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kedves olvasó!
A hollywoodi szuperprodukciók imádják Budapestet: köny-
nyebb belebotlani Jennifer Lawrence-be vagy Harrison 
Fordba, mint egy régi ismerősbe. Nem hiába: egészen kiváló 
a magyar filmes szakembergárda. Elnézve az 
új magyar csúcsfilm, a Kincsem díszleteit és 
miliőjét, nincs is min csodálkozni. A nép-
szerű csodaló történetét bemutató film 
kulisszái mögé betekintő riportunk az örök 
kétkedőket is meggyőzi majd. Filmekben 
amúgy is jók vagyunk mostanában: 
Enyedi Ildikó berlini fődíja után újra 
az Oscaron szoríthattunk Deák 
Kristóf Mindenki című rövidfilmjéért, 
mely kapcsán szinte minden kritika 
kiemelte a két főszereplő kislány 
természetes tehetségét.  
Apropó: március 8. nőnap, 
melyre töltőállomásaink is 
készülnek, érdemes tehát 
figyelni különleges ajánla-
tainkat. Hajrá nők!
Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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opel insignia grand sport
Az Insignia első generációja új korszakot hozott az Opel idő-
számításában, nem csoda, hogy az utód fejlesztésébe ren-
geteg energiát – és pénzt – öltek a fejlesztők. Az első blikkre 
jól sikerült eredmény ferde hátú kivitelét már hetek óta büsz-
kén mutogatják, és most itt a kombi is, amely a beszédes 
Grand Sport elnevezést kapta. A kecses formatervű, 4,98 
méteres autót Kínában és Észak-Amerikában Buick Regal 
néven hozzák forgalomba.

Dendrobium
Egy orchideanemzetségről kapta a nevét a szingapúri Vanda 
Electrics első modellje, amely egy szupersportautó lett, termé-
szetesen elektromos hajtással. Az egyelőre koncepcióként létező 
jármű műszaki paramétereiről nem sokat tudni, de az biztos, hogy 
– a gyártó szerint – a hátra, felfelé nyíló ajtók a velük együtt nyíló 
tetővel az orchidea virágának formáját hivatottak megidézni. 
Elképzelhető, hogy a Vanda Electrics-szel egy újabb komoly ver-
senyző érkezik az elektromos autók szélesedő piacára.

genfi szalonhírek
Az autós világ legnagyobb seregszemléjét, a genfi autókiállítást  

március 9–19. között tartják a svájci városban. Íme, néhány kedvencünk.

seat ibiza
Noha az első képek és adatok már 
napvilágot láttak, a spanyol márka 
kisautójának hivatalos bemutatását 
is a nagy mustrára időzítették. A for-
mai elemeiben az elődök szellemi 
örökségét hordozó modell benzines 
kivitelei az ezres TSI turbómotor 95 
vagy 115 lóerős változatát kaphatják 
meg, a dízelekbe pedig az 1,6 lite-
res TDI kerül 80, 95 vagy 110 lóerő-
vel. Az 1,4-es turbós erőforrás eltűnik 
a kínálatból, helyette egy 1,5-ös, 150 
lóerős TSI jön majd.
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Évszakváltás
m a g a z i N u N k  ú j  s z E r ző j E ,  W i n k L e R  R ó b e R t  

ta N á c s a i  a z  a u t ó  tava s z i  f E l k é s z í t é s é h E z .

mint egy hőerőmű meddőhányója. 
Benzinkúton egy ablakmosásnál azt is 
szivacsoljuk át, szakajtsunk egy kéz-
törlőt, és töröljük meg. Ha eztán is ron-
dán töröl, tényleg lehet cserélni. 

Vizsgáljuk meg körben a fényezést 
– ha valami új sérülés keletkezett, ott 
bizony lépéseket kell tenni, külön-
ben elindul(hat) a rozsda. (A záróje-
les feltételes mód annak szól, hogy 
vannak rendesen korróziómentesített 
karosszériák, de nem járhat mindenki 
2-es Golffal.) Jöjjön tehát egy jó kis 
viaszolás.

Ellenőrizzük a gumi nyo mást, és állít-
suk be a gyári értékre – a legundorí-
tóbb feladat, én legalábbis hónapo-
kig bírom halogatni. Nem biztos, hogy 
keresgélni kell a neten, vagy előfor-
dulhat, hogy a használati utasításban 
találjuk, de sokszor ott van egy matri-
cán a B oszlopon. 
 
Alapos mosás és porszívózás – télen 
örülünk, hogy élünk, a gumiszőnye-
geket, és az onnan lassan az egész 
padlón szétterjedő sót, és egyéb bor-
zalmakat nem nézegetjük. Lehet per-
sze egész évben koszban autózni, de 
érdemes ilyenkor kipróbálni, hátha mi 
véletlenül azok közé tartozunk, akik 
értékelik a tisztaságot.

Vissza a nyári gumit! Tudjuk, hogy a 
hét foknál történő csere nem egzakt 
mérésen alapul, hanem egy iparági 
hasraütésen, de az biztos, hogy ha a 
melegebb napokra is fent marad a 
téli, döbbenetes tempóban tud fogyni 
róla a minta. A téli gumi kis lamellákkal 
kapaszkodik a hóba, vagy a sok síkos-
ságmentesítőtől poros aszfalthoz; na, 
ezek kopnak róla brutális gyorsaság-
gal melegebb időben – a nyári asz-
falt akár néhány ezer kilométer alatt is 
fél centit ehet le róla. És persze nem 
is olyan stabil az autó nyáron a téli 
gumikkal. Meg hangosabban surrog 
a futómű. Meg nagyobb a fogyasztás.

Folyadékok ellenőrzése. Kezdőknek 
izgalmas kaland lehet levadászni a 
motorházban az összes betöltősapkát.  
Az ablakmosó tartályát viszonylag ért-
hető piktogram jelzi; most már érde-
mes nyá rival utántöltögetni. Kisebb 
fagyokat (–2 fok) a nyári szélvédő-
mosó is kibír, de a téli keverék glikolja 
nem igazán oldja a rovartetemeket. 
Olyan mentséget pedig nem foga-
dunk el, hogy honnan tudjam én azt, 
én nő (sebész, festőművész) vagyok: 
ha valaki nem analfabéta, az interne-
ten pillanatok alatt talál leírást. Oké, 
hogy úgyis megy az autó szerviz be, de 
több szem többet lát, érdemes jóban 
lenni a gépeinkkel.

Húzzuk ki az öveket, és nézzük meg 
a töveiket. Télen ugyanis akár pené-
szedés is elindulhat. Nem katasztrófa, 
csak kicsit büdös lesz az autó.  

(Haladó versenyzőknek) Ha a hűtő 
vízcsövei meleg motornál túl puhák, 
lehet, hogy érdemes cserélni őket 
(tizenéves autóknál).

Ablaktörlőlapátok ellenőrzése – 
sokan nem csinálják, pedig lehet, hogy 
jó még az a lapát. Csak azért töröl ron-
dán, mert annyi mocsok rakódott rá, 

eVoX 4 season 
szÉLVÉDŐmosó 
FoLyaDÉk 2 l

1099 Ft/db* 
*Az ár töltőállomásonként eltérhet.fo
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okos frissítés
m a z d a  3

Nem nagyon volt már mit javítani a japánok nagyszerű és sikeres 
kompaktján, az idei évre mégis felfrissítették a Mazda 3-at, úgy, ahogy 

azt az ágazat megköveteli.

autóteszt

6 fresh 2017. március



A Mazda mérnökeinek azonban sokkal inkább 
jelenthetett nehézséget, hogy megfeleljenek a 
modellfrissítés elvárásainak, hiszen a 3-assal 
minden tekintetben úgy pipálták ki a „jó autó” 
valamennyi ismérvét, hogy közben igen nagy 
lehetett a nyomás: csak nehogy rontsanak rajta. 
Munkájukat nem is a divatos facelift címkével, 
hanem inkább a redizájn kifejezéssel illetik.

