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Az ellentétek vonzzák egymást 
Suzuki Baleno — üzemanyag-fogyasztás: 3,6-6,3 l/100 km, CO2-kibocsátás vegyes használat mellett: 94-115 g/km. 
A kép illusztráció, a változtatás jogát fenntartjuk. További részletek a www.suzuki.hu weboldalon.



Kedves Olvasó!

tízből hat európai fiatal kapásból tudja, hogy 
a sziget az egyik legmenőbb fesztivál manap-
ság. joggal, mert az elmúlt 20 évben a sziget 
és az annak farvizén felnőtt többi hazai fesz-
tivál szépen felírta magyarországot a konti-
nentális bulitérképre. de ez nem volt mindig 
így. emlékszem, még jóval a Hajógyári-sziget 
előtt valami kezdetét vette: a budai pál-völgyi-
barlangnál, a katlan Fesztivál. tizennégy éves 
voltam ekkor, és csak pislogtam a rémes sör 
és a kamaszkor együttes hatása alatt, de 
lehetett érezni a gerincvelőben, hogy ott elin-
dul valami. Így is lett, közben felnőtt egy fesz-
tiválgeneráció, amely számára már annyira 
természetes nyári program a fesztivál, mint 
nekünk a 80-as és 90-es években a balatoni 
nyár. ezért is örülünk nagyon a mol nagyon 
Balaton fesztiválsorozatnak, mert két nagy-
szerű érzést – fesztivál és Balaton – köt 
össze, immár harmadik alkalommal. az évről 
évre egyre több helyszínen és programmal 
jelentkező sorozat a nyári időszak szinte min-
den napjára kínál valamilyen csendesebb 
vagy hangerejével akár partokat összekötő 
eseményt. érkezzünk autóval, vonattal vagy 
bringával, családdal, barátokkal vagy magá-
nyos felfedezőként, érdeklődjünk irodalom, 
színház, zene, sport vagy gasztronómia iránt, 
a Balatonnak mindenre van válasza. júniustól 
szeptemberig nálunk tehát – ahogy a címla-
pos könnyűzenei sikerformáció, a Wellhello 
tagjainak nyári időszámítása idején is – a jel-
szó: nagyon Balaton! Hogy miért kell ott len-
ned velünk? e havi lapszámunkból részlete-
sen kiderül.
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mol magyarország 
kommunikációs igazgató
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ünnepelünk,
búcsúztatunk

●➜ A brutális

●➜ A történelmi

●➜ Az atléta

●➜ A fiatalos

●➜ A kamasz

A patinás történelemmel rendelkező autómárkák 
szeretnek limitált darabszámú különkiadásokkal 
megemlékezni egy-egy legendás modelljükről, 
korszakukról. a marketinggépezet működtetői 
pedig lelkesen támogatják ezen törekvéseiket.

Utoljára

Béke poraira
a general motors ausztrál márkája, a Holden 
csendben végleg kimúlt, és bár az egyesült 
Államokból érkező chevrolet-ket, 
Buickokat továbbra is átemblé-
mázzák majd, a saját model-
lek végleg eltűnnek a kíná-
latból. a méltó és megható 
búcsú érdekében a gyár 
házi tuningrészlege, a HsV 
még készített egy igen 
paprikás kivitelt a kedvelt 
commodore-ból: ebbe egy 
456 lóerős, hatliteres gm 
ls3 motor került, továbbá 
sportfutóművel és négydu-
gattyús fékekkel szerelték 
fel. a különleges kiadással 
végleg pont kerül az ausztrál 
autógyártás eme szeletére.

Elődverő

Százéves győzelem
Háromszor nyerte meg a peugeot az indy 500 versenyt 1913 és 
1916 között. most az éppen százéves, legutóbbi győzelemre emlé-
kezve mutatták be l500 r Hybrid tanulmányukat. az egy méter 
magas és egytonnás versenyautó a peugeot l45-ösnek állít méltó 
emléket, amellyel dario resta aratott diadalt a hőskorban. a tanul-
mányban az a hibrid rendszer dolgozik, amelyet a 308 r Hybrid 4 
is megkapott: a 270 lóerős benzinmotort elöl-hátul egy-egy villany-
motor segíti, így a rendszerteljesítmény 500 lóerő, amihez  
730 nm-es nyomaték társul.

autós-motoros hírek
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A nagy kékség

Farmerben a bálba
alig frissítette fel a Volkswagen a new Beetle második gene-
rációját, máris különkiadással emlékeznek az 1974-es bogár 
jeans kivitelére. a legendás ős stílusjegyei alapján ez a denim-
kivitel is koptatott kék fényezést és farmervászonra hajazó 
ponyvatetőt kapott, de odabent kékek az üléskárpitok is, vala-
mint farmerzsebre emlékeztető tárolózsebeket is talál a bol-
dog tulajdonos. a Beetle frissítésekor végrehajtott apróbb  
változtatások természetesen a denimen is feltűnnek, ezt  
a modellváltozatot 105-220 lóerős motorokkal kínálják.

KiShíreK
Újra van Sportunk
Hosszas szünet után a mitsubishi úgy 
gondolta, ismét érdemes európába visz-
szahozni a pajero sport típust. az elmúlt 
évtizedben, míg a fejlődő országokban 
hódított a sport, nálunk az outlander 
volt helyette; a márka szerint azonban 
immár megfér egymás mellett a kettő.

Villanytervek
nagyratörő terveket dédelget a psa-
csoport: nem kisebb célt tűztek maguk 
elé, mint hogy 2019 és 2021 között hét 
hálózatról tölthető hibrid modellt (250-
300 lóerő között) és négy villanyautót 
(450 km hatótáv) mutatnak be és tarta-
nak a kínálatukban.

Színesben a világ
Hiába az egyik legdrágább modellje, az 
i8-as eddig nem volt részese a BmW 
individual programjának, amelynek 
lényege, hogy a vevők jó pénzért egyedi 
külső-belső megoldásokkal dobhatják 
fel autóikat. ez most megváltozik, immár 
a villany-sportmodell is kérhető például 
harsány színben.

Még egy búcsú
jövőre érkezik a rolls royce phantom 
legújabb, a sorban nyolcadik generáci-
ója. a Vii-es szériát a drophead coupé 
és a coupé kivitelek limitált kiadású 
zenith kollekciójával búcsúztatja a 

márka, természetesen minden 
földi jóval felszerelve.

Harmincéves

Még durvább M
különkiadással ünnepelik a bajorok a BmW m3-as harmincadik szü-
letésnapját. igazából még 1985-ben, de már a 86-os modellévre 
készítette el az e30-as sorozatszámú hármasból a sportválto zatot 
az m-divízió, 195 lóerővel. az erősen korlátozott darabszámban 
készülő, harminc évvel későbbi emlékautó 470 lóerős, négy másod-
perc alatt százon van, teleaggatták jubileumi logókkal, és egy exklu-
zív Frozen silver metálfényezést is kikevertek hozzá. Átszámolva 
mintegy 35 millió forintba kerül az m3 competition package széria.

Letagadhat

A 40 az új 30
igazán nem fog a kor a renault-sporton, a fran-

cia gyártó legendás utcai és versenygépeket 
építő részlegén. negyvenedik születésnapja 

tiszteletére egy mégane rs motorját dugták a 
clióba, létrehozva a clio r. s. 16 tanulmányt. 
a 60 mm-rel kiszélesített, tipikus sárga-feke-
tében pompázó karosszériát így 275 lóerő és 
360 nm mozgatja – igazán nagyon gyorsan. 

utcai kivitelt egyelőre nem terveznek a tanul-
mányból, amelynek premierjét stílszerűen  

a monacói nagydíjra időzítette a Forma–1-be 
vissza térő márka.

autós-motoros hírek
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Az aprajaNAGyjA
Suzuki Baleno

a Baleno akkora belső teret 
kínál utasainak, amilyennel 
csak a legnagyobb kompaktok 
büszkélkedhetnek.

Kategóriák közé céloz a Suzuki az új Balenóval,  
az Indiában gyártott „oversize” kiskocsi kényelmes 
és minőségi alternatívát jelent a családoknak.

akik birtokolták vagy birtokolják a Baleno első 
generációjának valamely darabját, pontosan 
tudják, hogy kiforrott technikájával, megbízha-

tóságával és összerakottságával méltán nyert magá-
nak híveket szép számmal. a név tehát, ha elsőre 
kevéssé cseng is ismerősen, bejáratott, így a suzuki 
büszkén festette újdonsága csomagtérfedőjére is. 
a modellére, mely elsődlegesen nem formatervével, 
sokkal inkább már-már átlag feletti belső értékeivel 
készül a szegmens csúcsára.

köztes érték
a magyar suzuki termékei kezdenek a dögösség 
irányá ba tartani, gondoljunk csak a roppant sikeres 
Vitarára vagy a szerethető swiftre. ebbe a közegbe 
dobta be most a japán márka az indiai Balenót, 
amely méreteit tekintve túlnő a B-szegmensen, de 
alatta marad a c-nek. amennyiben egy ilyen modellt 

jól áraznak be, és jól eltalálják a felszereltségi szin-
tet, álomautója lehet az új autóra vágyó, kisebb csa-
ládoknak. a Baleno ugyanis akkora belső teret kínál 
utasainak, amilyennel csak a legnagyobb kompaktok 
büszkélkedhetnek. a csomagtartója kategóriaelső, 
praktikus, jól használható. Összeállni látszik tehát  
a recept, de vajon mi van a lemezek alatt?

