesztik a modell 
kistestvérét. Az Arona 
névre keresztelt apró 
SUV-ot valószínűleg  
még az idén bemutatják  
a nagyközönségnek.
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Izgalmasan hajtogatott, szinte futurisztikus lemezekkel ruházta fel  
kompakt crossoverét a Toyota. A CH-R már külsejében tükrözi, milyen  

technikai fejlettségre számíthat, aki beszáll.

origami
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A Toyota megbízható, ezt az alapve-
tést nagyjából mindenki fejében sikerült 
elültetni az évtizedek alatt. Ugyanakkor 
a Toyoták racionálisak, kicsit epésen 
akár azt is mondhatnánk, hogy az utca-
kép szürke eminenciásai. Nos, ez utóbbi 
képen kívánt változtatni a világ minden 
pontján jelenlévő vállalat, amikor egyik 
tanulmányautóját szinte egy az egyben 
eresztette gyártószalagra. A technikai 
paraméterekre eddig sem volt panasz, 
hát tessék, most itt van a hőn áhított 
vizuális bizsergés is!

koncepcióból egyből sorozat
A CH-R koncepcióautó (Compact 
Hybrid Revolution) már a 2014-es 
Párizsi Autószalonon kellette magát, 
ám senki sem gondolta volna, hogy 
rá két évre nagyjából ugyanazzal 
a formával küldenek csatasorba 
egy modellt az autóipar egyik leg-
zsúfoltabb és legkegyetlenebb 
szegmensében. Márpedig még 
a munkanevét sem cserélték le a 
kocsinak, ami erősen hondás csen-
gésű, de hamar megtanulható. Első 
ránézésre nem látszik, de hátsó 
ajtókat is vágtak a CH-R-re, és úgy 
az utasterét, miként a csomagtartó-
ját alkalmassá tették kisebb csalá-
dok szállítására. Kategóriájában nem 

lehet panasz a kubista térplasztika 
által körülhatárolt tér méretére, az autó 

kényelme és stabilitása egyértelműen 
az élvonalban van.

természetesen hibrid
Hamar kilógna azonban a lóláb a bátran 
hajtogatott karosszéria alól, ha a motori-
záltság és a technikai részletek nem len-
nének méltók a Toyotához. Szerencsére 
azok. Kezdetben három hajtáslánc-
cal kínálják az élményt világszerte, és 
már az alapnak számító 1,2 literes, tur-
bós, négyhengeres benzinmotor 115 
lóereje is viszonylag haladóssá teszi 
az autót. Ez az erőforrás már bizonyí-
tott az Aurisban, hatfokozatú kézi váltó-
val, fronthajtással is megbízható partner 
minden helyzetben, ám természetesen 
4×4-es verzióban és CVT automata 

váltóval is kérheti, aki szereti az ilyesmit. 
Egy Toyota persze ma már nem is lenne 
Toyota, ha nem képezné hibrid hajtás 
a kínálat részét. Szerencsére ezen a 
téren is van hová nyúlnia a gyártónak: a 
Prius 122 lóerős rendszere nagyszerűen 
helytáll a CH-R-ben is. Egyes piacokon 
kétliteres, szívó benzinest is beépítenek 
az autóba, ám ez a kényes európai sza-
lonokba nem jut el. De nem is hiányzik.

Rendkívül stabil
A Toyota CH-R mindent tud, ami ma 
a kategóriában – és az öldöklő ver-
senyben – elvárható. A továbbfejlesz-
tett Toyota Touch 2 rendszert használó 
fedélzeti kommunikációs rendszere 
kezes bárány, a prémiumhangzást adó 
JBL audióval pedig igazán pihentetővé 
teszi a hosszú utakat is. Főleg úgy, hogy 
az átlag személyautókénál magasabb 
kasztniban minden nehezebb műszaki 
kelléket olyan alacsonyra pakoltak, 
amennyire csak lehetett, így kivételes 
stabilitásának köszönhetően a sportos 
vezetési stílus hívei is szeretni fogják a 
szabadidő-kupét. Persze nem felelőtlen 
száguldásra csábít a modell, sőt a Toyota 

Safety Sense biztonsági rendszer töb-
bek között olyan tételekkel vigyáz az uta-
sokra, mint a vészfékező, a holttér figyelő 
és a sávelhagyásjelző automatika.
A Toyota abbéli igyekezetében, hogy 
izgalmasat, sőt emocionálisat alkosson, 
nem tudta, és persze, nem is akarta felül-
írni azt a képet, amely modelljei technikai 
fejlettségéről, jól használhatóságáról és 
megbízhatóságáról kialakult az évtizedek 
alatt. A CH-R egyszerre tesz eleget vala-
mennyi követelménynek. Ésszel és szív-
vel is lehet szeretni.

ajánlott olaj
MOL Dynamic  
Gold 5W-30 (1 L) 
benzinmotorhoz
8969 Ft/db*

*Az ár töltőállomásonként eltérhet.

Hosszúság 4360 mm

Szélesség 1795 mm

Magasság 1565 mm

Tengelytáv 2640 mm

Csomagtér 377 liter

Motorválaszték 1 benzines, 1 hibrid

Teljesítményszint 115-122 LE

Átlagfogyasztás 2,4-7,6 l/100 km

Alapár (áfával) 5 990 000 forinttól

A CH-r egyszerre tesz 
eleget vAlAmennyi 
követelménynek. 
ésszel és szívvel is 
leHet szeretni.
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Így szeretjük 
egymást!

Egy gesztus, egy apró figyelmesség,  
az együtt töltött minőségi idő  

és a nyílt kommunikáció egymással  
– híres szerelmeseink számára ezek  

a tartós párkapcsolat alappillérei.  
Ha probléma merül fel, azt egészséges 

humorral kell kezelni, és ha tudják  
is a párjuk jelszavát, a másikat hagyják  

élni. Mert Valentin-nap ide vagy  
oda, szerintük az év többi napján  
is fontos, hogy ne feledkezzenek  
meg a legfontosabbról: egymás 

tiszteletéről.

címlapsztori
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Tinédzserként Betti is vívott, így 
ismeretségük a sportnak, kapcsola-
tuk pedig egy sms-nek köszönhető: 
már több éve nem látták egymást, 
mikor Áron születésnapi üzenetet 
küldött Bettinek. Ezt követően talál-
koztak, beszélgettek… pár évvel 
később pedig az eljegyzésre is sor 
került. „Az évfordulónkat ünnepel-
tük egy étteremben, ekkor szeret-
tem volna a lánykéréssel meglepni 
Bettit. Ehhez képest ő lepett meg 
engem, amikor rövid haj jal jelent 
meg. De sikerült felülmúlnom, és bár 
Betti idő előtt leleplezett, az egész 
nagyon romantikus volt” – emlékszik 
vissza Áron. Alapértékeik, ahogy 
például a családról gondolkodnak, 
egyeznek, ez is összetartja őket.  
És persze a figyelmes gesztusok: 
Áron reggelente forró kávéval kelti 
kedvesét, viharos időben kérés nél-
kül is elviszi munkahelyére, bevá-
sárláskor pedig magától értetődően 
cipeli a nehéz szatyrokat, amiért 
Bettitől mindig megkapja: „ő a leg-
jobb vőlegény a világon!” A nagy 
egyetértés arra is kiterjed, amikor a 
tökéletes kapcsolat titkáról kérdez-
zük őket: „Erre talán az aranylako-
dalmunk után tudnánk válaszolni.” 

szántó Betti  
& szilágyi Áron 

áron szerint  
az introvertált 
sráchoz jól passzol  
a bevállalós, 
beszédes lány.

