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Mintha egy barnás szűrőn keresztül felvett
film peregne a szemünk előtt, amikor felidézzük gyermekkorunk balatoni nyarait: dohányfüstös vállalati üdülők, Jaffa, egyengumimatracok, NDK-s turisták, gyerekzsivaj Zánkán,
Zimmer frei… Mindnyájunknak van valamilyen, összekacsintásra okot adó, kicsit kopott,
mégis gyönyörű emléke a Balatonról. Ne hagyjuk azonban, hogy a nosztalgia elhomályosítsa
a jelent, és a tényt: mennyit változott, fejlődött a magyar tenger környéke az elmúlt években! Hogy sokat, az nem kérdés. Egymást
érik a magas színvonalú komoly- és könnyűzenei fesztiválok, gasztronómiai események,
melyek között egyedül, párral, barátokkal és
családdal is mindenki megtalálja a kedvére
valót. A nyári hónapokban a Balaton és környéke külön kis köztársasággá válik, olyan
hellyé, ahova megérkezve azonnal magába
szippant bennünket a hamisítatlan bulis nyár.
Nem véletlenül lettünk főszponzorai az immáron MOL Nagyon Balaton néven futó rendezvénysorozatnak: hiszünk benne, hogy a
Balaton Soundtól a Jazz Piknikig, a Strand
Fesztiváltól a Művészetek Völgyéig terjedő
színes palettával egy olyan trendi dolog
mögé álltunk, ami egészen új színben tünteti fel mindannyiunk kedvenc Balatonját.
Kedvcsinálóként a Punnany Massif két tagjával is erről beszélgetünk, hiszen a neves fellépők, zenekarok, művészek is tudják és vallják:
a Balcsi menőbb hely, mint valaha.

Gasztroplusz ���������������������������������������������

Szollár Domokos
MOL Magyarország
kommunikációs igazgató
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autós-motoros hírek

Formás

idomok
Az olaszok diktálják a divatot az autóipari formák
terén is, ez nem vitás, a vetélytársak azonban
olyannyira igyekeznek felvenni a kesztyűt, hogy
a pick-upokat is divatosra szabják. A Škoda bezzeg
kitart a józan praktikum mellett.

Jön a Superb kombi

Plusz huszonhét liter
Ennyivel nagyobb az új Superb kombi csomagtartója az elődjénél, pedig az sem volt kicsi. A Škoda közelmúltban bemutatott,
a középkategória méreteit feszegető sikermodelljének a puttonyos kivitele is hamarosan érkezik, bár hivatalosan csak az őszi
Frankfurti Autószalonon mutatják be. A kombi motorikusan egy
az egyben megegyezik a lépcsőshátúval, a lényeg a csomagtartón van, ami alapban 660, kibővítve 1950 literes.

Legendás Maserati

A szörnyeteg
A cím nem túlzás, ugyanis a Zagato a Mostro, azaz szörnyeteg
nevet adta legújabb munkájának. A Zagato Mostro II V8 Maserati
az 1957-es Le Mans-i 24 órás versenyre készült Maserati 450 S
Zagato Coupé Costin elnevezésű legendás autónak állít emléket,
amelyet szintén Mostrónak becéztek. Az erőforrás a Maserati
4,2 literes, szívó V8-asa 420 lóerős teljesítménnyel, amelyet
orrközépmotorként helyeznek el. A hatfokozatú, kézi kapcsolású
váltót a hátsó tengelyre tették.

4

| stílus&lendület | 2015. július

➜ A nagy testű
●
➜ Bestiális
●
➜ Letölthető
●
➜ A török
●
➜ A reális
●

autós-motoros hírek
Okosmotor

Appal érkezik Gogoro
Smartscooter néven álmodták meg a Gogoro robogóját. Nem
ismerős a név? Nem csoda, a gyár hivatalosan ugyanis még
nem is létezik, más termékük még nem volt, ezzel az „okosVespával” lépnének piacra. Az elektromos robogó Panasonic
akkumulátorát a tervek szerint automatákból cserélgethetjük
majd, és a mobilunkra letöltött Gogoro app tájékoztat minden
adatról, így a megtett távolságról, az esedékes szervizekről,
illetve arról, hogy merre jártunk.

Kishírek
Nem lesz a GM-é a Fiat
Nemet mondott a General Motors vezetése a Fiat-vezér Sergio Marchionne
azon elképzelésére, hogy az amerikai
mamutcég legyen az olasz márka új gazdája – azaz partnere. A jelenlegi FiatChrysler konszern tulajdonosainak próbálkozása érthető: szabadulnának a
masszív adósságokkal terhelt cégtől.

Megérkezett az Alpine

Olasz divat

Linea helyett Aegea
Kifejezetten az árérzékeny piacokra szánja legújabb családi limuzinját a Fiat. Az elsőre furcsa nevű Aegea (az elnevezés az Égei-tengerre utal) küllemét az olaszok tervezték,
ami meg is látszik a csinos kis lépcsőshátún, a technikája
ellenben részben török. A 4,5 méter hosszú, 1,78 méter széles kocsiban a helykínálatra valószínűleg nem lesz panasz, a
csomagtere is 510 literes, ráadásul hamarosan kombikivitel
is érkezik. Forgalmazásának kezdetéről egyelőre nincs hír.

Kakukktojás

A szépség oltárán
Nyár végén kezdődik nálunk a Suzuki kampánya a Celerio
modell forgalmazása előtt. Bár a kisautó nem tartogat semmilyen formai bravúrt, erényei vitathatatlanok: kis méretei ellenére tágas, a divatminikkel ellentétben a csomagtere is használható, takarékos, tiszta üzemű és minden bizonnyal az ára sem
lesz elszállt. Nem csoda, sokan máris a régi „mi autónk” Swift
szellemi örökösét látják benne, hiszen ugyanúgy a lényegénél
ragadja meg a helyváltoztatás fogalmát.

Miután szakítottak partnerükkel, a
Caterhammel, úgy tűnt, nem valósulhat
meg a Renault legendás Alpine A110
versenyautójának feltámasztása. A francia gyártó azonban önállóan folytatta
a projektet, és a júniusi, Le Mans-i 24
órás verseny alkalmával be is mutattak
egy koncepcióverziót.

Gigagyár
Nevadában, Reno közelében építi fel
akkumulátorgyárát a Tesla. A hatalmas méretei miatt gigafactorynak hívott
üzem ötmilliárd dollárba kerül és 6500
embernek ad majd munkát. A költségekbe a Panasonic is beszállt.

Integess!
Kézmozdulat-felismerő rendszert kap
a hamarosan ráncfelvarráson áteső
Volkswagen Golf. A vezető
kézmozdulatait a tetőkárpitba szerelt háromdimenziós kamerarendszer figyeli, ezáltal a sofőr
anélkül adhat utasításokat
a kocsinak, hogy bármit
megérintene.
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én és az autóm

Ssangyong Tivoli

Öt év után először mutatott be új modellt
a Ssangyong: a Tivoli a Mahindra & Mahindra-csoporttal
való egyesülés óta az első saját termékük.

A Rómához közeli kisváros, Tivoli megannyi hamisítatlan európai értéket hordoz; hangulatában, építészetében az öreg kontinens jellegzetes ékszerdoboza. Feltehetően a Ssangyong is azért választotta
újdonsága típusnevéül a Tivolit, hogy a kompakt szabadidőjármű célpiacát ezzel is egyértelműen kijelölje. Európában eddig ugyanis marginális szerep
jutott az ikersárkány autóinak, ám most ország-világ
tudtára akarják adni, hogy szakítottak a korábbi –
Rextonnal, Actyonnal és a megosztó Rodiusszal –
kijelölt útiránnyal.
Azt, hogy a Tivolival mennyire komolyan gondolják az
óvilág bevételét, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
280 millió euró ráfordítással, 42 hónapig fejlesztgették a kocsit. És ez meg is látszik rajta: rövid benyomások alapján is úgy tűnik, a Tivoli beváltja a hozzáfűzött
nagy reményeket.
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Házisárkány
Először is: a Tivoli jól néz ki. Formavilága nem olyan
idegen az európai szemnek sem, mint fentebb említett márkatársai, mégis egyedi, karakteres, így nem
olvad be a kisméretű SUV-k egyenvilágába. És ami
fontos, bár a szemnek láthatatlan: a karosszériát 71
százalékban nagy szilárdságú acélból préselik, melynek további 40 százaléka ultraszilárdságú, úgynevezett bóracél. Ez nem olcsó megoldás a gyártótól, de
most tényleg beleadtak apait-anyait.
A megfelelő szilárdság tehát adott, ami annak ellenére fontos tényező, hogy a Tivoli is az a fajta szabadidő-autó a B-szegmensben, amely elenyésző
mértékben lát majd terepet. Noha rendelhető több
lengőkaros hátsó futóművel felszerelt, központi kuplungos összkerékhajtással is, alapkivitelben elsőkerék-hajtású, ahogy a versenytársai is, hasmagassága
pedig mindössze 17 centiméter, ami azért nem egy
kifejezett terepes magasság.

Fotó: Hajdu András

Tivoli kiruccanás

én és az autóm

A karosszériát 71 százalékban nagy
szilárdságú acélból préselik, melynek
további 40 százaléka ultraszilárdságú,
úgynevezett bóracél. Ez nem olcsó
megoldás a gyártótól, de most tényleg
beleadtak apait-anyait.

