


Kedves Olvasó!
A Kia, bár viszonylag fiatal márka, kifejezetten büszke a múltjára, hiszen 

éppen erre épít, amikor tervezi, vezeti, fejleszti a jövőt. A koreai kultúra 

és társadalom hagyományos értékeire, a szorgalomra és különösen a 

közösség erejére alapoz, évek óta messze túlteljesítve célkitűzéseit, 

terveit. Bár egy-egy autómárka sikereinek kétségtelenül az eladások 

folyamatos emelkedése és a modellválaszték bővülése a legfőbb indiká-

tora, mi a Kiánál ennél sokkal összetettebben értékeljük mindazt, amit 

elértünk, s a célokat is, amiket időről időre magunk elé tűzünk. Éppen 

koreai gyökereinkre alapozva hisszük, hogy márkánk kereskedelmi, 

gazdasági sikere nem létezhetne szociális, közösségi sikerek nélkül. 

Dowan (David) Kim
                                                                                              Elnök  

A Kia befektet a kultúrába, a szolidaritásba, a tudásba, a jövőbe, és ezzel 

a világ fejlődésébe is. Hiába is próbálnánk a jövő autóit úgy elkészíteni, 

hogy használóikkal, életükkel, gondjaikkal, örömeikkel nem foglalkozunk. 

Ez a Kia sikerének egyik kulcsa: az ember és az élet szolgálata, egy jobb, 

egészségesebb, élhetőbb világért, jobb, tisztább, gazdaságosabb, bizton-

ságosabb autókkal. Ebbe a világba vezeti el Önt a Kia Magazin: 

érdekes emberek, fontos események, siker, gazdaság, kereskedelem, és 

persze technika. Új autók és minden, ami bennük, körülöttük érdekes.

Nagy Norbert
                                                                                                  Ügyvezető    

Kövess minket a Facebook-on!

A Gyermekeink és az egész Család számára 
legfontosabb vitaminokat és étrend-kiegészítőket, így 

a 100%-ban természetes Halolajunkat, D3-vitaminunkat  
és K2-D3-vitaminkészítményünket a további termékeink 

mellett megtalálják webáruházunkban. 

www.vitaminvilag.hu

E magazin Olvasói a 2017-es évben valameny-
nyi nem akciós vitamin- és étrendkiegészítő- 
termékünket 15% kedvezménnyel rendelhetik 
meg, a következő kuponkód felhasználásával: 

„KIA2017”

A GAL termékek az összetevőket olyan formában és arányban tartalmazzák, 
ahogyan azok természetes élelmiszereinkben is előfordulnak. Ebben nem 

tűrünk kompromisszumot, hiszen számtalanszor bebizonyosodott,  
hogy nem véletlenül fordul elő a természetben minden úgy, ahogy.

www.gal.hu 
Vitaminok és étrend-kiegészítők
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NEWS
Választási győzelem

DRIVE WISE 
– Bizonyos funkciók 
már okosórával 
vezérelhetők az 
önműködő, tisztán 
elektromos hajtású 
Kia Soul EV 
tesztautón

Flotta Kicsiben nagy
2016 áprilisában közölt nagytesztet Az Autó című szaklap 
az új Kia Sportage-ról. A szerkesztőséget nem lepte meg az 
olvasók egyértelmű választása, saját próbájukon is jól 
vizsgázott a koreai kompakt SUV

Nadal már Ausztrá-
liában megcsodál-
hatta a Kia álom-
autóját, a Stinger 
gran turismo-t

Remek formában 
volt - és csak egy 
szettre a 15. GS
trófeájától

Hírek
Krajnyák Petra (balra) 
és Vogel Adrienn 
autóversenyzők az új 
Picanto sportos  ruhába 
öltöztetett GT Line 
kivitelével az AMTS 
rendezvényen

Mindkét Sun Aqua 
versenyautót kiállították, 
Adrienn a zöld, Petra 
a piros díszítésű 
Picantót vezeti

Kia Rio Sedan

AMTS 2017

Az Év internetes autója 2017

Klasszikus lépcsőshátú forma, az ötajtóséval 
megegyező utastérrel és biztonsággal, háromféle 
(LX, S, EX) komfortszinten

Hazai premierek



NEWS Ez állati!
Melissa McCarthy 
és a Kia Niro

Mexikóban hamar 
ráéreztek a Kia Pet 
Adventure lényegére, 
a fotókat külön 
honlapon, galériákban 
gyűjtik

Paul Philpott, a Kia Motors UK 
első embere a The Children’s 
Trust szervezetre utaló mezben 
a londoni maratonon

Szerep, játék

MESTERHÁRMAS
Kia Niro 
– az első crossover hibridhajtással     

Kia Optima Sportswagon 
– tölthető hibridként is érkezik

Kia Rio – kategóriájának egyik 
legbiztonságosabb autója

Vicces kisfilmekkel reklámozta a Kia Motors America a Super Bowl döntőben a Niro crossovert

iF Design Award 2017

Kia Pet Adventure

Jótékony a futás 
és hasznos

37. London Marathon

EyesOn Design díjat kapott a Kia Stinger

Győztes pillantás

Erő, szenvedély, teljesítmény, luxus – a Stinger bevallottan az érzelmekre hat

Vicces kisfilmekkel reklámozta a Kia Motors America a Super Bowl döntőben a Niro crossovert