Jól áll neki
A 2013-ban bemutatott Mazda 3 Kodo dizájnja 
– amit a gyári filozófia nemes egyszerűséggel a 
mozgás lelkeként aposztrofál, és ami egy ugrani 
készülő nagymacskát hivatott megidézni – olyan 
egységes, kellemes és magától értetődő vona-
lakat ad a kocsinak, hogy tényleg csak precí-
ziós lézerkéssel volt érdemes hozzálátni a fazo-
nírozásához. Kicsit más fényszórók, némileg 
más arányú műanyag felületek és krómdíszek. 
Ennyi. Még az új és a frissített modelleket egy-
más mellé állítva is csak a sasszeműek szúrják 
ki a módosításokat. Köszönet ezért a tervezők-
nek! Az aktív lamellás hűtőrács sem látvány-
elem, egyedül a palettán megjelenő új színek 
tűnhetnek fel: a Blue Mica, a Sonic Silver vagy a 
Machine Grey jól áll a Mazdának.

Élről az élre
Odabent is hasonló a helyzet, mint kint. Eddig 
is nagyon minőségi, kényelmes és tágas volt a 
3-as, nagy átalakításra nem hagyott lehetősé-
get. Áttették a 6-os központi kijelzőjét, színes 
head-up display került a vezető orra elé, kecse-
sebb a kormánykerék, és a legfrissebb lehető-
ségekhez igazították az okostelefon-funkciókat. 
A kiváló üléshelyzet, a leheletfinoman működő 
kapcsolók és kütyük, a pontos váltó, valamint az 
utasokat körülölelő tér tágassága megmaradt. 
Az egyetlen, valóban érezhető változás a leme-
zek alatt történt, hiszen itt és most mutatta be a 
Mazda a G-Vectoring Control elnevezésű rend-
szerét: ez lényegében egy menetstabilizáló, ami 
nem akkor avatkozik be, ha csökken a tapadás, 
hanem akkor, amikor gázt adva az autó kanya-
rodni kezd. Ilyenkor kissé elveszi a nyomatékot 
az első kerekekről, hogy nagyobb súly kerüljön 
az első tengelyre, majd amikor érzékeli, hogy 
íven van az autó, visszaadja, hogy hátra tereljen. 
Ezenkívül némileg hangoltak az elülső-hátsó 
futóművön, infra helyett kamerát adtak a vész-
fék-támogatási asszisztensnek, amely 30 helyett 
immár 80 km/h sebességig működik és gyalo-
gost észlelve is megáll.
A Mazda mérnökeit dicséri, hogy nem rontot-
tak ajtóstól a házba, hanem felismerték, hogy 
ami önmagában jó, ahhoz csak nagyon óva-
tosan érdemes hozzányúlni. A Mazda 3 tehát 
továbbra is a kategória élvonalában van.

Az autógyártók többsége hasznosnak tartja 
a típus gyártásának félidejében történő fris-
sítést, ami a karosszéria néhány idomának 
átfésülése mellett alkalmat ad az évek alatt 
tapasztalati úton előkerülő típushibák kiküszö-
bölésére, illetve a piac elvárásainak megfele-
lően a legújabb kütyüket is bele lehet tenni az 
autóba. Ilyenkor általában minden változtatás-
ról azonnal lejön, hogy eredetileg nem ilyen-
nek tervezték az autót, gondoljunk csak pél-
dául arra, hogy a Fiat milyen csúnyán képes 
elbánni az eredetileg gusztusos modelljeivel 
(kettes Punto).

Hosszúság 4470 mm

Szélesség 1795 mm

Magasság 1465 mm

Tengelytáv 2700 mm

Csomagtér 364-1263 liter

Motorválaszték 3 benzines, 2 dízel

Teljesítményszint 100-165 LE

Átlagfogyasztás 3,5-7,5 l/100 km

Alapár (áfával) 4 859 900 forinttól

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

*Az ár töltőállomásonként eltérhet.

autóteszt
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kincsem a kulisszák 
mögött

Március közepén mutatják be Herendi Gábor új filmjét,  
a Kincsemet. Kulisszatitkok a legnagyobb költségvetésű, romantikus  

magyar kalandfilm forgatásáról és főszereplőiről. 

jeleneteknél biztonsági okokból inkább 
dublőrrel dolgoztak). Blaskovich sze-
relmét (egyben ellenfelének lányát), 
Oettingen Klárát Petrik Andrea alakítja 
a filmben, aki korábban egyáltalán nem 
lovagolt – a produkció fizette be egy 
intenzív, két hónapos lovaskurzusra.  
A szerep miatt letette a cigarettát, és 
hogy fizikailag és mentálisan minél jobb 
formába hozza magát, naponta futott. 

kinCsem 5x
A legendás paripát öt ló alakítja a film-
ben. A futásra termett telivérek „színészi 
képességei” erősen korlátozottak, ezért a 
speciális felvételeknél (például az istállós 
tűzjelenetnél, ahol a lovakat zselével ken-
ték be, hogy a lángok ne tehessenek kárt 
bennük) félvér bújt a csodakanca bőrébe. 
Kincsem homlokán fehér folt virított, amely 
a filmben minden Kincsemet játszó lovon 
látható. „Az egyik sminkesünknek az volt 

Az 1848–49-es szabadságharcot követő 
megtorlásban Von Oettingen osztrák 
báró lelőtte Blaskovich Bertalant – és 
ennek a tragédiának 13 éves fia, Ernő 
szemtanúja volt. A családi vagyontól tel-
jesen megfosztva, a már 28 éves léha 
Blaskovichot a bosszú vezérli, de ráéb-
red, hogy csak a lóversenypályán vehet 
elégtételt Von Oettingentől. Rábukkan 
Kincsemre és egyúttal szerelmes is lesz. 
Ellensége lánya, a lebilincselően szép 
Oettingen Klára rabul ejti a férfi szívét.
A főszereplő Blaskovich Ernőt játszó 
Nagy Ervin a casting után azzal a kikö-
téssel kapta meg a szerepet, hogy a for-
gatás kezdetére le kell fogynia 10 kilót. 
Bár Ervin korábban ült már lóháton, biz-
tonságosan a felkészülés ideje alatt 
tanult meg lovagolni. A filmben szinte 
minden lovasjelenetet elvállalt volna, 
ám telivérre nem ülhetett fel (ezeknél a 

A loVAkAt is sminkElték

kincsEm, A Hátán ErVin dublőréVEl

8 2017. március



a feladata, hogy újra és újra ráfesti ezt a 
jegyet a lovakra. Viccesen mondhatjuk, 
hogy új szakma született: a lósminkes” – 
mondta Herendi Gábor rendező. A lovak 
azonban eltérő mértékben akceptálták a 
procedúrát (egy alkalommal az egyik ló 
megrúgta a sminkest), de előbb-utóbb 
mind megpróbálta „ledolgozni” magáról 
a makeupot.

Csapó!
Öt versenyt elevenítenek fel a filmben: 
egy pesti, bécsi és berlini, valamint két 
baden-badeni futamot. Ebből kettőhöz 

az alagi pusztában építettek tribünt,  
a valós méret 1/5-ét, a „maradékot” utó-
munkában, CGI-jal (computer genera-
ted image) tették hozzá. 
A berlini befutó felvételekor a lelátón 
tomboló statiszták valójában a célvo-
nalon egy mountain bike-kal áttekerő 
produkciós asszisztensnek örültek.
A pesti utcán megjelenő konf lisok 
mozgását külön modellezték: a repülő-
téri betonra méretarányosan felfestet-
ték az utcákat, és előre megtervezett 
kameramozgással, az aszfaltra pingált 
„térképen” kanyargó kocsikkal vették 
fel a jelenetet. FiLmnÉVJegy

rendező:
Herendi Gábor
Forgatókönyv:
Hegedűs Bálint
Herendi Gábor

operatőr:
Szatmári Péter

Jelmez:
Bárdosi Ibolya

Zene:
Hrutka Róbert

Producer:
Hutlassa Tamás, 

Herendi Gábor
Főszereplők:

Nagy Ervin
Petrik Andrea
Gáspár Tibor

Gyabronka József
Keresztes Tamás

bemutató:
2017. március 16.

kinCsem-
szÁmtan

5 ló „játszotta” 
Kincsemet 
———
8 hónapig tartó CGI-
utómunka a filmen  
———
72 forgatási nap 
———
97 ló (telivérek és 
félvérek) 
———
150 fős filmstáb 
———
600 fő statiszta a leg-
népesebb jelenetben 
———
4500 korhű jelmez 
———
2 900 000 000  
forintos költ ségvetés

A lóversenyek felvétele különleges 
technikát igényelt. Egy nyitott dzsi-
pen a kamerát az úgynevezett girosz-
kóp vezérelte, amely kiegyenlíti a rez-
gést. Bármennyire rázkódott is az autó a 
göröngyös terepen, a kép stabil maradt. 
A stáb (közel 100 lóval és több száz sta-
tisztával) öt napig forgatott Bécsben, a 
Práterben, Európa legrégibb, eredeti for-
májában megőrzött lóversenypályáján.