Alapvetések
nem bonyolították túl a Baleno motorkínálatát, két 
benzines erőforrást kínálnak hozzá, melyek közül 
az egyiket egy „úgynevezett” hibrid rendszerrel is 

én és az autóm
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hosszúság: 3995 mm
szélesség: 1745 mm
magasság: 1470 mm
tengelytáv: 2520 mm
csomagtér: 355-1085 liter
motorválaszték: két benzines
teljesítményszint: 90-111 le
átlagfogyasztás: 3,6-6,3 liter
listaár: 3 690 000 forinttól

Ajánlott olaj: 
MOL Dynamic Gold 5W-30

Suzuki Baleno

„Mintha-hibrid”
nem is igazán ültethető át a 
találékony magyar nyelvre a mild 
hibrid kifejezés, mindenesetre azzal 
kapcsolatban is megoszlanak a 
szakvélemények, hogy a Balenóban 
opcionálisan megtalálható műszaki 
megoldás egyáltalán nevezhető-e 
hibridnek. arról van szó, hogy egy 
három lóerős rásegítő villanymotort 
építenek az erőforráshoz, amely 
elinduláskor, vagyis a fogyasztás 
szempontjából legkedvezőtlenebb 
időszakban dolgozik a benzines alá. 
ez erőtöbbletet nem jelent, azonban 
a fogyasztásból lecsippent néhány 
decilitert. az egyre több modellben 
felbukkanó műszaki megoldás a 
suzukiban kézi váltóval érhető el.

kiegészíthetjük. erről bővebben a keretes írásunk-
ban szólunk. az 1,2-es alapmotor a swiftből érkezik, 
pontosabban annak újabb változatából, hengeren-
ként két injektorral, vízhűtéses egr-rel és 90 lóerő-
vel. a másik, az ezer köbcentis Boosterjet 111 lóerős, 
igazi, hatfokozatú automatát pedig csak ehhez rendel-
hetünk, az 1,2-eshez „csupán” cVt jár. az emlegetett 
hibrid rendszerű működés viszont csak ennél a motor-
változatnál érhető el, ami teljesítménynövekedést 
nem eredményez, ellenben takarékosabb.

összhangban
amióta az euro ncap szigorított a tesztelési metódu-
sán, egy típusnak több törésteszteredménye is lehet, 
függően a mindenkori felszereltségi szinttől. Így járt 
szegény Baleno is, amely bizonyos piacokon nem sze-
reli be a függöny- és oldallégzsákokat, így ezek a kivi-
telek csupán három, míg a jobban felszereltek négy 
csillagot kaptak. jó hír azonban, hogy itthon az alap-
kivitelek is megkapnak minden létező biztonsági 
körítést. a kivitelek között azonban műszakilag is 
akadnak különbségek, a glX-ek például hátra is tár-
csafékeket kapnak, míg a ga-k és gl-ek dobfékeket.
a Baleno euro 6-os motorja nagyon csendesen teszi a 
dolgát, háromezres fordulatszámig nem húz úgy, mint 
a mozdony, utána azonban életre kel. a kiváló, a honi 
utakra megfelelő rugózással kellemes összhangot ad 
az erőforrás, és ami még mellette szól: a Baleno jól, 
de ami ennél is fontosabb, biztonságosan vezethető.

Biztos pont
ahogy fentebb is említettük, ez a típus elsősorban 
nem a dollármilliárdosokra céloz, ám a kényelmes 
autózásra vágyó középosztály keresve sem találhatna 
ár-érték arányban jobb alternatívát. az új Baleno elér-
hető adaptív tempomattal és automatikus vészfék-
rendszerrel, és mindössze néhány extrából, ponto-
sabban azok hiányából érzékelhetjük, hogy azért 
mégiscsak a kisautók közé pozicionálja a gyártója. 
a suzuki tehát igen praktikusan rakta össze az új 
Balenót, mely a magyar árérzékeny piacon – adottsá-
gainak köszönhetően – abszolút sikerre számíthat. 
nem esik túlzásokba, de amit vállal, azt maradéktala-
nul és örömmel teljesíti.

én és az autóm
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Fiatalok a porondon

 Sportmámor és 
Shakespeare 

Mit esznek  
a legjobbak?
Villásreggeli a profikkal
közös reggelin vettek részt a mol-csapat tagjai, 
hogy megmutassák, mit jelent számukra a bajno-
kok reggelije. Baji Balázs gátfutó, Földházi zsófia 
öttusázó, péni istván sportlövő, valamint három 
világklasszis – kozák danuta kajakozó, szilágyi 
Áron kardvívó és gyurta dániel úszó – kivétele-
sen a konyhában indította a napot, és maga készí-
tette el a reggelijét. míg kozák danuta azt ette, 
amit otthon is szokott – kemény tojást kenyér-
rel, felvágottal és zöldségekkel – addig szilágyi 
Áron a szokásos zabkásától eltérően fehérjerán-
tottát készített spenóttal, gyurta dani pedig „ham 
and eggs-et” pi rítóson, jégsalátával, paradicsom-
mal és sajttal. ezt csak vasárnap engedheti meg 
magának, mivel a hajnali úszóedzések előtt nincs 
ideje villásreggelizni. a rendhagyó napindító köz-
ben sportolóink  beszéltek felkészülésükről, ver-
senyeikről, a dietetikus szakértő pedig megerősí-
tette, hogy mindannyian olyan ételt készítettek, 
ami jól illeszkedik az  élsportolói étrendbe.

koncentrálj a sportra!
fiatal élsportolókat díjaztak

a tíz éve létrejött Új európa alapítvány ez alka-
lommal élsportolóink között osztott ki támoga-
tást. többek közt márton anna kardvívó, péni 
istván sportlövő, Baji Balázs gátfutó és Vadnai 
Benjámin vitorlázó is elismerésben részesült, 
akik korábban már sikeresen kvalifikálták magu-
kat, így augusztusban részt vehetnek a nyári 
olimpiai játékokon rióban. az eredményhirde-
tésre a nagy sportágválasztó rendezvényen 
került sor, ahol a fiatal tehetségeknek az elis-
merő oklevelet kovács katalin világklasszis kaja-
kozó adta át, aki évek óta részt vesz a pályáza-
tok zsűrizésében is. 

MOL-hírek
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„remegett a kezem-lábam”
Máltais gyerekek kísérték a focistákat az Arénába

a fociválogatottunk elefántcsontparttal játszott felkészülési 
mérkőzésén a mol jóvoltából a magyar játékosokat a máltai 
szeretetszolgálat tizenegy ifjú futballistája, a monori cigánytele-
pen élő kisfiúk kísérhették be a stadionba. a szeretetszolgálat 
évek óta segíti a monoriakat, több mint tíz éve indított futballprog-
ramjának köszönhetően a gyerekek megtanultak focizni, és meg-
szerették az edzéseket. olyannyira, hogy edzéssel lehet őket moti-
válni a tanulásra is: csak az mehet le a grundra, akinek kész van a 
házi feladata. a gyerekek többsége most találkozott először váloga-
tott focistával, és először járt Budapesten is. „remegett a kezem-
lábam, hogy egy igazi focista kezét foghattam.” – mondta az egyik 
megilletődött kisfiú, és a szereplés után még nem ért véget a prog-
ram – végignézték a meccset, miközben azon versenyeztek, melyi-
kük tudja hangosabban kiabálni, hogy „Hajrá, magyarok!”.

színházat mindenkinek!
élményterápiás előadás Ónodi eszterrel

Újabb fantasztikus kezdeményezést valósított meg az Új európa 
alapítvány a katona józsef színház, a Vakoda és ónodi eszter, az ala-
pítvány jószolgálati nagykövete jóvoltából, melynek célja egy akadály-
mentesített színház biztosítása volt olyan fiatalok számára, akiknek 
egyébként ritkán van lehetőségük személyre szabott kulturális szórako-
zásra. az élményterápiás programban az ahogy tetszik című előadás-
hoz kapcsolódó interaktív foglalkozáson öt látássérült diák ismerhette 
meg a kamra színpadát eszter vezetésével, találkoztak a színészekkel, 
kipróbálták a hangszereket, és meghallgatták a próbát is. a diákok 
audionarrációval nézték meg az előadást, így válhatott teljessé a külön-
leges színházi alkalom. a program, melyet hatalmas lelkesedéssel 
fogadtak, elsőként valósult meg és máris ismétlésért kiált.

MOL-hírek
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minden sportoló éremmel  
a nyakában akar hazatérni.

Márton Anita

•  Világbajnoki 
ezüstérmes

•  Európa-bajnoki 
bronzérmes

•  Fedett pályás 
európa-bajnok

Az erő vele van

az olimpia közeledtével jellemző, hogy a spor-
tolók fizikailag és mentálisan is kezdik elérni 
a végleges, ideális állapotot, és ilyenkor a leg-

többen már csak a felkészülés utolsó simításait vég-
zik: csiszolgatják a technikát, tökélyre viszik a for-
maidőzítést és legfőképpen „elbújnak” az ellenfelek 
elől. anita viszont szívesen versenyez a finisben is, 
olyannyira, hogy miután végre befejezheti a pako-
lást, rómába, majd onnan Birminghambe utazik egy 
nemzetközi versenysorozatra, mely után még hátra-
van az európa-bajnokság is, mindössze három héttel 
rió előtt. „nekem kellenek a versenyek, mivel itthon 
sem a felkészülés körülményei, sem pedig az ellen-
feleim nem világszintűek, így nincs nagyon más esé-
lyem a fejlődésre. szerencsére hamar regenerálódom, 
így az eb időpontja sem ijeszt meg. már tudatosítot-
tam magamban, hogy bármekkorát is dobok majd, 
az mind össze egy lépcsőfoka lesz a teljes felkészülé-
semnek, melynek végcélja az olimpia.”

Az élsportolók hősök
a tudatos versenyzés azonban nem mindig ment ilyen 
könnyen. „nagyon izgulós típus voltam, és bár a verse-
nyeken mindig sokkal többre vagyok képes, mint egy-
egy edzésen, ez mégis nyomot hagyott a teljesítménye-
men. minden apróság elvonta a figyelmemet, így pedig 
nem lehet koncentrálni. a sportpszichológusomnak 
köszönhetően ezt ma már nélküle is tudom kezelni. 

ma már képes vagyok kizárni a külvilágot és a dobásomra össz-
pontosítani.” ettől függetlenül a felkészülés során számos holtpon-
ton át kell esni, ami sosem kellemes, de ettől hősök az élsportolók. 
túllendülnek, és a negatív periódust olyan pozitív élményként dolgoz-
zák fel, mely hozzásegíti őket eredményeik eléréséhez. „nekem is 
vannak nehezebb szakaszaim a felkészülés során, amikor stagnálok, 
vagy amikor úgy érzem, mintha a golyó nem négy, hanem legalább tíz 
kiló lenne. de sosem jutott eszembe, hogy feladjam. amikor pedig jól 
sikerül egy dobás, az az igazi elégtétel. amikor már az első pillanat-
ban tudom, hogy ez rendben lesz. és a golyó csak száll, jó messzire.” 
de, hogy mekkorát repül rióban… „azt gondolom, minden sportoló 
éremmel a nyakában akar hazatérni, de a realitások talaján maradva 
a legjobb hat a cél, és szerintem ehhez is országos csúcs kellene. 
az egyéni legjobbam 19,43, az éremért 20 méteren túlra kell majd 
hajítani. nem mondom, hogy elképzelhetetlen, de ehhez mindennek 
sikerülnie kell abban a bizonyos pillanatban.”