Új terep

Autógyártás Indiában

A Kia Motors UK elnök-vezérigazgatója, Paul Philpott és a cég egyik 
ügyfélmenedzsere, Sonia Appleby is rajthoz állt a 37. London Marathonon, 
amely a világ hat kiemelt, hosszútávú amatőr futóversenyének egyike. A 
42 195 m-es távot az elnök 4 óra 17 perc, a menedzser 5 óra 5 perc alatt 
futotta le, ami mindkettőjüktől remek sportteljesítmény, de ennél sokkal 
többről volt szó. Hagyomány, hogy ilyenkor a résztvevők gyűjtést 
rendeznek civil és munkakörnyezetükben, az összegeket pedig jótékony 
célokra ajánlják fel. Paul Philpott 37 ezer angol fontot (kb. 14 millió 
forintot) adományozott az agysérült beteg gyermekeket gondozó The 
Children’s Trust szervezetnek, míg Sonia Appleby 8 ezer fontot (kb. 3 
millió forintot) gyűjtött a Shooting Star Chase hospice ház számára, ahol az 
életük utolsó szakaszában lévő, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő 
csecsemőket, gyerekeket, fiatalokat és családjaikat segítik az év 365 
napján.

Hírek



Nagynak
        lenni jó

A kategóriák nőnek, a Kia Rio 
pedig a minőség után most 
méreteivel is túlnövi az átlagot.
Az újdonságot Portugália fővárosában, 
Lisszabonban vittük el egy élménykörre.

Egyedi orrkialakításával 
az új Picanto azonnal 
felismerhetően Kia, 
ráadásul sportos, amit 
a GT Line piros 
részletekkel nyomatékosít. 
A hővédő üvegek 
színezettek, a csúcsmodell 
a B-oszlopoktól extra
 sötétítést is kap
 

Emblematikussá érett Európában a tigrisorr hűtőrács, 
a Kia jó ízléssel követi a divatot. A ködfények az 
Exclusive csomag részei, a fényszórólencsét U-alakban 
körbeölelő nappali menetfény LED-es



Egyszerűen kezel-
hető a teljesen auto-
mata üzemmódra is 
képes légkondicio-
náló, alatta jól 
hozzáférhetően AUX, 
USB és 12 V-os 
csatlakozók sora-
koznak

Tolatáskor, parkolás-
kor nagyon sokat 
segít a tolatókamera, 
könnyű pontosan 
manőverezni. 
A nagyfelbontású 
kép az infotainment 
érintőképernyőjén 
jelenik meg

Nagyon jó a műszerfal elrendezése, 
minden kapcsoló könnyen kezelhető, 
a kormányon azonnal láthatók a 
telefon színes gombjai - a váltókar 
előtt indukciós telefontöltő is van. 
A rögzítőfék pedálos

Hosszú úton is 
kényelmesek az első 
ülések, a vezetőnél 
állítható a magas-
ság, a kormány-
oszlop tengely- és 
sugárirányban 
egyaránt mozog. 
Két széles vállú fel-
nőtt is kényelmesen 
elfér egymás mellett

Nagyvonalú lábteret 
eredményez a kate-
góriában hosszúnak 
számító tengelytáv. 
A középső padló-
merevítő alacsony, 
a plafonmagasság 
tekintélyes. 
A fejpárnák - a jobb 
hátralátás érdekében 
- használaton kívül 
a támlára ereszthetőek

Növeli a kilátási teret az ötödik 
ajtó ablakának alsó megoldása. 
A B-oszloptól hátrafelé sötétítést 
kapnak az üvegek, nyáron 
nehezebben melegszik fel az utastér 

Otthonos a vezető környezete, a bőrhuzattal remek fogást adó, 
fűthető, sportos kormányról sok minden vezérelhető. 
Biztonságnövelő, hogy a vészvillogó és a központi zár középre, az 
infotainment képernyője alá tett kapcsolóit az utas is könnyen eléri



Nagyon jó a műszerfal elrendezése, 
minden kapcsoló könnyen kezelhető, 
a kormányon azonnal láthatók a 
telefon színes gombjai - a váltókar 
előtt indukciós telefontöltő is van. 
A rögzítőfék pedálos

Gombnyomással indítható (állítható le) a motor, a kormánykerék-
ről egyszerűen vezérelhető az audiorendszer és a telefon. 
Bár a Picanto nem bekategorizáltan női autó, a hölgy vezetők 
biztosan örülnek majd a remekül megvilágított tükörnek a napel-
lenzőben. Minden apró részlet stílust és kiváló minőséget sugároz

Egyediek a 3D-hatású lámpák, este 
a nyílmintás rajzolatuk is különleges

Rövid első és még 
rövidebb hátsó 
túlnyúlásával, 
hosszú tengelytáv-
jával sportos 
kiállású a Rio

Pontos, precízen kapcsolható szerkezet az ötfokozatú 
sebességváltó. A kar előtti gombokkal az első ülések három-
fokozatú fűtése, valamint a középső gombbal a kormánykarima 
fűtése aktiválható

Nagy a csomagtér és 
magasra nyílik az ajtó 
is. Az üléstámla osz-
tott hajtogathatósága 
az alapváltozatnál 
sem kerül külön pénz-
be, a padló alá pót-
kerék kerülhet, az 
oldalsó rekeszbe apró 
holmiknak juthat hely

Korszerű, könnyűfém 
felépítésű motor forog 
a gépházban. 
Kedvező a fogyasztás, 
a gyors és hatékony 
startstop rendszer 
leginkább városban 
csökkenti a fogyasz-
tást, ezzel együtt a 
CO2 kibocsátást

Könnyen értelmezhe-
tően tájékoztat a 
Supervision műszer-
egység. A két óra 
között minden fontos 
adat, például a 
vezetősegédek műkö-
dése is nyomon követ-
hető

Figyelmesség a hátsó 
utasoknak a mobil 
eszközök (tablet, 
okostelefon) töltését 
lehetővé tevő csatla-
kozó – kisautókban 
ez még nem általános



Zsebsárkány

A vadonatúj Picanto egyik legizgalmasabb
tulajdonsága, hogy – a nagyobb Kiákhoz 

hasonlóan – a látványos külsőt és belsőt adó
GT Line csomag is elérhető hozzá.

