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Kedves Olvasó!
Ez a lapszám most kicsit más. Ahogy az életünk is egyik 
napról a másikra lett más – nem is kicsit. Ami azonban 
nagyon fontos: más lett, de nem ért véget! Újratervezünk, 
mert újra kell terveznünk, de mindenre van jó 
megoldás! Ha pedig betartjuk a szabályo-
kat, ha elfogadjuk, hogy most néhány hétre 
az otthonunk az új és szinte kizárólagos 
életterünk, annál előbb térhetünk vissza 
régi, szeretett megszokásainkhoz. Hogy 
ez így lehessen, a MOL, mint javarészt 
az emberek mobilitásából élő válla-
lat nevében is azt kérem: maradjon 
mindenki az otthonában, mi pedig 
igyekszünk minél több hasznos, 
ötletes, szórakoztató és praktikus 
tippet adni ahhoz, hogy miként 
éljünk a négy fal között is kultúrá-
ban, sportban, élményekben és 
nem utolsósorban inspiráló ter-
vekben gazdag életet.

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Kedves Vásárlónk!
A koronavírus okozta helyzetben érdemes átgondolni a korábban eltervezett 

utazásaidat. Ha azonban mégis utaznod kell, biztos lehetsz benne: mi a MOL-nál 
azon dolgozunk, hogy garantáljuk a biztonságodat és kényelmedet, fenntartsuk 
a napi működés feltételeit és kiszolgáljuk az utazással kapcsolatos igényeidet. 

Továbbra is vállaljuk, hogy vigyá-
zunk vásárlóinkra utazásuk során, 

így jelenleg a felkészülésre és a meg-
előzésre fókuszálunk, hogy a lehető leg-
magasabb szinten garantáljuk az ügyfe-
leink és munkatársaink egészségét és 
biztonságát. Ennek megvalósítása érde-
kében kiskereskedelmi szakértőkkel és 
egészségügyi tanácsadókkal közösen 
listát készítettünk azokról az intézkedé-
sekről, amelyek a fertőzések megelőzé-
séhez szükségesek:

A lehető legmagasabb higiénia érdeké-
ben felszereléseket és eszközöket osz-
tottunk ki. Az üzemanyagtöltő pisztolyo-
kat rendszeresen tisztítjuk, és kérésre 
kesztyűt is biztosítunk a készlet erejéig. 

Kérésre azonnal kisietünk, és segítünk, 
ha kell, illetve LPG tankolásakor továbbra 
is közreműködünk személyesen.

Üzleteink sűrűn használt felületeit , 
különösen a mosdókban és az étke-
zőhelyiségekben, minimum óránként 
fertőtlenítjük.

A kasszák felett elhelyezett LCD-moni-
torokon folyamatosan futnak a megelő-
zés módszereit bemutató információs 
anyagok. 

Kollégáink rendszeres tréninget kapnak 
a teendőkről, mind a 18 000 kiskereske-
delmi munkatársunkkal napi kapcsolat-
ban állunk, és a legjobb gyakorlatokat 
megosztjuk a hálózatban.

Gasztrokínálatunkat átalakítottuk, első-
sorban az előre csomagolt élelmiszere-
ket biztosítjuk. Pékárut szintén becso-
magolva kínálunk.

Kávékínálatunk változatlan, ugyanakkor 
a kávékat higiéniai okokból csak újrahasz-
nosítható papírpohárban szolgáljuk ki. 

A shopok, mérettől függően, a meg-
szokottnál kevesebb vásárlót enged-
nek be egyszerre, és kollégáink minden 
lehetséges esetben tartják az 1 méteres 
távolságot a vásárlóktól.

Az automata kávégépek érintőképer-
nyőit sűrűbben fertőtlenítjük, használa-
tukhoz egyszer használatos kesztyűket 
is biztosítunk vásárlóinknak.

A mosdóhasználatot ingyenessé tettük 
az egész régióban. 

A MOL folyamatosan figyeli a biztonsági intézkedések betartását, 
és szükség esetén továbbiakat is bevezethet vásárlóink és csa-
ládjuk védelme érdekében. Őszintén köszönjük, hogy bizalmad-
dal megtiszteled munkatársainkat és cégünket.

RATATICS PÉTER,
A MOL MAGYARORSZÁG  
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA
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Elektromos Dacia
A Kínában forgalmazott Renault 
City K-ZE kisautón alapul a Dacia 
első elektromos járműve, a Spring 
Electric tanulmányautó. A jövőre 
érkező szériaváltozat WLTP-ciklus 
szerinti hatótávolsága meghaladja 
majd a 200 km-t.

Megújult az E-osztály
A dizájn szempontjából a frontrész 
és a hátsó rész átrajzolásával 
újult meg a Mercedes-Benz 
E-osztály, amely fejlettebb 
technológiát kapott az utastérben. 
A motorválasztékot további 
hibrid változatokkal bővítették 
és újdonság a 3,0 literes, 
hathengeres erőforrás is.

Hibrid Octavia RS
A Skoda bemutatta az Octavia 
csúcsmodelljének hibrid verzióját: 
az RS iV hajtásrendszere 
1,4 literes TSI-motorból és egy 
elektromos erőforrásból áll, 
az összteljesítmény 245 LE. 
A sportos limuzin végsebessége 
225 km/h.

Óriás-SUV a Volvótól
Még nagyobb SUV-modellen 
dolgozik a Volvo, az XC90 
fölé érkező jármű a BMW X7 
és a Mercedes-Benz GLS 
konkurense kíván lenni, főleg 
az észak-amerikai piacon.

röviden

McLaren 765LT
A márka folytatja a Longtail-sorozat 
bővítését , a széria legújabb tag ja 
a  720S modell hosszított változata. 
A  765LT elsősorban a karbonszá-
las aerodinamikai csomaggal tűnik 
ki , amelyhez természetesen ak tív 
hátsó szárny is tartozik. Az alapmo-
dellhez képest 79 kg-os tömegcsök-
kentést értek el, a 4,0 literes, V8-as 
turbómotor teljesítménye pedig 755 
lóerőre nőtt, így a brit sportautó 2,7 mp 
alatt gyorsul fel 100 km/h-ra, végsebes-
sége 330 km/h. A 765LT stílusosan 765 
példányban készül majd.

BAC Mono 
Az együléses, szélvédő nélküli sportautó legújabb 
generációja tipikus „hétvégi versenyző”: a legna-
gyobb élményt zárt versenypályán nyújtja, de nem 
kell tréleren elszállítani oda, hiszen közúton is hasz-
nálható, sőt: teljesíti az EU6D kibocsátási szab-
ványokat. Az elődjéhez képest organikusabb és 
a cápaorrnak köszönhetően sportosabb karosszéria 
332 LE teljesítményű, 2,3 literes turbómotort takar. 
Az 570 kg össztömegű utcai versenyautó keve-
sebb, mint 3 mp alatt éri el a 100 km/h sebességet.

Aston Martin V12 Speedster
A különleges modellekre szakosodott 
Q divízió 88 darabot készít a tető és 
szélvédő nélküli sportautóból. A DBS 
Superleggera és Vantage modellek ele-
meit felhasználó, karbonkarosszériás 
és alumíniumplatformos V12 Speedster 
21 colos keréktárcsái mögött karbonke-
rámiás fékek dolgoznak. Az 5,2 literes 
motor 690 LE teljesítménye 300 km/h 
végsebességet és 3,5 másodperces szá-
zas sprintet biztosít. A pilótafülkében bőr, 
króm és alumínium felhasználásával tet-
ték elviselhetővé a menetviszonyokat.

Bentley Mulliner Bacalar 
A Bentley házi karosszériaépítő műhe-
lye, a Mulliner által megalkotott roads-
ter a márka első kétüléses autója 1930 
óta. A tavaly bemutatott EXP 100 GT ta-
nulmányt idéző jármű 12 darabos limi-
tált szériában készül és egyben több 
hasonló, jövőbeni projekt hírnöke. A 1,5 
millió fontos autó fényűző belső terébe 
egyenként mintegy 150 ezer öltéssel 
varrt bőrülések kerültek, a fenntartha-
tóság jegyében a műszerfal fabetétei 
ötezer éves, természetes módon kon-
zerválódott mocsári tölgyből készül-
tek. A jól ismert, W12-es, 6,0 literes tur-
bómotor teljesítményét 695 lóerőre 
növelték, maximális forgatónyomaté-
ka 900 Nm és 8 fokozatú duplakuplun-
gos váltón keresztül hajtja a 22 colos 
kerekeket.