Márton Anita súlylökő

Anita egy félig pakolt bőrönd mellett 
mesélt arról, hol tart az olimpiai 

felkészülésben, hogyan lendül át  
a holtpontokon, és arról, mit rejt egy 
súlylökő bőröndje. a válasz meglepő 

része: a trónok harcának harmadik része 
ott lapul a felszerelések között. 

példakép
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Wellhello
A 30 alatti generáció legsikeresebb tagjai között emlegetik  
a Wellhello formáció két frontemberét, akiknek színpadra lépése 
garantált telt házat jelent. Fluor tomival és diazzal a balatoni 
nyarakról, rajongókról és rajongottakról, valamint a népszerűség 
felelősségéről beszélgettünk.

a Balatonhoz
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stílus&lendület: Alig pár percet késtetek a fotó-
zásról, pedig ha jól tudom, ma sem telt tétlenül a 
napotok…
fluor: reggel már egy másik fotózással indítottunk  
a Budapest parkban, utána az elnöki kollekciónkat 
népszerűsítettük, majd a strand Fesztiválhoz forgat-
tunk egy reklámspotot, innen pedig egyből indulunk  
a Fonogram-díjátadóra. (A Wellhello itt vehette át  
„Az év magyar, modern pop-rock albuma vagy hang-
felvétele” díjat – a szerk.)

s&l.: Tiszteletre méltó programsor, a Strand 
Fesztiválon pedig kitüntetett szerepet is kapta-
tok: idén ti jegyzitek az esemény himnuszát. Mire 
számíthatunk?
fluor: mivel a kFt együttes Balatoni nyár című slá-
gere éppen harmincéves, ennek apropóján kerestek 
meg minket a fesztivál szervezői, hogy ha van ked-
vünk, készítsünk belőle egy feldolgozást. mi pedig 
szeretünk feldolgozásokat készíteni, így írtam az ere-
deti dalszöveghez egy új verzét, pixa és diaz meg vitt 
bele egy kis 2016-os hangzást. 
Diaz: aztán a dalt megmutattuk a kFt-nek is, és nagy 
büszkeségünkre tetszett nekik. az is elképzelhető, 
hogy egyszer majd velük együtt is színpadra lépünk. 

s&l.: A hangzáson túl mitől válhat maivá egy har-
mincéves dal?
fluor: például attól, hogy átírtam az eredeti délután 
fél négyet hajnali fél négyre, hiszen a mi generáci-
ónkra már ez jellemző.
Diaz: szerintem hiába telt el harminc év, a kFt sorai 
nagyrészt ma is aktuálisak.
fluor: mondhatjuk azt is, hogy a szerelem örök. Főleg 
a vízpartokon.

s&l.: Nektek mit jelent ez a vízpart? Milyen élmények 
kötnek benneteket a Balatonhoz?
fluor: nem hiszem, hogy az elmúlt húsz évben elő-
fordult volna, hogy ne utaztam volna le: vagy fel-
lépni, vagy fesztiválozni, vagy csak enni egy lángost. 
tizenéves koromban egyébként éppen a kFt-dalban 
is említett zamárdi felsőn buliztam sokat.
Diaz: én Balatonfenyvesen töltöttem sok időt gyerek-
koromban, ahol a dédmamámnak volt egy nyaralója.

s&l.: Ehhez képest milyen érzés koncertezni ezen a 
helyszínen?
Diaz: Hihetetlen, hogy egy-egy dal mennyire máskép-
pen tud működni különböző helyzetekben. télen akár 
teljesen mást jelenthetnek, mint nyáron, és egész 
mást a Balaton mellett.
fluor: a balatoni fesztiválokban tényleg az a zseni-
ális, hogy közvetlenül a parton lehet bulizni, aztán 
csak ülni a mólón hajnalban, nézni a napfelkeltét, egy 
kedves hölggyel az oldalunkon. a színek, ízek és illa-
tok eleve intenzívebbek nyáron, de ilyenkor a dalokba 
is sokkal több érzés kerül. a tóparton pedig mindez 
hatványozódik.

s&l.: Ha már hatvány: elképesztő fellépés-
számot produkáltok egy évben. Vannak pontos 
statisztikáitok?
Diaz: igen, tavaly 165 koncertet nyomtunk összesen.  
ez azért döbbenetes szám, mert kizárólag élő zenekarral 
lépünk fel. sokan nem tudják, hogy ez mennyivel több 
időt és energiát jelent, mint egy félplayback produkció… 
Ha például este debrecenben játszunk, akkor délben el 
kell indulnunk Budapestről, hogy még a kapunyitás előtt 
beálljunk a zenekarral. Vagyis egy koncert legtöbbször 
teljes napos program. arra csak nagyon ritkán van lehe-
tőség, hogy egy napra két fellépést vállaljunk.
fluor: azért erre is volt példa tavaly… tényleg brutáli-
san sokat melóztunk.

tavaly 165 koncertet nyomtunk 
összesen. ez azért döbbenetes 
szám, mert kizárólag élő zenekarral 
lépünk fel.

címlapsztori
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néVJegy
a Wellhellót 2014-ben alapította a mizu című slágerével 

ismertté vált rapper, Fluor tomi (karácson tamás) és az éne-

kes-dalszerző diaz (csöndör lászló), aki korábban olyan zene-

karokkal dolgozott, mint a Hősök vagy a Halott pénz.

első közös daluk, a rakpart megjelenését követően szinte 

azonnal a sláger- és a rádiós toplisták élére került. első albu-

muk, az elnöki ügy pedig egy nap alatt az első helyen nyitott 

az itunes charton. Fennállásuk óta közel 200 koncertet adtak, 

apuveddmeg című szerzeményük 18,6 milliós nézettségnél 

tart a youtube-on.

s&l.: Hogy lehet a 165. koncerten is ugyanazzal  
a lendülettel felmenni a színpadra?
fluor: a színpadra lépés pont a legjobb rész!  
a kevésbé élvezhető inkább az előtte lévő utazás,  
a készülődés, a várakozás.
Diaz: aztán a közönség már olyan hatással van ránk, 
hogy bármennyire is fáradtak vagyunk, hatalmas 
lökést ad.
fluor: amikor pedig csak tehetjük, próbálunk töltődni 
– bár négy napnál hosszabb pihenésünk nem volt az 
elmúlt két évben. ilyenkor elolvasunk egy jó könyvet, 
elmegyünk moziba, vagyis teljesen átlagos dolgokat 
csinálunk.

s&l.: Átlagosat? Mennyiben vagytok ti átlagos 
fiatalok?
fluor: nyilván nincs meg az a megszokott rendszer 
az életünkben, mint sokaknak, akik nyolctól négyig 
járnak be a munkahelyükre – hála az égnek! Viszont 
vagyunk annyira fanatikusak, hogy nem engedjük 
meg magunknak a lazsálást. 
Diaz: és igyekszünk minél többet sportolni is, mert 
kell az állóképesség ahhoz, hogy bírjuk ezt az életvi-
telt. én például rendszeresen eljárok kondizni.
fluor: nekem a futás vált be: ha nem futok heti 
háromszor, szinte lelki beteg leszek. azon az öt kilo-
méteren viszont teljesen ki tudok kapcsolni.

s&l.: Úgy tűnik, a sportolókkal is jó kapcsolatot 
ápoltok, Gyurta Dániel például gyakran feltűnik a 
köreitekben.
Diaz: Valóban, sok sportoló jár a koncertjeinkre, 
ráadá sul többen azt állítják, hogy ösztönzően hatnak 
rájuk a zenéink. danitól is ugyanezt hallottuk.
fluor: ne kerteljünk, mondjuk ki: nekünk köszönheti  
a sikereit! szívesen, dani! (nevetnek.)

s&l.: És ti kiért rajongtok?
fluor: én óriási animal cannibals fan voltam, nyolc-
éves koromban miattuk kezdtem el rappelni; rengeteg 
koncertjükre elmentem és autogramom is van tőlük. 
mára pedig, akiket nagy ikonjaimnak tartottam, sokan 
a barátaim lettek.
Diaz: nekem a sportmúltam miatt inkább sportolók 
voltak a példaképeim. ezért is volt nagy flash, ami-
kor gyurta dani ott csápolt a koncertünkön – mert én 
meg emlékszem, hogy őrjöngtem a tévé előtt, amikor 
az olimpiai aranyért úszott.

s&l.: „A Wellhello egyáltalán nem ciki” – írta egy 
legendásan kritikus hírportál az egyik rólatok szóló 
írásában. Ugyanis, ami ennyire népszerű, előfor-
dul, hogy gagyi is. Hogy lehet megtalálni az egyen-
súlyt abban, hogy a mennyiség ne menjen a minőség 
rovására?
fluor: szerintem ez már a rutinunkon és a tapasztala-
tunkon múlik, és azon, hogy sosem úgy írunk meg egy 
dalt, hogy az mindenkinek tetsszen. nem szeretnénk 
iparosokká válni, akik havonta ki akarnak izzadni 
magukból egy slágert. 