Egyedi orrkialakításával 
az új Picanto azonnal 
felismerhetően Kia, 
ráadásul sportos, amit 
a GT Line piros 
részletekkel nyomatékosít. 
A hővédő üvegek 
színezettek, a csúcsmodell 
a B-oszlopoktól extra
 sötétítést is kap
 



Kisautós léptékkel 
tágas hátul az új 
Picanto, minden 
utasnak jár állítható 
fejtámla és három-
pontos biztonsági 
öv, a jobb első 
üléstámlára zsebet 
varrtak

Szériatartozék a tel-
jesen automata 
légkondicionáló; a 
tervezők játszottak a 
formákkal, így kerül-
tek a műszerpult 
széleire a különleges 
szellőzőrostélyok. 
Az első üléseken kívül 
a kormánykerék 
karimája is fűthető

Nagyon jó a műszerfal elrendezése, 
minden kapcsoló könnyen kezelhető, 
a kormányon azonnal láthatók a 
telefon színes gombjai - a váltókar 
előtt indukciós telefontöltő is van. 
A rögzítőfék pedálos

Új dizájnt kaptak a 
LED-es világító-
testek, a ködzáró-
fény és a tolató-
lámpa szellemes 
formai megoldással 
a lökhárítóra került. 
A csomagtér akár 
télen, kesztyűben is 
jó fogású kilinccsel 
nyitható, ennek 
házába került a 
tolatókamera

Piros díszítőbetétek, 
illetve -varrások 
teremtenek egyedi 
hangulatot a GT 
Line fedélzetén, 
akinek ez „túl sok”, 
konzervatívabb 
szürke kombinációt 
is választhat. 
Az ajtózsebek mind-
két oldalon palack-
tartósak, a középső 
érintőképernyőt 
kellően magasra 
tették



Napszaktól függet-
lenül mindig tökéle-
tesen leolvasható 
a Supervision mű-
szeregység. 
A Picantóhoz szériá-
ban adott, kormány-
ról lapozható fedél-
zeti számítógép a két 
óra között informál

Trükk: a tigrisorron 
keresztül nem szív 
levegőt a motor, a hű-
tőmaszk jelen esetben 
csak látványelem, 
a GT Line kivitelnél 
piros dekorációval 
színesítve

Könnyen kezelhető az 
online, illetve okos-
telefonos kapcsolatra 
képes, sokat tudó, navi-
gációs infotainment 

Jelentősen nagyobb 
lett a csomagtér, 
amelynek padlója két 
szinten rögzíthető. 
A kalaptartó könnyen 
kivehető, az üléstám-
lák döntése egyszerű 
művelet

Keresztben, az első 
kerekeket hajtva, 
csendesen forog a 
84 LE-s négyhengeres 
a rövidebbre vett 
gépházban. Jól 
fogyaszt, vegyes 
használattal 5,0 l alatt 
tartható az étvágya

Nagyon jó a műszerfal elrendezése, 
minden kapcsoló könnyen kezelhető, 
a kormányon azonnal láthatók a 
telefon színes gombjai - a váltókar 
előtt indukciós telefontöltő is van. 
A rögzítőfék pedálos

Gombnyomással indítható (állítható le) a motor, a kormánykerék-
ről egyszerűen vezérelhető az audiorendszer és a telefon. 
Bár a Picanto nem bekategorizáltan női autó, a hölgy vezetők 
biztosan örülnek majd a remekül megvilágított tükörnek a napel-
lenzőben. Minden apró részlet stílust és kiváló minőséget sugároz

Hosszabb távon is kényelmes a magasságban állítható vezetőülés, 
amelynek oldaltartását nem vették kellemetlenül szűkre. 
A bőrkárpit kellemesen puha tapintásúIgényes részletek: 16 colos, polírozott könnyűfém felnik, 

krómozott kipufogóvégek és hibátlan elrendezésű, alumínium-
taposós pedálok is járnak a GT Line kivitelhez



Álomból valóság...
A Kia Motors munkatársai ugyanúgy várták ezt a pillanatot, 

mint azok a márkarajongók, akik beleszerettek a GT Concept tanulmányba. 

Az idén bemutatkozó Stinger a cég fennállásának legnagyobb teljesítményű 

sorozatgyártású autója, egy valódi gran turismo.



Mindent megkap a 
GT: a telematikai 
rendszer a legújabb 
generációs 
UVO verzió, a 
Harman/Kardon 
audioberendezés 
15 hangszóróval, 
külön mélysugárzó-
val és 720 wattos 
zenei teljesítmény-
nyel kényeztet, az 
MP3 fájlokat 
Clari-Fi technoló-
gia javítja fel

„Nem az számít, 
hogy elsőként érjen 
célba, ez a kecses 
autó a hosszú távú 
utazásról, a kénye-
lemről, a vezetés 
élményéről és a 
luxusról szól” 
– vélekedik a 
Stingerről Gregory 
Guillaume

Fejedelmi kényel-
met nyújtanak a 
legfinomabb bőrrel 
kárpitozott ülések, 
a vezetőnél lég-
kamrákkal alakít-
ható ki az ideális 
támlafelület