PEtrik AndrEA és GásPár tibor,  
A FilmbEli APA és lányA

A csodAkAncA dublőrE A 
VEsZélyEsEbb JElEnEtEkHEZ

ForoG A báli JElEnEt A VErsEnyJElEnEtEk FElVétElE

a hónap témája
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kincsem:  
„egy falatka amerika”

Izzik körülöttük a levegő a Kincsem című szuperprodukcióban. 
Petrik Andrea és Nagy Ervin afféle Rómeó és Júlia-történetet 

játszik, miközben mindketten saját határaikat feszegetik.  
Hogy lehet egy kosztümös film őrületesen kúl?



azt mondják, egy nagyszabású kosztü-
mös film minden színész álma. tényleg 
olyan különleges egy ilyen léptékű pro-
dukcióban szerepelni?
Petrik Andrea: Manapság nemigen készül-
nek ilyen volumenű magyar filmek: valódi 
lóversenyeket rendeztek a forgatás kedvé-
ért, eredeti helyszíneken dolgozhattunk – 
csak a munkánkkal kellett foglalkoznunk. 
Nagy Ervin: Ez egy falatka Amerika volt.

mi volt a legnehezebb a forgatás során?
N. E.: Az első két-három nap. Éreztem, hogy 
ez életem nagy lehetősége – nem min-
dennap jön szembe egy hárommilliárdos 
költségvetésű kosztümös f ilm. Eszembe 
jutott az Egri csillagok: tényleg ez lehetek? 
Engem fognak húsz-harminc év múlva is 
nézni a gyerekek? Nem tudtam, hogy ennyi 
idősen ennyire őrült tudok lenni, de telje-
sen rágörcsöltem. Altatóval tudtam öt órá-
kat aludni. Aztán a vége felé egyre köny-
nyebbé vált, a többiek az arcukon csúsztak, 
Ervinke meg egyre kipihentebb lett.
P. A.: Én két hónappal azután, hogy éle-
temben először lovon ültem, megcsináltam 
egy igazi vágtát az erdőben. Erre nagyon 
büszke vagyok.

egy dolog az álom, egy másik meg  
a va lóság. milyen érzés kosztümös szí-
nésznek lenni a gyakorlatban?
N. E.: Amikor a forgatáson először ültem 
lóra, és a szerepem szerint felvágtattam egy 

dombra, láttam, hogy néznek rám a smin-
kesek, az öltöztetők – amolyan elolvadt 
mosoly tükröződött az arcukon. Mondtam 
is magamnak: Ervin, neked a mosdóba is 
lovon kéne járnod (nevet). De nekem nem 
volt különösebben nehéz belehelyezked-
nem a szerepbe. A fejemben él egy fantá-
ziakép arról, hogyan festek grófként, de el 
tudom képzelni magam viking harcosként 
is. Mintha csak a gyermeki képzeletem-
mel üldögélnék a fürdőkádban. Csak most 
végre valóra is vált.
P. A.: Én meg már csak azért is nagyon örül-
tem ennek a szerepnek, mert legalább majd 
mutogathatom az unokáimnak a felvételt, 
hogy nézzétek, milyen szép volt öreganyá-
tok. De tényleg, engem ebben a filmben 
olyan szépre „csináltak”, hogy végig azon 
poénkodtam, legalább senki sem fog fel-
ismerni az utcán. Mindennap három-négy 
órát ültem Jónás Kata kezei alatt a smink-
ben, ha sebeket festettek rám, akkor még 
többet. Nincs két jelenet, amelyben ugyan-
olyan volna a sminkem meg a frizurám. Makk 
Ildikónak, a film fodrászának köszönhetően 
megértettem, mi az, hogy hajszobrászat.
N. E.: Én pedig a jelmezeket imádom – úgy 
magyarok, hogy nem azok. Mivel az egész 
korabeli lóversenyközeg angolszász min-
tára fejlődött és működött Magyarországon, 
Bárdosi Ibolya némi ipari forradalmi hatást 
csempészett a kosztümökbe. A ruhák szen-
zációsak, magyar filmben nem is láttam még 
ilyesmit. Úgy korhűek, hogy nem ódivatúak. 

nem mindennap 
jön szembe egy 
hárommilliárdos 
költségvetésű 
kosztümös film. 
eszembe jutott 
az egri csillagok: 
tényleg ez 
lehetek? engem 
fognak húsz-
harminc év múlva 
is nézni  
a gyerekek?

Nagy Ervin
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Nem hat például anakronisztikusnak, ha felteszek 
egy napszemüveget. Sőt! Ebben a filmben egysze-
rűen mindenki elképesztően kúl.

No, és mi a kúlság ára?
N. E.: Az elején volt két napunk, amikor a Dunánál 
forgattunk, és a helyi gazda két napot engedélye-
zett. Ennyi idő alatt kellett felvennünk az összes 
vizes és párbaj jelenetet. Soltész Juci, az első 
asszisztens, előre szólt – Ervin, kösd fel a gatyád, 
mert ez keményebb lesz, mint bármi, amit eddig 
csináltál. Igaza volt.
P. A.: Én egész nap fűzőt viseltem, ami miatt az ember 
kétszer is meggondolja, mennyit iszik például, mivel 
mosdóba menni nem egyszerű. Plusz, mivel a karak-
terem kislány korában leesett a lóról, és sántít, egy 
speciális ortopédcipőt kaptam. De a ruhák már 
önmagukban sem bizonyultak könnyű viseletnek, 
még ha Ibolya rengeteget könnyített is a dolgunkon. 
Nem volt egyszerű akkoriban nőnek lenni.

Pedig Klara von oettingen nem egy tedd ide, 
tedd oda nő…
P. A.: De nem ám! Emancipált, felvilágosult, kara-
kán csaj, már-már férfias jegyekkel – ám ő ezekkel 
együtt is nagyon nőies tud maradni. 

N. E.: Tökös csaj. Pont ezzel fogja meg Blaskovichot.
P. A.: Igen. Ernőt imádják a nők, ő pedig falja őket. 
Bejáratos a bordélyházakba és a cselédlányok-
hoz – mindig is úgy képzeltem, hogy az csakis egy 
jóval komplexebb, bonyolultabb személyiség lehet, 
akibe bele tud szeretni. 
N. E.: Ráadásul Klára apja ölte meg Ernő édesap-
ját, ami ad egy pluszcsavart a kettejük viszonyának. 
Afféle Rómeó és Júlia-történet az övék.

az emancipált nők a valóságban  
is vonzóbbak?
N. E.: Egyértelműen. Én a kemény nőket szeretem, 
az összes barátnőm ilyen volt. Fontos, hogy nagy 
legyen a feladat, ám ha már átugrottam a várfalat, 
lehet egy picit lazítani, add oda magad nyugodtan, 
megvédelek. 
P. A.: Én az életben is olyan határozott vagyok, 
mint a karakterem, ugyanakkor igénylem, hogy 
én legyek a nő a kapcsolatban. Bár nem szeretem 
a kifejezést, de jól tud esni, ha néha én lehetek a 
gyengébbik nem. Ezek a viszonyok, úgy tapasz-
talom, egyre bonyolultabbak ma, mindenki keresi  
a helyét, a szerepek ki vannak kicsit tekerve a nya-
kuknál fogva. Szerintem a férfiaknak sem könnyű. 
De nyilván fontos, hogy a pasi ne legyen kőbunkó. 