Jól kitömték
A Ssangyong Tivoli karakteres formáján kívül elsősorban szinte minden igényt kielégítő felszereltségével hívja
fel magára a figyelmet. Van hozzá minden, ami a kategóriában elvárható. Borulás ellen is védő menetstabilizátor,
220 voltos átalakító, óriáskijelzős navigáció, kétzónás automata klíma, fűthető kormánykerék, valamint fűthető és hűthető első ülések – hogy csak egy párat említsünk a gazdag
felszereltségből.
A Tivoli motorkínálat terén is alkalmazkodik fő piacaihoz: két
1,6 literes, Euro 6 besorolású erőforrással kínálják, egy 128
lóerős benzinessel és egy 115 lovas dízellel.
Design tekintetében a tervezők sokkal inkább a funkcio
nalitást és a praktikumot részesítették előnyben az öncélú
látványmegoldásokkal szemben, amiért egy racionális autós
messzemenőkig hálás lesz. Az ötüléses utastér és a 423
literes csomagtartó szintén dicséretet érdemel, a kis híján
1,8 méteres belső szélesség pedig elsőnek számít a modell
kategóriájában.
A Tivolival tehát nagyot dobott a Ssangyong, főleg, ha figyelembe
vesszük, hogy egy olyan kategóriában tették mindezt, ahol a konkurensek sem alszanak. Érdemes tehát számolni vele.

Ssangyong Tivoli
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tengelytáv:
Csomagtér:
Motorválaszték:
Teljesítményszint:
Átlagfogyasztás:
Alapár:

4195 mm
1795 mm
1590/1600 (tetősínnel) mm
2600 mm
423/1018 liter
1 benzines, 1 dízel
115/128 lóerő
4,3-5,9 liter/100 km
4 790 000 forint
Ajánlott olaj:
MOL Dynamic Gold 5W-30

Érkezik a villanykivitel is
A Ssangyong Tivoli fejlesztésénél egészen odáig merészkedtek
a mérnökök, hogy rögtön készítettek egy elektromos verziót is,
amely már teljes értékű autó, s a sorozatgyártástól mindössze
kisebb finomítások választják el. Arról azonban, hogy ez mikorra
várható, egyelőre hallgatnak a gyárban. A Tivoli EVR-t egy 25
kW-os elektromotor mozgatja, az akkumulátorai 130 kilométeres
hatótávot engednek. Ez nem tűnik soknak, azonban a kocsi egy
325 köbcentis, egyhengeres benzinmotort is kapott, amelynek
használatával 500 kilométerre nő a megtehető út.
2015. július | stílus&lendület |

7

MOL-hírek

Sport és tehetség

Továbbra is
az élmezőnyben
Szilágyi Áron megint remekelt
Újabb érmek az Európa-bajnokságon!
Szilágyi Áron május végén egyéniben bronzérmes lett a férfi kardozók moszkvai világkupaversenyén, és máris itt az Eb-arany! Áron sikersorozata a svájci
Montreux-ban rendezett Európa-bajnokságon folytatódott: a fehérorosz
Szjarhej Sacsanyin 15–6-os, a belga Seppe van Holsbeke 15–14-es, a francia
Vincent Anstett 15–7-es és az orosz Alekszej Jakimenko 15–13-as legyőzésével jutott el a döntőig, ahol a német Max Hartungot verte 15–11-re. Eredménye
azért is figyelemre méltó, mert egy menet közben szerzett bokasérüléssel több
mint tízperces ápolást követően állt vissza a pástra, és küzdött az aranyért.
Továbbá a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású férfikardcsapatunk bronzérmet szerzett Montreux-ban.

Michelisz a dobogón
Harmadik hely
az orosz futamon
A harmadik helyen végzett Michelisz
Norbert a túraautó-világbajnokság
(WTCC) második, oroszországi állomásán. A Zengő Motorsport versenyzője
az első futamon – melyen Yvan Muller
rajt-cél győzelmet aratott – a hetedik
helyet szerezte meg. A második futam
rajtjánál Monteiro megőrizte a vezetést, mögé a harmadik helyről induló
Michelisz Norbert zárkózott fel, s őket
követve a verseny felénél Robert Huff
is megérkezett. Huff a 12.
körben egy koccanást
követően elment
Michelisz Norbert
mellett és átvette
a második helyet,
így Norbi harmadikként ért célba.
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Európa csúcsán a MOL-csapat
Kajak-kenu-eredmények Azerbajdzsánban

Kiválóan szerepeltek a MOL-csapat tagjai a Bakuban megrendezett
I. Európai Játékokon. Kozák Danuta első aranyát a MOL Tehetségtámogatott
Kárász Annával együtt nyerte a női négyes tagjaként 500 méteren.
Egyéniben ugyanezen a távon szintén a dobogó tetejére állhatott, K1 200
méteren pedig bronzérmet szerzett. Ezzel ő lett a MOL-csapat legeredményesebb kajakosa. A férfiak mezőnyében szintén győzött MOL-csapattag:
Dudás Miklós 200 méteren lett Európa legjobbja, míg a kenusok egy kilométeres távján Vajda Attila bronzérmet lapátolt össze. A MOL-csapat profi szponzoráltjai mellett az Új Európa Alapítvány Tehetségtámogató programjában
részt vevő fiatal sportolók is kitűnő eredményeket értek el: Kárász Anna a női
négyesben szerzett aranyérme mellett K2 500-on bronzérmet szerzett, ahogy
K2 200 méteren Tótka Sándor is. Szalai Tamás korábbi tehetségtámogatottunk K2 1000 méteren lett aranyérmes.

MOL-hírek

Bárkiből lehet vízimentő!
Vízparti hősök
15 éve töretlen odaadással működik a Vízimentők
Magyarországi Szakszolgálata Bagyó Sándor vezetésével,
többek közt olyan elkötelezett támogatókkal, mint a MOL és
az FGSZ. Az egyesületbe bárki felvételt nyerhet, a strandokon szolgálatban lévő vízimentők többsége diák, de felnőttek
is jelentkezhetnek. A szakszolgálat a mentés mellett a prevencióra is nagy hangsúlyt fektet: májusban egy mentőmellény-viselési világrekord-kísérlethez csatlakozva indították el
a „Vedd fel!” kampányt, amellyel az egész szezonon át figyelmeztetik majd a vízen lévőket a mentőmellény viselésének
fontosságára. A „Kezed életet menthet!” programjukkal szintén többször is találkozhatunk a nyár folyamán – ennek keretében az elsősegélynyújtás alapjait sajátíthatjuk el. Ha pedig
bajba kerülnénk, idén már egy gombnyomásra is riaszthatjuk
a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát a BalatonHelp
ingyenesen letölthető applikációjával.
Vízimentőnek itt jelentkezhetünk: +36 30 520 7483
www.vizimentok.hu

facebook.com/vizimentok

Freshhh 2015
Játsszunk együtt!
Gazdára találtak az adományjátékok
Közel egy hónap alatt több mint ezer társasjáték, építőkocka, fejlesztő- és más játék gyűlt
össze a MOL töltőállomásain. Az országszerte
meghirdetett „Játsszunk együtt!” című akció keretén belül a MOL arra kérte a töltőállomásokra látogatókat, hogy hozzák el régi, megunt játékaikat, ezzel segítve
a rászorulókat. A rengeteg játékot a MOL Új Európa Alapítványa
közreműködésével a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
közép-magyarországi régiója kapta, melyeket a MOL Magyarország
Kiskereskedelem képviseletében Csincsák Róbert adott át a szervezet régiós családi napján.

Második lett a magyar Oil's Creed
70 ország 2210 csapatának 5 legjobbja közül
hirdették ki a budapesti döntőn a Freshhh verseny nyerteseit. A nemzetközi, online diákverseny győztese 2015-ben a cseh csoport lett, a
magyar csapat, az Oil's Creed a második
helyen végzett, a harmadik helyezést pedig a
szlovén versenyzők érték el. A döntő feladata
egy új olajvállalat felépítése volt, amely különböző termékek előállításával foglalkozó finomítók építését és a legjövedelmezőbb termékpaletta kialakítását célozta meg. A legjobbak
lehetőséget kapnak arra, hogy karrierjüket a
MOL-csoportnál kezdjék meg, illetve a dobogósok összesen 25 000 euró pénzdíjban is
részesülnek.

2015 mesterei
10 középiskolai tanárt díjazott a MOL
A MOL idén hatodik alkalommal adta át a
MesterM díjakat a középiskolai matematika-,
fizika- és kémiatanárok számára. A természettudományos középiskolai tanároknak járó
egyik legrangosabb hazai elismerést május
végén vehette át tíz példamutató pedagógus a
Nemzeti Galériában. A MOL minden évben felkéri a főiskolai és egyetemi hallgatókat, hogy
jelöljék azokat a középiskolai tanáraikat, akikre
hálával gondolnak vissza, amiért megismertették őket a természettudományok szépségeivel,
és ezzel a mérnöki és természettudós pálya felé
segítették őket. Matematika, kémia és fizika
kategóriákban három-három elismerést adtak
át, s egy különdíj is gazdára talált.
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Első próbálkozások

egy kétkerekűn

Három kerék, két pótkerék,
partvisnyél vagy futóbicikli?
Ha biciklizni tanul a gyerek,
többféle eszközzel segíthetjük.
De melyik a leghatékonyabb
módszer? Létezik-e tuti recept?

Természetesen mindenki más módszerre esküszik: a nosztalgiázók kitartóan kocognak a gyerek mögött imbolygó seprűnyél után, míg mások kis műanyag vagy famotorokkal már időben elkezdik fejleszteni a kicsi egyensúlyérzékét. Ezek a pedál
nélküli kis kétkerekű járgányok, illetve a futóbiciklik annyira
népszerűek, hogy tavasztól őszig nem is tudunk úgy végigsétálni a csendesebb utcákon, hogy ne jönne velünk szembe
egy vidáman guruló két- vagy hároméves. A gyerekek hamar
ráéreznek a működésére, és akkorákat löknek járművükön,
hogy aztán másodpercekig csak gurulnak égbe emelt lábakkal. Közben pedig eszükbe sem jut megijedni, hiszen a sebességet maguk szabályozzák. Aki mégis bizonytalan lenne az
első egy-két körben, annak foghatjuk a vállát, amíg ráérez.
E módszert követve a gyerkőc esés, sérülés nélkül tanul meg
egyensúlyozni, amit szinte észre sem vesz. De milyen jól jön
majd ez a tudás pár év múlva, az első igazi biciklire ülve!
Azok, akik futóbicikli nélkül nőttek fel, vagy azok, akik felnőttként tanulnak meg biciklizni, egyszerűen szereljék le a testmagasságukhoz illő kerékpár pedáljait, és gyakorolják be ugyanezt a rollerezős mozdulatot, más néven a mérlegtechnikát.