Teljesítményhez a forma
Az angol gyártók mindig is értettek az elegancia és a nyers  
erő ötvözéséhez – ezt a legújabb limitált kiadású, illetve kis 

szériás sportautók is bizonyítják.

Morgan Plus Four
Bár első, sőt második pillantásra sem látszik, gyakorlatilag for-
radalmian új modellt mutatott be a Morgan. A Plus 4 hetven 
évig volt a brit manufaktúra bázismodellje, és bár a forma alig 
változott, az alumíniumplatformra épülő új generáció 97 száza-
lékban új elemekből áll. A fejlődést a BMW-től átvett 2,0 literes 
turbómotor is jelzi, amelynek 255 LE teljesítménye 4,8 másod-
perces százas sprintet tesz lehetővé a nyolcfokozatú automata 
váltóval. Emellett hatsebességes kézi váltó is rendelhető.

autós hírek
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Végtelen variálhatóság
Az említett 150 lóerős erőforrás mel-
lett – ez egyébként globális darab, 
hiszen megtalálható nemcsak a márka 
egyéb típusaiban, de még Renault-kban, 
Nissanokban és Mercedesekben is – 
a Duster többi motorváltozatára szintén 
jellemző a gazdaságosság, ahogy a tiszta 
üzemmód is. A motorpalettáról nem vet-
ték le a dízeleket, a 115 lóerős Blue dCi 
remek partner a hétköznapokban úgy 
két-, mint négykerék-meghajtással. De 
választhatjuk a benzines erőforrások 
alapjául szolgáló 100 lóerős, 999 köb-
centis motort is, vagy a 150 lovas nagy-
testvért és az LPG-gázos meghajtással 
kiegészített változatot – e sokszínűség 
egyértelműen mutatja, hogy a gyárban 
igyekeztek minden igényt lefedő kínála-
tot összeállítani. Ami vonatkozik a Duster 
felszereltségére is. Az egészen egyszerű 
célszerszámtól a minden földi jóval ellá-
tott csúcsmodellig kedvére válogathat 
az ügyfél, és ha arra van szükség, ebbe 
a Daciába valóban minden rendelhető, 
ami ma az autóiparban reális elvárás-
ként felmerülhet. A mindenre kiterjedő 
aktív és passzív biztonsági arzenál mel-
lett a vezetőt segítő berendezések gar-
madája szintén teljes, és okoseszközein-
ket is pillanatok alatt csatlakoztathatjuk 
az Android Auto és Apple CarPlay lehe-
tőségeknek köszönhetően.

Állja a sarat
Évek óta látjuk, hogy a Dacia márka levetkőzte a generációkkal és rendszerekkel 
ezelőtti sztereotípiáit, ám így is mindig rácsodálkozunk, hogy a Duster mennyire jó 

autó. Az ár-érték arányáról nem is beszélve.

Jó kilátások
A Dacia Duster tehát műszakilag korszerű és szé-
les határok között konfigurálható autó, ám ami egy-
ből szembetűnik és meghatározza az első benyomást, 
az a formája. Az utóbbi években ugyanis kifejezet-
ten vagány járművekkel örvendeztették meg a pia-
cot a gyár formatervezői. És itt nem egyfajta „ahhoz 
képest” vagányságról van szó. A Duster kasztnija 
önmagában és önmagáért mutatós, masszivitást 
sugalló arányai és terepjárós felépítése egyéniséggel 
ruházza fel a divat-SUV-k között. Ráadásul ez a forma 
lehetővé teszi a kiemelkedő praktikusságot és hasz-
nálhatóságot is. A Dusterben utazva nem zavarják az 
utasok térérzetét és komfortját öncélúan hajló karosz-
szériavonalak, mindenki kényelmesen elfér és ki is lát, 
ahogy a csomagoknak is jut bőven hely.
Korszerű és jó árú autót keresve tehát nem mehetünk 
el szó nélkül a Dacia Duster mellett, annál is kevésbé, 
mert egyszerre képes hatni az észre és a szívre is. 
Most ráadásul a 15th Celebration ünnepi kiadás is jó 
ajánlat, érdemes kipróbálni.

Motor 2 benzines (LPG-vel is), 1 dízel

Lökettérfogat 999-1461 cm3

Max. teljesítmény 74-110 kW/100-150 LE

Max. forgatónyomaték  160-260 Nm

Méretek (hossz./szél.) 4341/1804 (tükrökkel 2052) mm

Tengelytáv (2WD/4WD) 2674/2676 mm

Csomagtartó térfogata  376-445 liter

Legnagyobb sebesség  168-202 km/h

Gyorsulás (0–100 km/h)  9,7-14,4 s

Gyári kombinált fogyasztás  4,9-8,2 l/100 km

Alapár  3 299 000 forint

Aki kicsit is jártas az autók világában, az tudja, 
hogy a  Daciát új jávarázsolta a  Renault-
házasság. A kívánatosra faragott márka az ész-

szerűség, a nyugalom, a használhatóság és a megbíz-
hatóság biztos pontja a sokszor bohókás divattermékek 
végeláthatatlan piacán. A típuspalettán végigszaladva 
tisztán látszik: a Dustert valós, hétköznapi igények 
kielégítésére tervezték. Ez persze korántsem jelenti azt, 

hogy például a legújabb modellváltozat ne lehetne 
vágyakozás tárgya, sőt, aki kipróbálja a legújabb, 1,33-
as TCe négyhengeres erőforrással, szinte borítékolha-
tóan a hatása alá kerül. Ezzel a motorral ugyanis kife-
jezetten fickós a Duster, emellett minden részletében 
annyira egyértelmű, korszerű és barátságos, hogy ha 
az autóvásárlás nem lenne szubjektív műfaj, az észér-
vek mentén mindenki ilyet venne.

A Dacia Duster műszakilag 
korszerű és széles határok között 
konfigurálható autó.

autóteszt
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1.
 
„Tanuljuk meg” a kocsit, amellyel közlekedni 
fogunk! Igen, akkor is, ha évek óta ugyanaz a csa-

lád batárja, fontos a tapasztalataink felfrissítése: például 
arról, hol fog a kuplung, vagy milyen a szervo rásegítése. 
Ne az éles forgalomban érjenek meglepetések!

2.
Ha új autóval van dolgunk, ne sajnáljuk az időt 
annak áttanulmányozására! Próbáljunk ki minden 
vezetéstámogató berendezést, használjuk a kézi-

könyvet, nagy a valószínűsége ugyanis annak, hogy 
a beépített rendszerek nagy részéről még nem is hal-
lottunk, az viszont – még gyakorlott sofőröknél is – rop-
pant veszélyes, ha vezetés közben igyekszünk megfej-
teni az egyes funkciókat.

3.
Nézzünk utána, változott-e a KRESZ, amióta nem 
vezettünk! A múlt évben például több módosítást 
és változást is beiktattak a szabályrendszerbe – 

még szerencse, hogy az interneten mindez könnyen 
nyomon követhető.

4.
Ha nagyon régen nem autóztunk, a barátoktól 
igénybe vett segítség helyett – tekintve, hogy 
a rutinozás könnyen parázs vitákat is szülhet – 

forduljunk oktatóhoz, és számoljunk vele, hogy hosz-
szabb kihagyás után akár 20–30 órára is szükségünk 
lehet, mire kellő rutint szerzünk.

5.
Szerezzünk újra rutint, de ne rögtön a forgalom-
ban! Ismétlés a tudás atyja, zárt vagy gyér for-
galmú területeken, például üres parkolókban vagy 

nyilvános rutinpályán gyakoroljuk be a legalapvetőbb 
vezetési fogásokat (indulás, megállás, parkolás) is!