Én az életben is 
olyan határozott 

vagyok, mint  
a karakterem, 

ugyanakkor 
igénylem, hogy  
én legyek a nő  

a kapcsolatban. 
Bár nem szeretem 

a kifejezést,  
de jól tud esni, ha 

néha én lehetek  
a gyengébbik nem.

Petrik andrea

„

”

címlapsztori

12 2017. március



N. E.: Persze, hogy fontos. Én sem vagyok az a hím-
soviniszta alkat, ugyanúgy megyek a gyerekért, 
szeretem kivenni a részem az otthoni teendőkből. 
Sosem leszek az a tipikus elkényelmesedett, szőke 
nős vicceket mesélő alak, de a nőknek is fontos 
felismerniük, mikor engedhetik bele magukat egy 
kapcsolatba.

andrea, van olyan, hogy úgy igazán, nagyon-
nagyon nőnek érzi magát?
P. A.: Azon felül, hogy a szerelmeim mellet t 
annak éreztem magam, mi, színésznők szeren-
csés helyzetben vagyunk, hiszen nekünk néha 
többszörösen is megadatik az ilyesmi. Én most 
Márton László Carmen című darabját próbá-
lom Székesfehérváron, és pont ilyen helyzet-
ben vagyok. A szereplők zöme férfi, és ők mind 

a színpadon, mind a büfében és a folyosón elhal-
moznak kedvességekkel. Ez ilyenkor egyaránt szól 
a színésznőnek és a magánembernek is.

és ön mikor érezte magát legutóbb igazi férfinak 
– a szó legnemesebb értelmében?
N. E.: Amikor az első forgatási napon Balsai Móni 
nem kapta meg az ebédjét, mert nem ismerték 
fel. Balhét csaptam, mert mélységesen feldühített  
a helyzet. Persze nem voltam durva, de egy-
szerűen úgy éreztem, tennem kell valamit, mint 
a lovagnak, aki megvédi úrnője becsületét .  
És ebben a pillanatban annyira láttam Móni arcán, 
hogy: „Oh, nézd, hogy elintézte!” – Na, ekkor let-
tem én a Blaskovich.

Csepelyi Adrienn

petrik andrea
Junior Prima díjas 
színművésznő.  
A vajdasági Temerinben 
született 1985. június 
27-én. Szerepelt 
többek közt az Utóélet 
és a Hajnali láz című 
filmekben, valamint  
a Haction és a Társas 
játék című sorozatokban.  
2010-től hét éven át  
a Radnóti Színház  
tagja volt, ez évtől 
szabadúszó.

 
nagy ervin
A Katona József  
Színház Jászai Mari-
díjas színművésze. Duna-
újvárosban született  
1976. szeptember 25-én.  
Sok más szerepe  
mellett láthattuk  
a Szezon, az Állítsátok 
meg Terézanyut! és 
a Kaméleon című 
filmekben, a Terápia 
és  a Válótársak 
című sorozatokban. 
Szinkronszerepei mellett  
ő a Story4 csatorna 
hangja.
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Lóra, magyar!
a z  o r s z á g  l E g s z E b b  ú tj a i ,  l ó h át o N

Ezen a március 15-én ne csak csodáljuk a huszárok lovainak felvonulását, inkább 
szálljunk mi is nyeregbe! Az ország legszebb vidékeiről gyűjtöttünk lovardákat, hogy az 

ünnepből hosszú hétvégét varázsolva, vágta közben töltődjünk fel új élményekkel.

Van, akinek saját lova van. Van, aki gye-
rekkorában lovagolt, és ha ideje engedi, 
felnőttként is visszajár. Van, aki világéleté-
ben csak szeretett volna. És van, aki ezer 
éve nem is gondolt az állatokra, viszont 
meghatározhatatlan dolgok hiányoznak az 
életéből. A lovak nem véletlenül terápiás 
állatok is. A test-test érintkezés, a lépésük 

ritmusa, a közös munka egy másik élőlény-
nyel olyan érzés, amelyet másképp nem 
lehet átélni, csak lóháton ülve. Használjuk 
hát ki a hideg tél után az enyhébb márciusi 
napokat, és utazzunk el pihenni. A semmit-
tevés helyett azonban válasszuk az aktív 
feltöltődést, és dolgoztassuk meg testün-
ket és lelkünket egy lovardában!



equital  
Nemesvita

Az Equital a Balaton-felvidék mesés, 
dimbes-dombos vidékén fogadja a 
látogatókat. Nemcsak lovasoktatást 
és lovastúrákat tartanak, hanem gyö-
nyörű szálláshelyet is biztosítanak  
a lovas kikapcsolódásra vágyóknak. 
A napfényes pályákon kívül fede-
les lovarda garantálja a sportolási 
lehetőséget, ha pedig rosszabbra 
fordulna az idő, érdemes kipró-
bálni a wellness -szolgáltatásokat is.  
Ha kifárasztottuk a lovakat, egy jó 
kiránduláshoz tökéletes kiinduló-
pont Nemesvita, hiszen a közelben 
található Kinizsi nagyvázsonyi vára, 
a badacsonyi bazaltorgonák vagy 
épp a Tapolcai-tavasbarlang.

Futószáras oktatás, osztályban 
lovaglás: 4000 Ft/30 perc

Tereplovaglás: 4000 Ft/60 perc
Félnapos túra: 10 000 Ft/fő

geréby kúria Hotel  
és Lovasudvar  

lajosmizse

Az Alföld szívében végre lehetőség 
van arra, hogy órákig kinn legyünk 
terepen úgy, hogy egyszer sem 
keresztezünk aszfaltutat, nem talál-
kozunk forgalommal, csak a termé-
szetre és az alattunk fújtató állatra 
f igyelhetünk. A hotelben persze 
ismét a civilizáció fogad minket, ahol 
wellnessrészleg és számos szórako-
zási lehetőség segít a feltöltődésben 
és a pihenésben. Simogathatunk 
például kecskét, pónilovat, pingpon-
gozhatunk vagy biliárdozhatunk, ha 
épp nem a gasztronómia remekei-
nek hódolunk.

Futószáras oktatás:  
2900 Ft/30 perc

Karámban vagy terepen lovaglás: 
3900 Ft/60 perc

Egész napos lovastúra piknikkel:  
17 500 Ft/fő

tündérfarm  
zirc

A hangulatos major a Bakonyban 
kínál teljes körű kikapcsolódást a 
lovasoknak. Többféle szállás közül 
is választhatunk, de minden esetben 
élvezhetjük a Tündérfarm saját, zárt 
világát, az udvaron szaunával, jakuzzi-
val, medencével. Ráadásul nemcsak 
a kutyánkat, de a saját lovunkat is 
magunkkal hozhatjuk ide, és persze a 
helyi patásokon is edzhetünk. A kör-
nyék csodálatos, így akár tereplovag-
láshoz, akár kiránduláshoz tökéletes 
választás. Pihenésképp pedig meg-
ízlelhetjük a ciszterci kolostor saját 
készítésű söreit, vagy épp elugorha-
tunk a veszprémi várhoz.

Futószáras oktatás, osztályban 
lovaglás: 3000 Ft/30 perc

Karámban vagy terepen lovaglás: 
3900 Ft/60 perc

Tereplovaglás: 5000 Ft/60 perc

Bár már nem a síelős 
hideggel kell dacolnunk, 
de egy a szabadban, 
lovon töltött hűvösebb 
nap után (vagy közben) 
kifejezetten jól jön.

Labello 
ajakbalzsam 
4,8 g, többféle*

499 Ft 
(499 Ft/db)
*kivétel: Labello  
Med Repair 4,8 g

Ha egy kis  
színre vágysz, 
keresd a halvány  
rózsaszín árnyalatú  
Soft Rosét!