A hagyományos biciklire
szoktatást fejlettségtől függően
3-4 éves korban érdemes
elkezdeni.

azt is megakadályozza, hogy a kis bringás túlzottan
begyorsuljon.
Az sem baj, ha enyhén lejt a pálya, így kevésbé kell a hajtásra koncentrálni.
Az első elindulás a már jól ismert ellökő mozdulattal nem lesz
probléma, a gyerek pedig alig néhány próbálkozás után egyre
hosszabb ideig és nagyobb távolságokon tud majd pedálozni.
A segítő felnőtt közben hangosan számolhatja a kétkerekűvel megtett másodperceket, így még játékosabb a tanulás és
nagyobb a sikerélmény.
Ha már vidáman száguldozik az újdonsült biciklis, jöhetnek a
biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen trükkök: kanyarodás, hátranézés, egykezes tekerés. Fontos, hogy a biztonságos fékezést is megtanítsuk. Tudjon gyorsan megállni, valamint könnyedén le- és felszállni a biciklijére.

Néhány tipp az első méterekhez:
 hagyományos biciklire szoktatást fejlettségtől függően
A
3-4 éves korban érdemes elkezdeni. A kerékpár ülését
olyan alacsonyra kell állítani, hogy a gyerekek talpai ülő
helyzetben is leérjenek a földre.
Ne feledkezzünk meg a sisakról, esetleg a térd- és
könyökvédőkről sem!
Biztonságos és sima útszakaszt válasszunk a gyakorláshoz, vagy frissen nyírt füves pályát, hogy
puhábbra essen a gyerek, ha kibillenne. A fű ráadásul
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A KRESZ szerint
12 éven aluliak nem kerékpározhatnak főútvonalon, nekik ebben
az esetben megengedett a járdán közlekedni. Itt biztonságban vannak, azonban figyelniük kell a gyalogosokra,
akiket nem zavarhatnak.
Emlékeztessük a kicsiket: már
nem a sétálók, hanem a biciklisek táborába tartoznak.

címlapsztori

Határátlépők

Punnany Massif
Megkönnyebbült sóhaj, amikor megígérem: a banda nevének
jelentéséről nem kérdezem őket. Meg sok minden másról sem,
amiről már százszor beszéltek. Ellenben mesélnek olyan dolgokról,
amelyekről másnak nem – a pécsi hip-hop underground zenekar
alapítóival, Felcser Mátéval és Farkas Rolanddal beszélgettünk.
12
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Fotó: Sárosi Zoltán, styling: Fashion donor, smink: Lantos Vica. Köszönet a helyszínért: Matiné Napozó (Csillebérc).

Én lepődtem meg a legjobban, amikor
pár éve azt olvastam, hogy az egyik szövegünk
választható az irodalomérettségin.
Farkas Roland

Stílus&Lendület: A medence mágnes?
Felcser Máté: Részben. Meg itthon a CityMatiné csinálja a legnagyobb délutáni kültéri bulikat.
Farkas Roland: Meghatározó medencés élményem
a kéthetes vízilabdázó karrieremet lezáró ágyékon
rúgás. Gyorsan elment a kedvem a pólótól.
S&L.: Csobbanás?
F. R.: A vizes haj nem jön be a fotózáson.
F. M.: Nem gond, bedobunk.
S&L.: A nyári koncertdömpingben jut idő lazulni?
Csak a MOL Nagyon Balaton programsorozat három
Punnany-fellépést jelez.
F. M.: Nem kell félteni a brigádot. Egy, másfél óra a
színpadon, ami eleve örömjáték, de a helyszínre jutás
és a visszaút is rock and roll.
F. R.: Leginkább az utazás szívja el az energiát, bár
már nem az van, mint három-négy éve, amikor heti
öt-hat fellépésünk volt az ország különböző pontjain.
A turnézásnak is van evolúciója. Mostanában kéthárom koncert jut egy hétre, így van időnk másra is.
Például veled beszélgetni.
S&L.: Nektek a Balaton a…?
F. M.: Én tulajdonképpen a partján nőttem fel.
A nagyszülők tavasszal kitelepültek a boglári nyaralóba, engem meg, a legkisebb – és a legizgágább –
Felcsert vittek magukkal. Az első komoly bandázások
is boglári élmények. A vonatos érmevasalások. A szabadságérzés. Felkelt a nap, és már nem voltunk otthon, lement, és még nem. Öreganyám meg jött a seprűvel… Első cigi… Első csajozás…
F. R.: Nekem szerényebb gyerekkor jutott.
Tizenhárom voltam, elszöktem otthonról. Azt mondtam, hogy az osztálytársakkal megyek balatoni
táborba. A helyszín stimmelt. Amikor először eljutottam a Balatonhoz, úgy éltem meg, mintha a tengerhez, az Adriára mentem volna.
F. M.: Mert azt mondták, nem?
F. R.: A nagy magyar víz mellett mindig valami nagy
hülyeséget csináltam. Lógtam, mellébeszéltem.
Rossz gyerek voltam. De már 13-14 évesen tudtam,
hogy azzal akarok foglalkozni, ami jelenleg is kitölti
a napjaimat.
F. M.: Nekem mindig volt valamilyen bandám. A mostaninak rendeltem egy lakóautót, hogy ha a csapatból valaki ott akar maradni bármelyik buliban, kéznél
legyen egy „ház”.
S&L.: Tízfős bandához mekkora jármű passzol?
F. M.: Ez hat fekvőhelyes. Be lehet kötni a vizet, lehet
benne inni, aludni, meg fürdeni.
S&L.: Akárcsak itt. Vezethetnétek egy ilyen helyet is.
F. M.: Mi nem a pénzhez értünk.
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F. R.: Szeretünk jönni-menni, projekteket kitalálni,
végigvinni, nem beragadni ebbe vagy abba. A vendéglátás olyan messze van tőlünk, mint ebben a pillanatban az Irie Maffia.
F. M.: Ja, most épp New Yorkban zenélnek.
S&L.: Az Irie részben angolul mondja a magáét
– ti magyarul. A számaitok között nem találtam
angol nyelvűt.
F. R.: Nem is fogsz.
F. M.: De amerikaiul zenélünk!
F. R.: Szövegcentrikus műfajban mozgunk és ebben
az országban élünk. Ettől még írhatnánk angol szöveget is, de mivel nem azon a nyelvterületen létezünk,
és az ő napi ügyes-bajos dolgaik nem a mieink, nem
lenne hiteles.
F. M.: Egy történelmét megélő társadalomnak van egy
gondolkodási motorja. A tartalom mögötti humort és
kettősséget az érti meg, aki megéli az adott kultúrát.
A lélekvándorlós gondolatokhoz mindamellett pas�szolna az angol.
F. R.: A Kockásfülű nyúl viszont hülyén hangzana.
Fiatalon mi is rengeteg francia zenét hallgattunk úgy,

Júliusi koncertkör

Fesztivál
07. 03. Sopron – VOLT
rCard Balaton Sound
07. 11. Zamárdi – Maste
Fesztivál
07. 12. Baja – Halfőző
Fesztivál
07. 16. Tokaj – Hegyalja
T
07. 17. Velence – EFOT
T 40
OT
EF
–
ce
en
Vel
.
07. 18
buli)
dapest Park (szülinapi
07. 24. Budapest – Bu
(SVK) – Termálfürdő
07. 25. Dunaszerdahely
– FEZEN Fesztivál
07. 29. Székesfehérvár
y – Kexx Fesztivál
07. 30. Hajdúböszörmén
Fest
07. 30. Mezőtúr – East
-toroki Napok
07. 31. Csongrád – Körös

hogy egy szót sem értettünk a lírából, de az összhatásból körülbelül éreztük, miről énekelnek. Ha holland
vagy francia bandákat hallgatok, mint az előző fesztiválidőszakban, ma is ez a technika.
S&L.: Minden jöhet?
F. R.: Sokáig csak hip-hopot hallgattam, de a többiek hatására mostanában dzsessz bakelitlemezeket
vásárolok, pedig korábban köszönő viszonyban sem
voltunk.
F. M.: Zeneíróként a kortárs stílusok akkor is érdekelnek, ha nem hallom vagy értem a szöveget. Én tényleg mindenevő vagyok. Ezen a helyen például house
vagy minimál techno megy délutánonként, és azt is
beveszem.
S&L.: Amikor szöveget írtok…
F. M.: Most éppen kellene. Ma meg kellene írnom,
holnapig fel kell venni.
F. R.: Mert holnapután forgatjuk hozzá a klipet.
S&L.: És még nincs kész a szöveg…
F. M.: Téma és elképzelés már van. Egy nemzetközi
kórustalálkozóhoz írom.
S&L.: Ugratásnak hangzik.
F. M.: Pedig tök komoly. Létezik a közös együttható, egy
centralizálható alapzene, ami rituálét teremt. A zene
mindig összehozta az embereket. Még a gospel is.
F. R.: Ugyanazt a témát más-más aspektusból közelítjük meg, aztán összeboronáljuk, amink van.
S&L.: Mitől lesz kohézió az egymástól független
agyalásból?
F. R.: Mondjuk a refrénektől, amiket javarészt közösen hozunk össze.
F. M.: A témát megbeszéljük, a többit felesleges.
Aztán, mikor nálam felvesszük az anyagot, még úgyis
kanyarítunk rajta.

Köszönet a ruhákért: F&F, Gant Man, H&M, Optic World.

címlapsztori

névjegy

A 2003-ban Felcser Máté és Farkas Roland által alapított pécsi hiphop underground banda, a Punnany Massif, ma az egyik legnépszerűbb hazai együttes, koncertjeikkel már többször töltötték meg
Európa legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyét, a Budapest Parkot.
Szabadon (Na-Na-Na) című daluk 2013-ban a Sziget Fesztivál himnusza volt. Első lemezük (Körkorkép) 2006-ban jelent meg, ötödik albumuk a Fel #2. Jelenlegi felállás: Felcser Máté (zene, szöveg),
Farkas Roland (szöveg), Piszkár Bálint (DJ, lemezjátszó), Lipics Gergő
(hegedű), Meszes Balázs (vokál), Dr. Iványi Szabolcs (gitár, vokál),
Kerekes Kornél (nagybőgő), Czimerman Csaba (dob), Bolbach Gábor
(billentyűsök), Szekeres Norbert (trombita).