6.
Amennyiben komolyan csorbult az önbizalmunk, 
kérjünk profi segítséget! Az oktatók szívesen 
adnak újrakezdő-órákat, sőt ma már léteznek 

pszichológiai alapú tanfolyamok kifejezetten önbiza-
lomhiánnyal küzdő hölgyek számára is.

7.
Megéri a befektetett pénzt, ha jelentkezünk egy 
váratlan forgalmi helyzeteket felvonultató veze-
téstechnikai tréningre. A kontrollált körülmények 

közötti, instruktor által segített gyakorlás megfizethe-
tetlen előnyökhöz juttathat a mindennapi forgalmi 
helyzetekben.

8.
Fontos, hogy ne legyünk „megúszósak”. 
Vezessünk éjjel és rossz időjárási körülmények 
között is, mivel ha mindig igyekszünk elkerülni az 

ilyen helyzeteket, könnyen pórul járhatunk egy váratlan 
vihar esetén, vagy ha ránk ereszkedik a sötétség.

9.
A túl lassú vezető legalább olyan veszélyes, mint 
a gyorshajtó. A városi, a lakott területen kívüli és 
az autópályán történő vezetés merőben eltér 

egymástól, ezért törekedjünk arra, hogy minden köz-
lekedési szituációt minél hamarabb begyakoroljunk. 

10.
Lényeges, hogy ne csupán egyetlen, jól 
ismert útvonalon autózzunk (például iskola–
otthon), és sose vezessünk rutinból! Bármikor 

adódhat olyan helyzet, hogy le kell térnünk a megszo-
kott útvonalról, és ilyenkor nem jó útitárs a pánik.

Újrakezdő vezetők 
tízparancsolata

Ez az időszak most az otthon maradásról szól, mégis sokan várjuk már azt a pillanatot, 
amikor újra szabadon közlekedhetünk. Akár újrakezdő vezetőként is, nemcsak hetek-

hónapok, de sokszor évek kihagyásával. Tippjeinket a régi-új sofőröknek ajánljuk.

Dacia Duster  
LPG-modellek 

A Dacia ajánlásával dacia.hu

*A feltüntetett kezdőár Dacia Duster TCe 100 LPG Essential verzióra vonatkozik 2020. március 13. napjától visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.
**Az első 300 db Dacia Duster TCe 100 LPG vásárló részére 100.000 Ft értékű MOL Gift Card ajándékkártyával, a MOL általános szerződési feltételei szerint. Dacia Duster TCe 100 LPG 
Essential vegyes fogyasztás l/100 km: 6,4–8,2; CO2-kibocsátás g/km 128–149. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 
rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá 
az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. 
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. Részletek a Dacia Márkakereskedéseknél! A képek illusztrációk.

Dacia Duster LPG-modellek   
most 100 000 Ft értékű  MOL ajándékkártyával!**

már  

3 799 000 Ft-tól!*

DAC20_LPG-Duster-MOL_Print-Fresh_Magazin_210x297-v2.indd   1 2020. 03. 10.   17:16
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Bánjunk jól egymással!

Gyakran a legváratlanabb pillanatban derül fel az arca. E-zajról, felelősségről, 
emberi kapcsolódásokról, a húsvétról és az útra kelésről beszélgettünk 

a mentálhigiénés szakemberrel.
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Névjegy 
Pálferi, Feri atya. Római katolikus pap, 
mentálhigiénés szakember. 1966-ban született 
Budapesten, fiatalkorában válogatott kerettag 
atléta, magasugró országos bajnok (1987). 
1996-ban szentelték pappá, Terézvárosban, 
Rákoskeresztúron, majd Óbudán szolgált, jelenleg 
az angyalföldi Szent Mihály Plébánia lelkipásztora. 
Pályafutása kezdetétől heti rendszerességgel tart 
hittanórákat, valamint előadásokat pszichológia, 
teológia és mentálhigiéné témakörben. 2005-től a 
SOTE Mentálhigiéné Intézetének tanára.
2019 őszén jelent meg hatodik könyve Ami 
igazán számít – Hogyan bánjunk jól magunkkal 
és másokkal? címmel. Prima Primissima 
közönségdíjas, 2011-ben megkapta a Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkeresztet.

Nahát! Egy Star Wars képeskönyv!
Karácsonyra kaptam ajándékba, a Galaktikus atlasz. 
Gyerekként lenyűgözött a film, és benne Yoda mester.

Akkor egy karácsonyi emlék már biztosan van. 
Milyenek voltak a húsvétok?
A szüleim vasárnap éjszaka a lakás különböző pontjain 
apró ajándékokat rejtettek el, és amikor hétfőn reggel 
felébredtünk az ikertestvéremmel, nekiláttunk ajándé-
kokat keresni. Addig kutattunk, amíg mindet megtalál-
tuk, meg versenyeztünk is, ki talál többet. Óvodások 
voltunk, és ez kétségtelenül nagyszerű élmény volt.

És az első húsvéti lelki élménye?
A nyolcvanas évek közepének Magyarországán az 
ünnepi szentmiséken átéltem azt, hogy azoknak, akik 
ott vannak, a húsvét tartalma, jelentése és jelentősége 
lényegi és az életüket ez alapján szervezik. Nagyon 
sok férfi volt jelen, ami húszévesen ráébresztett: 
a kereszténység nem idegen egy életerős férfitól sem.

Ez a korábbi tapasztalatai tükrében volt meglepő?
Nincsenek korábbi tapasztalatok, a szüleim nem vol-
tak vallásgyakorlók. Elképzeléseim, hiedelmeim vol-
tak – és izgalmas volt látni, hogy a valóság azoknál 
sokkal árnyaltabb és igazabb.

Mit kezdünk ma, 2020-ban ezzel az ünneppel?
Azt gyanítom, ma a húsvét egyik leginkább megragad-
ható, sokak számára jelentőséggel bíró rétege az élet-
tel kapcsolatos. A klímaváltozás és/vagy a koronavírus- 
járvány miatt joggal elkezdtünk aggódni az életért, az 
életünkért. Nagyon eleven a tapasztalat arról, hogy az 
élet törékeny, ami magával hoz egy kérdést: mit tehe-
tünk azért, hogy mégis viruljon? Amit teszünk, vajon 
elég-e? Ha ki nem is mondjuk, akkor is birkózunk az 
elmúlás gondolatával. Tulajdonképpen attól, hogy a 
téma ennyire elevenné és személyessé vált, előttünk 
a lehetőség, hogy minőségi válaszokat adjunk, és 
elmélyítsük magunkban a kérdést.

Mi a kérdés? Hogy miért kelek fel reggel?
Pontosabb, hogy kiért, kiként akarok élni? Ha ezt a fel-
vetést alaposan átgyúrom a saját életemen, a legke-
vésbé valószínű, hogy valahol legvégül arra találjak, 
hogy az élet az egymással folytatott öldöklő küzde-
lemről szól. Ide kevesek lyukadnak ki, az emberi lélek 
ugyanis előbb-utóbb pozitív tartalmakat kezd el a fel-
színre hozni. Ezt gondolom a húsvét aktualitásának: 
eljutni addig a pontig, ahol már a pozitív tartalmakat 
találjuk, és azon töprengünk, hogyan lehetünk mások 
javára, és mi szolgálja az életet bennünk és körülöttünk.

A közösség tud abban segíteni, hogy eljussunk ide?
Az ember lényegileg társas lény, tudatos és nem 
tudatos módokon kapcsolódunk egymáshoz. Ez 
alól még a magányos farkasok sem kivételek – csak 
náluk a nem tudatos módokból van több.

A mai e-zajban, a fiatalabb generációk körében 
lehet közösséget teremteni az ünnepek révén?
Az egészséges emberi lélek igényli a másik embert, 
beleértve a testi közelségét is. Ha – főképp a korai 
életszakaszokban – okoseszközök helyett szemé-
lyekkel találkoznak a gyerekek, a lelkük elég egész-
séges alapra kerülhet. A nehézség abból fakadhat, 
ha személyek helyett tárgyakat kapunk.