Nagyon rövid az első kerék előtti túlnyúlás, míg hátul éppen 
ellenkezőleg, bőven van lemezfelület. Mindezzel a hátsó-
kerékhajtást próbálták hangsúlyozni a tervezők. Érdekes 
részlet, ahogy a hátsó lámpa oldalra is kinyúlik



Este nappali fényt 
varázsolnak 
a LED-fényszórók

19 colosak a GT-re 
szerelt kovácsolt 
alufelnik, a nagytel-
jesítményű, a 
Nürburgring verseny-
pályán is tesztelt 
fékrendszert a 
Brembóval közösen 
fejlesztette a Kia. 
A kopoltyú nem csak 
dísz, a nyíláson 
átáramló levegőnek 
aerodinamikai 
szerep jut

Minden álom meg-
valósulása így kezdő-
dik a járműiparban: 
rajzok, skiccek ké-
szülnek...

Markáns, de nem 
erőltetetten 
agresszív a frontrész.
 A 3D hatású 
hűtőmaszk 
keretének felső része
 formailag megis-
métlődik a szélvédő
 felső élénél is

Erőt sugárzó a hátsó rész, a négy kipufogó látványával 
sejteti, hangjával meggyőzően aláfesti a GT–t hajtó V6-os 
biturbó motor erejét



Kia Niro PHEVSelyemfényű a 
hűtőmaszk kerete 
és az ajtókra került 
koccanásvédő 
betét is – ezek a 
PHEV-kivitel 
velejárói. A LED-
es fényszórók a 
hagyományos 
világítóberende-
zéseknél sokkal 
kevesebb energiát 
fogyasztanak

Fekete vagy vilá-
gosszürke bőrkárpit 
választható a Niró-
hoz, utóbbinál a 
külső-belső dekorá-
ciókhoz illően kék 

Tekintélyes, 160 mm-es a hasmagasság, így aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás nélkül is elboldogul. Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó kerék feletti kis fedél mögött lehet, 
a hajtáslánc rendszerteljesítménye 141 LE

Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Nem látszik a kipufogó, mert így stílusosabb a megjelenés, 
lévén a Niro PHEV több mint 50 km-t tud megtenni tisztán és 
hangtalanul villannyal. A gépháztető és a csomagtérajtó 
acél helyett alumíniumból van

Sokoldalúság,
környezetvédelem 

A Kia elkötelezett az iránt, hogy a 
közeljövőben egyre nagyobb teret nyerjenek 
a ma még alternatívnak tekinthető, hibrid 
hajtásláncú járművek. A Niro és az Optima 
Sportswagon legújabb PHEV-változatait 
már konnektorból is lehet tölteni.



Kia Optima Sportswagon PHEV

Tekintélyes, 160 mm-es a hasmagasság, így aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás nélkül is elboldogul. Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó kerék feletti kis fedél mögött lehet, 
a hajtáslánc rendszerteljesítménye 141 LE

Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Nem látszik a kipufogó, mert így stílusosabb a megjelenés, 
lévén a Niro PHEV több mint 50 km-t tud megtenni tisztán és 
hangtalanul villannyal. A gépháztető és a csomagtérajtó 
acél helyett alumíniumból van

4,85 m hosszú a 
kombi, a csomag-
tere 440–1547 l 
között variálható, 
szükség esetén 
1500 kilós, fékezett 
utánfutót képes 
vontatni

Megvan a tigrisorr 
hűtőmaszk (kék 
csíkkal díszítve), de 
ezen keresztül nem 
szív levegőt a ben-
zinmotor. A lekere-
kített lökhárítóval 
csökkent a légel-
lenállás, ami pozi-
tív hatással van a 
hatótávra



Csábító belső, a 
legmodernebb tech-
nikával. Hibrid 
üzemben az Optima 
Sportswagon PHEV 
beérheti 100 km-en 
1,5 l benzinnel 
(gyárilag tervezett 
vegyes érték), 
34 g/km CO2-kibo-
csátás mellett

17 colosak a külön-
leges mintázatú és 
rendkívül könnyű, 
a rugózatlan töme-
get csökkentő alu-
felnik. A felfüggesz-
tés elöl MacPher-
son, hátul multilink

Tekintélyes, 160 mm-es a hasmagasság, így aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás nélkül is elboldogul. Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó kerék feletti kis fedél mögött lehet, 
a hajtáslánc rendszerteljesítménye 141 LE

Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Nem látszik a kipufogó, mert így stílusosabb a megjelenés, 
lévén a Niro PHEV több mint 50 km-t tud megtenni tisztán és 
hangtalanul villannyal. A gépháztető és a csomagtérajtó 
acél helyett alumíniumból van



Így néz ki egy 
szabványos töltő-
csatlakozó. 
A plug-in hibridek-
nek üzemanyag-
tankjuk is van

Sárga kupak alatt 
bújik meg az egyen-
áramú gyorstöltő 
rendszer csatlakozója, 
használatához külön-
leges, nagy teljesít-
ményű állomások 
kellenek. Mellette a 
hagyományos port 
fedele is látszik

A konnektorból is 
tölthető (plug-in) 
hibridek szerkezeti 
felépítése 

Tisztán elektromos hajtású 
Soul Electric egy utcai töltőoszlopon. 
Elöl a villanymotor (ebben más erőforrás egyáltalán 
nincs is), a padlóban az akkuk láthatók

Csak falból? Manapság a hibridekről és az elektromos hajtásokról szól az 
autóipar. De miért jobb a konnektorból is tölthető (plug-in) 
hibrid hajtáslánc a sima hibridnél és ma még a tisztán 
elektromos autóknál is?