F. R.: Húsz éve ismerjük egymást, mindent tudunk a
másikról, sima ügy. Inkább az a kérdés, hogy jó témákat találunk-e, mert a felhozatal véges.
S&L.: A határidő jóbarát vagy fekete bábu?
F. M.: A világ legundorítóbb dolga. Mint időre megérkezni valahová.
S&L.: Most sikerült.
F. M.: Oké, de a magunk tematikája szerint, és a
sofőrnek másfél órával előbb meg kellett hozzánk
érkeznie. A határidő borzasztó valami. Persze hordoz magában előnyöket is, például hogy ne gondold
túl a dolgokat, ne csavarodj rá semmire – mert nincs
rá idő. De ez a hátulütője is. Elképzelsz valamit, sejted, hová akarsz kilyukadni, de a végeredmény valami
más lesz. Mivel ránk nagyon is jellemző, hogy ráülünk
dolgokra, nekünk hasznos útjelző a határidő. De ettől
még rühellhetem.

S&L.: Mi az, ami ez idő tájt foglalkoztat titeket?
F. M.: Van egy agymenésem, hogy ideje lenne írni
egy „köszi” dalt. A köszi szétosztható, árnyalható.
Kösz, hogy nem nyúltad le a csajomat! Vagy pont
kösz, hogy lenyúltad…
F. R.: Engem jó ideje foglalkoztat a társadalmi felelősségvállalás. Befutottunk egy pályát, ismertek lettünk.
Ideje belengetni magunkat, beszélnünk kell arról, ami
most történik Magyarországon.
S&L.: Politizálni fogtok?
F. R.: Nem direktben, mert nem értünk hozzá. De
véleményünk van. Nem fogunk sarkalatos kritikát
megfogalmazni, inkább maradunk az árnyalatoknál.
Közízlés, minőség és mennyiség határán úszkálni
nem olyan egyszerű.
S&L.: A slammerek és a hip-hoperek modern verselők. Társadalmi szerep a szövegeken keresztül az irodalom, az olvasás és az írás népszerűsítése is.
F. M.: Nemrég meghívtak egy gimis irodalmi napra.
Bejöttek a suhanc kiscsávók, akik amúgy nem olvasnak irodalmat, mert kíváncsiak voltak, hogy mit
dumálok. A tanár egyszer rákérdezett az egyik gyereknél: Gyuszika, mondd már el, mi a metafora? Milyen
állat az ABAB rímpár? Lövése sem volt a srácnak.
Fölidézve egy rapszöveget azonnal megértette és már
tudta, mi a metafora. Ennek kapcsán teret és figyelmet nyert az irodalom: hoppá, ezt ők is értik.
F. R.: Én lepődtem meg a legjobban, amikor pár éve
azt olvastam, hogy az egyik szövegünk választható az
irodalomérettségin.
S&L.: Ti anno hogy viszonyultatok a versekhez?
F. M.: Kölyökként nem izgattak.
F. R.: Nálam fordítva történt. Régen rendszeresen
olvastam verseket, most már inkább az összefüggéseken töprengek. Versben Závada Péter a nyerő.
Egyszerűség, lényegre törő hozzáállás. Ez működik.
F. M.: Én Weörestől A teljesség felét forgatom a leg
gyakrabban. És egyetértek Rolanddal: nem udvarolni,
hanem nyomulni kell.
S&L.: Lottóval is lehet? Van itt pár szelvény
az asztalon.
F. R.: Én nem lottózom. Abból legyen pénzem, amit
csinálok.
F. M.: A rock and rollhoz jár a lottó.
S&L.: Megéltek a zenélésből?
F. R.: Sokan sírnak – mi nem. De a zeneipar már nem
csak a koncertezésről szól. A magyar zenésztársadalom jelentős hányada nem találja a hangot a közönséggel. Talán a fantázia hiányzik. Magyar hajlam, hogy
ilyenkor jön a sírás. Mi inkább csendben maradunk,
és csináljuk a dolgunkat. Mátéval ketten indítottuk a
bandát, most a stábtagokkal együtt egy kisebb osztálykirándulásra elegendően vagyunk. Szerencse is
kellett hozzá, nyilván. Meg rengeteg meló.
Lipcsei Árpád
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Részletek a töltôállomásokon!

fesztivál

Programáradat
egész nyárra

Az idéntől MOL Nagyon Balaton néven futó
programsorozat 2013 óta a Balaton régió legran
gosabb, legizgalmasabb kulturális, gasztronómiai
és sporteseményeit, valamint fesztiváljait gyűjti
csokorba. Hogy mi mindenre készülhetünk?

A

MOL Nagyon Balaton keretében ünnepel az
idén 25 éves Művészetek Völgye. Kapolcs,
Taliándörögd és Vigántpetend faluházait,
műhelyeit és olyan nevezetes helyszíneit, mint a
Klastrom vagy a Gólya udvar többek közt Pintér Béla
és Társulata, a Nézőművészeti Főiskola előadásai, a
Hello Wood építészeti kiállítása, komolyzenei koncertek és sok-sok népzene népesíti be.
Ugyancsak évfordulót ünnepel a 10 éves Kultkikötő,
melynek keretében Udvaros Dorottya Mégis szép
című önálló estjét, Kern András egyszemélyes darabját, A Kellékest, Lázár Kati pedig a Jászai Mari életét
bemutató Kripli Marit viszi a kikötőbe. A színház mellett lesz Quimby-, Budapest Bár- és Budapest Jazz
Orchestra-koncert és Badár Sándor stand-up is.
Az ARTplacc kortárs művészeti és designfesztiválján ezúttal is fiatal művészeket és tervezőket ismerhetünk meg. Saját projektekkel érkezik a MoholyNagy Művészeti Egyetem, a Ludwig Múzeum, a
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, a Magyar
Képzőművészeti Egyetem és a Design Terminál is.

A déli part „fesztiválfővárosa”
Idén a kitüntető cím Zamárdié, hiszen a település az idei évtől Magyarország legsikeresebb fesztiváljai közül háromnak is otthont ad. Júliusban a
MasterCard Balaton Sound nulladik napját Tiesto
nyitja trance stílussal, majd fellép a 20 éve alakult Faithless, valamint
Hardwell, akit a DJ Mag
MOL Torony a Soundon,
szavazásán a világ jelena STRAND -on és a VOLT-on
legi legjobb DJ-jének
A MOL erre a nyárra is új, izgalmas
választottak. A szervezők
aktivitást kínál: a fesz tiválokon felidén igyekeznek befogni
állított MOL Torony a látogatók egyi
k
a vizet is: több helyszín
legnépszerűbb szórakozása lehet.
települ majd a vízfelüleA közel 25 méteres magasságból
tek fölé, és több lesz a
ugyanis egy több mint 100 méter
fedett burkolat és fedett
hosszú kötélpályán száguldhathelyszín is, hogy az esős
nak végig a fesz tiválozók feje felet
t.
napok se hűtsék le a
Érdemes tehát figyelni a MOL hosz
partikedvet.
teszeit, és persze játszani, hiszen
ingyen csúszást nyerhetünk!
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Mit, mikor
Kiemelt ajánlataink

Művészetek Völgye
Kapolcs, Taliándörögd,
Vigántpetend
Július 24. – Augusztus 2.
Kiemelt fellépők: Hobo, Harcsa
Veronika, Pintér Béla és Társulata
4000 Ft (napijegy),
9000-33 000 Ft (bérletek).
10 éves kor alatt ingyenes.
Szentbékkálla; Kőtenger és
Kő-hegy; Öreghegyi forrás;
Hegyestű

Belépő-/jegyár
Közeli
látnivaló
MOL-kutak

Kapolcs

ad Fruttik
Bringázd körbe
a Balatont!

tapolca

Tihany–Szántód rév
Szeptember 19.
2990 Ft (elővételben),
3990 Ft (a helyszínen)

Július elejétől augusztus 30-ig
A tókerülésben mobilapplikáció segít majd.
ingyenes
Hévíz–Hévízi-tó
és erdősáv, de bárhol
becsatlakozhatsz!
Badacsony
Hévíz

Balatonbog
Keszthely
Fonyód

Balatonfenyves
Balatonkeresztúr

Kultkikötő
Balatonfenyves–Balatonboglár–
Balatonföldvár
Június 27. – augusztus 29.
gyermekelőadásokra
1000 Ft, a felnőtt színházi
előadásokra és koncertekre
2600-5400 Ft
Kőröshegyi viadukt;
Kereki, Fehérkő vára;
Balatonföldvár, keltatúra
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fesztivál

inCE Balaton
borfesztivál

Paloznaki Jazz Piknik
Paloznak • Augusztus 7–8.
Kiemelt fellépők: Barabás Lőrinc
Quartet, Gubás Gabi és zenekara,
Candy Dulfer és Jazzanova
6900 Ft (napijegy),
11 500 Ft (fesztiválbérlet)
Veszprém – Gizella-kápolna;
Tűztorony; Szent Mihályszékesegyház; Petőfi Színház;
Veszprémi Állatkert

Balafonfüred • Július 2–3.
Kiemelt fellépők: Szabó Balázs
Bandája, Budapest Voices, Antonia
Vai, Bohemian Betyars
ingyenes
Herend – Herendi
Minimanufaktúra és
Porcelánművészeti Múzeum

ARTplacc

– kortárs művészeti
és designfesztivál
Tihany • Július 22–26.
1500 Ft (napijegy),
4500 Ft (fesztiváljegy),
10 000 Ft (VIP-fesztiváljegy)
Nagyvázsony – Kinizsivár; Pálos kolostor
romjai; Schumacher-ház;
Postamúzeum