Mindegy, milyen tárgyat? 
Az okos, képernyős eszközök rafináltabban tesz-
nek minket érzéketlenebbé. Az eszközfüggőségben 
megsérülhetünk annyira, hogy már nem érdekelnek 
minket különösebben az emberek. Alig vagy egyálta-
lán nem éljük át a belső motivációt arra, hogy mások-
kal legyünk, hogy adjunk, hogy örüljünk az együttlét-
nek. Használhatunk eszközöket, de ne személyekkel 
való közvetlen kapcsolattartás helyett.

Mit akarunk pótolni az eszközeinkkel? 
A ma embere általában krónikus stresszben él. 
Feszült, gondterhelt, úgy érzi, mindig nagyon sok 
ügy van a nyakában. Az állandó nyomás alatt ösztö-
nösen kutatja a lélek egyensúlyát, és gyakorta mire 
talál rá? A függőségekre – mert ezekkel nagyon 
gyorsan élvezetekhez juthat. Rövid távú egyensúlyo-
kat gyorsan létre lehet hozni evéssel, online tartal-
makkal, közösségi hálóval, alkohollal, csakhogy hosz-
szú távon ezek éppen attól az emberibb tényezőtől 
vonnak el minket, amire igazán vágyunk, vágynánk.

Mosolyog.
Mert minden nehézség ellenére olyan sok szépség 
van a világban vagy egy másik emberben, hogy azt 
nehéz mosoly nélkül kibírni. Elmondom, mi jut erről az 
eszembe. Ha egy másik emberrel vagyok, az a reali-
tás, hogy a másik egy értékes emberi lény. És csak raj-
tam múlik, hogy az adott helyzetben kapcsolódok-e 
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az ő értékes voltához. Szinte nincs is másra szüksé-
günk, mint ezt tudatosítani, előtérbe hozni. A családte-
rápiás szakirodalom egyik jópofa gyakorlata szerint az 
okos ember tart a zsebében három jó történetet a fele-
ségéről/férjéről. Miért? Mert amikor benne vagyunk 
egy konfliktusban, gondolhatom őrjítőnek, idegesí-
tőnek vagy unalmasnak a másikat, de attól még az a 
valaki, férjem/feleségem, akit egyébként szeretek és 
nagyra értékelhetek, akihez mindig közöm lesz. Erre 
emlékeztethet minket az a három történet.

Szeressük egymást és pont. Közhelyes.
Lehet – de mi a lényegi tartalma? Az, hogy bánjunk 
egymással jól. Akár azt is megengedhetem magam-
nak, hogy nem kedvelem a másikat – de attól még jól 
bánhatok vele! Ezt nagyon fölszabadítónak találom.

Ez magas léc. Általában leverjük.
A nehézséget az okozhatja, hogy ha megharagszunk 
valakire, az esetek túlnyomó többségében elkezdjük 
a másikat, a konfliktuspartnerünket lenézni és leérté-
kelni. Ezzel van probléma, nem a pusztán a haraggal, 
vagy a nézeteltéréssel. De kimunkálhatjuk magunk-
ban, hogy miközben haragszom, nem nézem le 
a konfliktuspartnert, és nem fenyegetem a kapcsola-
tot. A szakirodalomban ez úgy jelenik meg, hogy egy 
idő után a kapcsolatainkat nem a problémáink teszik 
tönkre, hanem az, ahogy egymással bánunk a nehéz 
időszakokban. A gondokra hivatkozva, őt hibáztatva 
bánunk a másikkal rosszul, pedig ez nem következne 
belőle. Ahogy a haragból sem.

„Nincs időm az emberekre, nincs időm elég…” Egy 
ideillő Kistehén-dalszöveg.
A tartalmas emberi kapcsolat idő- és energiaigényes. 
Ráadásul általában naivan azt feltételezzük, hogy min-
den készséggel és képességgel megfelelő módon 
rendelkezünk hozzá. De ez természetesen nincsen 
így. Az érettség és a felelősségtudat egyik jele, ha 
valaki magával kapcsolatban kezdi belátni, hogy bizo-
nyos emberi területeken készségfejlesztésre szorul.

Ezt nem szeretjük beismerni.
Van olyan tevékenység, amiben tanulás és tapasz-
talat nélkül lehetünk mesterek? Nem tudok ilyenről.

A lelki utazás végtelen lehet – a fizikaival talán más 
a helyzet. Utóbbira jut ideje?
Ahhoz nincs elég időm, hogy biciklizzek vagy síel-
jek a közösséggel. Kinőtt már engem a közösség, és 

jó értelemben már nincs is rám szüksége. De egye-
dül gyakran útra kelek, mert arra néhány óra is elég 
lehet.

Van egy „én” napja a héten.
A szerda.

Ilyekor nincs is itt a plébánián?
Ezeken a napokon nagyon sok időt töltök a termé-
szetben, erdőn-mezőn. Hogy kerékpáron vagy pél-
dául vízen vagyok, az elsősorban időjárásfüggő. Van 
egy kajakom. Nyáron kimegyek vele a Dunára, elidő-
zök a vízen, szigeteken, az ártereken.

Kikapcsol?
Jószerével csak létezem. Elegánsan ezt szemlélő-
désnek hívjuk, de nem muszáj ilyen magasztos kife-
jezést használni, mert ott és akkor egyszerűen csak 
átélem, hogy vagyok. És lenni – jó! Nem kell kapnom 
valamit az élettől vagy birtokolnom ahhoz, hogy azt 
mondhassam: jó lenni!

Kedvenc kedves helyek?
Rengeteg kedves hely van. A Börzsönyt nagyon sze-
retem, és a Dunát is. Evezni a Dunán, az Ipolyon, bár-
hol, ahol lehet. A fantáziám már megmozdult, mert itt 
a tavasz.

És, hol evezne?
Szeretnék felevezni az Ipolyon, ami igencsak víz-
állásfüggő. Ezt várom, hogy legyen jó idő és erős 
közepes vízállás, különben oda a túra. Mostanában 
nagyon nézegetem a naptáramat, hogy mikor lesz 
előadásom az Őrségben vagy a környékén. Ha 
6-kor van egy előadás, és dél körül elindulhatok, 
mert nincs más dolgom, akkor marad három-négy 
órám kicsit körbenézni az adott tájegységben. 
Sokfelé megyek. Van, amit csak akkor tudsz megta-
pasztalni, ha ott vagy.

Mire gondol?
Például meghívtak egy országhatáron túli apró tele-
pülésre. Az előadás után még dedikáltam, beszélget-
tem. Végül csak néhány ember maradt a művelődési 
házban, többek között néhány férfi. Elindultunk, odaér-
tünk az ajtóhoz, amikor félig viccesen, félig komolyan 
azt mondja nekem egy 70 év körüli bácsi: én megyek 
előre, hátha ütnek… A kisebbségi lét sajátos lecsapó-
dása volt ez a mondat, meg a vendégszereteté: előre 
megyek, hogy ha ütnek, engem üssenek, ne téged, 
mert mi hívtunk meg téged. Egyszerre találtam vicces-
nek és megrendítőnek. Ez is izgalmas téma lehetne. 
Az egészséges emberi lélektől nem idegen, hogy 
ambivalenciákat éljen meg: egyszerre féljen és von-
zódjon, örüljön és sírjon. Ez sokkal egészségesebb, 
mint ha valaki erre képtelen, és mindent csak feketé-
nek vagy fehérnek lát. Az élet színes.

Lipcsei Árpád
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Ha egy másik emberrel vagyok, 
az a realitás, hogy a másik egy 

értékes emberi lény.



Karanténkisokos

A négy fal és az ismeretlen helyzet eleinte gúzsba köt, aztán lassan 
mégis kitárul a világ: alábbi gyűjteményünkkel segítünk nemcsak túlélni, 

de élvezni is a szokatlan izolációban töltött heteket.

E G Y H AV I  T I P P  O T T H O N  M A R A D Á S H O Z

100 film ingyen
Itt az idő, hogy leszámoljunk ősrégi filmes restanci-
áinkkal: érdemes felnézni a Magyar Filmadatbázis 
(mafab.hu) oldalára, ahol a karantén idejére ingyene-
sen elérhetővé tettek 100 filmet. Van itt mindenféle 
kor és műfaj mozija, igazi csemegéket azonban a 30+ 
évvel ezelőtt készült filmek kedvelői találnak.