„



„Az egykori Danubius Rádió tera-
szán álltam egy kollégámmal, ami-
kor begördült a parkolóba egy Alfa 
Romeo, és kiszállt belőle egy gyö-
nyörű nő – mindketten azonnal bele-
szerettünk. De én nyertem.” 
Kapcsolatukban Feri a romantikusabb 
lélek; egy alkalommal például kétszáz 
darab szív alakú piros lufit fújt fel haj-
nalban kedvese születésnapjára.  
A Valentin-napot mégsem tartják. „Mi 
az év másik 364 napján is ünnepel-
jük szerelmünket. Annak az esélye, 
hogy virággal térek haza, ilyenkor is 
ugyanannyi, mint máskor” – mondja a 
műsorvezető, aki szerint a párok idő-
vel hajlamosak szem elől téveszteni  
a kapcsolat lényegét, és ha nem tuda-
tosítják, a kezdeti figyelmességek 
hamar elillanhatnak. 
A pár számára nagyon fontos, hogy 
nem akarják uralni a másikat, és alap-
vető a kölcsönös bizalom is. Bár tudják 
egymás jelszavait, meg sem fordul a 
fejükben a másik ellenőrzése. „Élni és 
élni hagyni” – szerintük ez a lényeg.

külön Valentin-
napot nem tartunk, 
mi az év másik 364 
napján is ünnepeljük 
szerelmünket.

vajda judith
& rákóczi ferenc

„



Egy közös színdarabbal kezdődött. 
Épp az első olvasópróbát tartot-
ták Dorkáék lakásában, amikor egy 
kiszögellésből előlépett, és Kornél 
meredten bámulni kezdte: „Úristen, 
mennyire gyönyörű ez a nő!” A foly-
tatást ismerjük.
Bár hétköznapjaik rohanósak, 
bókokra mindig jut idő. Dorka szá-
mára a legkedvesebb, amit Kornéltól 
kaphat, a humor és könnyedség, ami 
Kornélból árad. Kornél számára pedig 
az is nagyon sokat jelent, hogy Dorka 
minden rendezéséről elismerően nyi-
latkozik, dicséri. Szenvedélyes viszo-
nyukban igyekeznek mindig időt 
találni egymásra, és sosem unatkoz-
nak, hisz szerepeik otthon is folyama-
tosan változnak: ha Dorka épp nincs 
otthon, vagy egy olyan komoly sze-
repre készül, mint például most Frida 
Kahlo megformálása, nem kérdés, ki 
főz ebédet, és megy el Somáért az 
óvodába. Ami pedig a mottójuk is 
lehetne: „A humor gyógyír, és az a jó, 
ha a problémát kiröhögi az ember” – 
vallja a majdnem házas pár, akik csak 
azért nem házasodtak még össze, 
mert nincs idejük megszervezni  
a nagy napot.

gryllus dorka
& simon kornél

még a pályánk kezdetén, 
Szegeden elautózott 
mellettem a hídon, akkor pedig 
azt gondoltam: egyszer  
ez a nő lesz a feleségem.

„
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Valentin-napi 5×5
H e ly e k ,  p r o g r A m o k ,  A j á n d é kö t l e t e k

Provence-i hangulatú édeskettes a Vértesben, rendhagyó 
dumaparádé a stand upos fiúkkal, romantikus főzőcske, vagy 

egy jó film egy pohár finom borral.

Bújjatok el 
pár napra!

Bikali lovagkaland

Várak, kastélyok, lovagi történetek sze-
relmesei hová is vágynának jobban, mint 
a francia kastélyvidékre? Hogyan oldjuk 
meg mindezt belföldön? Irány a bikali 
Puchner Kastélyszálló, ahol a legvadabb 
álmodozó is igazi várkisasszonynak, vár-
úrnak érezheti magát. A XIX. századi 
főúri életérzést élethűen idézi fel az 
épület, ahol bátran romantikázhatunk. 

Dickens a Vértesben?

Charles Dickens-rajongóknak már csak  
a tudat miatt is kötelező. A legendás angol 
író leszármazottja, Catherine ugyanis épp 
a Vértesben kezdett romantikus búvóhe-
lyek kialakításába. A Chaterine's Vineyard 
Cottages Csákberényben provence-i  
stílusú, kandallós, védett teraszos, apró 
csodalakokkal várja az elvonulásra 
vágyó párokat.

sopron verselve

Sopron a hűség városa, egyik leghíresebb 
szülötte pedig Rakovszky Zsuzsa író, költő, 
műfordító, akinek sorait felhasználva talá-
nyos feladványt is összeállíthatunk párunk-
nak, így fedve fel utazásunk helyszínét. 
Ráhangolódásképp a Hotel Szieszta „sze-
relmi bájital” üdvözlő koktéllal várja a szerel-
meseket, este pedig élőzenés, gyertyafé-
nyes vacsora teszi tökéletessé a hangulatot.  

Vadregényes salgóbánya

Elbújni az erdő mélyén, túrázva ünne-
pelni a szerelmet? Salgóbányán a 
Vendégház a Zöld Kapuhoz ideális 
helyszíne a vadregényes romantikának.  
A Nógrád megye északi részén lévő 
településen a természet közelsége 
lehetőséget teremt arra, hogy a szerel-
mesek még jobban megismerhessék 
egymást és megismerkedjenek az erdő 
élményeivel, hangjaival is. 

mátranováki varázsmajor

Egy különleges hely az igazi vidéki 
romantika szerelmeseinek – tél, tavasz, 
nyár és ősz fantázianevű szobákkal, 
modern szalmaágyakkal, illatos gyógy-
növényekkel, kemencével, hatalmas 
mennyezeti gerendákkal. Érkezéskor, 
ha kérjük, egy füzetke és feladatokkal 
teli programcsomag vár, mely nemcsak 
remek szórakozást, de egymás mélyebb 
megismerését is ígéri.
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Reggelizzetek 
ráérősen!