Veszprém

Balatonalmádi
Balatonakarattya

Paloznak
Nagyvázsony

Balatonfüred

siófok
tihany
Zamárdi
szántód

Balatonföldvár

MasterCard
Balaton Sound
Balatonlelle • M7

glár

B.my.Lake
Zamárdi szabadstrand
Augusztus 19–22.
Kiemelt fellépők: Sven Väth,
Richie Hawtin, Fritz Kalkbrenner
6990-15 900 (napijegy),
24 990-27 990 (bérlet)
Levendulaház,
Remetetelep

Incognito zenekar
Siófok, Kálmán Imre
Szabadtéri Színpad • Július 25.
4500 (elővételben),
5500 (helyszínen)
Ságvár – Betyár-barlang;
Bujó-lik/Lyukas-domb; Képes-fa

Zamárdi • Július 8–12.
Kiemelt fellépők: Faithless, Nicky
Romero, Zagar, Brains
15 000-80 000 Ft
Tihanyi-félsziget – Szántódról
komppal könnyen megkö
zelíthető a csendes félsziget. Tihanyi
Bencés Apátság és a Visszhang-domb

2015. július | stílus&lendület |
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A nyár lemezei
Már most jó hírrel szolgálhatunk a fesztiválozóknak: kedvenceiket
– és ezzel a nyár hangulatát, élményeit – ugyanis haza is vihetik
magukkal. A STRAND és a VOLT zenei csemegéiből 20-20, a fesztiválok legjobb számait tartalmazó lemez kerül kiadásra a MOL közreműködésével, melyek mindössze 990 Ft-ért vásárolhatók meg,
kizárólag a MOL-kutakon.

Chill és kult.

A sort a STRAND Nagyon Zene Fesztivál folytatja, ahol a
Petőfi rádió legnépszerűbb hazai zenekarai mellett többek között Steve Aoki, a Simple Plan, az All Time Low és a
House of Pain is fellép. S ha mindez nem lenne elég, átnézhetünk az indulás évében, 2013-ban máris Európa legjobb
új fesztiváljának választott B.my.Lake-re. A STRAND-dal
párhuzamosan zajló esemény vendége lesz idén többek
közt Fritz Kalkbrenner, a GusGus és Sven Väth is.
Siófok is kiveszi részét a programokból, hiszen július végén
az Incognito zenekar látogat el a városba, augusztusban
pedig egy igazán rangos folkprogram keretében Lajkó
Félixet, a Muzsikást és a Kalákát láthatjuk a Kálmán Imre
Szabadtéri Színpadon.

Sport és bor
Aki gasztronómiai élvezetekre vágyik, annak jó szívvel
ajánljuk a VinCE Balaton Borfesztivált, amelyen a legjobb
hazai borászatok jégbe hűtött frissítő boraikkal, a szervezők pedig – mások mellett – a Szabó Balázs Bandája,
a Budapest Voices, Antonia Vai és a Bohemian Betyars
ingyenes koncertjeivel lepik meg a látogatókat. A helyi
múzeumok is késő esti nyitva tartással és extra programokkal készülnek a verseny időszakára.
Azoknak, akik egy kicsit mozognának is: 230 kilométeres
bicikliút vízparton, hegyek lábánál, szőlők és nyaralók
mellett… Mivel viszonylag könnyű a terep, így akár a teljes család nekivághat a távnak. Július elejétől a Bringázd
körbe a Balatont! akció keretében teljesíthetjük a távot,
melynek legyőzésében és a tájékozódásban mobilapplikációs segítséget kapunk.
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A MOL Nagyon Balaton zenei programját egy-egy saját
szervezésű kompkoncert nyitja és zárja. Júniusban
a 70. születésnapját ünneplő HOBO lép a Tihany és
Szántód között cirkáló színpadra, míg a szezont a Vad
Fruttik szeptemberi koncertje zárja majd.
Az árnyékra és kellemes zenére áhítozókat várja a
Paloznaki Jazz Piknik, azon belül is a Barabás Lőrinc
Quartet, Gubás Gabi és zenekara, Candy Dulfer és
Jazzanova – ízelítő a kicsiny falu 12 koncertje közül.
A Homola Pincészet a dzsessz mellett helyben készült
borokról és finomságokról is gondoskodik, míg éjjel a
nyáresték kellemes hangulatát fényfestők fokozzák.
Akinek a mozgókép a gyengéje, az is talál programot:
2015 elejének filmes és egyben zenei szenzációja volt a
Balaton Method zenés film bemutatása. Szimler Bálint
és Rév Marcell filmje a magyar popzene színe-javát vonultatja fel a Quimbytől a Fran Palermóig – a Balatonnál, nem
mindennapi helyszíneken zenéltetve őket. A különleges filmet nyáron autentikus balatoni helyszíneken is levetítik:
láthatjuk a Tihanyi PIAC placcon, a Fövenyes Ketmoziban,
a Művészetek Völgyében és Zamárdiban is, a MasterCard
Balaton Sound és a STRAND – Nagyon zene Fesztivál
idején.
További részletek:
TOP 100 étterem,
www.nagyonbalaton.hu

kávézó…

A MOL Nag yon Balaton
idén minden eddiginél nag yobb figyelmet
szentel a gasz tronómi ának: a régió száz legjobb étterme, kávézója,
lángos- és halsütője, valamint fagyizója MOL
Nag yon Balaton Top 100 jelzést kapott. Ha betérnénk
valahova, keressük a jelzést!

natúra

Az élet napos oldala
Hűsítő, nyári szépségtippek

Az olykor tikkasztó nyári hőségben jólesik
a felfrissülés. Hogy a soron következő hetekben
a legjobb formánkban tündököljünk, érdemes
néhány tanácsot megfogadni. Így marad
egészséges és szép a bőrünk egész nyáron.

Naptejek
Teljes körű védelmet nyújtanak az új, innovatív
napozótermékek, melyek a káros UVA- és UVBsugárzástól, valamint az egyéb környezeti hatásoktól is megóvják bőrünket. Az új napvédő
lotion/krémek, melyek vízzel vagy izzadsággal
érintkezve is megtartják védőrétegüket, nagyon
hasznosak lehetnek erre a szezonra.
Ezeket ajánljuk:
Shiseido: Expert Sun Aging Protection Lotion/
Cream Wet Force (9690-11 890 Ft-ig)
Douglas: Sun Lotion Sensitive (3990 Ft)

Parfümök
A forróság szinte követeli
a könnyed, friss, gyümölcsös illatokat. Ám figyeljünk
arra, hogy soha ne tegyük ki
bőrünket erős napsugárzásnak, ha azt korábban már
befújtuk parfümmel.
Ezeket ajánljuk:
Escada: Turquoise Summer
(100 ml, 23 990 Ft)
Calvin Klein: CK One Summer
(100 ml, 13 900 Ft)

Sminkek
Krémek
Nyáron a szokásosnál is nagyobb figyelmet igényel bőrünk védelme. Ilyenkor nem tanácsos
nehéz, zsíros krémeket használni. Inkább a
vizes, gél állagú termékeket részesítsük előnyben, melyeket akár vizes bőrre is felvihetünk.
Ezek mélyen hidratálják a kiszáradt, leégett
bőrt és serkentik a leégett, lehámlott rétegek
regenerálódását.
Ezeket ajánljuk:
The Body Shop: Vitamin C Instant Glow (6390 Ft)
Clinique: Dramatically different moisturizing
cream (7400 Ft)
L'Occitane: Body & Strenght (5250 Ft)

A napsütötte hónapokhoz fantasztikus sminktrendek párosulnak. Ám a megfelelő smink elkészítéséhez fontos, hogy néhány alapszabályt betartsunk:
lehetőleg ne használjunk folyékony alapozót, mert az
könnyen elfolyhat, inkább BB vagy CC krémekkel alapozzunk. Por állagú bronzosítót vigyünk fel vékony
rétegben a bőrre, ez természetesebb hatást kelt.
Használjunk vízálló szempillaspirált, hogy a medencéből kiszállva se mosódjon el a festék. Naponta többször kenjünk a szánkra ajakbalzsamot, szájfényt vagy
rúzst. Ezek kellő mértékben hidratálják, és nem engedik kiszáradni ajkainkat.
Ezeket ajánljuk:
L’Oreal: False Lash Superstar szempillaspirál (3590 Ft)
Michael Kors: Fire Coral szájfény (7990 Ft)
The Body Shop: Honey Bronze termékcsalád (29906190 Ft-ig)
2015. július | stílus&lendület |
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példakép

Kert a közösségért
A MOL Zöldövezet Program
Városmajor utcai nyertese

A XII. kerületi Városmajor utca 18.-ban lévő társasház
igazi régi „darab”: már 106 éves, ám az utóbbi évtizedekben eredeti elemeinek állapota egyre csak romlott, az eredeti sárga kőburkolat felpúposodott, zöld
növényeknek pedig nyoma sem volt. Ezért vetette
bele magát lelkesen a pályázatírásba Benedekné
Nagy Judit, a ház egyik lakója, miután meglátta a
Zöldövezet Program felhívását. „Rögtön elkezdtem
gondolkozni a dolgon, amint megláttam a plakátot:
kiírtam a ház faliújságára, és szerencsére a többi lakó
is támogatta az ötletet, így összeállítottuk az anyagot, amivel indultunk.” A 2013-as beadás után 2014
elején derült ki, hogy a ház félmillió forintot nyert az
udvarrendezéshez, és tavasszal neki is álltak a zöldítésnek a pályázatban leadott tervek alapján: a régi
köveket felszedték, és némi talajegyengetés után térkőburkolatú úttal kiegészítve rakták vissza. Építettek
egy emelt virágágyást liliommal, hortenziával és futó
talajtakaró növényekkel, az udvar legnaposabb sarkába került egy sziklakert, és még egy romantikus
hangulatú kerti tavacskának is jutott hely. „Hat-nyolc
család dolgozott aktívan a kerten. A vízvezeték-szerelésen kívül mindent magunk csináltunk!” – meséli
büszkén Judit, aki persze családjával együtt maga
is aktívan részt vett a munkálatokban, ami hatalmasat lendített a ház közösségi életén: a lakók
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Fotó: Mózsi Gábor

A fővárosi régi
társasházakról
leggyakrabban
barátságtalan, szürke
kép él a fejünkben. Ezt
szerették volna felülírni
a Városmajor utca 18. lakói,
akik a MOL Zöldövezet
Program felhívására soksok kreativitással és
gondoskodással igazi
oázissá változtatták a sivár
belső udvart.
Mindenkit csak bátorítanék, hogy induljanak
hasonló pályázatokon, hiszen mi sem gondoltuk
volna, hogy nyerünk, és mégis! Hatalmas
változást hozott a ház életében a program.”

a zöldítés után sokkal szívesebben használják az immár
békés kis oázist, és hamarosan padok is kikerülnek az igazi
szomszédoláshoz.
„MIndenkit csak bátorítok, hogy induljanak hasonló pályázatokon, hiszen mi sem gondoltuk volna, hogy nyerünk, és
mégis! Hatalmas változást hozott a ház életében a program.
Azóta közösen vigyázunk a kertre, nem látni még egy eldobott csikket sem, és a lelkes lakók még a vendégeiket is
figyelmeztetik, hogy óvják épségét.”