Diaz: elég magasak a magunkkal szemben támasz-
tott elvárásaink, sokszor az utolsó pillanatban is 
átírunk vagy áthangszerelünk egy dalt.

s&l.: A saját mércén túl mi az igazi visszaigazolás? 
Mondjuk a tízmilliós videomegtekintések?
fluor: elsősorban a fizetőképes közönség: amikor 
mondjuk tizenötezren váltanak jegyet egy fellépé-
sünkre. emellett a szakma elismerése is nagyon fontos. 

s&l.: Amikor a siker titkáról kérdeznek benneteket, 
első helyen mindig a fanatizmust és a kitartást emlí-
titek, Diaz karján pedig sokáig jól kivehető volt egy 
sor: Per aspera ad astra – amit valahogy így szoktak 
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fordítani: göröngyös úton a csillagokig. Ennyire küz-
delmes volt eddig a pálya?
Diaz: azt a tetoválást azóta „lecseréltem” egy 
másikra, de az üzenetét még mindig igaznak gondo-
lom. tényleg sokat dolgoztunk azért, hogy most itt 
tarthassunk.
fluor: mivel nagyon sok ember szeme előtt zajlik a 
munkánk, nagy a felelősségünk, hogy megtartsuk a 
hitelességünket. mindketten az undergroundból jöt-
tünk, a legócskább munkáktól indultunk, talán ezért 
is tudjuk megbecsülni, amink most van.
Diaz: a közönséget pedig meg is kell tudni tartani, 
ezért nem sajnáljuk a pénzt drága show-elemekre 
sem: olyat akarunk adni, amire a közönség sokáig 
emlékezni fog.
fluor: és nem hiszünk abban a gondolkodásban, hogy 
minél hamarabb, minél több pénzt vegyünk ki a produk-
cióból, hogy gyorsan legyen meg a jacht és a nyaraló.

s&l.: Pedig a sajtóban igazán mesés összegek röp-
ködnek a Wellhello körül…
fluor: nem panaszkodhatunk, de a lapok általában 
a reális összegeket megszorozzák tízzel, és azt nem 
teszik hozzá, mekkora költségeink vannak: hogy saját 
fény- és hangtechnikával dolgozunk, vagy hogy egy 
tizennégy fős csapatot mozgatunk.

s&l.: Mintha egyre inkább éreznétek a népszerű-
séggel járó felelősséget is: a Felébredni máshol című 
dalotok az elvándorlásról, a Retúrjegy az eltűnt gyer-
mekekről szól.
fluor: Ha már itt van ez a „szupererőnk”, hasz náljuk 
jó dolgokra. én unicef-nagykövet is vagyok, és részt 
veszek egy dohányzásellenes kampányban is. de ezek 
a vállalások nem csak kötelező körök: a retúrjegy című 
dal például azután született, miután láttam a prosti-
tuáltakat az amszterdami kirakatokban, és érdekelt, 
vajon mi vezethet el egy lánynál ehhez a sorshoz. ezért 
elkezdtem beleásni magam a témába, és a végén elju-
tottam az elveszett gyerekekig. róluk szól ez a dal, 
amely, ha csak annyit ér el, hogy egy anya emiatt kicsit 
jobban odafigyel a kislányára, már megérte.

s&l.: Ha már elvándorlás: mennyiben speciálisak  
a külföldi vagy a határon túli koncertek?
fluor: Hihetetlenül lelkes közönséggel szoktunk talál-
kozni – akár a londoni, akár a határon túli magyarok 
előtt lépünk fel. utóbbiaknál különösen olyan, mintha 
hazamennénk a rokonokhoz, amolyan „egyetek-igyatok, 
srácok!”. elképesztően nagy a vendégszeretet. én pedig 
egyébként is nagyon odavagyok a felvidéki akcentusért.

s&l.: Két koncert között milyen új projektekre marad 
időtök?
fluor: Hamarosan megválasztjuk például a Wellhello 
lányainkat, akiknek a jelentkezését még mindig vár-
juk! egy szeptemberi megapartin hirdetünk majd 
győztest. de megkeresett minket a tankcsapda is egy 
izgalmas projekttel.
Diaz: és a zenei stílusunkon is frissíteni fogunk, ami 
nem azt jelenti, hogy elengedjük a retrovonalat, de 
kicsit kikacsintunk belőle. 

s&l.: Mindezek mellett milyen nyaralás fér bele az 
idei néhány szabadnapba?
Diaz: én tengerparti srác vagyok, imádok például 
egyiptomban búvárkodni…
fluor: oda idén nem mehetsz, már megmondtam! 
(nevet.) nekem most nagyobb terveim vannak: nyelv-
tanulás céljából legalább egy hónapra szeretnék 
kimenni Floridába vagy miamiba. szóval egy hosz-
szabb pihenőt mindenképp tervezünk a télre.

Patakfalvi Dóra

júliusi koncertválogatás

07.02. Torockó (RO), Double Rise

07.07. Kisvárda, LESZ fesztivál

07.09. Zamárdi, Balaton SOUND

07.15. Velence, EFOTT

07.20. Debrecen, Campus Fesztivál

07.28. Mezőtúr, EastFest

07.29. Balatonfüred, SunCity

07.31. Orfű, Wellhello&Halott Pénz Hétvége
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nagyon kult
a mol nagyon Balatonra jellemző sokszínűség hatvá-
nyozottan igaz az olyan összművészeti fesztiválokra 
és programokra, mint például a 26. Művészetek 
Völgye vagy a 11. kultkikötő koncertekkel, szín-
házi előadásokkal, képzőművészeti kiállításokkal, iro-
dalmi estekkel, filmvetítésekkel. a művészetek kedve-
lői számra kihagyhatatlan a Mono színtér, melynek 
három napján a momentán improvizációs színház elő-
adásait tekinthetik meg, valamint az Artplacc kor-
társ művészeti és designfesztivál is.

nagyon finom
a Balaton körüli boros-pezsgős fesztiválok sorát a 
Parti Pezsgés nyitja július 8-án Balatonbogláron 
– a környéken ez az egyetlen olyan fesztivál, ame-
lyen kifejezetten a pezsgőké, valamint a gyöngyöző 
és habzó boroké a főszerep. néhány nappal később, 
július 14-én startol a VinCe Balaton a füredi tagore 
sétányon, ahova a meghívott borászok egy vakteszt 
során kerülnek kiválasztásra, vagyis itt nemcsak 

A Balaton ritmusa
ahogy azt már megszokhattuk, három „szuperfesz-

tivál" jut erre az évre is: az idén tízéves Balaton 
sound többek közt macklemore, robin schulz, 

chris Brown nagyszínpados produkciójával, 
mini zenés stégekkel és több mint 50 fellépő-
vel várja a partirajongókat. augusztus végén a 
strAnD nagyon zene fesztivál a petőfi rádió 
hazai kedvenceivel és olyan külföldi sztárok-
kal készül, mint caro emerald, a Hurts és tom 

odell, míg a B.my.lake szintén augusztus 24. és 
27. között, szintén zamárdiban négy nap minőségi 

elektronikát kínál többek közt carl cox, solomun és 
dubfire közreműködésével.
a lágyabb dallamokra vágyókat immáron harma-
dik alkalommal várja a keszthelyfest, a várnegyed 
kulisszái közé költözött Veszprémfest, a 20 váloga-
tott zenészt bemutató Veszprémi utcaneze fesztivál 
és a jazz fővárosának számító Paloznaki jazz Piknik 
– sokak szerint hazánk egyik leghangulatosabb 
fesztiválja.

Minden napra Plázs
a hosszabb rendezvények közé tartozik a június 
18-tól augusztus 28-ig zajló, megújult Plázs siófok 
nagystrandján, ahol minden adott a kikapcsoló-
dáshoz: az ország legnagyobb strandja, napozóte-
rasz, street workout pálya, „állva evezős” sup ször-
fözési lehetőség, kivetítők, strandkönyvtár, este pedig 
ferge teges partik. a fesztiváloktól független, augusz-
tus 20-i, révfülöpi nagykoncertet ebben az évben a 
magna cum laude adja, előzenekaruk pedig a petőfi 

rádió nagy-szín-pad! döntőjébe jutott Bagossy 
Brothers company lesz.

Megvan a programod 
egész nyárra!
immáron negyedik alkalommal kerül 
megrendezésre a teljes Balatonon átívelő 
programsorozat, mely a régió legjelentősebb 
kulturális, gasztronómiai és sporteseményeit 
fogja össze május végétől egészen szeptember 
közepéig. Hogy miért kell ott lenned?

Gyűjtsd a matricákat 
arena termékekért!
Multipontod további kedvezményt ér, 
keresd a multipontos termékeket!  
Az akció július 14. – szept. 30. között 
érhető el a MOL-kutakon. 
További részletek: www.arena.mol.hu

5 matrica  
+ 2199 Ft  

vagy 5 matrica  
+ 100 Multipont 
+ 1999 Ft

Akár 
50% kedvezmény!

4499 Ft helyett
5 matrica  
+ 2599 Ft

MOL Nagyon Balaton



neves pincészetek képviselőivel találkozhatunk, 
hanem olyanokkal is, akik kevésbé ismertek, 
azonban kiváló borokat készítenek. 
július 15-én rajtol a badacsonyi Bor7, amely  
17 napon át a borvidék 14 sztárpincészetének leg-
jobb borait kívánja megismertetni az érdeklődőkkel, 
és az eseményre a helyi éttermek speciális  
menükkel készülnek.
Balatonfüreden a VinCe Balaton után nem sokkal 
veszi kezdetét a Balatonfüredi Borhetek augusztus 
6. és 28. között. az ideérkezők három hét alatt akár 
250-féle környéki bort ízlelhetnek meg, s a kóstol-
gatás közben változatos programok egész során 
vehetnek részt. 
a Balaton „legfinomabb” fesztiválja, a kálibuli idén 
nem a nyár elején, hanem szeptember 17-én jelent-
kezik, azonban minden más jellemzője változatlan: 
köveskál éttermei és borászatai külön menükkel 
rukkol nak elő erre az alkalomra, az estet pedig gran-
diózus koncert zárja.

figyelem, idei újdonságok!
a mol nagyon Balaton újdonságai 
közé tartozik, hogy a nyárra a főváros-
ból áttelepül Balatonfüredre és tihanyba 
a Hosszúlépés, melynek csapata hely-
történeti érdekességeket, titkokat eláruló 
sétákra invitálja az érdeklődőket. ugyancsak 
szellemi felfrissülést kínál a programcsokor 
egyik legnagyobb egzotikuma, a balatonakaraty-
tyai everness fesztivál június 28. és július 3. között, 
ahol a környezettudatosságé és az önismereté a 
főszerep. a világzenei koncertek, a nagy beszélgeté-
sek és a jógaórák mindenki számára garantálják a 
feltöltődést.
és bár már múlt idő, a balatoni hajózás 170. évfor-
dulóján első ízben került megrendezésre a nemzeti 
regatta – az ország településeinek vitorlásversenyén 
nem volt szükség hajózási ismeretekre, a falvakat, 
városokat képviselő hétfős csapatok számára a vitor-
lást, valamint a kormányost a Balatoni Hajózási zrt., 
illetve a magyar Vitorlás szövetség biztosította.