Á la maison grand (budapest)
– mint a montmartre-on

A fővárosi Bazilikától három percre talál-
ható, párizsi hangulatot idéző helyen a 
későn kelők is megtalálják a számítá-
sukat, hiszen az egész napos reggeli 
kínálatában waffelek, toastok és tojás-
ételek elképesztő variációi várják a szu-
per napkezdésre vágyókat – varázslatos 
habos kakaóval. 

otthonka (szeged)
– a villásreggelik bajnoka

Egy hely, ahova akár messzebbről is érde-
mes elzarándokolni, ha stílusos napkez-
désre vágyunk, hiszen itt olyan váloga-
tott finomságokkal szolgálnak, mint kevés 
helyen. Frissen, helyben készült quiche 
remekek, sajttorták, francia péksütemé-
nyek indíthatják mesésen a napot.  

panificio il Basilico 
(szentendre)

– a meglepetésreggeli

A mediterrán hangulat és ízek rajongói 
végre hazatérhetnek: adalékanyagok-
tól mentes magyar és olasz kézműves 
pékáru várja friss szendvicsekkel mind-
azokat, akik tudni szeretnék, mit esznek. 
Néhány alappéksütin kívül a kínálat folya-
matosan változik, ráadásul a friss pékáru 
illatával teli kis faházban az ételintoleran-
ciával küzdőket is várják reggelire. 

Fűszeres (győr)
– egy csipet nyugalom

A belvárosi reggelizőhelyen letisztult kör-
nyezetben válogathatunk a napindító finom-
ságok közül: kávé, forró csokoládé, frissen 
sütött péksütemény, meleg reggeli, bio-, 
„mentes” és delikát termékek végtelenje 
várja az éhes szájakat. Az ínycsiklandó süte-
mények többsége gluténmentes, és frissen 
facsart narancslével öblíthetjük le őket.

Butiq (debrecen)
– egy jó debrecenit?

Igényes enteriőr, klasszikus reggeli 
bundáskenyér, ham and eggs, sütőme-
leg croissant-ok, kávék, habos kakaó és 
persze az elmaradhatatlan debreceni 
házi kenyérrel, mustárral. Aki autentikus 
reggelire vágyik, itt nem csalódik, ahogy 
az sem, aki a divatos helyeket részesíti 
előnyben.

Reggelizzetek  
nálunk!
Február 14-én minden  
második kávénkat  
ajándékba adjuk. lapozz  
egyet a részletekért!

Itt keresd  
a hozzátok 
legközelebbi 
MOL 
töltőállomást!

*Az ajándék ital minden esetben 
az olcsóbb termékre vonatkozik.

132017. február

a hónap témája



Lebegj velem!

A szerelem érzését leginkább a lebe-
géshez szokták hasonlítani. Itt a remek 
alkalom, hogy kipróbáljuk ugyanezt a 
gyakorlatban. A budapesti SkyWarddal 
megtapasztalhatjuk, milyen az ejtőernyő-
sök élete a levegőben. Adrenalinfüggő 
pároknak szuper bizalomépítő program, 
egyben felejthetetlen élmény is a szél-
csatornában való lebegés. 

Jóga párban

Biztosan egy hullámhosszon vagy-
tok a pároddal? A gödöllői Shanti Jóga 
Stúdióban kideríthetitek, ahol február 
14-én speciális, kapcsolaterősítő páros 
jógaprogrammal várják az érdeklődő-
ket. A háromórás foglalkozáson lehe-
tőség lesz felfedezni a bújósjógát és 
különböző masszázstechnikákat is. 

megfőzni és megszeretni

Főzd meg a szerelmed, ha eddig még 
nem tetted. Adj Chefparade Valentin-
napi boros vacsorát ajándékba, s készít-
sétek el együtt ünnepi vacsorátokat 
– nem mellesleg igazi afrodiziákumok 
szolgálnak majd alapanyagul. 

Hajókázás, mint a mesében

Színezett pezsgő, szív alakú előétel 
és desszert, rengeteg rózsaszirom-
mal. Egy álomrandi elképzelt kellékei, 
melyek most valóra válhatnak a Silverline 
Cruises jóvoltából. Ez az igazán különle-
ges, dunai hajózással egybekötött prog-
ram méltó befejezése lehet egy tökéletes 
napnak, amelyről a csomag részeként 
még fénykép is készül örök emlékül.

Ha csak néhány 
órátok van

Duma Valentin

Tudományosan bizonyított tény, hogy a 
nevetés erősíti és elmélyíti két szerel-
mes egymás iránti érzéseit. A budapesti 
Dumaszínház Aranyosi Péter, Hadházi 
László, Kovács András Péter közremű-
ködésével „csinál viccet” a szerelme-
sek napjából, miközben négyfogásos 
gourmet menüt szolgálnak fel – csak 
Valentin-napon.

La
p

o
zz a 31. oLdaLr

a
!kuponnaL

400 Ft-taL 
oLCsóBB!
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szamos szívdesszert
(130 g) 
100 mp beváltása esetén
1599 Ft
13 069 Ft/kg

nyakas 
aligvárom
(0,75 l) 
1199 Ft
1599 Ft/l

gere Rosé
(0,75 l) 
1199 Ft
1599 Ft/l

Beanie Boos 
plüssfigura
15 cm, többféle
1899 Ft/db

Lavina

Nem az a kimondott szerelmes film, de a 
svéd–dán–norvég koprodukcióban készült 
mozi után biztosan lesz miről beszélget-
nünk. A történet egy idillinek látszó család, 
különösen a szülők vívódását mutatja be, 
miután egy síközpontban furcsa, de ártatlan 
lavinahelyzetbe kerülnek. Semmi kataszt-
rófa, kevés akció, annál több dráma.

nézzétek meg 
együtt!

lepjétek meg egymást!

La
p

o
zz a 31. oLdaLr

a
!kuponnaL

400 Ft-taL 
oLCsóBB!

Február 14-én
vendégeink  
vagytok egy  
helyben  
készített kávéra

*Az ajándék ital minden esetben 
az olcsóbb termékre vonatkozik.

1-et fizetsz, 2-t vihetsz!*
espresso, cappuccino  
és egy latte?  
válasszatok kettőt,  
és mi a szerelmesek  
napján az egyik italt  
ajándékba adjuk. 

1+1
promóció

Ha eljön Joe Black

„Légy eszelősen boldog, vagy legalább 
légy rá nyitott. Tudom, hogy közhely, de 
a szerelem szenvedély, megszállottság, 
mely nélkül nem lehet élni.” Anthony 
Hopkins örökérvényű szavai William 
Parrish karakterében az igaz szerelem-
ről. Kiváló útmutató szerelmeseknek és 
párkeresőknek egyaránt.

annie Hall

Woody Allen egyik legikonikusabb filmje 
– életrajzi elemek tömkelegével – vezet 
minket végig egy bonyolult szerelmi kap-
csolat útvesztőjén. A rendező-főszereplő 
fanyar humorral mutat rá a párkapcsola-
tokban előforduló problémákra és azok 
megoldási lehetőségeire. 