A MOL Zöldövezet Program már 9 éve segít a helyi civil
kezdeményezéseknek abban, hogy közösségi akció keretében környezetüket szebbé és zöldebbé varázsolják.
Eddig összesen több mint 120 millió forintnyi támogatást
fordított a MOL erre a célra – közel százezer fát, virágot
és cserjét ültettek több mint másfél millió négyzetméteres területen, de a pályázók a kertészkedéshez szükséges eszközökre is fordíthatják az elnyert összeget.
További információ: www.molzoldovezet.hu

Használja ki a Multipont Business Kártya sokszínű lehetőségeit!

Gyűjtsön multipontokat MOL üzemanyagkártyákkal is:
igényeljen Multipont Business Kártyát*!
*A MOL töltőállomásokon vagy a www.mul�pont.hu/business weboldalon, ahol bővebb információt is talál.

gasztronómia

Klasszikusok

bográcsban

Kedvelt nyári kikapcsolódásra
hívjuk olvasóinkat, amely azon túl,
hogy baráti összejövetelnek sem
utolsó, kis gyakorlatszerzés után
igazi gasztronómiai kalanddá
nemesedhet. Elő a bográcsokkal!
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gasztronómia
Hozzávalók: 20 dkg szalonna, 80 dkg paradicsom, 1,5 kg paprika,
80 dkg vöröshagyma, só, bors, 2 evőkanál pirospaprika, 4-5 tojás.

Lecsó

Így készül:

1) Tegyünk felcsíkozott szalonnát a bogrács aljába, és ha kisült a zsírja, fon�nyasszuk meg rajta a felkockázott hagymát. Erre szórjuk a karikákra vágott
paradicsomot és paprikát, a fűszereket és a pirospaprikát. 2) Amint mas�szává estek össze a zöldségek, verjük fel a tojásokat 1-2 csipet sóval, majd
folyamatosan kavargatva öntsük a kész lecsóhoz. 3) Aki a tojást lágyan szereti, annak elég, ha csak a tűzről levett, még forró ételhez adja.
S&L-tipp: Ha a megszokottól eltérő zöldségekkel szeretnénk
megbolondítani lecsónkat, érdemes kipróbálni a hagyományos összetevőkön
túl padlizsánnal és kakukkfűvel elkészített, könnyedebb francia változatot.

Hagyományos halászlé
bográcsban
Így készül:

1) Tegyük a bográcsba a zsiradékot, pároljuk üvegesre a felkockázott vöröshagymát, majd sózzuk, paprikázzuk. 2) 1-2 perc
múlva öntsünk rá egy pohár hideg vizet. Amikor felforr, hagyjuk, hogy összeessen és sűrűbbé váljon. Ekkor forgassuk bele a
lébe a friss halszeleteket, adjuk hozzá a bort és az ikrát. A zöldségeket vágjuk össze, tegyük a tetejére, majd annyi vízzel öntsük
fel, hogy jól ellepje. 3) Mikor forrni kezd, tördeljük bele a leveskockát, és ha nem elég szép a színe, adhatunk hozzá még egy
kis pirospaprikát. 4) Folyamatosan figyeljük, ha friss a hal, a
halászlé gyorsan, 20-30 perc alatt elkészül.

S&L-tipp:
Ha ikrát nem
tettünk a levesbe,
tálalhatjuk
gyufatésztával
– klasszikusan
ezt nevezik bajai
verziónak. A levest
tálaljuk ugyanazzal
a borral, amit
belefőztünk.

Hozzávalók: 1 kg ponty (szeletelve), 30 dkg zsír, 50 dkg ikra, 1 db
halászlékocka, 1 nagy vöröshagyma, 1 db paradicsom, 1 db paprika,
1 dl száraz vörösbor, 2 evőkanál pirospaprika, só, bors.
Hozzávalók: 2 kg marhalábszár, 2-3 evőkanál zsír, 1 kg burgonya,
3 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 db közepes paradicsom,
1 db zöldpaprika, 6 szál sárgarépa, 2 szál petrezselyemgyökér, 1 csokor
zellerlevél, 2 evőkanál őrölt pirospaprika, 2 dl száraz vörösbor, 4 evőkanál
paprikakrém, egész kömény, babérlevél, petrezselyem, só, bors.

Bográcsgulyás
Így készül:

1) A hagymát, fokhagymát pároljuk üvegesre a zsiradékon a köménymaggal, majd adjuk
hozzá az apróra vágott paradicsomot és paprikát. 2) Szórjuk meg pirospaprikával, s

tegyük rá a kockákra vágott húst. Kevergessük finoman, amíg kissé elapad a leve, és
szaftossá válik. A hús is kissé lepirul ezalatt. 3) Ekkor öntsük fel annyi vízzel, amennyi
levest szeretnénk. Sózzuk, borsozzuk, és a többi fűszert is beletehetjük. Miután felforrt,
a paprikakrémet egy pohárban keverjük ki egy kevés forró lével, és úgy tegyük a levesbe.
4) Egy óra után már ellenőrizzük a húst, s ha már félig puha, adjuk a leveshez a felkockázott burgonyát és a többi zöldséget, valamint a felvágott zellerlevelet is. A vörösbor
csak az utolsó fél órában következik.
S&L-tipp: 2 tojást verjünk fel, majd 20 dkg liszttel gyúrjuk át, kissé kemény
tésztát kapva. Csipkedjünk kicsi darabokat belőle, és hagyjuk állni egy
darabig – így készül a csipetke. A levesben csak 5 percig főzzük.
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gasztronómia
Hozzávalók: 1 kg szarvashús, 5 dkg zsír, 1 nagyobb vöröshagyma,
1 paradicsom, 1 db paprika, 1 dl paprikakrém, 2 evőkanál őrölt
pirospaprika, 2 babérlevél, 4 szem borókabogyó, 1 kávéskanál
majoránna, 2 gerezd fokhagyma, só, bors, 1 dl vörösbor.

Szarvaspörkölt szabad tűzön
Így készül:

1) A zsíron pirítsuk üvegesre a hagymát, keverjük össze a paprikakrémmel, majd

tegyük rá a felkockázott szarvashúst, és egy kicsit erősebb tűzön pirítsuk és
kevergessük fehéredésig. 2) A hús elkezd majd levet engedni, ami el is fogja
lepni. Fél óra után mérsékeljük a tüzet, majd tegyük bele a felvágott paprikát
és paradicsomot. Fűszerezzük borókával, fokhagymával, majoránnával, babérral, sóval és borssal. 3) Ha nem elég a pörkölt leve, adjunk hozzá egy-egy pohár
vizet, egyszerre csak keveset, hogy a szaft kellemesen besűrűsödjön, mire megpuhul a hús. Lassan rotyogtatva főzzük. 4) Fakanál helyett elég, ha olykor erőteljesen megrázzuk a bográcsot, így nem ég oda, s az ízek is kellemesen összeérnek. Puliszkával, kenyérrel, savanyúsággal tálaljuk. Díszítsük tejföllel.
S&L-tipp: Ha e klasszikust szeretnénk érdekesebbé tenni,
a főzés végén tehetünk bele egy kiskanál édes szilva- vagy
áfonyalekvárt, majd spékeljük csípőssel, ami testvére az édes
íznek. Cseresznyepaprikát és csilit javaslunk.

borajánló
Kreinbacher
Nagy somlói 2012
Olaszrizling, tramini,
szürkebarát és hárslevelű,
nagyrészt acélban, kisrészt
használt tölgyben érlelve.
Aranyszín, méz, sütemény
és kerti virágok.
Gazdag, fűszeres, kerek.

Keresse a kiemelt
MOL-töltőállomásokon!
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Hozzávalók:
1 kg lebbencstészta,
2 kg burgonya,
20 dkg szalonna,
10 dkg zsír, 3 fej
vöröshagyma, 50 dkg
több féle kolbász,
2 db zöldpaprika,
2 db paradicsom, só,
bors, pirospaprika.

Slambuc, avagy
öreglebbencs
Így készül:

1) A felkockázott szalonnát tegyük forró

bográcsba, s ha kisült a zsírja, adjunk
hozzá még néhány kanál sertés- vagy
más zsiradékot is. 2) A hagymát pároljuk üvegesre, adjuk hozzá a száraztésztát, és enyhén pirítsuk meg, majd szedjük
ki a felét és tegyük félre. 3) A kockákra
vágott burgonya felét rétegezzük a tésztára. Öntsük fel egy kis vízzel, szórjuk meg
sóval és pirospaprikával. 4) Erre tehetjük a kolbászkarikákat, majd jöhet az új
burgonyaréteg, a paprika és a paradicsom is karikázva, s a végén a lebbencs
másik fele. Öntsük fel vízzel, de épp csak
annyira, hogy ellepje a rétegeket.
5) A bogrács alatt már csak parázs
legyen, így főzzük kb. 1 órán keresztül,
míg a burgonya és a tészta is puha lesz,
és a lé is szafttá változik.