Legyen  
a zsebedben!

utazás
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abbázia Country Club  
Nemesnép

Kut yás és lovas paradicsom az 
Őrségben, ahol az állatok iránt kevésbé 
rajongók nyugalma is háborítatlan 
marad. A komplexum ápolt és kedves 
lovakkal várja a látogatókat, és termé-
szetesen elhozhatjuk saját patásun-
kat is. Rossz idő esetén fedelesben 
ügethetünk, jó időben azonban érde-
mes kimenni terepre, hiszen az Őrség 
számos természeti kincset rejt. A szu-
per szálláson szauna, pezsgőfürdő és 
búbos kemence biztosítja a hamisítatlan 
őrségi hangulatot.

Futószáras oktatás (14 éves korig): 
2500 Ft/30 perc

Osztályban lovaglás (14 éves korig): 
3000-4000 Ft/45 perc

Tereplovaglás: 6000 Ft/90 perc

Hétkúti Wellness Hotel  
és lovaspark  

mór

Budapesttől nem messze, a Vértes és 
a Bakony ölelésében találunk rá a hét-
kúti lovasparkra. Az ügetés vagy a séta-
kocsikázás mellett futni, kerékpározni 
és nordic walkingolni is lehet itt, a szál-
láson pedig strandröplabdapálya, cso-
dálatos vizes komplexum és jógaórák 
támogatják az aktív pihenést. Rossz idő 
esetén is tudunk lovagolni a fedelesben, 
de egy kiadós edzés után élvezhetjük a 
móri borvidék pincészeteinek kínálatát 
is. Utazzunk vissza 300 évet az időben, 
hogy kiderüljön, miért itt telepedett le az 
a hét sváb család, akik elindították Mórt 
a hírnévhez vezető úton!

Futószáras oktatás: 2000 Ft/25 perc
Osztályban lovaglás: 3000 Ft/45 perc

Tereplovaglás: 4000 Ft/60 perc

bábolnai ménesbirtok  
bábolna

Bábolna legalább egyszer kötelező a 
ló imádóknak, hiszen a gyönyörű, kecses 
és erős arab telivéreket már kétszáz éve 
tenyésztik itt. A birtok, a ménesudvar és a 
lovak száma is lenyűgöző, ráadásul a láto-
gatók megnézhetik a csikókat is, amelyek 
garantáltan bárkit levesznek a lábáról.  
A ménesen kívül az arborétumba is érde-
mes ellátogatni, és persze a nézelődésen 
kívül remek alkalom nyílik arra is, hogy 
különleges lovakon mélyedjünk el az üge-
tés fortélyaiban. Az oktatás fedett lovardá-
ban történik, de lehetőség van terepen is 
átélni a telivérek mozgását. A birtok szál-
lást is kínál az érkezőknek, amely minden 
szempontból a Monarchiát idézi.

Futószáras oktatás: 5000 Ft/60 perc
Osztályban lovaglás: 4000 Ft/60 perc

Tereplovaglás: 6000 Ft/60 perc

Lovaglás előtt vagy után 
irány a www.mol.hu-n 
megjelölt töltőállomás, ahol 
latténk mellé Szamos islert 
vagy linzert választhatunk, 
összesen 

699 Ft-ért!

édesszájúaknak  
– kérd párban!

utazás
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egészséges útravalók
Vitamindús és rostokban gazdag ajánlataink a MOL töltőállomások kínálatából

Viwa 
vitaminvíz 

0,5 l, többféle

A stressz, 
betegségek 

vagy sportolás 
közben kiürülő 
tápanyagokat 

a vitaminokban 
gazdag, 

gyümölcs-
cukorral készült 

Viwa vizek 
pótolják.

——

319 Ft 
(638 Ft/l)

naturaqua 
emotion 
1,5 l, többféle

Igyunk naponta 
legalább 2-2,5 
liter folyadékot! 

Válasszunk 
a csapvíznél 

izgalmasabbat!
——

329 Ft 
(219 Ft/l)

pokka  
Lemon 1000 

0,5 l

Egy palack 
limonádéban 

annyi C-vitamin 
van, mint 12 db 

citromban!

kuponnal 
100 Ft

kedvezmény!

P
o

k
k

a kedvezményk
u

P
o

n
 a 31. oldalon

! 

kupon- 
akCió!

Cerbona 
zabszelet 
50 g, többféle

A hirtelen éhség 
csillapítására: 
teljes értékű 

zabpehelyből 
készül, élelmi 

rostokban 
gazdag.

——

159 Ft 
(3180 Ft/kg)

Fit 
zabreggeli 

65 g, többféle

Stabilizálja  
a vércukorszintet, 

csökkenti  
a vérnyomást,  
jó hatással van  
az emésztésre.

——
2 db vásárlása 

esetén

219 Ft/db
(3369 Ft/kg)

Az árak 2017. március 1–31. között érvényesek.



Csou Csünfej chN, 47
A glóbusz leggazdagabb self-made 
üzletasszonya mélyről jött: gye-
rekként a gyári munka mellett tanult, 
és bár divattervezői karrierről ábrán-
dozott, végül a világ egyik legna-
gyobb érintőképernyő-gyártó cégé-
nek vezetőjeként jutott fel a csúcsra. 
Az Apple-t és a Samsungot is ügy-
felei között tudó Lens Technology 
alapítója (2006), ügyvezetője és 
legnagyobb részvényese mintegy 
10 milliárd dolláros magánvagyonnal 
rendelkezik. Két gyermeke született, 
szabadidejében pingpongozik vagy 
hegyet mászik.

Lucy peng  
chN, 43

Az üzleti adminisztrációból diplomázó, 
majd egyetemi katedrára álló kínai nő az 
1999-ben létrehozott internetes keres-
kedőóriás Alibaba, valamint az Ant 
Financial egyik alapítója és magas rangú 
vezetője. Pozíciói a 35. helyre repítették 
a Forbes magazin „A világ 100 legbefo-
lyásosabb nője” 2016-os listáján, magán-
vagyonát 1,3 milliárd dollárra becsülik.

maryam mirzakhani  
iri, 39

A Teheránban született, középiskolásként 
a Nemzetközi Matematikai Olimpiát két-
szer is megnyerő, első diplomáját is szülő-
hazájában megszerző Maryam az egyet-
len nő a világon, aki 2014-ben megkapta 
a „matematikai Nobel-díjként” emlegetett, 
négyévente adományozott Fields-érmet, 
ami a legjelentősebb matematikusi elis-
merés. Az ívelt felületek szimmetriájának 
kutatásában elért eredményeit ismerték el.

zanny minton beddoes  
gbr, 50

A mértékadó üzleti hetilap, a The 
Economist első női főszerkesztője 
Oxfordban és a Harvardon szerzett dip-
lomát. 1994-ben a Nemzetközi Valuta-
alap ( IMF) munkatársaként, külsős 
szakértő-szerzőként csatlakozott az 
Economist csapatához, amelynek 2015 
februárjában lett a vezetője. Az üzleti 
újságírás egyik legnagyobb hatású 
képviselője.

nők az élvonalban
Ők azok, akik minden nehézség ellenére a csúcsra jutottak egy 

férfias világban. Sikeres, magabiztos és inspiráló hölgyek történetei 
következnek a nemzetközi nőnap alkalmából.

theresa may gbr, 60
Az anglikán lelkészcsaládba született, 
Oxfordban földrajzdiplomát szerző nő 
pénzügyi vonalon dolgozott, mielőtt a 
politika beszippantotta. Előbb önkor-
mányzati képviselőként tevékenyke-
dett, 1997-ben parlamenti képvise-
lővé választották, 2010 óta a kormány 
tag ja volt , ám igazán nagyot most 
lépett: 2016. július 13. óta ő a „brexi-
telő” Egyesült Királyság miniszterel-
nöke (Margaret Thatcher után a máso-
dik nő ezen a poszton).
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malála Júszafzai  
Pak, 20