összeesküvés amerika ellen
Szabad fordításban valahogy így hangzika Plot 
Against America széria címe. A sztori a 40-es évek-
ben játszódik, a történet szerint az Egyesült Államok 
élére egy fasiszta politikus kerül. A hatrészes HBO-
minisorozat kiválóságát a The Wire-t is jegyző David 
Simon és Ed Burns párosa garantálja.

Valószerű disztópia
Ha már, mint egy filmdráma főszereplőinek, egy 
járvány határozza meg mindennapjainkat, az Évek 
alatt HBO-sorozat érdekes néznivaló lehet, mely a 

videótanár
Tizenkét  tantárgy, több mint 700 tananyag és 15 
ezer feladat segíti a diákokat a videotanar.hu olda-
lon. A YouTube-csatornájukon verselemzéseket, 
matek-témaköröket, biológiát vagy éppen történel-
met magyarázó tanárok a diákok nagy segítségei 
lehetnek az iskola nélküli időszakban.

zanza.tv
Sok középiskolás szereti és használja, de most 
igazán jól jönnek az otthoni felzárkóztatásban a 8 
tantárgy témaköreit, tematikusan és észszerűen 
magyarázó, modern kisfilmek.

manchesteri Lyons család jövőbeli 15 évét és egy 
digitalizált társadalom anarchiába fulladt esemé-
nyeit dolgozza fel.

igaz sztori
A Netflix-újdonság Self Made: Inspired by the Life of 
Madam C. J. Walker című négyrészes minisorozat 
igaz történeten alapszik, és annak a rabszolgák gyer-
mekeként született nőnek mutatja be az életét, aki 7 
évesen árva, 14 évesen feleség, 20 évesen özvegy 
lett, majd az első, önerőből milliomossá vált fekete 
amerikai – mindezt az előző századforduló idején.

mese minden mennyiségben
Szintén érdemes böngészni sokak kedvenc gye-
rekkönyvesboltjának YouTube-csatornáját, ame-
lyen legnépszerűbb mesekönyveiket hallgathat-
ják és nézhetik is a gyerekek. Délutáni alváshoz 
például tökéletes lehet a Pagony mesecsatorna 
lassú tempójú, otthonos atmoszférája.Fi
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nagyvilági múzeumozás
Ha eddig nem, most itt az alkalom, hogy lépcsőz-
zünk egyet a Guggenheim Museum híres spirál-
lépcsőjén és akár kitekintsünk New York utcáira 
is. Aki azonban kevésbé érdeklődik a modern és 
kortárs művészetek iránt, látogasson el a British 
Museum honlapjára, ahol virtuálisan végignéz-
heti a tárlatokat és meghallgathatja a kapcsolódó 
angol nyelvű hanganyagokat.

újságarchívum
Az Arcanum Adatbázis Kiadó nyilvánossá teszi 
Magyarország legnagyobb, közel 27 millió folyó-
irat- és újságoldalt tartalmazó adatbázisát, az 
Arcanum Digitális Tudománytárat. Április 16-ig 
ingyen böngészhető az elmúlt évtizedek összes 
megyei napilapja, Ludas Matyi viccújsága, 
Népsportja és Film Színház Muzsikája.

novellafelolvasás
Az Örkény Színház kiváló színésze és szinkronszí-
nésze, Epres Attila élő videóban olvas fel minden-
nap saját közösségi oldalán régi kedvenc olvas-
mányából, Ambrose Bierce novelláiból. Ha valaki 
lemaradna, a felvételek később is visszanézhetők.

müpa zene és irodalom
A 15 éves születésnapját ünneplő Művészetek 
Palotája ingyenesen elérhetővé tette digitális 
médiatárát, amelyben 80 HD-minőségű koncert 
és több mint 40 irodalmi est felvétele tekinthető 
meg online, regisztráció nélkül.

Csopa Ovi- és Sulikaland TV
Kémcső Jenő és Spatula Sára minden hétköz-
nap 11-kor várja a gyerekeket élőben a Csodák 
Palotája Facebook-oldalán, de ezen túl az idő-
sebb korosztályt is invitálják: szórakoztató szak-
körökkel, tojásos és tavaszi kísérletekkel vagy 
éppen mesterséges intelligencia témanapokra.

okostankönyvek
A nagyon jól sikerült, igényesen kialakított, 
5. évfolyamtól a 12. évfolyamig a főbb tantárgya-
kat felsorakoztató felület (nkp.hu) nem pusztán 
a tankönyvek digitalizált változatai, de sok ezer 
kiegészítő digitális taneszközt is tartalmaznak: 
videókat, képeket, hanganyagokat, interaktív fel-
adatokat. A tankönyveket regisztráció után sze-
mélyre is szabhatják a tanárok.

mozabook
Az interaktív tanári szoftver és a közismereti tan-
könyveken túl a mozaWeb teljes tartalma is ingye-
nesen elérhetővé vált március 18-tól. A tanulók 
a Tankönyvkiadó digitális médiatárának legnépsze-
rűbb eszközeit (digitális leckék, 3D-k, videók, okta-
tójátékok stb.) korlátlanul használhatják, a tanárok 
pedig a tankönyvektől független, önálló tananyagot 
tudnak összeállítani belőlük a gyerekek számára.
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online jóga
A YogaArt Műhely, a Mandala Jógastúdió, de 
sokan mások is felvételeket közölnek és virtu-
ális jógaórákat tartanak mindennap. Most nem 
lehet kifogás, annak is lehetősége van belekós-
tolni ebbe a mozgásformába, aki eddig bátortalan 
vagy motiválatlan volt. Az oktatók 60–90 perces 
órái során a kezdők eleinte csak a könnyebb gya-
korlatokat végezzék el!

aludj többet!
Most, hogy nem kell naponta az autóban, tömeg-
közlekedésen munkahelyünkre ingázva órákat 
elvesztegetnünk, használjuk ki az időnyereséget, 
és aludjunk egy órával többet! Az immunrendszer 
védelme a higiénia, a vitaminok, a megfelelő táp-
lálkozás és a rendszeres sporton túl az elegendő 
alváson is múlik. 

keverj immunbombát!
Azoknak, akik szeretik az instant megoldásokat, 
javasoljuk a mézből (4-5 ek.), gyömbérből (egy- 
ujjnyi, frissen reszelve), fokhagymából (2 gerezd 
zúzva), kurkumából (1 kk.) és citromléből (1-2 tk.) 
álló „csodaszert”. Ebből, ha naponta kanalazunk, 
máris rengeteget tettünk az egészségünkért.

légy rendszeres!
Otthon ragadva könnyen szétesik a napi rutin, 
mégis f igyeljünk rá, hogy rendszeresen és 
minél változatosabban étkezzünk. Fontosak 
a C-vitaminban gazdag citrusok, a zöldpaprika 
és a savanyú káposzta, a vasat biztosító vörös 
húsok, az antioxidánsokkal teli, gyulladáscsök-
kentő hatású édesburgonya, a zab és az árpa, 
mely gabonák élelmi rostjai mikrobaölő és ugyan-
csak antioxidáns hatásúak, a D-vitaminnal teli 
spenót, az olajos halak és a tojás, valamint az 
E-vitamint biztosító olajos magvak.

a test jótevője
Fogyasszunk minél több probiotikumot: a jog-
hurtban és a kefírben található tejsavó idegrend-
szerünk számára hasznos anyagokat, triptofánt 
és lecitint tartalmaz. Az előző este e tejtermékek 
valamelyikével, valamint gyümölcsökkel és méz-
zel készített zabkása kiváló tízórai lehet!Im
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Napi fél óra
Szilágyi Áron, a MOL-csapat 
kétszeres olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok magyar kard-
vívója, a Vasas SC verseny-
zője így tartja meg a kondíció-
ját a járvány idején: „Otthon is 
sok mindent lehet csinálni, ami 
fenntartja az erőnlétet, akár egy 
széket vagy az ágy háttámlá-
ját használva végezhetünk saját 
súlyos gyakorlatokat, támasz-
helyzeteket. Hozzánk közel van 
egy park, ami üres szokott lenni, 
ott szoktam futni, olykor elme-
gyek bringázni. 
Fél óra bőven elég, hogy napi 
szinten karban tartsuk magun-
kat, persze lehet sokkal többet, 
határ a csillagos ég! Érdemes 
nyújtani is a gyakorlatok előtt 
és után, vagy aki nyitott a jógá-
zásra, azzal is tartalmas időt 
lehet eltölteni, most sok online 
órán részt lehet venni.”