Csillagainkban a hiba

Két kamasz története, akiknek az első talál-
kozása a rákbetegek támaszcsoportjában 
történik. A John Green regényéből készült 
film mélyenszántó, lélegzetelállító felfede-
zőút az élet és a szerelem kacagtató, vér-
pezsdítő és tragikus birodalmában.

elveszett jelentés

Sofia Coppola csodálatos mozija egy 
szemtelenül fiatal, de unatkozó feleség 
és egy filmsztár véletlen találkozásáról 
egy tokiói luxusszálló bárjában. A talál-
kozásból titokzatos barátság szövődik, 
és mindketten felfedeznek valami újat: 
az élet lehetőségeibe vetett friss hitet.



B  Akkor érzem közel magamat mások-
hoz, amikor beszélgetünk, vagy 
együtt csinálunk valamit.

E  Közelebb érzem magam a bará-
taimhoz, ha gyakran megérintenek.

A  Szeretem, ha megdicsérnek valami-
ért, amit tettem vagy elértem.

D  Ha valaki megtesz a kedvemért 
olyasmit, amit nem nagyon kedvel, 
tudom, hogy szeret.

E  Szeretem, ha a barátaim és a hoz zám 
közel álló emberek megérintenek.

B  Szeretem, amikor valaki őszinte érdek-
lődéssel hallgatja, amit mondok.

D  Amikor valaki segít elvégezni egy 
feladatot, érzem, hogy szeret.

C Nagyon örülök, ha ajándékot kapok.

A  Szeretem, ha megdicsérik  
a külsőmet.

B  Ha valaki időt szán arra, hogy meg-
értse az érzéseimet, érzem, hogy 
szeret.

E  Biztonságban érzem magam,  
amikor egy számomra fontos sze-
mély megérint.

D  A szívességek szeretetet fejeznek ki 
számomra.

E  Szeretem a számomra fontosak  
fizikai közelségét érezni.

A  Szeretem, ha megdicsérik  
a külsőmet.

B  Szeretek együtt időzni a bará-
taimmal és a számomra fontos 
személyekkel.

C  Szeretek ajándékot kapni  
a barátaimtól.

A  Az elfogadást kifejező szavak 
nagyon fontosak számomra.

D  Ha valaki segít, tudom, hogy 
szeret.

B  Szeretek közös tevékenységek-
ben részt venni a számomra fontos 
emberekkel.

A  Szeretem, ha kedves szavakat mon-
danak nekem.

D  Jobban hat rám, amit valaki tesz, 
mint amit mond.

E  Az ölelés összetartozást és megbe-
csülést fejez ki számomra.

A  Értékelem a dicséretet, és kerülöm 
a kritikát.

C  Sok kisebb ajándék többet  
jelent számomra, mint egy 
nagyobb.

a szeretet tesztje
Mire rezdülsz te, és mire ő? A tesztből kiderül, milyen figyelemre 
vágytok, tudatos használatával megerősíthetitek kapcsolatotokat.

A tesztet* akkor csináld végig, amikor nyugodtnak érzed magad. Előfordulhat, hogy mindkét 
állítást találónak gondolod, de mindig azt válaszd, amit első olvasatra igazabbnak érzel. 

A  Szeretem, ha elismerésben 
része sítenek.

E  Szeretem, ha megölelnek.

B  Szeretek kettesben lenni azzal, aki 
fontos számomra.

D  Amikor segítséget kapok valakitől, 
érzem, hogy szeret.

C Szeretek ajándékot kapni. 
B Szeretek találkozni a barátaimmal.

D  Akkor érzem, hogy valaki szeret, 
amikor segít nekem valamiben.

E  Akkor érzem, hogy valaki szeret, 
amikor megérint.

E  Ha egy barátom átölel, érzem, hogy 
szeret.

C  Ha egy barátomtól ajándékot kapok, 
érzem, hogy szeret.

B  Szeretek közös programot csinálni  
a barátaimmal.

E  Szeretem megérinteni a számomra 
fontos embereket.

C  A szeretet látható jelképei  
(az ajándékok) sokat jelentenek 
nekem.

A  Az elismerő szavak, a dicséret sze-
retetet közvetít számomra.

a hónap témája
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E  Szeretem átölelni és megpuszilni  
a barátaimat, és örülök, ha ők is 
átölelnek és puszit adnak.

C  Örülök, ha minden különösebb ok 
nélkül ajándékkal lepnek meg.

A  Szeretem, ha valaki kifejezi a meg-
becsülését irántam.

B  Szeretem, ha végig rám néz az, aki-
vel beszélgetek.

C  Nagy jelentőséget tulajdonítok 
azoknak az ajándékoknak, amelye-
ket a barátaimtól kapok.

E  Jó érzés, ha egy barátom, vagy 
valaki, akit szeretek, megérint.

D  Amikor valaki szívesen teljesíti  
a kérésemet, érzem, hogy szeret.

A  Ha valaki elmondja nekem, hogy 
nagyra becsül, érzem, hogy szeret.

E  Minden nap szükségem van arra, 
hogy megérintsenek.

A  Minden nap szükségem van arra, 
hogy megdicsérjenek.

* További páros teszteket és 
hasznos párkapcsolati olvasnivalót 
találhattok Gary Chapman Az 
5 szeretetnyelv – Egymásra 
Hangolva c. bestsellerében.

ÖSSZESEN: A …… B …… C …… D …… E ……. 

ÉrTÉkElÉS:  
Amelyik betűjelből a legtöbbet  

választottad, az az elsődleges  

szeretet nyelved. Ez a szám  

mindegyik nyelv esetében  

maximum tizenkettő lehet. 

Azonos pontszámok 

esetén két elsődleges 

szeretetnyelved is van. 

D  Nagyra értékelem, ha valaki meg-
tesz értem valamit.

C  Szeretek olyan ajándékot kapni, 
amit valaki saját kezűleg készít 
nekem.

B  Nagyon jól érzem magam,  
amikor valaki teljes figyelmével 
felém fordul.

D  Nagyon jól érzem magam,  
amikor valaki szívességet tesz 
nekem.

C  Ha valaki megajándékoz  
a születésnapomon, érzem,  
hogy szeret.

A  Ha valaki személyes szavakkal 
köszönt fel a születésnapomon, 
érzem, hogy szeret.

C  Ha valakitől ajándékot kapok, 
tudom, hogy gondol rám.

D  Ha valaki segít a feladataim  
elvégzésében, érzem, hogy 
szeret.

B  Nagyra értékelem, ha valaki  
türelmesen meghallgat, és nem  
szakít félbe.

C  Nagyra értékelem, ha valaki aján-
dékkal emlékezik meg a különleges 
napokról.

D  Szeretem, ha a számomra  
fontos emberek törődnek azzal, 
hogy segítsenek a feladataim 
elvégzésében.

B  Szeretem a hosszú kirándulásokat  
a barátaim társaságában.

az öt szeretetnyelv

A Elismerő szavak: az egyik 

legfontosabb számodra, 

hogy szóban megdicsérjenek. 

Egyenesen szárnyra kapsz az egye-

nes és őszinte dicsérettől, viszont 

könnyen lehangol a kritika, az ítél-

kező hozzáállás. 