„A vágynak kell meglennie…”

Interjú: Schell Judit

Különleges dolgok történnek
mostanában Schell Judit színésznő körül. 
Egymás után teljesíti be eddig talán csak 
tudatalattijában parázsló vágyait, 
a színpadon éppúgy, mint az utakon. 
A művésznővel legújabb premierje 
másnapján beszélgettünk.



a Kiánál maradt

Mindent vezetett,

Alighanem Európa egyik legidősebb és legtapasztaltabb Kia-vásárlója Istenes Ferenc, aki néhány héttel 
90. születésnapja előtt vette át új Kiáját – immár a másodikat. A szépkorú Venga-tulajdonossal hét évtized 
vezetési élményeiről beszélgettünk.



Koreai patchwork 
tanfolyam magyar 
végzőseinek 
kiállítása

Nyelvtanulás a 
Koreai Kulturális 
Napokon, a 
Budapesti tavaszi 
Fesztivál keretében

ITTHON, KOREÁBAN Ötezer év óta, generációkon át öröklődő tradíciók, hagyománytisztelet, sokszínű kultúra 
– a koreai nemzeti értékek ápolása sok mindenben hasonlít a magyar szokásokhoz.



Munbagsau 
magyar kalligráfus 
csoport bemutatója

Vigyél haza egy 
darabka Koreát!

Öntsd szavakba 
– a 9. Koreai Film-
fesztivál alatt 
gyűltek az üzenetek 
a kedvencek 
számára

KPoP Fan Projekt 
hozzávaló, fesz-
tiválkörnyezetben



Mugunghwa tradi-
cionális magyar 
tánccsoport 
– Koreában is 
elismerik a művé-
szetüket

Mindeulle 
gayageum zenekar

Taekwondo show 
a nagyszínpadon 
(Máté Taekwondo)

Világszerte több 
tízmillió ember 
kedvenc társas-
játéka: ez a baduk

Szorgos versenyzők 
és zsűritagok a 
koreai főzőverseny 
hajrájában

Visszatekintve igazgatói éveire, mit tekintett fő feladatának a Koreai Kulturális 
Központban, a KKK-ban?
A budapesti KKK munkásságának célja az eltelt öt évben leginkább a Magyarország és 
Korea közötti kulturális kapcsolat mélyítése volt. Örömmel mondhatom, komoly jelei 
vannak annak, hogy némi előrelépést értünk el ezen a területen: a KKK látogatóinak 
száma 2016-ban elérte a 34 ezret (10 ezer volt 2012-ben, az első évben). 136 ezer 
magyar vett részt a KKK által szervezett különböző kulturális rendezvényeken; 
minden nap 13 osztálynyi tanfolyamot kínálunk a nagyközönségnek, többek között 
koreai tradicionális táncot, a koreai konyha alapjait, kalligrá�át és kézműves 
programokat. Több mint 70 rendezvényt bonyolítottunk le a múlt évben, egyebek 
mellett színpadi előadásokat, kiállításokat és �lmvetítéseket egész Budapesten és 
országszerte.
Úgy vélem, mindez jól mutatja, hogy a magyarok egyre inkább izgalmas térként 
tartják számon a KKK-t napi kulturális életükben. Szeretném megragadni ezt a 
lehetőséget, hogy kifejezzem őszinte hálámat a magyar népnek, amely örömmel 
fogadott minket, és szeretettel ismerkedett a koreai kultúra különböző aspektusaival. 
Állandó támogatásuk és aktív részvételük nélkül nem tudtuk volna mindezt elérni. Ez 
továbbra is arra bátorít minket, hogy még több kiváló kulturális programot 
mutassunk be Magyarországon, amelyek – őszintén remélem - végül hozzájárulnak a 
két ország közötti jobb megértéshez és szilárdabb együttműködéshez.

Mit gondol, mi a folyamatos siker elsődleges oka?
Gondolkodás nélkül rögtön két indok jut eszembe. Először is, ahogyan említettem, a 
magyar nép komoly érdeklődést mutat a koreai kultúra iránt. Amennyire megértem a 
magyarországi tapasztalataimból, eredetileg a koreai tévédrámák indították el a koreai 
hullámot azon magyarok körében, akik ma már általában a negyvenes éveikben 
járnak. A közelmúltban a K-pop átvette ezt a pozíciót, bevonzza a �atal generációt, 
beleértve a tizenéveseket is, a koreai kultúrába. Múlt évben végzett felmérésünk 
alapján körülbelül 170 közösség (fanklub) működött koreai kulturális tevékenységek-
kel összefüggésben az egész országban. Meglepődve láttam, hogy ide minden 
beletartozik, a K-poptól a koreai hagyományos táncig. Még ennél is izgalmasabb volt 
az a tény, hogy ezeket a csoportokat a helyi tagok alkotják és működtetik. Elmond-
hatjuk tehát, hogy elsősorban a koreai kultúra nagy rajongói bázisa járult hozzá a 
KKK sikeréhez.
Másodszor, a koreai kulturális tartalom ereje vonzza a határokon átívelő globális 
közönséget. A koreai kulturális tartalom dinamikája olyan eredetiséggel rendelkezik, 
amely különbözik a többiektől. Az egyik legjobb példa erre a KKK által évenként 
megrendezett koreai �lmfesztivál, amely évről évre növekvő lelkes reakciókat vált ki a 
magyar közönségből. Kulturális programjaink sikeres bemutatása az elsőrangú 
tartalomnak tulajdonítható: a koreai �lmfesztivál nem tudott volna olyan nagy 
közönséget vonzani az évek során, ha a koreai �lmnek nem lenne hazai versenyelőnye 
a hollywoodi �lmekkel szemben. Hasonlóképpen, nem lenne teltházunk szinte 
minden koreai hagyományos előadáson, ha ezek a performanszok nem mozgatnák és 
szórakoztatnák a helyi közönséget. Szeretném hangsúlyozni, a koreai kultúra 
képviselői sok erőfeszítést tesznek azért, hogy még izgalmasabb, változatosabb 
tartalmakat állítsanak elő kreatív képzelőerővel. Boldog és kiváltságos dolog az, hogy 
lehetőségem van bemutatni ezeket a tartalmakat a magyar közönségnek, amely 
értékeli és szenvedélyesen keresi is azokat.