köredzés a nappaliban
Figyeljük az edzőtermek közösségi oldalait, hiszen 
van, ahol otthoni, eszközmentesen is végezhető 
edzésterveket állítanak össze, máshol az edzőnk 
csoportos videóedzés keretében a nappalinkban 
vár minket, mások a terem súlyzóit, eszközeit adják 
kölcsön érvényes bérlet ellenében, hogy semmi se 
szabhasson gátat a mozgásnak.

könnyed frissítő
Élő, Dancing home napindító mozgás Nagy Csilla 
táncművész-koreográfussal a Cipolla Collectiva 
oldalon: a Maradj Egyensúlyban online órák 45 
percben hoznak balanszba sejtjeink felfrissítésé-
vel, és ha követjük Hepp Gréta rehabilitációs tré-
ner Facebook-oldalát is, akkor egy jó kis átmoz-
gatós tornán is részt vehetünk.

táncolj!
A Just Dance 2020 a legbulisabb táncos videó-
játék, amely tökéletes a bezsongott gyerekek 
kimozgatására. A házi táncarénához Xbox One / 
PlayStation 4 / Nintendo Switch vagy Wii / Google 
Stadia szükséges.

Napirend
Fontos: a szobafogság ellenére legyen fix napi-
rend! Hogy az elvárások ne fulladjanak hisztibe, 
fogjunk egy nagy lapot, és írjuk-fessük-rajzol-
juk fel közösen, kinek, mikor, mi a dolga. Ahogy 
a menetrend készül, lesz idő átbeszélni, mi miért 
történik.

BOOKR Kids Mesetár
Több száz klasszikus és modern mesekönyv egy 
online polcon, a hangoskönyvekhez olvasás- és 
képességfejlesztőkkel, mobilra és tabletre, 1, 3 és 
6 hónapos előfizetéssel, plusz most május végéig 
ingyenes a hozzáférés az angoltanulásra fejlesz-
tett mesekönyvtárhoz, a BOOKR Classhoz! 

Világjárás
Énekeljünk a kicsikkel az OviTévét nézve, keres-
sünk rá az angol nyelvű Kids Learning videos-
ra, látogassunk el a Cincinatti Állatkertbe, amely 
most online elérhető, figyeljünk beluga bálnákat 
a Georgia Acquarium webkameráján át, vagy néz-
zünk cirkuszi előadásokat a Fővárosi Nagycirkusz 
Facebook-oldalán. 

Átmozgatás
Csatlakozzunk a Ciróka Gyerekjóga Fb-oldalához, 
ahol online jógát tartanak a kicsiknek, tornavide-
ókhoz pedig keressük a Kata Fitness YouTube 
oldalát! Ha hagynánk az online teret, szórjuk szét 
a gyerkőc plüsseit a lakásban, és kérjük meg, 
hogy mindig az éppen kézben lévő állat mozgását 
utánozva vigye őket egy helyre.

Kincskeresés
Rejtsünk el a lakás, ház, kert különböző pont-
jain 15-20, a gyerek számára kedves tárgyat, 
például a kedvenc játékait, és már indulhat is 
a kutató-expedíció! ki
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váltózuhany
Egy alapos szellőztetés és végtagjaink átmozga-
tása után a reggeli hideg-meleg váltózuhanyt is 
meghálálja testünk. Kezdjük a zuhanyzást kelle-
mes, langyos vízzel, majd fokozatosan hűtsük le, 
míg már-már „csaphideg” lesz. A folyamatot ismé-
teljük meg háromszor! Ez a fajta frissítés ajándék 
az érrendszerünknek és a bőrünket is fiatalítja.
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Virágozzon minden 
balkon!

Mit tegyek az erkélyre? Mennyire locsoljam? Hogyan tartsam életben? 
Kérdezz-felelek a Virágzó Balkon alapítójával, Pellek Dáviddal, aki arra is 

ad megoldást, mit tegyünk, ha úgy szeretnénk virágba borulni, hogy  
közben nem hagyjuk el az otthonunkat.

Milyen pozitívumokat hozhat az embe-

rek életébe, ha növényekkel rakják 

tele az erkélyüket?

Ahogy a szobák berendezése, kényel-
messé tétele fontos számunkra, ugyan-
úgy a külső terekre is érdemes nagy 
hangsúlyt fektetni, hiszen az erkély is 
a lakás része. A városban lakók így kerül-
hetnek közelebb a természethez: a virá-
gok színeket, illatokat hozhatnak a szürke 
hétköznapokba. Ahogy megjelennek 
a növények a balkonládákban, a korlá-
tokon, máris sokkal jobb érzés kimenni 
az erkélyre olvasni, vacsorázni egy tava-
szi, nyári napon. Emellett, ahogy nőnek 
és sűrűsödnek a növények, elválasztó 
funkciót is betöltenek – ha pedig nem 
kell a szomszédok kíváncsi tekintetétől 
tartani, még szívesebben ülünk ki ejtőzni.

Milyen szempontokat vegyünk figye-

lembe a növényválasztáskor?

Fontos megfigyelni az erkély benapo-
zottságát, és a napos órák száma alap-
ján választani napos vagy árnyékosabb 
helyre való növényeket. Szeles balko-
nokra pedig általában nem a magasra 
növő, hanem a lefele futó vagy pozsgás 
növényeket szoktuk ajánlani.

Melyek azok a tavaszi növények, ame-

lyekkel a balkonszezont megnyithatjuk?

A színes virágú növények közül árvácskát 
és kankalint már márciustól lehet ültetni, 
hiszen ezek akár az alkalmi fagyokat is 
kibírják. De ha már éjszaka sem csökken 
5-10 fok alá a hőmérséklet, akkor jöhet a 
begónia, a petúnia és az örök kedvenc 
muskátli. A fűszernövényeket is érdemes 
már tavasszal elültetni, hogy legyen ide-
jük begyökeresedni, és így nyáron már 
csak az öntözéssel, a „betakarítással” és 

persze a fogyasztásukkal kell foglalkoz-
nunk. Fontos azonban, hogy forgalmas 
utakra néző erkélyek esetében inkább ne 
kísérletezzünk fűszernövényekkel, hiszen 
a káros anyagokat is magukba szívják.

Hogyan tudjuk a balkonunkat a környe-

zetvédelemre ügyelve felvirágoztatni?

Ha tehetjük, a közelünkben levő magyar 
termesztőktől szerezzük be a növénye-
ket. Fűszernövények telepítésekor egész 
évre megoldjuk a fűszerellátásunkat, így 

Házhoz jön  
a természet!
Honnan és hogyan szerezzük 
be a növényeket? Mikor lesz 
időnk arra, hogy a hazaszállítás 
után a csomagtartót, 
az ültetés után pedig a lakást 
kitakarítsuk? Ezekkel 
a kérdésekkel szembesülve 
gyakran veszítjük el a kezdeti 
motivációnkat, és marad 
végül üres az erkélyünk. 
A Virágzó Balkon szolgáltatása 
azonban alternatívát kínál 
azoknak, akiknek nincs 
idejük, energiájuk és kedvük 
végigjárni a folyamat 
lépcsőfokait. Az online 
webáruházban található dísz- 
és fűszernövényekből mindenki 
összeállíthatja a neki tetsző 
kompozíciókat, amelyeket 
beültetve házhoz szállítanak. 
A honlapon segítséget 
nyújtanak a megfelelő 
növények kiválasztásához, 
valamint tippeket adnak 
a gondozáshoz.
További információk: 
viragzobalkon.hu

nem kell ezeket szárítva és zacskózva 
megvásárolni. Ha pedig újrahasznosí-
tott műanyagból készült balkonládát 
választunk, akkor szintén csökkenthet-
jük az ökológiai lábnyomunkat.