B Minőségi idő: legfőbb igé-

nyed, hogy szeretteid rend-

szeresen figyelmet fordítsanak 

rád. Lehet ez napi fél óra vagy egy 

egész nap, de igényled, hogy közös 

dolgokat csináljatok. Leginkább az 

emlékezetes közös élmények tölte-

nek fel. Hálás vagy a jó beszélge-

tésekért, ha elkísérnek valahová, 

és csalódást okoz, ha a megbeszélt 

találkozót lemondják. Nehezen vise-

led, ha nem jut rád elég idő. 

C Ajándékozás: szeretsz 

régi tárgyakat őrizgetni, 

emlékszel, mit, mikor, kitől kap-

tál. Könnyen csalódottá válsz, ami-

kor elfelejtenek megajándékozni, 

és elégedetlen leszel, ha olyan dol-

got kapsz, amire nincs szükséged. 

Vásárolt vagy saját készítésű aján-

dék? Bármelyiknek örülsz, csak 

tudd, rád gondoltak közben.

D Szívességek: az ígéretek 

betartása elégedettséggel 

tölt el, örömöt jelent, amikor valaki 

segít neked. Te magad is a tettek 

embere vagy, épp ezért komoly 

csalódást okoznak a be nem tartott 

ígéretek, felelőtlen fogadalmak. 

E Testi érintés/ölelés: az érin-

tés a szeretet kifejeződésének 

legalapvetőbb formája. Idetartozol, 

ha fizikai kontaktus által érzed leg-

inkább a másik ember szerete-

tét. Kapcsolati szempontból is fon-

tos tudnod, ha ez a szeretetnyelved, 

vannak ugyanis, akik sokkal érzé-

kenyebbek az érintésre, és jobban 

igénylik azt bárki másnál. Számukra 

az elutasító, bántó gesztusok igen 

fájdalmasak.



Híres szerelmesek 
kedvencei

Dalí gyümölcslevessel, Casanova sajtos makarónival kedveskedett  
szíve hölgyének. Valentin-nap alkalmából történelmi nagyságok kedvenc 

fogásaiból inspirálódtunk az ünnepi vacsorához.



salvador Dalí  
és amanda Lear
spirituális 
gyümölcslevese

Hozzávalók: 500 g mély-
hűtött piros, kék gyümölcs 
(málna, áfonya, ribizli, sze-
der, eper stb.), 350 ml 100%-os 
narancslé, 150 ml desszertbor, 
1 citrom frissen facsart leve,  
1/4 tk. őrölt fahéj, reszelt citrom-
héj, 150 ml pezsgő, tejszínhab.

Egy tálban keverjük el a hoz-
závalókat, majd tegyük hűtő-
szekrénybe legalább egy 
órára és hűtsük le. A levest 
tejszínhabbal, friss gyümöl-
csökkel, gránátalmamaggal, 
ehető virágokkal, friss, zöld 
bazsalikomlevéllel díszíthet-
jük. Pezsgő illik hozzá, eper-
rel, vagy a leveshez használt 
desszertbor. Vaníliás apró-
süteménnyel kínálva még 
finomabb.

Dalí Párizsban 
találkozott 

Learrel, majd  
a nyarakat már 

rendszeresen 
együtt töltöt-

ték hármasban: 
Amanda, Dalí és  
a felesége, Gala. 

Dalí egyfajta 
„spirituális házas-

ságként” jelle-
mezte a kapcso-

latukat. Együtt 
fogyasztott első 
ételük egy gyü-
mölcsleves volt.

Casanova sajtos 
makarónija

Hozzávalók: 400 g makaróni 
tészta, 100 g húsos szalonna, 
egy maréknyi friss bébispenót, 
100 g sós, érlelt ricotta, extra 
szűz olívaolaj, só, bors.

Egy nagy fazékban forraljunk 
vizet, sózzuk meg és főzzük 
meg benne „al dente” állagúra  
a tésztát. Közben egy serpe-
nyőbe tegyünk olívaolajat, dob-
juk bele a felaprított szalonnát 
és a bébispenótot, és süssük 
meg. Az elkészült tésztát szed-
jük rá a szalonnára, keverjük 
össze, morzsoljuk rá a ricottát, 
ízlés szerint ízesítsük, sózzuk, 
borsozzuk, forgassuk át, és for-
rón tálaljuk. Tepsibe téve sütő-
ben is megsüthetjük.

Giacomo 
Casanova velen-

cei kalandort, 
írót és nőcsá-

bászt kortársai 
a „makaróni her-

cege” névvel illet-
ték, nem vélet-

lenül: az ínyenc 
szerető kedvence 

a sajtos maka-
róni volt.

gasztro
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antonius és 
kleopátra szerelmes 
fügedesszertje

Hozzávalók: 8 db érett füge,  
80 g cukor, citromlé, 20 g vaj, 
30 ml tej, 500 ml görög joghurt, 
durvára vágott dió, fenyőmag.

A fügéket hosszában vágjuk 
négyfelé, és csepegtessük meg 
citromlével. Egy serpenyőben 
közepes lángon karamellizál-
junk cukrot. Ha a cukor közepe-
sen barna, adjuk hozzá a vajat, 
keverjük el, majd öntsük hozzá 
a tejet is. Tegyük bele a fügéket, 
és gyakran forgatva 2-3 percig 
hagyjuk párolódni. Ha elkészült, 
vegyük ki őket, és tegyük a kara-
mellbe a diót és a fenyőmagot. 
Egy pohárba öntsünk joghur-
tot, helyezzük el benne a fügét, 
csorgassuk rá a karamellszószt, 
végül szórjuk meg magvakkal.

Antonius 
Alexandriában 

látta meg először 
Kleopátrát, majd  

hét évvel később,  
i. e. 41-ben szemé-

lyesen is találkoztak, 
s attól kezdődően 

hűségesen  
kitartottak egymás  

mellett, egészen  
a közös végzetig.  

A Kleopátrát halálra 
maró áspiskígyó  

a legenda szerint 
egy érett fügével  

– mely gyümöl-
csöt előszeretet-
tel fogyasztott – 

teli kosár mélyén 
rejtőzött.

napóleon és Joséphine  
marengói csirkéje

Hozzávalók: 3 csirkecomb,  
1 nagy fej vöröshagyma,  
2 gerezd fokhagyma, 1 doboz paradicsom-
konzerv, 1 ek. liszt, 2 narancs héja,  
2 ek. Armagnac, 200 ml száraz fehérbor,  
2 ek. vágott petrezselyemzöld, 300 g csiper-
kegomba, vaj, só, bors.