A pakisztáni születésű ember-
jogi aktivista minden idők 
legf iatalabb Nobel-díjasa 
(a Nobel-békedíjat 2014-
ben kapta meg).  2012-ben 
tálib szélsőségesek megál-
lították az őt szállító iskola-
buszt, rálőttek, több találat is 
érte, ám sérüléseiből csodá-
val határos módon felépült. 
A merénylet után Angliába 
került, ahol létrehozott egy 
alapot azzal a céllal, hogy a 
földön minden lány és gyer-
mek tanulhasson. Kisbolygó 
is viseli a nevét. 

kathryn bigelow usa, 65
A művészeti, kritikusi és filmes diplomákat halmozó 
amerikai f ilmrendező az első (és máig az egyetlen) 
nő, aki elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-
díjat – 2009-ben „A bombák földjén” című filmjével. 
Érdekesség, hogy a díjra volt férjét, James Cameront is 
jelölte az Amerikai Filmakadémia, ám a háborús dráma 
„beelőzte” az Avatart.

michelle payne aus, 31
Az anyját hat hónaposan elveszítő, tíz-
gyerekes (csonka) családban felcse-
peredő Michelle állítólag már kislány-
ként kijelentette: egy nap őt ünnepli 
majd a Melbourne Kupa közönsége. Ez 
a nap 2015. november 3-án érkezett el 
– a hatéves Prince of Penzance nyergé-
ben megnyerte Ausztrália legnagyobb 
hagyományú és presztízsű lóversenyét. 
Az 1861 óta évente megrendezett ese-
mény történetében ő volt az első nő, 
aki győzött. Egyes kommentárok sze-
rint merő véletlen, hogy a futamon lila-
zöld-fehér színekben indult, ami éppen 
a szüfrazsett színkombináció…

ne feledd,  
március 8. nőnap!
Már most legyen a fejedben, 
jó hír azonban, hogy a MOL 
töltőállomásokon az utolsó 
pillanatban is beszerezhetsz 
egy kis nőnapi figyelmességet.

belgian  
desszertek 
65 g, 195 g, 200 g,  
250 g, többféle

20% 
kedvezménnyel 
——
baileys 
0,7 l

5999 Ft
(8570 Ft/l)

Jhumpa Lahiri  
usa, 49

Az indiai származású, ez idő tájt férjé-
vel és két gyermekével Rómában élő 
írónő első, 2000-ben megjelent kötete 
kedvező fogadtatásra talált: 32 éve-
sen Pulitzer-díjat kapott az „Interpreter 
of Maladies” című novelláskötetéért. 
A másodikból, a „Beceneve Gogol” 
című regényéből film készült (magya-
rul: Idegen név), s miután 2008-ban az 
„Egy ismeretlen világ” első helyen vég-
zett a New York Times éves könyvlistá-
ján, végképp befutott. Kreatív írást tanít 
a Princetoni Egyetemen.

életmód
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ez most zabra megy!
A zab összetett energiaforrás, tele vitaminokkal, ásványi anyagokkal,  

így amibe csak lehet, csempésszünk egy kis zabszármazékot.  
Nemcsak íze, hanem pozitív hatása is lenyűgöző.



Hozzávalók: 
Leves: 850 g édes-
burgonya, 1 fej vörös-
hagyma, 2 gerezd 
fok hagyma,  
1000 ml zöldség 
alap lé, 250 ml tej,  
10 ml olíva olaj, csipet 
só, frissen őrölt bors, 
frissen reszelt szere-
csendió, 1 ek. friss 
oregánó
Feltét: 1 ek. zabpe-
hely, 1 kk. lenmag,  
1 kk. tökmag,  
100 ml szójaszósz

A sütőt melegítsük 
elő 180 °C-ra.  
A hagymát vágjuk 
cikkekre, az édes-
burgonyát pucoljuk 
meg, majd aprítsuk 
3 cm-es kockákra. 
Tegyük tűzálló tálba, 
és keverjük össze az 
olajjal, majd dugjuk 
közé a fokhagymát is. 
Sózzuk, borsozzuk, 
és 25–30 percig süs-
sük. Ezután tegyük 
lábasba, és öntsük 
fel az alaplével.  
5 percig forraljuk,  

majd botmixerrel  
pépesítsük, és visz-
szatéve a tűzre újabb 
5 percig forraljuk,  
a tejet is hozzáadva. 
A magokat tegyük 
száraz serpenyőbe 
és kissé pirítsuk át, 
végül adjuk hozzá  
a szójaszószt és 
hagyjuk még fél per-
cig a tűzön, közben 
kevergessük. Végül 
a keveréket szór-
juk a leves tetejére 
friss fűszernövények 
társaságában.

Édesburgonya-krémleves 
pirított zabpehelykeverékkel

Ázsiai zöldséges kacsamell

Hozzávalók: 800 g kacsamell, 50 g zab,  
2 szál sárgarépa, 1 kis fej zellergumó,  
2 gerezd fokhagyma, 1 kisebb fej brokkoli,  
1 szál vastag póréhagyma, 50 g fafülgomba, 
100 ml mogyoróolaj, 20 g friss gyömbér,  
20 ml szójaszósz, 100 ml méz, 1 db csilipap-
rika, 200 g metélt rizstészta, tengeri só, bors

A fafülgombát áztassuk vízbe egy órára.  
Az üvegtésztát forrázzuk le, hagyjuk 10 per-
cig állni, majd leszűrve kihűlni. A megtisztí-
tott répát, pórét és zellert vágjuk csíkokra, 
a brokko lit szedjük kis rózsákra, a fokhagy-
mát és a gyömbért vágjuk szintén finomra. 
Szeleteljük fel a kacsát, kenjük be mézzel és 
forgassuk meg zabban. Forrósítsuk fel az ola-
jat egy serpenyőben, tegyük bele a kacsát, 
majd állandóan kevergetve pirítsuk meg. 
Adjuk hozzá a zöldségeket, a lecsepegtetett 
gombát, majd a csilit is, és folyamatosan for-
gassuk, kevergessük. Öntsük rá a szójaszószt, 
s pár percig hagyjuk sülni. Végül kanalazzuk 
hozzá a tésztát, és óvatosan forgassuk össze  
a még mindig forró serpenyőben.

gasztro

212017. március



Hozzávalók:  
Zöldségek: 3 szál  
sárgarépa, 1 kis fej brok-
koli, 100 g koktélpa-
radicsom, 4 db bébi-
cukkini, 1 csokor friss 
oregánó, 1 csokor friss 
bazsalikom, 2 dl olívaolaj
Lazac: 500 g füstölt 
lazacfilé, 250 g mas-
carpone sajt, fél citrom 
leve, 3 tk. kapribogyó, 
50 g zabcsíra, frissen 
őrölt bors

A sütőt melegítsük  
elő 180 °C-ra. Közben  
a zöldségeket tisztítsuk 
meg, vágjuk őket ízlés 
szerinti formákra, de a 
paradicsomot hagyjuk 
egészben. A zöldfűsze-
reket aprítsuk fel,  

és némi só és bors tár-
saságában dobjuk az 
olívaolajba. Ebben for-
gassuk meg a zöldség-
darabokat, majd csoma-
goljunk egy-egy adagot 
sütőpapírba, és süs-
sük 30 percen át. A füs-
tölt lazacot tegyük tálba, 
csorgassuk le egy fél cit-
rom levével, majd aprít-
suk fel a kapribogyót és 
adjuk hozzá a csírával 
és a sajttal egyidejűleg. 
Kissé át is törhetjük villá-
val, vagy turmixolhatjuk, 
ha krémszerűbb állagra 
vágyunk. Ha főételként 
szeretnénk fogyasztani, 
tálaljuk natúr vagy len-
csés kuszkusszal és  
a batyuban megsütött 
zöldségekkel.

zabkenyér túrókrémmel

Hozzávalók: Kenyér: 380 g zabliszt,  
70 g rizsliszt, 500 ml kefir, 1 kk. só,  
1 kk. szódabikarbóna, 1 kk. xilit
Túrókrém: 125 g sovány túró,  
1 db alma, 50 ml méz, 2 ek. natúr 
joghurt, 2 ek. zabpehely