A közös ültetés izgalmas családi prog-

ram lehet – de mire figyeljünk, ha a la-

kásban ültetünk?

A gyerekek garantáltan élvezni fogják az 
ültetéssel járó izgalmakat, de ne hagyjuk ki 
őket a takarításból se! Ha beltérben folyik 
a munka, akkor érdemes jól letakarni az 
ültetéshez használt részt és a környékét, 
illetve beszerezni egy külön erre a célra 
kitalált, könnyen tisztítható „ültetőtakarót”, 
amelyen elvégezhetjük a piszkos munkát.  

Elkészültünk, virágoktól pompázik 

a  balkonunk. Ilyenkor jön a követ-

kező kihívás – hogyan tartsuk életben 

a növényeket?

Fontos, hogy bizonyos időközönként 
metsszük a növényeket, és távolítsuk el 
az elszáradt virágokat. Az öntözést min-
den növénynél ki kell tapasztalni – nyári 
kánikulában, napos helyen akár napi 
két öntözés (reggel, este) is szükséges 
lehet. Ilyenkor különösen hasznosak az 
alsó öntözőtálcával rendelkező balkon-
ládák, amelyeket, ha feltöltünk vízzel, 
a növény akkor veszi fel a folyadékot, 
amikor éppen szüksége van rá.
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Igaz, egy ideig még nem kelhetünk útra, de miért is ne meríthetnénk erőt abból,  
hogy azt tervezgetjük, merre indulunk majd, ha visszaállt a világrend?  

Ehhez adunk inspirációt olyan városokkal, amelyekben igazi természetközeli  
élmény lesz az utcákat róni.

Európa legzöldebb városai

Koppenhága
A biciklisek fővárosa előkelő helyen szerepel a világ 
legboldogabb és legegészségesebb városainak lis-
táin. Nem véletlenül ered Dániából a hygge kifeje-
zés, mely egyfajta biztonságot, harmóniát, kinti-benti 
elcsendesedést jelent. A dánok ökologikus szemléle-
tét bizonyítja, hogy 2025-re szeretnék Koppenhágát 
szén-dioxid-semleges várossá tenni. Turistaként 
nem hagyhatjuk ki a kikötőben található fürdőhelye-
ket, ahol a víz tisztasága miatt nem kell aggódnunk, 
legfeljebb a hőmérséklete miatt. Ne felejtsük ott-
hon a kulacsot, hiszen a csapvíz és a városi ivókutak 
vize is jó minőségű. Bátran pattanjunk két kerékre, 
a kerékpárosok életét ugyanis remek úthálózat, 
számukra kihelyezett szemetesek és lábtámaszok 

könnyítik meg. Élmény áttekerni a modern, kígyó-
szerű Cykelslangen hídon. De napelemes, piknike-
zésre ideális csónakkal is sokat láthatunk a város-
ból. Kávézzunk a Nyhavn csatorna partján, ahol 
Hans Christian Andersen lakott, utána pedig irány 
a gasztrokalanddal kecsegtető Torvehallerne piac, 
ahol szemezgethetünk a bogyós gyümölcsök, fűsze-
rek, füstölt húsok, sajtok, szendvicsek (smørrebrød) 
kínálatából brunchra vagy ebédre. Kihagyhatatlan a 
Tivoli, az egyik legrégebb óta működő vidámpark fel-
keresése is, ahol a melegebb évszakokban estén-
ként élő zenével várják a látogatókat.

Zöld közterületből több mint 2200 hektár áll 
rendelkezésre.

Lisszabon
Fenntarthatósági stratégiájának elismeréseként 2018-
ban a portugál fővárosnak ítélték oda az Európa Zöld 
Fővárosa 2020 címet. A dimbes-dombos óvárost 
járva nehéz elhinni, mégis sikeresen vezették be az 
elektromos kerékpárok közösségi rendszerét, illetve 
Lisszaboné a világ egyik legsűrűbb töltőállomás-háló-
zata az elektromos autók számára. Persze a macska-
köves, street artban gazdag és éjszakai életéről híres 
Bairro Alto negyed utcáit róni, vagy éppen a magas 
lépcsősorokon felkapaszkodni egy kilátópont remé- 
nyében, edzésnek sem utolsó. Erőfeszítéseinkért 
jutalmazzuk meg magunkat egy csokoládépohárká-
ban szervírozott cseresznyelikőrrel (ginjinha)! Szinte 
ajándék, ha a háttérben még érzelmes fado zene is 
szól… Édesszájúaknak ajánlott a tengerparti Cascais 
felé venni az irányt. Ezen az útvonalon találjuk Belém 

tornyát és azt a tradicionális cukrászdát, ahol az ere-
deti Pastéis de Belém süteményt kínálják. A még több 
zöldre vágyók ne hagyják ki a Parque Florestal de 
Monsantót, de egynapos kirándulásra ideálisak Sintra 
csodás, erdei környezetben található kastélyai is.

Lisszabon lakóinak 76 százaléka 300 méteres 
távolságon belül él valamilyen zöldterülettől.

Ljubljana
Szlovéniáról először a magas hegyek jutnak eszünkbe, 
de vajon gondolnánk, hogy 2016-ra Ljubljana is kiér-
demelte az Európa Zöld Fővárosa címet? A belvárost 
rengeteg zöldterület, illetve a gyalogos- és biciklisfor-
galomnak fenntartott rész hálózza be. A romantikus, 
folyópartra koncentrálódó központ kicsi, könnyen bejár-
ható gyalog vagy biciklivel: eltéveszteni sem tudjuk 
a hármas hidat és a várdombot. A városban jól műkö-
dik a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás, 
a belvárosban utcai konténerek helyett a föld alatt gyűj-
tik a hulladékot. Látogatásunkkor ne hagyjuk ki a Tivoli 
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Parkot és a botanikus kertet (Botanični Vrt) sem, utóbbi 
több mint 4500 különböző faj otthona. A környéken 
a Bledi-tó, a postojnai cseppkőbarlang vagy a Triglav 
Nemzeti Park meglátogatása garantálja a feltöltődést.

A városban 542 négyzetméter az egy főre 
jutó zöldterület.

Oslo
A skandináv országok élen járnak környezettudatos-
ság tekintetében, összeállításunkba Norvégia fővá-
rosa került be a 2019-es év Európa Zöld Fővárosaként. 
Oslóban egyre több „zöldhotelt” találni, de a norvégok 
példát mutatnak az ökotudatos, innovatív Vulkan lakó-
negyed épületeivel is. Oslót erdő veszi körül és az Oslo 
Fjord vizekben gazdag vidéke. A belvárosban autómen-
tes övezetek, a tengerpart irányában természetes sza-
badtéri strandok kínálnak frissítő, pihentető élményt. 
A Viking Hajómúzeum tárlata után magunk is tengerre 
szállhatunk: a közeli szigetekre komppal, a Bygdøy-
félsziget strandjaira gyalog juthatunk el. Nyáron a Huk 

és a Paradisbukta strand tökéletes grillezésre, strand-
röplabdához vagy egy fürdőzéshez. A kikötő sétálóútja 
mellett szaunák várják a megfáradt turistákat.

A tömegközlekedésben 56 százalék 
a megújuló energiaforrással működő 

villamosok, vonatok és metrók aránya.

Galway
Nemcsak zöld, de idén Európa Kulturális Fővárosa is. Az 
Írország nyugati partvidékén elhelyezkedő város vál-
tozatos programkínálata februártól a négy kelta fesz-
tiválra (Imbolc, Bealtaine, Lughnasa és Samhain) épül. 
Biodiverzitás, fiatalos lendület, kulturális élet és környe-
zettudatosságra törekvés hatja át a kikötővárost. Évente 
megrendezésre kerülő tavaszi eseménye a Galway Food 
Festival, ahol a pazarlás elkerülését, ezen belül például 
a megmaradt élelmiszerek felhasználását hirdetik. Ha 
már gasztronómia, kóstoljuk bátran a tenger gyümöl-
cseit, lazacot és osztrigát! Ne csak a bohém hangulatú 
pubokba és éttermekbe csábuljunk be, a belváros tele 
van hangszereket, ékszereket, könyveket kínáló, stílusos 
kisboltokkal, de a Salthill Promenade is remek sétahely-
szín, ahol lenyűgöző kilátás nyílik a tengerre. Galway ide-
ális bázis az Aran szigetekre, a Moher-sziklákhoz vagy az 
Európai Zöld Levél díjat az idén elnyerő Limerick váro-
sába szervezett kirándulásokhoz is. 