Hevítsünk vajat egy serpenyőben és süs-
sük benne aranybarnára a megsózott és 
borsozott csirkecombokat, majd tegyük 
félre. A zsiradékban pirítsunk apróra vágott 
hagymát, fokhagymát. Szórjuk meg liszttel, 
keverjük össze. Adjuk hozzá a bort,  
az Armagnac-ot, a paradicsomot és  
a narancshéjat, majd lefedve, kis lángon 
addig főzzük benne a csirkét, amíg puha 
nem lesz. Ha megpuhult, vegyük ki  
a narancshéjat, a csirkét pedig sózzuk, 
borsozzuk. Vajon megpirított, vékonyra 
szeletelt gombával és petrezselyemzöld-
del megszórva tálaljuk.

Szerelme neve, 
Joséphine volt 

Napóleon utolsó 
kiejtett szava.

 A győztes csatá-
jára emlékeztető 

„poulet Marengo” 
(marengói csirke) 

a szerelmesek 
közös estéinek  
fő fogása volt.

gasztro
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keverjetek együtt!
Koktélok, melyek kedves figyelmességként kísérhetik  

a Valentin-napi vacsorát. A borra és a pezsgőre biztosan nem lesz 
gondunk, hiszen bármely MOL töltőállomáson beszerezhetők.

Friss barackos 
Bellini

Hungária Extra Dry
2 db friss fehér húsú 
őszibarack vagy 
konzerv
1 friss citrom
1 tk. cukor
menta (a díszítéshez)

A két kimagozott 
barackot tegyük 
turmixgépbe, adjuk 
hozzá a cukrot és 
egy evőkanálnyi 
frissen facsart 
citromlevet. 
Turmixoljuk addig, 
míg pürés állagot 
nem kapunk. 
Ezután tegyünk 
két evőkanálnyi 
pürét a poharakba, 
majd töltsük fel 
pezsgővel. Italunkat 
barackszelettel és 
mentával díszíthetjük.

Hungaria extra Dry 
pezsgő
0,75 l 

1999 Ft 
(2665 Ft/l)
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1 üveg Günzer 
Portugieser

100 g kék áfonya  
100 g cukor 
1 cs. fahéjrúd
fogpiszkáló/
hurkapálca
10-15 szem áfonya  
a díszítéshez

Öntsük egy lábosba 
a vörösbort, tegyünk 
bele két fahéjrudat,  
a szemenként 
felezett áfonyát és 
a cukrot. Közepes 
lángon főzzük 
15 percig, majd 
hagyjuk kihűlni. 
Közben 3-4 szem 
áfonyát szúrjunk 
fel egy fapálcika 
végére, csap alatt 
nedvesítsük meg  
a gyümölcs felületét, 
majd szórjunk rá 
cukrot. Ha kihűlt 
az italunk, töltsük 
pohárba, végül egy 
nyomásnyi szódával 
lazítsuk fel. Ha télen 
nem vágyunk hideg 
italra, akár melegen 
is fogyasztható, ez 
esetben ízlés szerint 
egy kevéske sima víz 
hozzáadásával.

gránátalmás 
mimóza

Sauska Rosé Extra 
Brut
Gránátalmalé (édes)
Gránátalma

Szórjunk a pohárba 
gránátalmamagot, 
töltsük negyedéig  
a gyümölcs lével, 
majd a poharat 
megdöntve óvatosan 
töltsük rá a pezsgőt.

sauska Rosé pezsgő 
extra Brut
0,75 l 

3499 Ft 
(4665 Ft/l)

günzer  
portugieser
0,75 l 

1499 Ft 
(1999 Ft/l)

Áfonyás-vörösboros 
spritzer

koktélbazár



országosan

szólít a szörny
2017. február 16-tól

A fantasztikus látványvilágú f ilmjei-
ről elhíresült rendező, Juan Antonio 
Bayona legújabb, amerikai–spanyol 
koprodukcióban készült alkotásában 
a főszereplő édesanyja gyógyíthatat-
lan betegségben szenved. A feldol-
gozhatatlan lelki teher alatt szenvedő 
fiatal f iú a fantázia világába me nekül: 
egy faszörnytől kér segítséget. A Liam 
Neeson által megformált, kezdetben 
ijesztő lény barátsága a legnehezebb 
helyzetekben is segít a srácnak, hogy 
megismerje és kiaknázza a benne 
szunnyadó erőt.

debrecen, szeged, pécs, budapest

az 5 szeretetnyelv –  
gary Chapman előadása

2017. március 27–31. 

Sokan foglalkozunk az élet talán egyik 
legfontosabb kérdésével: mi az életre 
szóló szeretet titka? Gary Chapman 
25 évvel ezelőtt alkotta meg az 5 sze-
retetnyelv elméletét, könyve vezette 
a New York Times bestsellerlistáját 
is. Teóriája nemcsak számtalan szét-
hulló félben lévő házasságot men-
tet t meg, hanem sokakat segítet t  
a gyereknevelésben és a munkahelyi 
kapcsolatok ápolásában is. A szakem-
ber március végén négy hazai város-
ban tart előadást a szeretetnyelvről. 

szeged, nemzeti táncszínház

Hans zimmer-est  
Lisa gerrarddal

2017. február 18. 

Hollywood Magyarországra költözik! 
A Budapesti Monarchia Szimfonikus 
Zenekar előadásában olyan filmek isme-
rősen csengő dallamait hallhatjuk, mint 
a Karib-tenger Kalózai, a Da Vinci-kód,  
a Batman vagy az Eredet, de felcsendül-
nek a Csillagok között akkordjai is. Ha 
pedig különösen csodáltuk azt a részt a 
Gladiátorból, melyben a Russel Crowe 
által alakított karakter meghal, akkor 
semmiképp se hagyjuk ki a koncertet: 
az eredeti dalt is éneklő Lisa Gerrard 
élőben adja elő Hans Zimmer művét.

gladiátor élőben
A már klasszikusnak számító film betétdalát Lisa Gerrard adja elő Szegeden. 

Ha kíváncsiak vagyunk a Karib-tenger kalózai filmzenéjére és szívesen 
hallgatnánk még további Hans Zimmer-slágereket, váltsunk időben jegyet!
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szeretetnyelv-teszt a 16. oldalon!
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nyerd meg 
a rejtvény 
kitöltésével!
Lapozz a 34. oldalra!

budapest, papp lászló sportaréna

zorán – aréna 2017
2017. február 18. 