Fesztivál  
előtt, alatt…

Egy frissítő, izgalmas fehérbor  
az esti koncertekhez és egy üde, 

gyümölcsös, fröccsnek sem 
utolsó rozé a napsütéses órákra. 

sauska sárgamuskotály 2015
laposa rozé 2015

Keresse a kiemelt   
MOL töltőállomásokon!

SzámoS érdekeSSég

a mol nagyon Balaton idén  

113 napon keresztül 25 különböző 

eseményt, programok százait kínálja  

a kikapcsolódni vágyóknak. a siófoki  

plÁzs 2000 m2-es homokos 

partja, 400 m2-es óriásstégje,  

500 m2-es napozóterasza  

és 200 m2-es street workout  

pályája fiatalok ezreinek nyújt 

szórakozási lehetőséget.  

a mol nagyon Balaton program-

sorozaton 2015-ben összesen  

880 ezren vettek részt.

MOL Nagyon Balaton
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cuM laude
augusztus 20.

Parti 
Pezsgés

Balaton- 
Boglár

B
al

atonfenyves

Bringával a tó körül

Ha útra keltünk, olykor megéri 
ám megszakítani a több mint 
200 km-es Balaton-kerülést 
(utunkat zöld színű, „balatoni 
körút” feliratú táblák jelzik), és 
tenni egy-egy kisebb kitérőt – 
például július 22–31. között a 
kapolcsi művészetek Völgyébe. 
az összművészeti fesztivál szí-
nes programjai mellett itt lehe-
tőség nyílik a stringbike, vagyis 
a lánc nélküli kerékpár kipróbá-
lására is. a fesztiválon ugyanis a 
Hosszúlépés naponta több alka-
lommal indít izgalmas, történet-
mesélős stringbike-túrákat.

Merülj el a kultúrában!

•   július 29., 20:30, Boglár – A csemegepultos naplója 
(kultkikötő produkció – orlai produkció)

•   augusztus 18., 20:30, Földvár – grand Voyage: 
nostradamus – Világok vándora (experidance társulat)

•   augusztus 27., 20:00, Földvár – Bepasiztunk  
(válás, rock 'n' roll, madách színház)

a legjobb beach  
food lelőhelyek

•  neked főztem – zánka 
•  paletta – Balatonboglár 
•  kalóz strandbisztró – Fövenyes
•  kishableány – Badacsony

Kapolcs 
Vigántpetend 
taliándörögd

július 22–31.

BalatonBoglár
július 8–10.

Badacsony
július 15–31.

KöVesKál
szeptemBer 17.

réVfülöp
augusztus 20.

BalatonfenyVes
jún. 24. – aug. 27.

Keszthely
július 1–3.

Hová menjünk,
mikor menjünk,

mit nézzünk meg?
És még pár hasznos tanács…

MOL Nagyon Balaton
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MOl nagyon  
Balaton weben  
és applikáción is

a www.nagyonbalaton.hu olda-
lon minden fontos informá-
ciót megtalálsz a mol nagyon 
Balaton programjairól. a jegy-
árak és egyéb információk mel-
lett a www.welovebalaton.hu 
által ajánlott környékbeli  
szállá sok és éttermek között is 
keres gélhetsz. július közepétől 
pedig mindezt az ingyenes  
mol nagyon Balaton appli-
káción keresztül is eléred, 
ahol értékes ajándékokat is 
nyerhetsz!

s
z

a
B

ó

 Bal á zs Ban
d

á
j

a

ko
mpkoncert

B
al

atonBoglár

B
al

atonföldvár

kis c sill ag

ko
mpkoncert

a legjobb szálláshelyet 
keresed?

•  Az igényes antik: kislaki 
Vendégház, szőlőskislak

•  laza, fiatalos: Villa 
millennium, Balatonalmádi

•  egy csepp loire-völgy: 
Hazai provence Vendégház, 
kapolcs

•  A legnagyobb nyugalom: 
páskom cottage, 
lajoskomárom

•  „A dédi háza”: kővirág 
panzió, köveskál

tOP halsütödék

•   oszi Bácsi keszegsütödéje 
– szigliget

•  aszófői Halsütő
•  sió Halsütő – siófok

zamárdi
július 6–10.

zamárdi
augusztus 24–27.

zamárdi
augusztus 24–27.

siófoK
június 18. –  

augusztus 28.

Veszprém
július 13–17.

tihany
július 21–24.

Balatonfüred
július 14–17.

tihany, 
Balatonfüred

június–augusztus

Balatonfüred
augusztus 6–28.

paloznaK
augusztus 4–6.

Veszprém
július 20–23.

BalatonaKarattya
július 3-ig

tihany–szántód
július 22.

tihany–szántód
szeptemBer 10.

BalatonBoglár
jún. 24. – aug. 27.

BalatonföldVár
jún. 24. – aug. 27.

MOL Nagyon Balaton
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sivatagi ego show
1986-ban egy körülbelül húszfős társaság a napfordulót ünnepel-
vén épített egy kétméteres fatákolmányt, amit aztán szénné éget-
tek. ezzel kezdődött minden, ma pedig már egy 32 méteresre nőtt 
famonstrum, „az ember” a záróáldozat. a szervezők szerint a siva-
tagi fesztivál célja, hogy mindenkinek lehetőséget adjon a radiká-
lis önkifejezésre, miközben a másik oldalról megcsillan a nyugodt 
együttélésbe vetett bizalom is. az alapvető szabályok: Black rock 
city egész területén cserekereskedelem és ajándékozás műkö-
dik, tiltott a pénz használata, vásárolni csak kávét és jeget lehet. 
nincsenek sztárfellépők, mert itt mindenki felléphet és bemutat-
hatja művészetét az egyszemélyes performanszoktól a kiállításo-
kig. a fesztivál önfenntartó, szponzorok sincsenek, csak az, amit a 
résztvevők magukkal visznek. a szélsőséges időjárási körülmények 
elől nem nagyon van hová menekülni, nappal 40, éjszaka pedig 
volt már 0 fok is, nem beszélve a hirtelen lezúduló esőről. ezért, 
ha az önkéntes szervezők úgy találják, nem vagy eléggé felkészült, 
simán hazaküldhetnek akkor is, ha már megvetted a belépőd.

kalifornia vörös szőnyege
indio városkában ma már két egymást követő áprilisi hétvégén is 
nyitva állnak a kapuk a partiarcok előtt, akiknek köszönhetően 
közel 70 millió dollárnyi bevételével ez a világ egyik legsikeresebb 
fesztiválja. igaz, a kezdetekkor (igen hatásos marketingfogásként) 
még komoly összegeket fizettek a legmenőbb celebeknek a rész-
vételért, a trükk bejött: ma már mindenki itt akar lenni, aki számít. 
a coachella az aktuális szupersztárok olvasztótégelye, ahol a sztár-
dinasztiák tagjaira éppúgy lecsapnak a paparazzók, mint a legfog-
lalkoztatottabb szupermodellekre, akiknek az outfitjeiről azonnal 
beszámol a sajtó, és egyértelműen meghatározzák az aktuális nyári 
divatot, sőt! egy igazi Vip-találkozó ez, így a szolgáltatások minő-
ségének is ehhez kellett igazodniuk: ha például a sztárok meg-
éheznek, nem kell sorban állniuk a tömegben, hiszen a rose 
gardenben 18 topséf lesi kívánságaikat. a legexkluzívabb 
szolgáltatással azonban az uber állt elő: az ubercHopper 
potom 4000 dollárért lehetővé teszi, hogy a legkényelme-
sebb celebek heli kopterrel érkezzenek a helyszínre.

 : 390 usD  : 8 nAP  : 70 000 fő

: 375 usD  : 2×3 nAP  : 95 000 fő

 FesztivÁlom
A világ legmenőbb fesztiváljai

A nyár beköszöntével megkezdődik a várva várt fesztiválszezon is,  
a kínálat pedig évről évre bőségesebb. És bár lehetetlen mindegyiken 
részt venni, lássuk, melyekért érdemes feltörni a malacperselyt,  
és hová érdemes legalább egyszer az életben eljutni!

Co
ach

ella
 Val

ley – kalifornia

Burning Man – Nevada

utazás



 isten hozott  
csodaországban!
a belga elektronikus zenei fesztivál a műfaj 
ikonjai mellé olyan látványelemeket párosít, 
hogy az ember úgy érzi, mintha egy grimm- 
mese gigantikus kulisszái között bulizna. 
Boomba, a csodaországnak kikiáltott kis belga 
falucskába az egyes országok utazási irodái nem 
ritkán külön tomorrowlandi utakat szerveznek azon 
szerencséseknek, akik hozzájutnak a percek alatt gaz-
dára találó jegyekhez. a belgákat megilleti az elővásárlás 
joga, így a 180 ezerből 80 ezret nekik tartanak fenn a szervezők. 
természetesen a belépők így is azonnal elkelnek, olykor kétmilliós 
várólistát hagyva maguk mögött.  
a deephouse, trap, techno, lágyabb és keményebb dallamok,  
valamint a színpompás díszletek mellett a szervezők mindig  
előrukkolnak valami meglepetéssel: az egyik évben például két 
hirtelen előbukkant helikopter szórta tonnaszámra a friss  
és színes rózsaszirmokat a tomboló közönségre. 
tomorrowland jobbára a fiatalok, a felnőni soha nem akaró  
y generáció kiváltsága, 2005 óta nekik épül fel pár napra  
ez a mesebeli vidámpark.  a résztvevők pedig mind ugyanazt 
mondják: aki még nem járt itt, nem tudhatja, milyen  
az igazi fesztivál-életérzés. 