Melegítsük elő a sütőt 190 °C-ra. 
Keverjük össze a liszteket, a sót, a xili-
tet és a szódabikarbónát egy tálban, 
majd adjuk hozzá a kefirt és gyúrjuk jól 
át. Hagyjuk pihenni 10–15 percig, de 
keleszteni nem kell. Formázzunk belőle 
zsemléket, majd tegyük sütőpapírral 
bélelt tepsibe, és 40–45 perc alatt süs-
sük meg. A túrót keverjük össze a jog-
hurttal és a zabpehellyel, reszeljük rá az 
almát, majd adjuk hozzá a mézet. Tovább 
fokozhatjuk az élményt és a látványt, ha 
teszünk a krémbe a kedvenc aszalvá-
nyunkból, például szép piros vörös áfo-
nyából. Tálaljuk a frissen felvágott, forró 
zsemlékre kenve, és szórjuk meg felaprí-
tott sósmandula-darabkákkal.

sült zöldségek zabcsírás 
lazackencével

gasztro
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mindenkinek
Az Oscar-díjra jelölt magyar rövidfilmet kötelező megnézni, 

de a kecskeméti Fringe Fesztivál is kihagyhatatlan,  
ahol mustrálhatjuk a fiatal művészeket.
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mindenki

Újabb fantasztikus filmsiker Magyarország 
számára Deák Kristóf rövidf ilmje, a 
Mindenki, amely újabb Oscar-jelölést 
hozott hazánknak. A kórista kislányok szí-
vet melengető összefogásáról szóló film 
mindössze 24 percben mesél kiállásról, 
igazságérzetről, összetartásról egy rop-
pant részletesen kidolgozott retró környe-
zetben. A Mindenki kapcsán a kritikusok 
rendre kiemelik a két főszereplő gyerek 
természetes játékát, amivel méltó part-
nerei Szamosi Zsófiának, a mindig nagy-
szerű színésznőnek. A film megtekinthető 
az HBO GO-n, illetve március 4-től látható 
lesz a Cinemax műsorán is!

az oscar- 
jelölés már 
önmagában 

óriási dolog, 
már ezzel 

is nyertünk. 
Fantasztikus 

érzés, 
hihetetlen 

élmény.
deák kristóf rendező  

a 24.hu-nak

„

”
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nyerd meg 
a rejtvény 
kitöltésével!
Lapozz a 34. oldalra!

Zo
r

á
n

budapest, vígszínház

távoli dal
bemutató: 2017. március 18. 

Simon Stephens darabját az Oscar-
díjas Mephisto rendezője, Szabó István 
állítja színre a Vígszínház házi színpa-
dán. A monodrámában Józan László 
alakítja a főhőst, Williamet, aki öccse 
halála után összeomlik, majd miköz-
ben levelet ír halott testvérének, újra-
gondolja életét, kapcsolatait, elutasító 
családjával kialakult viszonyát. Szabó 
István hosszú ideje nem dolgozott szín-
házban, már csak ezért is különleges 
élményt ígér a Távoli dal személyes, 
bensőséges, különleges atmoszférája.

kecskemét

Fringe művészeti Fesztivál
2017. március 16–19. 

Immár 11. alkalommal rendezi meg a 
Kecskeméti Ifjúsági Otthon a 14–30 év 
közötti alkotó fiatalok művészeti fesztivál-
ját. A város különböző közösségi tereiben 
fiatal zenészek, táncosok, képzőművé-
szek, filmesek, színjátszók és slammerek 
mutathatják meg magukat és tehetségü-
ket az érdeklődőknek. A Fringe Fesztivál 
tehát a maga nemében egyedülálló és 
hiánypótló kezdeményezés, hiszen meg-
mutatja, hogy nem csupán a fővárosban 
lehet és érdemes tehetségesnek lenni, 
hanem az ország számos pontján vannak 
figyelemre méltó fiatal alkotók.

budapest, Papp lászló budapest sportaréna

mireille mathieu
2017. március 17.

Az idén 70 éves, legendás francia san-
zonénekesnő hazánkban adott koncertjén 
elhangzanak mesésen gazdag pályafutá-
sának emblematikus dalai, mint például a 
Mon credo, a Qu’elle est belle és a Mon bel 
amour d’été. A már bemutatkozásakor az új 
Edith Piafként emlegetett Mireille Mathieu 
számos nemzetközi elismerést kapott elő-
adói munkásságáért, ám igazi sikerének 
mindig a közön séggel kialakított közvet-
lenségét tartotta. A koncertre ellátogatók 
Budapesten is egy egészen különleges 
varázslatra számíthatnak a dívától.

oroszlán – egy megtalált  
élet története

athenaeum kiadó 

Ötévesen egyedül ülni egy zakatoló vona-
ton rémisztő élmény. Hát még ha úgy 
érkezünk Kalkuttába, hogy nem emlék-
szünk a kisváros nevére, ahonnan elindul-
tunk, és semmi információnk sincs a múl-
tunkról. Szárú, az indiai kisfiú kisemmizve, 
teljesen egyedül bolyong India egyik 
legveszélyesebb városában. A könyv-
ből készült mozifilmet már hat Oscar-díjra 
jelölték – a megtalált élet története vajon 
az olvasók szívébe is belopja magát?

kiemelt ajánlat a moL 
töltőállomásokon!

kiscsillag: 
semmi konferencia 
990 Ft

Hiperkarma: Délibáb 
990 Ft

kultúra
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gyógyulás lóháton
Bozori Gabriella már felnőtt fejjel, kifejezetten a lovasterápia  

miatt tanult meg lovagolni. Célja, hogy minél több gyermek jusson 
pozitív élményekhez a lovak és a természet közelségével.

Bár Gabriella nem szereti a hide-
get, a lovasterápiás foglalkozáso-
kon nincs megállás még télen sem, 
a sérült gyermekek fejlesztése 
egész évben zajlik, nem lehet halo-
gatni. – „Magyarországon 1997-ben 
indult az első lovasterápiás képzés a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
keretein belül, és nagyon jó érzés 
az első fecskék között lenni. A fóti 
centrumban közel 40 lovunk van, 
és mi vagyunk az egyetlen olyan 
szervezet itthon, amely lovas-
terapeuta-képzéssel foglalko-
zik.” – A gyermekek imádják a 
lovakat, és bár egy náluk jóval 
nagyobb élőlényről van szó, 
egy csepp félsz sincs bennük. – 
„Bármilyen problémával érkez-
nek hozzánk a gyermekek, egy 
biztos: szükségük van arra, hogy 
kimutathassák a szeretetüket.  
A lovaink a többéves képzés után 
jól neveltek, nyugodtak, ez pedig biz-
tonságot nyújt számukra. – „Általában 
egy tanév elegendő, hogy lemérjük 
az elért változást, de nagyon jó, hogy 
van lehetőség nyári táborok megtar-
tására is. Volt már olyan gyermek, aki-
nek nálunk indult meg a beszéde, de 
az is hihetetlen eredmény, amikor egy 
mozgásban korlátozott kisgyermek  
a terápiának köszönhetően botra váltja  
a kerekesszéket.”

bozori gabriella
——
tevékenység: gyermekek gyógyítása, 
fejlesztése lovasterápiával
szervezet: Magyar Lovasterápia  
Alapítvány, melynek munkáját a MOL Gyermek-
gyógyító Program támogatja.

példakép
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bronzérem a világkupán
Padovában remekelt  
a férfikardcsapat

márciusi dicsőségtábla
s P o r t o l ó i N k  ú j a b b  s i k E r E i

Fa nándor célba ért
93 nap alatt a föld körül 

Harmadik helyen végzett a Gémesi 
Csanád, Decsi Tamás, Szatmári 
András, Szilágyi Áron összetételű 
kardválogatott a február elején meg-
rendezett padovai világkupaverse-
nyen. A f iúk – bár az első körben 
könnyedén nyertek a török, majd a 
francia válogatott ellen – az olaszok-
kal vívott elődöntőben nem tudták 
legyőzni a hazai kvartettet. Így került 
sor a bronzmérkőzésre, ahol Szilágyi 
Áron és csapata 45–32-es fölényes 
győzelmet aratott az irániak felett.