Háromévnyi szünet után ismét az Aré-
nában ad koncertet az akusztikus zene 
emblematikus személyisége, Zorán.  
A koncert alcímében is szereplő unplug-
ged kifejezés is arra utal, hogy a jól 
ismert és vadonatúj dalok túlnyomó-
részt akusztikus hangszerelésben kerül-
nek bemutatásra, esetenként vonósné-
gyes kíséretében. Zorán és vendégei a 
játszóhely hatalmas méretei ellenére is 
bensőséges zenei élményt garantálnak 
a látogatóknak.

guinness  
World Records 2017

gabo könyvkiadó

Mekkora a világ legnagyobb robothala? 
Melyik videóklipet néztük meg tavaly  
a legtöbbször? Vajon még mindig a 
Burdzs Kalifa a világ legmagasabb épü-
lete? És melyek azok a rekordok, amelye-
ket mi magunk semmiképp se akarjunk 
megdönteni, mert annyira veszélyesek? 
A különleges és lélegzetelállító rekord-
teljesítmények mindig izgalmasak, és a 
legfrissebb újdonságokkal évente meg-
jelenő Guinness-rekordok könyvének 
idei kiadása sem okoz csalódást. 

szántó Dániel: Revans 
 – a sorozatgyilkosok  

köztünk élnek
Atlantic press kiadó

A rendkívül intelligens sorozatgyilkos 
mindent pontosan és gondosan meg-
tervezve veszi el ártatlan nők életét. 
Várnay Benett nyomozó vizsgálja az 
ügyet, és a két zseniális elme küzdelme 
adja a krimi rendkívüli erejét, az olva-
sóknak pedig lehetőségük van együtt 
nyomozni a szereplőkkel. Szántó Dániel 
közelmúltban megjelent, lebilincselően 
izgalmas regénye egy logikailag össze-
tett, drámai történetet tár olvasói elé.
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„50 litert gyűjtöttem!”
Horváth Zsolt Barnabás nemrég töltötte be a kilencedik életévét, és már  

most lelkiismeretesen óvja a környezetet. Édesanyjával és édesapjával  – aki  
a MOL dél-magyarországi kutatási projektmenedzsere  – eddig több mint  

50 liter használt háztartási olajat gyűjtöttek össze.

Amikor nagy lesz, építész 
szeretne lenni. Úgy mondja, 
„háztervező”. Nagy, magas 
épületekről álmodik, melye-
ket parkok vesznek körül, 
a tetejükön kertek vannak, 

és az erkélyekre szintén sok-sok 
növényt telepítene. Ám addig is, míg felnő, 
elkötelezett újrahasznosító: üres csoma-
goló dobozokból házakat készít, azok-
ból pedig várost épít, kiégett villanykörté-
ket karácsonyfadísszé alakít át, szüleivel 
együtt szelektíven gyűjti a hulladékot és 
komposztál. „Apukám körülbelül másfél 
éve mondta, hogy vissza lehet vinni a ben-
zinkutakra a használt olajat, és akkor elha-
tároztam, hogy gyűjteni fogjuk, mert ettől 
környezettudatosak lehetünk. A nagy-
mamáim is gyűjtik, és minden sütés után 
megtartjuk. Aztán egy tölcséren keresz-
tül én öntöm be a tárolóüvegbe” – szá-
molt be Zsolti a projektjéről, melyet 
nagyon komolyan vesz, eredmé-
nyére pedig rendkívül büszke.  
A hozzá hasonló, környezettudatos 
gyerekeket szívesen buzdítaná arra, 
hogy ők is adják le a használt ola-
jat a MOL-kutakon: „lehet, hogy 
az üzemanyag, amit a szüleivel 
az utójukba tankolnak, abból az 
olajból készült, amit ők gyűjtöt-
tek össze” – véleménye szerint 
ez van annyira izgalmas, hogy 
meggyőzze vele őket. 

Hol adhatok le olajat?
Mivel a használt sütőolaj veszélyes  
hulladék, fontos, hogy az arra  
kijelölt helyen adjuk le. A kijelölt  
MOL töltőállomások listája itt elérhető.

a Magyarországon egy  

év alatt elhasznált étolaj

1000  liter

156
tonna

50 000 
tonna

egy csepp étolaj akár ennyi  
  élővizet is elszennyezhet

2014–15 között ennyi    használt étolajat adtak le  a MOL töltőállomásokon

példakép
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Online jegyvásárlás a honlapon:
vincebudapest.hu

Wine Show

A legfrissebb információkért kövessen minket 
a Facebookon! 

www.facebook.com/vincemagazin

március 
7

17–19

több mint 1000 bor

125 pincészet
 15  gasztrokiállító

1 szakmai nap
30  előadás

15 mesterkurzus
3 terem, 2500 m2 
3000 + látogató

2017. március 17–18–19. • Corinthia Hotel Budapest

Budapest

hirdetés  a4.indd   1 13/12/16   10:45



Harmadszor a Föld körül
Fa Nándor áthaladt az Egyenlítőn

A magyar vitorlázó harmadjára vesz részt a Vendée Globe-on, a világ egyik 
legizgalmasabb vitorlásversenyén, amelyen egy 60 lábas – nagyjából 18 méte-
res – hajóval kell körbehajózni a földet kikötés és külső segítség nélkül. Nándor 
lapzártánkkor a nyolcadik helyen halad a mezőnyben maradt 18 hajó közül. 
Naplóbejegyzésében örömmel konstatálta, hogy ötödik alkalommal sikerült elér-
nie Dél-Amerika legdélebbi pontját, ebből másodszor a magyar tervezésű és épí-
tésű hajójával, a MOL-csoport által 2015 nyarától támogatott Spirit of Hungaryvel.

Babos tímea sydney-ben remekelt
Magabiztos győzelem párosban

Babos Tímea az orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával az oldalán nyerte meg január 
közepén a Sydney-ben rendezett 776 000 dollár összdíjazású, kemény pályás WTA 
Premier-torna női párosversenyét. A duó magabiztos versenyzéssel, két szettben verte 
meg az első helyen kiemelt Sania Mirza–Barbora Strycova indiai–cseh kettőst a döntő-
ben. A 23 éves magyar játékos 11. alkalommal nyert párosban versenyt a WTA Touron.

ismét bővült a moL-csapat
Új támogatója lett  
a kézilabdásoknak

micsoda évkezdés!
ko n t i n e n s e k e n  át í v e l ő  s p o r t s i k e r e k

sportcsillagok gálaestje
Tarolt a MOL-csapat 

2017. január 1-jétől a MOL-csoport  
a Magyar Kézilabda Szövetség  
férfi és női válogatottjainak egyik  
főtámogatója. A labdarúgó- és  
a jégkorong-válogatott után így 
újabb csapatsporttal bővül  
a támogatottak köre.

Idén is átadták az Év Sportolója 
díjakat, a Magyar Sportújságírók 
Szövetsége által kiírt szavazás győz-
teseit 370 sportújságíró voksa alap-
ján választották ki. Mind a férfiak-
nál, mind pedig csapatban MOL-os 
sikernek örülhettünk, hiszen az év 

férfi sportolójának az immár kétsze-
res olimpiai bajnok Szilágyi Áront, 
míg csapatban a férfi labdarúgó-
válogatottat választották  
a legjobbnak. 

MOL-hírek
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MOL MULTIPONT 
KÁRTYÁVAL MINDEN 
UTAZÁSHOZ JÁR 
EGY JÓ PILLANAT
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akciós ajánlatainkat keresse a töltőállomásokon!

Lay's chips 
——

77 g, többféle

379 Ft/db
(4922 Ft/kg)

Loacker szendvics
——

25 g, többféle

20 Multipont beváltása esetén

99 Ft
(4760 Ft/kg)

mizo kakaóital 
/madártej

——
450 ml

239 Ft
(531 Ft/l)

kőbányai sör
——
0,5 l

4 + 1 promóció:  
4-et fizet, 5-öt vihet!