Az események, a látogatók és a résztvevők számának a növekedése arra utal, hogy 
a közönség fokozott várakozással tekint az új típusú kulturális tevékenységek, 
mint a vegyes művészetek, a szobrok és kétnyelvű műhelyek bevezetését célzó 
programok elé.

Kezdetben a KKK a tradicionális előadásokra, a klasszikus zenei koncertekre, a rajzok 
képzőművészeti kiállításaira összpontosított, de hamar kiderült, hogy új 
erőfeszítéseket kell tennünk más területek bemutatására is. Először két évvel ezelőtt 
mutattuk be a koreai médiaművészeket a magyar közönségnek, és szerveztünk olyan 
befogadó-interaktív rendezvényt, amely felkínálta a közönségnek az aktív részvételt. A 
játéktartalmak irodalmi szövegekkel való egyesítése is jó példa a kortárs kulturális tér 
új trendjeinek bemutatására.
Szintén aktívan dolgozunk a művészek csereprogramjain, amelyek előmozdítják a 
kultúrák közötti megértést és a tudatosságot a művészet révén. Korábban olyan 
projektet szerveztünk, amelyben Magyarország és Korea fotográfusai meglátogatták 
egymás országait, és bemutatták kiállításaikat a helyi közönségnek, májusban pedig a 
két ország fotósai saját nagymamájukról osztották meg emlékeiket, Magyarország és 
Korea viharos történelmi szakaszain át.
A KKK elhivatott a magyar fesztiválokkal és rendezvényekkel való együttműködésben 
is. Mint ismeretes, a FINA világbajnoksága Budapesten zajlik 2017 nyarán, így lesz 
alkalom a közös ünneplésre. A közelmúltban a Budapesti Tavaszi Fesztivál 
szervezőinek hivatalos meghívására teremtettünk koreai fesztiválhangulatot közpon-
tunkon és a Liszt Ferenc Zeneakadémián kívül a Bálna Budapest épületében. E 
különleges időszakban a KKK tizenegy előadást, két kiállítást és különböző 
programokat szervezett, ahol a koreai kultúra sokszínűségét hat koreai étterem, 
valamint húsz koreai és magyar közösség támogatta.
A kultúra életünk és társadalmaink számos más aspektusát is magába foglalja. Ennek 
megfelelően a KKK továbbra is nagy erőfeszítéseket tesz a változatosabb lehetőségek 
megteremtésére, a kulturális értékek cseréje és a kölcsönös megértés erősítése 
érdekében a magyar és a koreai nép között.

(Fotó: Pettendi Szabó Péter)

Kim Jae Hwan, a Koreai Kulturális 
Központ igazgatója az elmúlt évek 
fejlődéséről, tapasztalatairól



Sorsokat
támogat

Felkaroló Egyesület
A  Felkaroló Egyesület: az ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény támogatója.
A Felkaroló Egyesület alapítója:  ELTE Gyakorló Óvoda és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tantestülete és 
az ellátott gyermekek szülei.
A Felkaroló Egyesület tevékenységének célja:
- Segíteni az intézményünkben ellátott gyermekek magas színvo-
nalú, eredményes fejlesztését.
- Segítséget nyújtani a terápiák, fejlesztési módszerek és eszközök 
bővítésében.
- Támogatni a gyermekek számára szervezett programokat (pl. 
játszóház, szülőklub, állatasszisztált terápia, „Indiántábor”, só 
terápia, stb.).
- Megvalósítani a tehetséges gyermekek képességeit kibontakoztató 
programokat (pl. iskola előkészítés, művészetterápia, stb.).

- Támogatni érzékenyítő programok szervezését, kiadványok 
készítését, terjesztését.
Ön hogyan segíthet?
Az egyesületet, mely az intézmény munkáját támogatja, egyéni 
adományával (anyagi, tárgyi vagy szolgáltatás) segítheti. Az 
adomány mértékétől függően Ön bronz, ezüst, arany vagy platina 
fokozatú pártoló tag lehet.
Amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, keressék dr. 
Vajdáné Kutas Csillát, az egyesület alelnökét (III. emelet, Katica 
csoport, telefon: 06 1 461-3749)
További hasznos információk:
A Felkaroló Egyesület elnöke: Rosta Katalin
A Felkaroló Egyesület működési helye: 
1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
Számlaszáma: 65100149-11386254
E-mail címe: felkarolo2013@gmail.com, 
telefonszáma: 06 1 461-3746

A Kia világszerte arra törekszik, hogy 
hozzájáruljon a működési területein 
élő közösségek fejlődéséhez, 
boldogulásához. 

Ugyan mi lehetne nemesebb feladat, 
mint azokat támogatni, akiknek a 
legsérülékenyebb gyermekek jövője 
lebeg a szeme előtt?