: 273 eur  : 3 nAP  : 200 000 fő

Glastonbury festival – Anglia 

sár, szabadság, rock ‘n’ roll
az elsőt 1970-ben tartották, a belépő mindössze egy fontba került, 
és tartalmazott egy pohár frissen fejt tehéntejet is. a világ legré-
gebbi és legnagyobb rockfesztiválja mára egyben a legkedveltebb 
is. a jegyek kevesebb mint fél óra alatt kelnek el elővételben még 
azelőtt, hogy bejelentenék az aktuális fellépőket. a közönség szinte 
kizárólag britekből áll, a korosztályok közötti hatalmas különbsége-
ken pedig senki sem akad fenn: huszonévesek, hófehér hajú újra-
fiatalodók és sok egészen apró gyerek alkotja a fesztiválozók tábo-
rát – akik kellően edzettek az időjárás viszontagságaival szemben: 
ha netán esni kezd, pillanatokon belül sár és tehéntrágya árasztja 
el a fesztivál egész területét, de ez cseppet sem zavarja a bulizó-
kat. sőt! ennek köszönhető például, hogy kate moss 2005-ös, 
azóta legendává vált fesztiválszettje még aznap bejárta a világsaj-
tót, és divatba hozta a Hunter gumicsizmát. 
a közönség soraiban itt sem ritka a brit szupersztárok felbukka-
nása, a sárdagonyában tavaly nyomott hagyott kate és pippa 
middleton, Wayne rooney és stella mccartney is, ahogy a rock-
zene összes legendája is koptatta már a glastonbury színpadát. 

: 233 gBP  : 5 nAP  : 150 000 fő

Tom
orrowland – Belgium

utazás
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4

Ha fesztiválra készülünk, nyugodtan szabadjára 
engedhetjük a fantáziánkat és kísérletezhetünk 
olyan darabokkal, amiket a hétköznapokon nem 

feltétlenül engednénk meg magunknak. Íme, 
pár ötlet inspirációnak! Hívószavaink 

a kényelem és a játékosság, a szabály 
pedig az, hogy nincs 

szabály.
11

Szabályok 
nélkül

5

10

11
9

8

12

1. arena oldaltáska 10 matrica + 6999 Ft, MOL töltőállomások 2. Fa karkötőszett 4594 Ft, Mango 3. parfüm 40 ml 18 990 Ft, Ralph 

Lauren Polo Blue EDP/Douglas 4. póló 1990 Ft, H&M Loves Coachella 5. cipő cserélhető tépőzárral 17 999 Ft, Dorko/Players Room  

6. napszemüveg 41 990 Ft, Ray Ban/Optic World 7. Vászoning 1995 Ft, H&M 8. parfüm 60 ml 4390 Ft, David Beckham Aqua  

Classic EDT 9. karóra 54 900 Ft, Tommy Hilfiger/Juta óra-ékszer 10. atléta 4595 Ft, Mango 11. tusfürdő 250 ml 649 Ft, Dove/

Rossmann 12. chino nadrág 9995 Ft, Zara 

31

2

7

–30%
9999 Ft helyett
10 matrica  
+ 6999 Ft

vagy 10 matrica  
+ 400 Multipont 
+ 5499 Ft

–45%

6
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„A BOR
FÉRFIDOLOG,

Márai Sándor

CSENDESEN KELL 
BESZÉLNI RÓLA.
LEGHELYESEBBEN EGY
POHÁR BOR MELLETT.”

Elég egy jó mondat, egy kedves üzenet 
vagy egy szívből jövő jókívánság 
– és máris kész az egyedi ajándék! 
Keresse egyedileg gravírozható színezüst 
érmeinket a Magyar Pénzverő Zrt. kínálatában!

Telefon: +36 1 800 8110 · www.penzvero.hu
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a fogalom a coachella fesztiválnak köszönhető,  
s olyan darabokat takar, mint az apró sortok,  

színes gumicsizmák, vagy a fejünkön viruló hatal-
mas és színpompás virágkoszorúk, hogy csak 

a klasszikus darabokat említsük. nem véletlen, 
hogy a világ egyik legnagyobb fast fashion  
cége, a H&m idén is piacra dobta a tavaly 

debütált, nagy sikerű coachella 
kollekciót az igazi fesztivál-

arcoknak.

A „fesztivál-
 szett”5

9

3
4

6

10

87

1

11
12

1. gladiátorszandál 12 990 Ft, H&M 2. nyaklánc 4990 Ft, Bijou Brigitte 3. műbőr mellény 9995 Ft, Zara 4. rojtos táska 9995 Ft, 

Zara 5. Összeválogatható szemhéjpúder-paletta 11 450 Ft, ARTDECO/Douglas 6. sort 2990 Ft, New Yorker 7. napszemüveg 2995 Ft,  

Stradivarius 8. maxiszoknya 12 990 Ft, H&M 9. parfüm 50 ml 20 500 Ft, DKNY Be Delicious 10. gumicsizma 42 990 Ft, Hunter/Office 

Shoes 11. Virágos hajpánt 3490 Ft, H&M 12. körömlakk 2490 Ft, Douglas

2
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VÁSÁROLJON
2 DB RED BULL
ENERGIAITALT
ÉS NYERJE MEG A 10 DB  
50 000 FT ÉRTÉKŰ  
TANKOLÁS EGYIKÉT

Az akció 2016.07.01– 31. között,
illetve a készlet erejéig tart!

A nyereményjáték regisztrációjához és  
a részvételi feltételekért keresse fel a  
www.tankoljfel.hu  weboldalt.



Arena-termékek a MOL-kutakon, akár fél áron
2016 rendkívül sportos nyarára mi is rendkívüli akciókkal 
készültünk. Július 14. és szeptember 30. között érdemes gyűjteni 
a vásárlások után járó matricákat, melyek sportos kiegészítőkre 
válthatók. íme egy kis ízelítő a választékból.

4999 Ft helyett

5 matrica
+ 2499 ft

3599 Ft helyett

10 matrica
+ 2499 ft

9999 Ft helyett

10 matrica
+ 6299 ft

4499 Ft helyett

5 matrica
+ 2599 ft

27 990 Ft helyett

10 matrica
+ 12 999 ft

Minden megvan a nyaraláshoz?

úszószemüveg
polikarbonát lencséi páramentesí-
tettek és uV-védelemmel ellátottak.

neszesszer
30 × 15 × 15 cm nagyságú,  
légáteresztő táska.

strandröplabda
260 g-os, standard  

5-ös méretű,  
18 panelből.

utazótáska
39 × 28 × 52 cm, kézi-
poggyász méretű, két 
nagy rekesszel ellátott, 
vízálló táska.

Hátitáska
30 l-es, 48 × 20 × 32 cm-es, 
szellőzőrend szerének 
köszönhetően megaka-
dályozza a fülledést.

–31%

–50%

A matricagyűjtés 2016. július 14-től 2016. szeptember 30-ig tart.
További részletek a MOL töltőállomásokon és a www.arena.mol.hu oldalon.

–42%

–37%

–54%

VÁSÁROLJON
2 DB RED BULL
ENERGIAITALT
ÉS NYERJE MEG A 10 DB  
50 000 FT ÉRTÉKŰ  
TANKOLÁS EGYIKÉT

Az akció 2016.07.01– 31. között,
illetve a készlet erejéig tart!

A nyereményjáték regisztrációjához és  
a részvételi feltételekért keresse fel a  
www.tankoljfel.hu  weboldalt.



finomságok
Csábító

Ha szeretjük a jégkrémet, 
a fagylaltot, a szorbetet, 
akkor vágjunk bele bátran az 
otthoni elkészítésükbe! Kézzel 
vagy géppel, jó minőségű, 
megbízható alapanyagokból 
csodálatos jeges édességek-
kel nyűgöz hetjük le magunkat 
és szeretteinket.

jeges

gasztronómia
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erdei gyümölcsös pudingfagylalt
Így készül: 

1) olvasszuk fel a zselatint 5 dl forró vízben. 2) Öntsük a meglangyosított tejbe a tej-
port, a maradék vizet, kaparjuk bele a vaníliarúd magjait, és öntsük hozzá a feloldott 
zselatint is, majd keverjük össze. 3) tegyük fagyasztóba legalább negyedórára, amíg 

majdnem teljesen megszilárdul – többször ellenőrizzük az állapotát. 4) ezután vegyük 
ki, és jól keverjük át: sűrű és krémes legyen. Felezzük el, s az egyik feléhez adjuk hozzá 

óvatosan a habbá vert tejszínt és a gyümölcsöket. Öntsük egy 2 l-es formába, majd 
tegyük vissza a fagyasztóba. 5) a másik feléhez adjuk hozzá a mandulát és a reszelt 

csokoládét, majd öntsük ezt is a formába, a gyümölcsös keverék tetejére. Fagyasszuk 
meg teljesen, majd tálaljuk extra gyümölcsökkel és reszelt csokoládéval. 

mentás – zöld teás jégkrém
Így készül:
1) Főzzünk két vagy három filterből erős zöld teát. Öntsük bele a citromlevet és a cukrot, 
majd még 3,5 dl vizet hozzáadva forraljuk fel egy lábasban. 2) adjuk hozzá a nagyon 
apróra vágott, friss mentalevélkéket, és 2-3 percig főzzük. 3) Fémszűrőn öntsük át, 
hagyjuk szoba-hőmérsékletűre hűlni, tegyünk bele épp olyan kevéske ételfestéket, hogy 
tetszetősen intenzív színűvé váljék, majd adagoljuk jégkrémformákba. 4) tegyük a 
fagyasztóba, majd körülbelül egy óra után szúrjunk jégkrémpálcát minden forma köze-
pébe. a teljes fagyásra legalább 3 órát várni kell.

a legjobb vaníliafagylalt
Így készül:
1) a tejszínbe tegyünk egy csipet sót, és kaparjuk bele a vanília magjait. Hevítsük, 
míg forrni nem kezd, s ekkor zárjuk el alatta a lángot. 2) a tojások sárgá ját ke verjük 
el a cukorral, majd habverővel verjük addig, míg sűrűre nem fehéredik. ebbe önt-
sük a meleg, vaníliás tejszínt, folytonos kevergetés mellett. 3) tovább kavarva, las-
san öntsük vissza a lábasba a masszát, és nagyon alacsony hőfokon sűrítsük be. 
semmiképp se engedjük forrni. amikor sűrűvé vált, szűrjük át egy tálba, hogy telje-
sen sima masszát kapjunk. 4) tegyük legalább egy órára a hűtőszekrénybe, majd 
bízzuk a fagylaltgépre az elkészítését.

s&l-tipp: ezt a receptet kiindulási pontnak is vehetjük. Ha nem 
vaníliafagyit szeretnénk, más összetevőket is használhatunk. 
kísérletezzünk kedvünkre: adjunk a masszához kakaót, joghurtot 
vagy gyümölcsöket, a teljes fagyás előtt akár kekszet is.

s&l-infó: Brit hagyomány szerint ez az édesség karácsonykor is 
asztalra kerül, ilyenkor alkoholban párolt gyümölcsökkel és édes 

szószokkal tálalják, s a jellegzetes fűszerek – fahéj, gyömbér, 
citrushéjak – sem maradnak ki belőle.