S&L-tipp:
A bográcsba
tett ételeket ne
kevergessük,
csak lendületes
mozdulattal
forgassuk el
a bográcsot
néha, nehogy
odakapjon.

DINAMIZMUS
ÚTRAVALÓ
AJÁNDÉKKAL
MOTOROLAJ VÁSÁRLÁSAKOR
ALMDUDLER ÜDÍTŐVEL
AJÁNDÉKOZZUK MEG!

Az akcióban részt vevő termékek:
MOL Dynamic Longlife 5W-30, MOL Dynamic Gold 5W-30,
MOL Dynamic Max 10W-40, MOL Dynamic Prima 5W-40,
MOL Dynamic Star 5W-30, MOL Dynamic Star PC 5W-30,
MOL Dynamic Synt 5W-30, valamint a MOL Essence, MOL
Dynamic Garden termékcsalád és a MOL Dynamic Forest
termékek. A Dynamic 1L motorolajokhoz 2 db,
az Essence 1L termékekhez 1 db, a Garden/Forest 0,6
és 1L termékekhez 1 db ajándék Almdudler jár.
Bármely termékcsalád 4L kiszerelése esetén
4 db ajándékot adunk.
Az akció 2015. július 1-től a készlet erejéig tart.

AJÁNDÉKBA

gasztroplusz

A bog rácsoz ás
aranyszabályai
Öt fontos kérdés a szabadtéri főzésről
„Első bográcsozóként” számtalan kérdéssel találhatjuk
szemben magunkat. Hol és hogyan rakjunk/rakhatunk
tüzet, milyen legyen a bogrács, hogyan főzzünk benne?
A legfontosabb kérdésekre, íme a válaszok!
is igaz, hogy a bográcsos étkeket lassan, rotyogtatva
kell főzni, lassú, egyenletes, de lobogó tűzön. Ha fúj a
szél, takarással óvjuk a lángot, különben nem melegít
egyenletesen.

3

Milyen legyen a bogrács?

A bográcsozás alapfeltételei: miután
a tűzrakó helyet gondosan kiválasztottuk, figyeljünk arra is, hogy a lángok körülfelett legalább háromméteres körben ne
legyen éghető anyag – beleértve a belógó
faágakat is. Mindig legyen a közelben oltásra
használható anyag (víz vagy homok) és a tüzet sose
hagyjuk felügyelet nélkül. Szeles idő esetén mindezekre
fokozottan figyeljünk!

1

Hogy rakjunk tüzet?
Ha lehet, ne használjunk a gyújtáshoz mesterséges gyújtóst. Gyűjtsünk száraz füvet, avart, vékony botocskákat,
majd ezekből készítsünk tűzmagot, amit egyre nagyobb
botokkal borítsunk be, piramisszerűen. Ahogy a tűz ereje
növekszik, egyre nagyobb hasábokat tehetünk rá. Ezek a
fadarabok sose lógjanak ki a tűzrakó helyről. A fát mindig
határozott mozdulattal tegyük az égő tűzre, élő, nedves
fát pedig sose használjunk, mert nagyon füstöl és pattog.

2

Milyen tűzön főzzünk?
A főzéshez próbáljunk mindig közepes vagy kisebb tüzet
rakni – a kisebb lángokat ugyanis könnyebb szítani, míg
a nagy tüzet nehezebb gyengíteni. Általában egyébként
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A rézbográcsban egyenletesen fő az étel, mivel a réz jó
hőelosztó. Ellenben könnyen elszíneződik savas, ecetes
környezetben. A vasbogrács nem kényes, de ha sokáig
nem használjuk, könnyen berozsdásodik – ezért gyakran
zsírral bekenve teszik el. A sérülékeny zománcos üstöt
könnyű tisztán tartani, ám a legjobb választás mégis a
rozsdamentes bogrács, amelynek ára borsos, de időállóbb és praktikusabb is a társainál.

4
5

Ha már fő az étel…

Bármilyen egytálételt megfőzhetünk bográcsban. Az üstöt
állítsuk kényelmes magasságba, úgy, hogy a láng ne érje
az alját. Az ételeket nem szabad kevergetni, helyette hirtelen mozdulatokkal forgassuk a bográcsot.

Milyen a biztos tűzoltás?
Miután végeztünk a főzéssel, mindig oltsuk el a tüzet.
A tűz a parázsból visszagyulladhat, ezért öntsük le vízzel,
végül szórjuk le homokkal is. Távozáskor a kezünkkel még
érdemes ellenőrizni a tűzrakó hely hőmérsékletét.

?
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Ne szálljon el!
Élvezze idén az Adria
kínálatát Horvátországban!

Kérje katalógusunkat az utazási irodákban!

Áraink az útlemondási biztosítást tartalmazzák!

www.terra-utazas.hu

kultúra

Ki a szabadba!

Forró nyári

programok

Javában tombol a nyár, így ha tehetjük, mi se maradjunk
a négy fal között: jobbnál jobb fesztiválok, szabadtéri előadások
közül válogathatunk júliusban is. Persze összeállításunkkal
azokra is gondoltunk, akik mégis inkább otthon képzelnék
el a nyári estéket.

fesztivál

VinCE Balaton
2015. július 2–5.
Balatonfüred

O

Ï

Campus fesztivál
2015. július 22–26.
Debrecen, Nagyerdő

Idén ismét megéri Debrecenbe utazni, ugyanis a Campus fesztivál felhozatala még a korábbi évekénél is fergetegesebb
lesz: olyan ismert előadók szerepelnek a fellépők között, mint
Wilkinson, a londoni drum and bass zenei producer és DJ, a holland jazz díva Caro Emerald, a brit Enter Shikari, a Modestep,
Rúzsa Magdolna, a Quimby, a Tankcsapda, valamint grandiózus
koncerttel készül Ákos is. Bővebben: www.campusfesztival.hu
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Fesztiválhangulat, a legjobb magyar borok, remek koncertek. Többek között ezt kínálja az immáron harmadik alkalommal megrendezendő VinCE Balaton borfesztivál. A balatonfüredi Tagore sétányon a Kékszalag
tókerülő vitorlásversennyel egy időben hűs borral teli
pohárral izgulhatunk a versenyzőkért a parton, de akár
hajóról is, a fesztivál különlegessége ugyanis, hogy
boros „élménykurzusokat” tartanak yachtok fedélzetén. Több mint 60 válogatott kiállító kínálja portékáját
a boroktól és a pezsgőktől kezdve a kézműves sörökön
át az ínyenc halételekig. A fesztiválozók sötétedés után
meccsközvetítéseken szurkolhatnak és a kiállítók legjobb „meccskorcsolyáival" koccinthatnak a győzelemre.
A vízparti színpadon pedig már délután elkezdődnek az
ingyenes koncertek, a kicsiket pedig igényes gyermekprogramok várják. A fesztiválra a belépés ingyenes.

kultúra

koncert

zene

Vive la France! – Piaf 100

Scorpions
Return To Forever

2015. július 23., 20:00
Margitszigeti Szabadtéri Színpad

9

Sony

Rajongunk a filmzenékért és Edith Piaf slágereitől is megdobban
a szívünk? Akkor ez a mi programunk! Fergeteges szimfonikus
filmzenekoncert, mely a francia mozi és a Franciaországról szóló
filmek előtt tiszteleg. A koncert csúcspontjaként pedig egy tematikus blokkban emlékeznek meg a 100 éve született Edith Piafról
az előadók, Élodie Frégé, Gájer Bálint, Veres Mónika Nika és a
Budapest Symphony Orchestra.

A veterán német hard rock csapat, a Scorpions visszatért! Amikor
a tagok elkezdték tervezni az új anyag koncepcióját, arra gondoltak, hogy megpróbálják visszarepíteni a hallgatókat a 80-as
évekbe: találtak néhány korábban felvett gyöngyszemet, amelyeket most kidolgozva megjelentettek az új anyagon. Ennek ellenére
nem a régi anyagok dominálnak a lemezen.

könyv
Michel Houellebecq:
Behódolás
Magvető Kiadó

Catulli Carmina
& Carmina Burana
2015. július 10. és 12., 20:00
Budapest, Margitszigeti Szabadtéri Színpad

Kettős élményben lehet részük azoknak, akik jegyet váltanak a Carl Orff születésének 120. évfordulója alkalmából rendezendő koncertre. A zeneszerző legismertebb munkája a Carmina Burana, mely a mítoszok világát idézi meg,
bemutatva a civilizációjuk romjain tengődő közösség életét.
A Catulli Carmina már más hangulatot árasztó mű: Catullus
szerelmes verseire írt kantáta, melyben a kórust négy zongorista és egy ütőegyüttes kíséri.

Ï

Houellebecq botránykönyve végre magyarul is elérhető, ráadásul különleges, kizárólag a magyar kiadás számára terve¿
zett borítóval. A könyv alaptézise, hogy
2022-ben hatalmas változás előtt áll
Franciaország, hiszen az aktuális választások két esélyese a szélsőjobboldali és a
muzulmán párt. Vajon milyen lesz a holnapután
Franciaországa, és milyen lesz Európa?

Paula Hawkins:
A lány a vonaton

¿

XXI. Század Kiadó Kft.

Rachel ingázó, minden reggel felszáll ugyanarra a
vonatra, amely minden alkalommal várakozik ugyanannál a fénysorompónál, ahonnan egy sor hátsó udvarra
nyílik rálátás. Már-már kezdi úgy érezni, hogy ismeri az
egyik ház lakóit. Jess és Jason, így nevezi őket. És aztán
lát valami megdöbbentőt. Remek felütés, egyre fokozódó izgalom, így nem csoda, hogy Hitchkockhoz és
Agatha Crhristie-hez hasonlítják az elsőkönyves írót.