Három hónap után a bravúros nyolcadik helyen ért célba Fa Nándor, a 63 éves MOL-
támogatott sportoló a Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyen. Nándor a hazai fej-
lesztésű és építésű Spirit Of Hungaryvel megdöntötte egyéni rekordját, ezúttal 93 nap 
22 óra 52 perc és 9 másodperc kellett ahhoz, hogy körbevitorlázza a bolygót, vagyis a 
24 500 mérföldes versenytávot. A tavaly november 6-án útnak indult mezőny 29 hajó-
jából mindössze 18 ért célba. A mezőny élén rekordidővel a francia Armel Le Cléanch 
végzett, 74 nap 3 óra 35 perc 46 másodperc alatt ért célba.

röviden
Kialakultak  
a MOL Liga 
negyeddöntő 
párosításai

A DVTK Jeges-
medvék a Fradit,  
a MAC a Fehérvári 
Titánokat, az UTE 
pedig a Dunaújvárosi 
Acélbikákat válasz-
totta ellenfélnek  
a MOL Liga ráját-
szásában, így  
a Debrecennek  
a Brassó maradt.

A dél-koreai Pjongcsangban zajló négycsapatos tornán a magyar férfi jégkorongválogatott remekelt.  
A Koreai Köztársaságot és Japánt legyőzve, a divízió 1/A világbajnokságra készülő magyar csapat csu-
pán a döntőben talált legyőzőre az 5–1 arányban győzedelmeskedő dán válogatott elleni küzdelemben.

ezüstérmesek a hokisok
Ígéretes formában a válogatott

MOL-hírek
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akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

bake Rolls 
——

70 g / 80 g, többféle

299 Ft
(4271 Ft/kg / 3738 Ft/kg)

etyeki kúria  
White/rosé

——
0,75 l

1499 Ft
(1999 Ft/l)

etyeki kúria  
Red
——

0,75 l

1799 Ft
(2399 Ft/l)

Cappy great 
start

——
0,25 l, többféle 

30 multipont beváltásával

259 Ft
(1156 Ft/l)

Az akció 2017. 03. 01–31. között, illetve a készlet erejéig tart!

karamellás  
pöttyös guru 

——
38 g

149 Ft/db
(3921 Ft/kg)

arizona tea 
——

0,5 l többféle

499 Ft
(998 Ft/l)

MOL-akciók
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akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!
armor all kendő
20 darabos, többféle

–100 ft

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



A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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zwack unicum
0,5 l, többféle

–400 Ft

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

A kupon 400 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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pokka 1000 
Limonádé 
0,5 l

–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Cherry Queen 
szívdesszert 
125 g

–400 Ft

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

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

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

ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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naturaqua 
——

1,5 l, többféle

6 db vásárlása esetén

119 Ft/db
(79 Ft/l)

borsodi sör
——
0,5 l

2 db vásárlása esetén

249 Ft
(498 Ft/l)

 v
á
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kupon- 
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bourekas
marhahúsos és/vagy 
csirkemájas

–100 Ft

2 db termék 
vásárlása 
esetén 100 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói  
árból.
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A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít két darab termék együttes vásárlása esetén. A kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít 
és minimum két termék vásárlásakor vehető igénybe. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A ked-
vezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 03. 01–31.,  
illetve a készlet erejéig.
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 kos 03. 21. – 04. 20.

Ön sokat ad a megjelenésére, el is kezdi 
a tavaszi-nyári kollekció friss darabjai-
nak beszerzését. Akció indul!

 bika 04. 21. – 05. 20.

Az egyre világosabb kora esték felélesz-
tik önben a vadászösztönt, bele is veti 
magát a laza ismerkedésekbe.

 ikrEk 05. 21. – 06. 21.

Várjon még a tervezett lakásfelújítás-
sal – bár egyre többet süt a nap, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy már nem 
lehetnek fagyok. 

 rák 06. 22. – 07. 22.

Itt az ideje, hogy több figyelmet fordít-
son az egészségére. Néhány óvintézke-
dés, és csodás lesz a tavasz.

 oroszláN 07.  23 .  – 0 8 .  22 .

Egy nem várt lehetőség külföldre repíti 
néhány napra. Rá is érez a tavaszi utazá-
sok remek hangulatára.

 szűz 08. 23. – 09. 22.

Imádja az éledező természetet, ami 
ismét ok egy nagyszerű túrázásra. Alig 
várja, hogy felvehesse a túrabakancsot.

 mérlEg 09. 23. – 10. 22.

Elképzelhető, hogy költöznie kell ebben 
a hónapban, ami szorongással töltheti 
el. Ne féljen, álmai lakása várja!

 skorPió 10. 23. – 11. 21.

Alkalmasnak ítéli az időt egy munka-
helyváltásra. Remek lehetőségek talál-
ják meg, a bőség zavara okozhat csak 
gondot.

 Nyilas 11. 22. – 12. 21.

Legyen nyitott a tavasszal érkező lehe-
tőségekre, akár magánéleti, akár szak-
mai változások találják meg!

 bak 12. 22. – 01. 20.

Hahó, ideje felébredni a téli álomból! 
Sok mindent tervezett az idei évre, mikor 
akarja elkezdeni az önmegvalósítást? 

 vízöNtő 01. 21. – 02. 19.

Elégedetten hátradőlhet, jól alakulnak 
a dolgai tavasz elején. A tervei beér-
nek, az elképzelései letisztulnak, sikert 
sikerre halmoz.

 halak 02. 20. – 03. 20.

Legszívesebben már strandolna, azon-
ban az első tavaszi napsugaraknak is 
örül. Sportoljon, hozza formába magát! 

Reese Witherspoon
1976. március 22.

malek andrea
1968. március 13.

Jon bon Jovi
1962. március 2.

patrick Duffy
1949. március 17.

tavaszi szél derűt 
áraszt

Márciusban a kedvünk is jobb az enyhülő idő és az egyre 
több napsütés miatt, de ezen túl is kellemes élményekben lehet 

részünk a tavasz első hónapjában.

horoszkóp
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ÚJ SUZUKI IGNIS A Te világod
Legújabb kompakt városi terepjárónk stílusával és kezelhetőségével minden utazást személyes történetté tesz, 
aminek Te vagy a főszereplője. Nézd meg, hogy fest a világ egy Ignisből! Érdeklődj márkakereskedéseinkben!

Suzuki Ignis — üzemanyag-fogyasztás: 4,0-5,9 l/100 km, CO2-kibocsátás vegyes használat mellett: 97-114 g/km. A kép illusztráció, a változtatás jogát fenntartjuk.  
További részletek a www.suzuki.hu weboldalon.



Kérjük, hogy megfejtésed 2017. március 31-ig küldd be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (FRESH Magazin, 1016 Budapest, Lisznyai 
u. 38.), vagy elektronikus formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Az ember, ha megtalálta az iga-
zit, azzal bárhová elindul.” Kisorsolt megfejtőink, akik Szántó Dániel Revans c. regényének egy-egy kötetét nyerték: Flórián György – Budapest, 
Kovács Brigitta – Balatonújlak, Lukács M. Péter – Lovászi, Szijjártó Lujza – Budapest, Szűcs György – Markaz. Gratulálunk!

Keresd az Oroszlán – egy megtalált élet története c. könyvet a boltokban!

rejtvény
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INDULJON ÉLETED 
NAGY TÖRTÉNETE!
MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM

Támogatottaink sorra bizonyítanak a sport területén.
Ragadd meg a lehetőséget, pályázz Te is!

A MOL Tehetségtámogató Program Sport kategóriában várja azoknak 
a 10-18 év közötti tehetségeknek a pályázatát, akik kiemelkedő eredményekkel 
rendelkeznek. A pályázaton eszközvásárláshoz vagy útiköltséghez lehet 
támogatást igényelni.

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. március 31. www.ujeuropaalapitvany.hu; www.mol.hu
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