Hozzávalók: 2 zöld citrom leve, 12 dkg cukor, 1,5 dl zöld tea, 
3,5 dl víz, 1 marék menta, zöld v. kék ételszínezék.

Hozzávalók: 5 dl 30%-os tejszín, 5 tojássárgája, 
egy vaníliarúd, csipet só, 7 dkg cukor.

s&l-tipp: Ha természetes színezéket szeretnénk, számoljunk azzal, 
hogy annak árnyalata sosem lesz olyan élénk, mint a mesterségesé. 
ehhez a fagyihoz használhatunk turmixolt fekete szedret vagy áfonyát.

Hozzávalók: 4 dl tej, 1,25 dl habtejszín, 15 dkg tejpor, 1 tk. zselatin, 6 dl forró 
víz, 1 vaníliarúd, 20 dkg friss erdei gyümölcs: szeder, málna, áfonya, szamóca,  

2 dkg szeletelt mandula, 5 dkg reszelt csokoládé.

gasztronómia
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fesztivál

Klassz a pArTon!
A Balaton, a Duna és a Velencei-tó partjain

2016. június 23. – augusztus 28.

közel negyven díjmentesen látogatható komolyzenei koncertet foglal magában  
az érdi tamás zongoraművész nevével fémjelzett programsorozat kedvenc hazai vize-

ink partjain. idén mozart és Beethoven műveié a főszerep a több zenészgeneráció 
prominenseit színpadra állító fesztiválon: a legkisebbeket a solti györgy zeneiskola 
Vonószenekara és a gárdonyi zoltán ifjúsági kamarazenekar képviseli, és fellépnek 

a mol tehetségtámogató program nyertesei is. többször színpadra lép a huszon-
éves zenészekből álló anima musicae kamarazenakar, és jelen lesz az óbudai 

danubia zenekar is. a legkisebb zenerajongókat interaktív koncert várja mozart,  
a csokigolyók sztárja címmel. a zárókoncertet a Várkert Bazárban rendezik.

www.odz.hu

Campus Fesztivál
Debrecen, nagyerdő, 2016. július 20–24.

kelet-magyarország legnagyobb nyári buliján több száz 
program várja a fesztiválozókat, a sztárfellépőkön és 

humoristákon, színészeken kívül filmvetítések, civil 
utca, gasztro- és borfalu is várja a kikapcsolódni vágyó-
kat. a színpadra talán leginkább várt banda a brit clean 
Bandit, akik az utóbbi évek egyik legmeghatározóbb slá-
gerét, a rather Be-t is jegyzik. rajtuk kívül többek között 

a therapy?, jess glynne, netsky, camo & crooked, a 
kensington, a tankcsapda és a Quimby gondoskodik az 

igazi fesztiválos hangulatról.
www.campusfesztival.hu

eFOTT
Velence, 2016. július 12–17.

emberközeli fesztivál közvetlenül a Velencei-tó partján. mi lehetne jobb, mint 
egy nyári hétvégén a lábunkat a vízbe lógatva a kedvenc együttesünket hall-
gatni? Beállhatunk a tömegbe, de nem muszáj, akkor is halljuk a bulit, ha 
közben inkább palacsintáznánk vagy úsznánk még egyet a tóban. itt lesz 
amerikából a Borgeous, Hollandiából a Headhunterz, és a legmenőbb hazai 
zenekarok, köztük szabó Balázs Bandája, kelemen kabátban, a Halott pénz 
és a Wellhello, de tankcsapdára is strandröpizhetünk két hűsítő sör között. 
nem beszélve arról, hogy a muzsika mellett az elménket is pallérozhatjuk: 
nézzük meg a pákozdi csata emlékhelyét, művelődjünk a közeli pince borai-
ról, vagy próbáljuk ki, lehetnénk-e repülésirányítók.
www.efott.hu

Ï

9

Ï

Fesztiválozzunk a legmenőbb helyeken!

ha végre 
itt a nyár…

kultúra
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OLAJCSERE-TÖLTET 
ÓRIÁS-
KEDVEZMÉNNYEL
Vásároljon egy teljes olajcserére elegendő 
mennyiségű (4, 5 vagy 6 liter, illetve ezen 
mennyiségek többszöröse) prémium
MOL Dynamic motorolajat, és mi akár 
50% kedvezményt adunk az árból!

Az akcióban részt vevő termékek: 
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30, MOL Dynamic Gold 
5W-30, MOL Dynamic Star 5W-30, MOL Dynamic Star 
PC 5W-30, MOL Dynamic Prima 5W-40, MOL Dynamic 
Synt 5W-30, MOL Dynamic Max 10W-40. 
Az akció a készlet erejéig vagy visszavonásig tart.

MOL_Dynamic_olajcsere_sajto_210x146_0119.indd   1 2016.01.19.   11:08



LEMOSSUK 
AZ ÁRAKAT!
VÁSÁROLJON KÉT AZONOS
KISZERELÉSŰ EVOX NYÁRI 
SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉKOT
ÉS MINDEN MÁSODIK 30%
KEDVEZMÉNNYEL LEHET AZ ÖNÉ!

Az akcióban részt vevő termékek: EVOX Tropical 2L, 
EVOX Tropical 4L, EVOX Summer Fresh 2L.
A 2 db akciós termék illata szabadon választható.
Az ajánlat 2016. július 1-től a készlet erejéig
vagy visszavonásig érvényes.

A MÁSODIK30%
KEDVEZMÉNNYEL

MOL_EVOX_juliaug_promo_210x146.indd   1 2016.06.06.   13:47
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Sziget Fesztivál
Budapest, Hajógyári-sziget, 2016. augusztus 10–17.

a szigetnél már nem az a kérdés, szeretjük-e vagy 
sem, a mi stílusunk-e vagy sem, a sziget megkerül-
hetetlen és kultrendezvény. egy hosszú hét, ami kira-
gad a forró pesti valóságból, és elrepít a saját, nem 
is olyan kicsi világába. az utolsó igazán meleg nyári 
éjszakákon, amikor nincs lefekvés, mert inkább meg-
tripláznánk magunkat, hogy mindenhol jelen lehes-
sünk, mert minden elvesztegetett perc bűnnek tűnik. 
idén is rihanna, a muse, david guetta, a Bastille, 
lajkó Félix, Freddie, a Wellhello, a Halott pénz, a 
Budapest Bár vagy épp a Bëlga verseng a figyelmün-
kért, meg persze az a többi pár száz együttes, táncpro-
dukció és más fellépő, akik reggeltől estig gondoskod-
nak arról, hogy biztosan ne akarjuk kitenni a lábunkat 
a szabadság szigetéről.
www.sziget.hu

Ï

Vuk bábelőadás
Budapest, Margitsziget, 2016. július 16. 

a Vukot, a klasszikussá vált Fekete istván-mesét nem lehet elégszer hal-
lani és látni. a kisrókának kemény élete van, hiszen az emberek köze-

lében élve ki van szolgáltatva a puskával járó simabőrűeknek, valamint 
a behódoló kutyáknak, akik elfelejtették, milyen is szabadnak lenni. 

szerencsére a morgós karak nem engedi el Vuk mancsát akkor sem, 
amikor a kisróka túlfeszíti a húrt. de vajon a korán elárvult ravaszdi túl 

tud-e járni Vahúr és Fickó eszén, hogy kiszabadítsa cselét, a csinos 
rókalányt? mindez kiderül, ha kilátogatunk a margitszigeti szabadtéri 

színpaddal szembeni interaktív meseszínpadhoz, ahol szombatonként 
10.30-tól ingyenes gyerekelőadások várják a kicsiket és nagyokat.

Ï

gyerek

könyv
¿

¿

Sara rattaro:  
Tökéletlen szerelem
Athenaeum

a jól működő olasz famíliában alberto 
odaadó férj, sandra igazi anyatigris, a 
lányuk, alice, szépséges, a szárnyait 
bontogató kamaszlány, matteo pedig hal-
lássérült és sakkzseni. a szülők között eltéphetetlen 
a kötelék, a család igazi egységet alkot.  
de mi tör ténik akkor, ha valamelyikük kitörni vágyik 
az önként vállalt, boldog börtönből? Ha egy soha 
be nem teljesült első szerelem kísértés formájá-
ban bekopogtat az ajtón? a tökéletlen szerelem az 
emberi természet legmélyére hatol és az örök kér-
dést boncolgatja: a választás a tiéd.

Mi MICSODA Lovak – Csintalan csikók  
és pompás paripák
Babilon 

a ló gyönyörű állat, nemcsak sportolásra ter-
mett, hanem hűséges barátod is lehet. ismerd 
meg a különbö ző fajtákat a pónitól a telivérig  
a mi micsoda sorozat egyik új 
kötetéből. ebben segítenek a 
nagyszerű fotók és a részletes, szí-
nes illusztrációk is. a sorozat leg-
újabb kötetei között olyan izgal-
mas könyveket találtok, mint 
az autók, az ókori görögök, a 
robotok vagy épp az energia.

kultúra
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Kos
Március 21. – április 21.

az év eleje óta próbál megszervezni egy önnek nagyon 
fontos találkozót, ez júliusban sikerülhet végre. olyan 
új ismerősökre is szert tehet ebben a hónapban, akik 
pozitív irányba lendítik karrierjét és életfelfogását.