Beszédes
számok

Csak ötajtós karosszériával érhető el az új Picanto, a 
sportosabb megjelenést kedvelőknek mostantól már a 
GT Line kivitelt is ajánlja a Kia

Nem csak Európa, 
de a hazai vásárlók
egyik kedvenc 
kompakt SUV-ja is a 
Sportage – idén az 
„Az Autó” szaklap 
olvasói megválasz-
tották az Év inter-
netes autójának

Népszerű céges autó 
az Optima, közel 
négyszer többet 
adnak el belőle 
itthon flottában, 
mint magánvásár-
lóknak. A csúcsmo-
dell GT-t 245 LE-s 
benzines turbómotor 
hajtja, a tölthető 
hibrid kombi, a 
Sportswagon PHEV 
első példányai 
ősszel érkeznek meg 
a Kia márkakeres-
kedésekbe

Sok vásárló modern
autóról alkotott 
elképzelésével talál-
kozik a hibrid Niro 
crossover koncep-
ciója. Már tavaly is 
szép sikereket ért el,
idén ez a hullám 
még magasabbra 
törhet: az első 
negyedévben több 
mint tízezren válasz-
tották maguknak 
Európában

Európában fejlesz-
tették és helyben, a 
szlovákiai Zsolnán 
is gyártják a cee’d 
összes változatát. 
A modell a magán 
vásárlók harmadik 
legnépszerűbb autója
idehaza a C-szeg-
mensben, a legspor-
tosabb kivitel az 
izgalmas színekben 
rendelhető, három-
ajtós pro_cee’d GT

Európában és Magyarországon is jól startolt a vadonatúj 
Rio. Biztonsága osztályelső, piacvezetőként rendelkezik 
gyalogosfelismerő autonóm vészfékezővel

Lendületben van a Kia: az első negyedéves
 értékesítési eredmények alapján, a márka

 2017-ben mind az európai, mind
 a hazai piacon növelni tudta részesedését.
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Együtt a csapat: 
hátul balról jobbra 
Juhász Ákos, Szabó 
László és Ujvári 
Zoltán (KMH), 
Szőke Imre (Kia Vác), 
tőle jobbra Forgács 
Tibor (Kia Debrecen) 
és Gyurákovics 
Dávid (Kia Baja) 
áll. Az autó előtt 
balra Panda László 
(Kia Békéscsaba), 
jobbra Dudás Zsolt 
(Pappas Autó Szeged) 
látható. Jobb oldalon 
hátulról előre Zalán 
Péter (Pappas Autó 
Budapest), Erdei 
Miklós (JP Autó 
Nyíregyháza) és Be-
recz László (Pappas 
Autó Budapest) áll, 
mellettük jobb szélen 
Bródi Sándor (KMH)

Apró, de nagyon 
fontos részlet, hogy a 
munkafelvételnél 
rögtön védőhuzat 
kerüljön az ülésre 
– a szerviztanácsadó 
kolléga sem ezt, sem 
a munkaruházat 
viselését nem felej-
tette el

Az igazi 
győztes 
az ügyfél

A harmadik 
Kia szerviz-
tanácsadói 
verseny dön-
tőjét ezúttal 
Kecskeméten 
rendezte meg 
a márka 
importőre, a 
győztes kolléga 
nyíregyházi 
márkakeres-
kedésből 
érkezett.

Zajlik a szerepjáték, a szerviztanácsadó az elkészült járműről, az 
elvégzett munkákról ad részletes tájékoztatást az ügyfélnek, a 
háttérben a KMH szakembere figyeli és pontozza a folyamatot

Speciális, kimondottan oktatásokhoz forgatott gyári filmeket kellett 
elemezni, majd egy komoly tesztet kitölteni – természetesen időre. 
A tablet már mindennapos munkaeszköznek számít, a versenyzők is 
ilyen mobileszközt használtak

Erdei Miklós sorszámot húz a gyakorlati 
feladatok előtt – itt, a félidőben még nem tudhatta, 
hogy ő lesz a 2017-es SASC győztese

Profi módon imitált környezet: székek, munkaasztal, a fogason 
márkaemblémás munkaruha (használni kellett), promóciós 
anyagok, a háttérben egy új Carens. Ez volt a gyakorlati rész 
első állomása, ahol a munkafelvétel zajlott, egy másik ilyen 
állomáson pedig az átadás



Rajtceremónia a 
Hungaroringen

Utolsó pillanatok 
a rajt előtt

Baj van: közvetlenül a futam előtt kellett katalizátort cserélni. 
A szerelők vették az akadályt

Petra sokat csatázott, a fiúk a skalpját akarták, de ő nem adta

Koccanás a 12-es autóval, megesik az ilyesmi. 
Az autó nem sérült súlyosan, de Adri büntetést kapott

Méregzsákok
A Picanto versenyautókkal futó nemzetközi Kia Lotos Race 20 fős mezőnyében két magyar 

hölgy is rajthoz áll a Sun Aqua Kia Racing Team színeiben.