Klassz a p’ARTon

– Nyáresti komolyzenei koncertek
a Balaton és a Duna partján
2015. július 13–28.
Balatonfüred

Gyertyafényes koncertek, nagyszerű művészek: Szabadi Vilmos, Érdi Tamás, az
Óbudai Danubia Zenekar és a MOL
Tehetségtámogató Program ifjú tehetségei is a fellépők között! Július 21-én
Szigligeten Radnóti Róza, 24-én
Keszthelyen Érdi Tamás ad koncertet. A sorozat augusztus 23-án, Érdi
Tamás és Ching Yun Hu (Tajvan–USA)
Chopin-koncertjével zárul Budapesten,
a Várbazárban.

LeszFeszt
2015. július 10–11.
Kisvárda

Ha csak néhány programra lesz időnk a nyáron, ez mindenképpen legyen közöttük! Három színpadon közel húsz fellépő,
nemzetközi DirtCastle extrém mountain bike verseny – mely a
bringás sportok egyik leglátványosabbika – freestyle foci, focikupa, önfeledt futballkarnevál, streetfighter motorosok és nagyszerű hangulat. És mindehhez a kisvárdai történelmi vár és a
Várfürdő szolgáltatja a festői díszletet.
2015. július | stílus&lendület |
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horoszkóp

Figyelni

önmagunkra

Tom
Hanks
1956. július 9.

Tom
Cruise
1962. július 3.

Liv
Tyler
1977. július 1.

Sebestyén
Balázs
1977. július 18.

Bár mindenki más módon képzeli el a pihenést,
a július számos remek lehetőséget kínál a legtöbb
jegy szülöttjének arra, hogy tökéletesen feltöltődjön
és felkészüljön az év második felére.

Kos

Mérleg

Mivel az előző hónapban nem volt lehetősége
élvezni a nyár áldásait, most mindent bepótolhat.
Ha figyelmes, lehet, hogy olcsón bukkan majd egy
egzotikus utazásra.

A július nagy energiával köszönt be, azt fogja
érezni, hogy az ön számára nincs lehetetlen.
Fontolja meg alaposan, hogy mire használja fel ezt
az energiatöbbletet, mert akár élete legnagyobb
sikeréhez is hozzásegítheti!

Március 21. – április 21.

Bika

Április 22. – május 21.

A hónap közepén egy ígéretes találkozásban lehet
része, ha viszont már régen „bekötötték a fejét”,
akkor egy kisebb közös utazás közelebb viheti önöket egymáshoz.

Ikrek

Május 22. – június 21.

A július nem a nagy utazásoknak, hanem a népes
társasági rendezvényeknek kedvez majd. Kerti partik, bulik teszik széppé a hétvégéit.

Rák

Június 22. – július 21.

Elérkezett az idő, hogy saját magát is kényeztesse!
Lehet, hogy utazni nincs sok kedve, de ha vesz
magának valami szép, régóta áhított dolgot, sokkal
jobban fogja érezni magát.

Oroszlán

Július 22. – augusztus 23.

A hónap elején egy érdekes, új munka lehetősége
bukkan fel a horizonton. Nem kizárt, hogy valami
olyasmi, amire már régóta vágyakozik, vagy
ami anyagi helyzetére nagyon pozitív befolyást
gyakorol majd.

Szűz

Augusztus 24. – szeptember 22.

Ha az előző hónapban lakásfelújításba kezdett,
akkor egyre jobban fogja magát érezni új környezetében. Ha azonban ez elmaradt, akkor még most
sem késő elkezdeni.
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Szeptember 23. – október 22.

Skorpió

Október 23. – november 22.

Ha az előző hónapban kicsit többen vették körül,
mint máskor, akkor nem csoda, ha most egy kis
elmélyülésre vágyik. Ha teheti, utazzon el valahova,
vagy csak szánjon több időt saját magára.

Nyilas

November 23. – december 22.

A hónap második felében felbukkan egy régi barát,
akinek a megjelenése nagy örömet szerez majd.
Talán ott tudják folytatni a kapcsolatukat, ahol
valaha abbahagyták.

Bak

December 23. – január 20.

Mivel az előző hónapban az egészséges életmód
került élete fókuszába, napról napra egyre fittebbnek és energikusabbnak érzi magát. Ha korábban
nem sportolt, itt az ideje!

Vízöntő

Január 21. – február 19.

Mivel az ön uralkodó bolygója az Uránusz, szereti
a változásokat, az új kihívásokat. Ez a hónap pont
valami ilyesmit kínál önnek, éljen vele bátran, sokkal jobban fogja érezni magát tőle.

Halak

Február 20. – március 20.

Ön még a többi vizes jegynél is jobban rajong a
vízért, és ennek a hónapnak a nagy részében lehetősége is lesz majd arra, hogy valamilyen vízparton
pihenje ki az év fáradalmait.

Az internetes
zaklatás
nem tréfa.
Beszélgess gyermekeddel!
Szüksége van rád.

Magyarországon minden 3. gyerek
találkozott már az interneten zaklatással.*
* A Magyar Adatvédelmi Egyesület és az
UNICEF Magyar Bizottság felmérése alapján

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2015. 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: „A világ nem a könyvedben és a térképeidben van, hanem odakint.” Kisorsolt megfejtőink, akik ajándéktárgyakat
nyertek: Nagy László – Szombathely; Lisányi Béla – Nógrádkövesd; Bendéné Borsos Anikó – Püspökladány; Sefferné Szép Ágnes – Budapest; Bolla Gáborné – Celldömölk. Gratulálunk!
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a szabadság
élménye!
■ ■ ■ TapOLCa - HUNGUEST HOTEL pELiON****superior
■ SZÜNIDEI AJÁNLAT
érvényes: 2015. 06. 12 – 08. 30., min. 7 éj foglalása esetén.
Kétágyas szobában
14 900 ft-tól / fô / éj
tartalom: szállás büféreggelivel, büfévacsorával, wellness-sziget használata (élményfürdô, termálvizes medencék, kerti úszómedence, szauna, infa-, bioszauna, gôzkabin, fitneszterem, fitness programok), reggeli gimnasztika, vízitorna, a
Gyógybarlang igénybevétele, ingyenes wifi a szálloda teljes területén, fürdôköntös, parkolás, gyermekfelügyelet és programok a Pinocchio Clubban, valamint a szálloda kertjében kalózhajó, trambulin, játszótér és pancsoló, sportanimáció.

■ Tel.:(06-87) 513 100 • hotelpelion@hunguesthotels.hu

■ ■ ■ bÜKfÜRDÔ - HUNGUEST HOTEL RÉpCE GOLD****
■ NYÁRI SZÜNET
érvényes: 2015. 06. 26 - 08. 31., min. 4 éj foglalása esetén.
Kétágyas szobában
16 000 ft-tól / fô / éj
tartalom: szállás büféreggelivel, büfévacsorával, éjszakaszámmal megegyezô belépô a bÜKi Gyógy- és Strandfürdôbe,
a szálloda wellness-szigetének használata (úszómedence, pezsgôfürdô, jakuzzi, finn és infraszauna, gôzkabin,
jégkásazuhany), részvétel az aktív sport és gyermekprogramokon, fürdôköntös, wifi, parkolás.

■ Tel.: (06-94) 558 558 • hotelrepcegold@hunguesthotels.hu

■ ■ ■ HaJDÚSzObOSzLÓ - HUNGUEST HOTEL aQUa-SOL****
■ NYÁRI VAkÁcIó
érvényes: 2015. 07. 01 – 08. 18., min. 2 éj foglalása esetén, vasárnaptól péntekig – hétköznapokon.
Kétágyas szobában
20 500 ft-tól / fô / éj
tartalom: szállás glutén-, és laktózmentes kínálattal bôvített büféreggelivel, büfévacsorával, a szálloda wellness-részlegének korlátlan használata (jakuzzi, finn szauna, gôzfürdô, élményzuhany), a városi gyógyfürdô és strand, valamint az
aQUapaLaCE élményfürdô igénybevétele, fürdôköntös használata, délutáni kávé és sütemény, wifi.

■ Tel.: (06-52) 273 310 • hotelaquasol@hunguesthotels.hu

■ ■ ■ SzEGED - HUNGUEST HOTEL fORRáS****SUpERiOR
■ HETEDHÉT cSÚSZDAVILÁG
érvényes: 2015. 07. 01 - 08. 31., min. 7 éj foglalása esetén.
Kétágyas szobában
16 600 ft-tól / fô / éj
tartalom: szállás büféreggelivel, büfévacsorával, az éjszakák számával megegyezô számú, naponta korlátlan Napfényfürdô
aquapolis belépô (családi wellness, élményfürdô, csúszdapark, gyógymedencék, strand), naponta 3 órás „csendes wellness”- részleg használata (relaxációs zóna 16 éven felülieknek, szolgáltatások: élmény- és pezsgômedence, finn szaunák,
infraszauna, gôz-, és sókamra, tepidárium, aromaszoba, kültéri rönkszauna), wifi, fürdôköntös.

■ Tel.: (06-62) 566 466 • hotelforras@hunguesthotels.hu
HUNGUEST HOTELS SzObafOGLaLáSi ÉS TÖRzSVENDÉG CENTRUM
1061 BudAPeSt, Székely Mihály u. 3.
tel.: (06-1) 481-9150 • FAx: (06-1) 481-9151
Szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre. Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Szállodáink Széchenyi Pihenôkártya és Üdülési Csekk elfogadóhelyek.

www.hunguesthotels.com

www.facebook.com/hunguesthotels

Akár

50 %
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ADJA ÁT MAGÁT
A KERTÉSZKEDÉSNEK!
GYŰJTSE A PONTOKAT MINŐSÉGI
GARDENA KERTI SZERSZÁMOKÉRT!
Részletek a www.mol.hu/gardena oldalon.
*A termékek MOL által alkalmazott kiskereskedelmi árához képest.
A matricagyűjtés 2015. június 15-től 2015. augusztus 31-ig tart.
A matricák 2015. augusztus 31-ig vagy az árukészlet erejéig válthatók be.
A képen látható termékek illusztrációk.