Bika
április 22. – május 21.

apróbb egészségügyi problémái merülhetnek fel,  
de megfelelő ellátással ezeket hamar maga mögött 
tudhatja. Virágzó nyári jókedvét az ilyen semmiségek 
nem ronthatják el, élvezi a kánikulát is. Használjon 
ki minden napsugarat!

ikrek
Május 22. – június 21.

igazán kalandos családi vakációt tartogat a július, 
még az ilyenkor szokásos tömeg, a turisták hada 
sem tántorítja el a famíliát a mesés, tartalmas  
kiruccanástól. akár bel-, akár külföldre veszi  
az irányt, barátságos emberekre talál.

rák
június 22. – július 21.

Hosszabb szabadságra van kilátása, szánjon időt  
az egyedüllétre, a csendes, árnyas ligetekben való 
töprengésre, olvasgatásra! attól még nem lesz anti-
szociális, hogy kicsit élvezi saját maga társaságát, 
ha erre van igénye.

Oroszlán
július 22. – augusztus 23.

ne júliusra időzítse új műszaki cikk vásárlását, mert 
belefuthat egy kellemetlen átverésbe. tájékozódjon a 
jogairól, lehetőségeiről, mielőtt dönt, hiszen az ember 
nem lehet elég óvatos. aztán csak élvezze az életet!

Szűz
Augusztus 24. – szeptember 22.

reálisan mérje fel nyaralása lehetőségeit,  
és akkor nem érheti csalódás. közelebbi, könnyeb-
ben és olcsóbban elérhető úti célokat kitűzve 
éppen olyan jól fogja magát érezni, mintha  
a karib-tengerre ment volna.

Mérleg
szeptember 23. – október 22.

olyan könnyűzenei fesztiválra vagy komolyzenei  
rendezvényre jut el a hónapban, amelyre már régóta 
áhítozott. igazi szellemi feltöltődés várja júliusban,  
az időjárás a szabadtéri kulturális programoknak is 
kedvez majd.

Skorpió
október 23. – november 22.

elülnek a viharfelhők, amelyek eddig a magánélete 
felett tornyosultak. egy igen fontos személlyel  
rendeződik a viszonya, és ez csak kölcsönös  
kompromisszumokkal lehetséges. nehéz időszak  
volt, de minden jó, ha a vége jó.

nyilas
november 23. – december 22.

a nagy meleg nem az ön lételeme, inkább átvészelni 
igyekszik a fülledt nyári hónapokat. a munkahelyén 
kicsit többet lazíthat, mint eddig, emiatt ne érezze magát 
kellemetlenül, nem kell mindig belehalni a munkába!

Bak
December 23. – január 19.

remek közérzetnek örvendhet júliusban, azokról 
az egészségi tünetekről, amelyek nyomasztották, 
kiderül, hogy nem okoznak problémát. de legalább 
rászánja magát egy átfogó kivizsgálásra, ami már  
régóta esedékes.

Vízöntő
január 20. – február 18.

ez a hónap alkalmas a váltásra, legyen szó hivatásról 
vagy magánéletről. Bár a nyár általában az édes sem-
mittevésről szól, önnek akár életre szóló változást  
hozhat. ne legyen rest élni a lehetőséggel! 

halak
február 19. – március 20.

tegye próbára a szerencséjét! ebben a hónapban 
megtörhet az a tendencia, hogy ön soha sem nyer 
semmit. persze, az is lehet, hogy nem anyagiakban 
nyilvánul meg az ön mellé szegődő szerencse,  
de Fortuna támogatása mindenképpen jól jön.

liv 
tyler 
1977. július 1.

Baronits 
gábor 
1989. július 6.

tom 
Hanks 
1956. július 9.

jessica 
simpson 
1980. július 10.

tombol a nyár, hét ágra süt a nap, csábít a vízpart és  
a hűsölés. pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas napokat 
tartogat a július, egy-két apró bárányfelhővel.

a nyár
veleje

horoszkóp
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Komoly- és könnyűzene, történelem, gasztronómia 
– az egész családnak. ezt kínálja győr egész nyárra, 
így egyetlen hétvégén sem maradunk programok 
nélkül. Íme, egy kis ízelítő!

2016. július 30., 21:00 (esőnap: július 31., 20:00)

Nyáresti koncert  
Habana Social Club
helyszín: dunakapu tér

a „Buena vista” életérzés győr városát is eléri, hiszen  
a kubai nép kedvenc zenekarának, a Habana social clubnak  
a koncertje forrósítja fel a hangulatot a belvárosban.

2016. augusztus 12–14.

Barokk Esküvő
helyszín: belváros

a 24. alkalommal megrendezendő esemény díszlete a zász
lódíszbe öltözött pompás barokk belváros. a rendezvény
sorozat pénteken este jelmezes felvonulással kezdődik, mely  
a menyasszonynak szóló szerenádra toborozza az 
érdeklődőket. szombaton és vasárnap jelmezes pantomimesek, 
zenészek, táncosok járják a belvárost. az igazán nagy 
látványosság szombaton este a barokk felvonulás a belváros 
utcáin, és a Xvii. századi erdélyi főúri szokásokat felidéző 
Barokk esküvő ceremóniája a dunakapu téren. a főszereplő 
egy valódi jegyespár, akiknek igazi házasságkötésén jelmezben 
ünnepelnek együtt szülei, rokonai és a város lakói.

2016. augusztus 21., 20:00 (esőnap: augusztus 22.)

VOICES OF 2016!
helyszín: széchenyi tér

napjaink legrangosabb operaversenyét, a plácido domingo’s 
operaliát idén mexikóban rendezik meg. az operalia  
sztárjai immár hagyományosan koncertet adnak győrben. 
magyarország egyik legjelentősebb, határainkon túlívelő 
operaeseményének, a voices of 2016! koncertnek a new 
yorki metropolitan opera ünnepelt baritonistája, yunpeng 
Wang lesz a sztárvendége. az est során közreműködik a győri 
filharmonikus zenekar. 

augusztus 25–28.

IX. Győri Bornapok, Bor-,  
Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál
helyszín: dunakapu tér, széchenyi tér

több mint 60 borászat, különleges nedűk, ízek, kulturális 
programok, változatos versenyek és bemutatók,  
váltják egymást két helyszínen a fesztivál ideje alatt.  
Érdemes kilátogatni!

www.gyor.hu

július 15–17.

Győri Legendák Napja  
és XII. Győri Rotary Fröccsnapok
helyszín: széchenyi tér

a győrhöz kapcsolódó történetek sorában nagyon fontos helye 
van a „szódavíz és a fröccs feltalálásának”: a győri nemzeti 
színház rövid, vásári színjátékok formájában mutatja be a 
fesztivál vendégeinek a vastuskó, a fröccs feltalálása, a győri 
frigyláda, a lőcsei fehér asszony, a vaskakas és győr számos 
„újabb keletű” legendáját. ismét látogatható lesz a város régi 
börtöne, és a fesztiváli kavalkádot a jótékonysági fröccsmérés 
mellett számos gyermekprogram, zenei produkció, előadás és 
idegenvezetés teszi teljessé.

július 23., 19:30 (esőnap: július 24., 19:30)

Nyáresti koncert  
Wellhello és Halott Pénz
helyszín: dunakapu tér

az ingyenes nyáresti koncertek sorát a flour és diaz által 
alapított, azonnal a hazai sláger és a rádiók lejátszási listáinak 
élére berobbant Wellhello indítja. Őket a hazai avantgárd 
hiphop legismertebb legénysége, a többszörös fonogram
díjas Halott pénz követi, akiktől kőkemény rímekbe szedett 
valóságot és intelligens humort kapunk.
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Egy város, ezer élmény



Kérjük, hogy megfejtését 2016� július 31-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Stílus és Lendület, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38�), vagy elektronikus formában a 
rejtvenymegfejtes@mol�hu e-mail-címre� Előző rejtvényünk megfejtése: „Ha nem törődünk a testünkkel, hol fogunk élni?” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat nyertek: Agócs 
Attila – Mezőtúr; Gorzsás Lajos – Százhalombatta; Horváth Ferenc – Jászberény; Sike József – Budapest; Sebestyén Istvánné – Budapest� Gratulálunk!

rejtvény
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AKÁR

50%* 
KEDVEZMÉNY

LendüLjön mozgásba, 
vegye feL  
a sport ritmusát!
Tankoljon a kijelölt MOL töltőállomásokon,  
gyűjtse a matricákat és szerezze meg az Arena  
termékeket akár 50%* kedvezménnyel. 

A promóció időtartama: 2016. 07. 14. –  09. 30.,  
vagy a készlet erejéig. Részletek: www.arena.mol.hu *A MOL kedvezmény nélküli áraihoz képest.



ÚJ  

TOYOTA HILUX

*Kedvezményes finanszírozásunk 2016. január 4-től megkötött új Yaris Van, Proace és Hilux modellekre kötött vevőszerződésekre érvényes - ha a szerződő megfelel az egyedi feltételek-
nek - visszavonásig. A Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jog szabályok 
figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A fenti ajánlatok teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényesek. 
Ennek díja előre nem ismert, így a THM azt nem tartalmazza. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A kalkuláció tájékoztató jellegű, a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók 
változtatásának jogát fenntartja. A kedvezményes finanszírozás minden más, az adott modellre vonatkozó központi kedvezménnyel összevonható. A képen látható gépkocsi illusztráció. A Hilux 
kombinált üzemanyag-fogyasztása 6,4-7,8 l/100km, kombinált CO2-kibocsátása 169-204 g/km. További feltételek és részletek a Toyota Márkakereskedésekben.

Megérkezett az új Toyota Hilux. A legendás pick-up, amely 1968 óta folyamatosan hódít, bármerre is jár. 
Az autó áttervezett alváza és karosszériája hihetetlen teherbírással és vontatási képességgel rendelke-
zik, ehhez pedig izgalmas, újszerű megjelenés és kiváló minőségű utastér párosul. Az új Hilux mindenütt 
helytáll, legyen szó akár kemény terepről vagy hétköznapi autózásról.
Fedezze fel a minden kalandra kész, új Hiluxot, és tapasztalja meg, miért tartják legyőzhetetlennek a világ 
egyik legkedveltebb pick-upját!

NHP FINANSZÍROZÁS, 
FIX 2,5%  KAMATTAL*
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