Petra sokat csatázott, a fiúk a skalpját akarták, de ő nem adta

Vogel Adrienn és 
munkahelye, a 
44-es rajtszámú 
Kia Picanto ver-
senyülése 
(fotó: Dominik 
Kalamus)

Krajnyák Petra a 
77-es rajtszámú 
Kia Picantóval 
versenyez, a 7-es 
a szerencseszáma
(fotó: Dominik 
Kalamus)

Húszfős a Kia 
Lotos Race mező-
nye, nagyon 
alacsony az átlag-
életkor, sok fiatal-
nak ez az első 
kupás szezonja 
(fotó: Dominik 
Kalamus)

Vogel A

Születési idő: 1997. november 29.
Nemzetiség: magyar
Magasság 160 cm
Súly: 45 kg
Kedvenc étel: Carbonara spagetti
Kedvenc ital: limonádé
Hobbi: lovaglás
Szerencseszám: 7

Születési idő: 1982. december 30.
Nemzetiség: magyar
Magasság 164 cm
Súly: 51 kg
Kedvenc étel: Rib eye steak
Kedvenc ital: tonik
Hobbi: snowboard
Szerencseszám: 44

Krajnyák Petra

Vogel Adrienn



Jó a karosszéria 
átláthatósága, nagyok 
az üvegfelületek. 
Alapáras volt egykor 
a tetősín. A 15 colos 
felniken guruló kombi 
rugózási komfortja 
kiváló

Sok funkciót telepí-
tettek a kormányra, 
de ez nem zavaró. 
A középkonzol 
keskeny, rugalmas 
pereme nem fájdítja 
meg a neki támasz-
kodó lábszárat. 
A pult divatos és jól 
áttekinthető

Divatos forma, emelkedő övvonallal, mindkét oldalon osztott 
terű, jó képet adó külső tükrökkel. A fényszórók nem 
mattultak be

Hibátlan a 
pedálrend, 
tágas a 
lábtér

Kényelmes, jó 
oldaltartású fotelek. 
Puha a középső 
kartámasz, alatta 
mély üreg bújik meg

Minden irányban 
tágas a második 
sor, jól formázott 
a háromszemélyes 
pad

Kényelmes, jó 
oldaltartású fotelek. 
Puha a középső 
kartámasz, alatta 
mély üreg bújik meg

Minden irányban tágas a második sor, jól formázott 
a háromszemélyes pad

Tartóselem

Csendes és csak alig érezhetően rezonál a közöscsöves dízel, 
amelynek szerviz periódusa hosszú, 30 ezer km

Sínben fut a raktérfedő 
roló, könnyű kezelni és 
kivenni. A padló alatti 
üregek sok apróságot 
elnyelnek

Rengeteg holmi elfér a síkokkal határolt térben, az SW jól 
kihasználható autó, a 40:60 arányban osztott támlákat 
egyszerű elfektetni. A teljes kapacitás 1642 liter!

Családi és �ottás használatra is 
nagyszerű választás a Kia cee'd 
kombi változata, amely
tartósságból is jelesre vizsgázik.



Több króm 
keretezi a 3D 
hatású új 
hűtőmaszkot. 
Panoráma 
üvegtetővel még 
több fény juthat 
a tágas utastérbe

Fényes fekete helyett szénszálas díszítőelemek is 
válaszhatók, utóbbiak látványosan kiemelik a világos bézs 
színű műszerfal formáját. Sok a rakodóhely, a kormány fűthető, 
a kilátást oldalra kis háromszögablakok is segítik

Kia cee’d

Kia Rio

Kia Niro

Kia Sorento

Kia Picanto

Kia Sportage

Gondtalan autózás

Kia Optima

A Kia 
Flottakezelés 
szolgáltatása 
optimalizált, 
átlátható és 
gazdaságos 
mobilitási 
megoldást 
kínál a kis- 
és közép-
vállalatok 
számára 
- akár egyet-
len autó 
esetén is.



Több króm 
keretezi a 3D 
hatású új 
hűtőmaszkot. 
Panoráma 
üvegtetővel még 
több fény juthat 
a tágas utastérbe

Fényes fekete helyett szénszálas díszítőelemek is 
válaszhatók, utóbbiak látványosan kiemelik a világos bézs 
színű műszerfal formáját. Sok a rakodóhely, a kormány fűthető, 
a kilátást oldalra kis háromszögablakok is segítik

Közeledve a célhoz, 
előre jelezhető volt 
a megállás a kijel-
zőn, így a taxi 
mögött haladók 
felkészülhettek a 
sávváltásra

Fizetéskor is bizton-
ságban volt a vezető, 
nem kellett kiszállnia, 
sem az oldalablakot 
leengednie

Széria kivitelű Rondo 
műszerpult, a vezető-
nek fix középső kartá-
masz és pohártartó is 
jutott, jobbról és há-
tulról plexi nyújt vé
delmet. Navigációs 
rendszert nem szerel-
tek be

Kerekesszékből könnyű 
átülni a kifordított 
ülésre, amely fűthető

Kiszállásnál matrica 
figyelmeztetett a 
kerékpárosokra, a 
tükörbe pillantva 
könnyen lehetett 
ellenőrizni a forgalmat

Modern tájékoztatás: 
az utasok könnyen 
hozzájutottak a 
legfontosabb infor-
mációkhoz

Közlekedj
okosan!

Taxinál különösen 
előnyős egy tágas 
utasterű, nagy 
belső magasságú 
egyterű karosszéria. 
A tetőkijelző éppen 
szabadot jelez és 
mutatja, hogy az 
autó mozgássérült 
utast is fel tud 
venni

Tíz éve, New Yorkban 
mutatkozott be a Kia Motors 
America különleges taxija.



Szállodai szolgáltatások felsőfokon

Szállodák  
Magyarország 
legnépszerűbb 
városaiban

s4yhotels.hu optimumhotels.hu

Magas szintű szállodaüzemeltetés - 
országos hálózattal

Service 4 You Hotel Management
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Tel: +36 1 792 2950 
info@service4you.hu  |  www.service4you.hu

++KIA_S4Y_egesz_oldal_212x279mm.indd   1 5/24/2017   4:09:34 PM




	Demo dupla oldal 01
	Demo dupla oldal 2-63B LR
	64 LR3