Az akció 2017. 02. 01–28. között, illetve a készlet erejéig tart!

san Benedetto zero 
——

0,75 l, többféle

30 Multipont beváltása esetén

339 Ft/db
(492 Ft/l)

a
z 

5
. d

o
boz ajándék 
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z 5
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boz ajándék 

4+1 
akCió!

MOL-akciók
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akciós ajánlatainkat keresse a töltőállomásokon!



muffin
többféle ízben

–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 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: 2017. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.
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Beanie Boos 
plüssfigura
15 cm, többféle

–400 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 400 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói  
árból.



A kupon 400 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.

2
00

00
02

90
76

88



törley excellence 
Chardonnay extra sec
0,75 l

–300 Ft

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

A kupon 300 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
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: 2017. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.
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sió 
1 l, 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 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: 2017. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.
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merci csokoládé 
250 g, többféle

–400 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 400 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói  
árból.

A kupon 400 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 

egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-

ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 02. 01–28., illetve a készlet erejéig.
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Chio stickletti 
——

85 g, többféle

289 Ft/db
(3400 Ft/kg)

nestlé aquarel
——

1,5 l, többféle

6 db vásárlása esetén

169 Ft/db
(113 Ft/l)
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kupon- 
akCió!
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 kos 03. 21. – 04. 20.

Bár önt nem befolyásolják a külsősé-
gek, a majomszeretetet pedig rémisztő-
nek tartja, de azért fontosnak érzi, hogy 
kimutassa érzelmeit a kedvesének.

 bikA 04. 21. – 05. 20.

Apróságokkal is le lehet venni a lábáról, 
elolvad egy szál virágtól, egy doboz cso-
kitól is, ha a szeretett személytől kapja.

 ikrek 05. 21. – 06. 21.

Ne bánkódjon, ha Valentinkor éppen 
egyedülálló! Nagy rá az esély, hogy feb-
ruár vége hozza el a szerelmet. 

 rák 06. 22. – 07. 22.

Bár az elmúlt évben nem állhatott volna 
modellt a hűség szobrához, partnere 
azonban megbocsát önnek, és végre 
felhőtlenül örülhetnek egymásnak.

 oroszlán 07.  23 .  – 0 8 .  22 .

A szerelem ünnepét hétköznapi módon 
szereti megélni. Bár több rajongója van, 
mint gondolná, azért járjon nyitott szem-
mel és szívvel!

 szűz 08. 23. – 09. 22.

Az ön boldogsága sosem függött konk-
rét napoktól és a közösségi médiától, és 
ebben idén sem lesz változás.

 mérleg 09. 23. – 10. 22.

Régóta töri a fejét, milyen különleges-
séggel lepje meg párját az idén. Ne 
tárgyakban gondolkozzon, menjenek 
inkább kirándulni!

 skorpió 10. 23. – 11. 21.

Bonyolult most a magánélete, távolinak 
látja a megnyugvást. A kétséget azonban 
hamarosan a remény és az öröm váltja!

 nyilAs 11. 22. – 12. 21.

Ámor nyila már régen találta el, ennek 
ellenére mások boldogságának is tud 
örülni a szerelmesek napján.

 bAk 12. 22. – 01. 20.

Február egy igazán kedves meglepe-
tést tartogat önnek: egy régi vágya 
egyik napról a másikra teljesülhet. 

 vízöntő 01. 21. – 02. 19.

Napsütésre és tengerpartra vágyik. 
Születésnapjára vagy Valentin-napra jó 
eséllyel egy romantikus utazást kaphat 
ajándékba.

 HAlAk 02. 20. – 03. 20.

Kreativitása nem ismer határokat, ha 
szíve választottját akarja elkápráztatni. 
Sok boldog pillanat várja önt ebben  
a hónapban. 

Dobó kata
1974. február 25.

Drew Barrymore
1975. február 22.

ashton kutcher
1978. február 7.

Robbie Williams
1974. február 13.

a szív diktál
Noha a februári időjárás még hideg és télies, a szíveket  
a Valentin-nap varázsa melegíti fel ebben a hónapban.

horoszkóp
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Keresse  Szántó Dániel: Revans  című kötetét  a könyves- boltokban!

Kérjük, hogy megfejtését 2017. február 28-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (FRESH Magazin, 1016 Budapest, Lisznyai 
utca 38.), vagy elektronikus formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Minden tél szívében rejte-
zik egy vibráló tavasz.” Kisorsolt megfejtőink, akik Ugron Zsolna Hollóasszony című regényének egy-egy kötetét nyerték: Fantoly Tamás – 
Tatabánya; Gafrik István – Salgótarján; Horváth Ferenc – Jászberény; Majer Martina – Drégelypalánk; Szakály Tamás – Körmend. Gratulálunk!

rejtvény
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G A Z D A S Á G I  K O N F E R E N C I Á K

A FÓKUSZBAN GAZDASÁGI 
KONFERENCIASOROZAT

A HG MEDIA-CSOPORT SZERVEZÉSÉBEN

ELINDULT! ELINDULT! ELINDULT!

Havonta jelentkező rendezvényeink résztvevőinek nem csak
■ aktuális témákat,
■ a kormányzati célok és lépések első kézből való megismerésének  
    lehetőségét,
■ hiteles és elismert szakmai előadókat,
■ interaktív programot kínálunk,

hanem
■ a kapcsolati tőke gyors és egyszerű kamatoztatását is,
■ lehetőséget a párbeszédre a kormányzat és az érintett szektor    
    meghatározó képviselőivel,
■ széles médianyilvánosságot,
■ izgalmas és új távlatokat nyitó szakmai párbeszédet.

Tervezett témáink: 
■  LOGISZTIKA ■ INGATLANPIACI BOOM ■ EURÓPAI UNIÓS 

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ■ FINTECH / DIGITÁLIS FORRADALOM 

PÉNZÜGYEKBEN ■ SPORTBERUHÁZÁSOK ÉS SPORTFINANSZÍROZÁS
■ SZAKEMBERHIÁNY FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN
■ AZ ENERGETIKA JÖVŐJE ■ BIG DATA ■ E-AUTÓ

További információ: konferencia.hgmedia.hu
Feliratkozás hírlevelünkre: konferencia@kodmedia.hu

Gazdasági évnyitó konferenciánk támogatói voltak:

Médiatámogató:

Audi



Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,9-5,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 104-135 g/km. 
Az ajánlat nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek.
A részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben!

Amikor egy Mazda 3-at vezet,

ön sosincs egyedül.

Az autó és vezetője egy.

Az együttlét örömét

mi úgy hívjuk Jinba Ittai.

Ez a Mazda módszere,

és ez a lelke mindannak,

amit az autók gyártása során képviselünk.

DRIVE TOGETHER
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