12 kilométeres partszakaszán 4 strand van,  
közülük 2 a jó vízminőséget, környezet-

tudatosságot, szolgáltatásokat jelző kék zászlós 
minősítésű.
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Te melyiket olvasnád?
Bár az április végére tervezett Nemzetközi Könyvfesztivál idén 

sajnos elmarad, könyvújdonságokban nem lesz hiány. Íme, 
néhány jó kis olvasnivaló, melyekkel tovább színesíthetjük 

az otthoni elfoglaltságok palettáját.

Saul Austerlitz:  
A Jóbarátok-generáció
21. Század Kiadó

Tavaly ünnepelte  
25. évfordulóját minden idők 
egyik legsikeresebb televíziós 
sorozata, a Jóbarátok, 
amelynek kulisszái mögé 
ezúttal egészen exkluzív 
módon, egy könyv lapjain 
keresztül pillanthatunk be. 
Saul Austerlitz exkluzív 
beszélgetéseket vetett papírra 
a stáb tagjaival, producerekkel, 
írókkal, rendezőkkel, akik 
mind hozzájárultak a széria 
sikeréhez. Megtudhatunk 
néhány izgalmas titkot 
a forgatásokról, kútba 
esett tervekről, kihagyott 
szereplőkről, cameókról, 
millió dolláros szerződésekről 
és az időközben sztárrá lett 
színészekről. 

Malcolm Gladwell: 
Ismerős ismeretlenek
HVG Könyvek

A kanadai újságíró, több 
bestseller szerzője legújabb 
kötetében is szellemi 
kalandra hívja az olvasót, át a 
történelmen, a pszichológia 
és a címlapokra kerülő 
botrányok világán. Egy 
olyan ellentmondásokkal 
teli utazásra invitál, ahol 
esélyünk nyílik megismerni 
és kiismerni azokat, akikről 
semmit sem tudunk. Gladwell 
felvetése szerint sokszor hibás 
eszközökkel, rossz stratégiával 
fordulunk új ismerőseinkhez, 
ezáltal félreértéseknek, 
konfliktusoknak téve ki 
magunkat. Közben pedig csak 
azt kellene mérlegelnünk, 
mi az, amit valóban érdemes 
tudnunk másokról.

Einar Kárason: 
Viharmadarak
Magvető

Az izlandi író legújabb 
regénye a tengeri halászok 
életébe enged bepillantást, 
akik nap mint nap az életüket 
kockáztatják a nyílt vízen. 
1959 telén Új-Fundland 
partjainál jeges viharba 
keveredik a Máfurinn 
nevű izlandi halászhajó, 
fedélzetén harminckét 
férfival, akiknek hamarosan 
rá kell ébredniük, hogy nem 
csupán a hajó, de saját életük 
megmentésért is küzdenek. 
A Viharmadarakban Kárason 
csodálatos gazdagsággal 
mutatja be ezt az embert 
próbáló életmódot, a jég 
elleni reménytelen küzdelmet 
és a természet mindent 
elsöprő erejét.

Berta Ádám:  
A kígyó feje
Cser Kiadó

Berta Ádám legújabb regénye 
minden, csak épp nem 
kiszámítható, a történetben 
ugyanis zombik és vámpírok 
éppúgy előfordulnak, mint 
szerelmek, működésképtelen 
párkapcsolatok vagy éppen 
egzotikus kalandozások. 
Váratlan helyszín- és 
nézőpontváltások, váltakozó 
stílus, egymáshoz különös 
módon kapcsolódó, olykor 
álomszerű események 
tarkítják a regényt. Berta 
könyve minden fejezetében 
saját univerzumot teremt, 
amelybe pillanatok alatt 
szippantja be olvasóit, amiért 
cserében feledhetetlen 
szórakozást kínál.

utazás
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Idén szakadjunk el a megszokott húsvéti fogásoktól és azok helyett – vagy épp 
azok mellett – próbáljunk ki valami újat! Íme, az ünnep újdonsült kedvencei!

Húsvét újratöltve

Pasha – orosz túrós 
édesség

Hozzávalók: 
• 100 g vaj
• 700 g túró
• 200 ml zsíros tejszín
• 100 g cukor
• 3 egész tojás
• 100 g mazsola
• 100 g szeletelt mandula
• fél citrom leve
• 1 teáskanál vaníliakivonat

A tejszínből kemény habot verünk, 
közben felolvasztjuk a vajat, hoz-
záadjuk az összes többi hozzávalót 
és a forrástól számított néhány per-
cen át melegítjük. Ha kihűlt, belefor-
gatjuk a tejszínhabot is a keverékbe. 
A tradicionális húsvéti édesség ere-
detileg egy speciális Pasha formázó-
ban készül, azonban ennek hiányában 
használhatunk gézzel bélelt tésztaszű-
rőt is. A keveréket a formába töltjük, 
a tetejére súlyt helyezünk, ami segít 
kipréselni belőle a nedvességet,  2–3 
napon át hagyjuk lecsepegni.

Hozzávalók: 
•  2 kisebb csirkemellfilé
•  200 g aszalt szilva
•  100 g dió (nem darált)
•  2 cl rum
•  2 evőkanál sűrű,  

cukormentes szilvalekvár
•  50 ml olívaolaj
•  néhány szál friss kakukkfű
•  só, bors

Szilvás, diós csirkemell

A csirkemelleket hosszanti irány-
ban bevágjuk, sóval, borssal és 
a morzsolt kakukkfűvel fűszerez-
zük minden részét. A diót durvára 
törjük és egy száraz serpenyő-
ben kissé megpirítjuk. A szilvát 
késsel nagyon apróra vágjuk, 
hozzáadjuk a lekvárt, a  rumot 
és a pir í tot t diót . Alaposan 

elkeverjük és az így kapott tölte-
lékkel megtöltjük a csirkemelle-
ket, majd a hússzéleket fogpisz-
kálóval rögzítjük. Serpenyőben 
olívaolajon alaposan körbepi-
rítjuk a töltött húsokat, majd 170 
fokos sütőben 15–20 perc alatt 
készre sütjük. Tálalás előtt távo-
lítsuk el a fogpiszkálót.

gasztro
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Húsvéti kuglóf

Hozzávalók:
•  400 g finomliszt
• 50 g vaj
• 50 g cukor
• 1 teáskanál vaníliakivonat
• 2 csomag szárított élesztő
• 200 ml tej
• 4 tojás
•  150 g szárított és  

kandírozott gyümölcs
• 100 g porcukor
• ½ citrom leve

Lisztmentes csokitorta

Hozzávalók: 
• 250 g magas kakaótartalmú csokoládé
• 120 g vaj
• 6 tojás
• 50 g barna cukor
• 1 fél rúd vanília
• 100 g porcukor

A csokoládét a vajjal vízgőz felett felolvaszt-
juk, hozzáadjuk a barna cukrot és a vanília 
kikapart magjait. A tojásokat szétválaszt-
juk, fehéredésig keverjük a hat sárgáját, 
majd a fehérjéket is felverjük a porcukor-
ral. A csokis keveréket elkeverjük a tojá-
sok sárgáival és a fehérje felével. A keveré-
ket sütőpapírral bélelt tortaformába öntjük, 
a tetején elegyengetjük a maradék tojásha-
bot, végül 160 fokra előmelegített sütőben 
35–40 perc alatt készre sütjük.

Első lépésben a vajat és a tejet addig 
melegítjük, amíg a vaj teljesen fel nem 
olvad. Ehhez a langyos keverékhez hoz-
záadunk egy kevés cukrot, a szárított 
élesztőt és kb. 5 perc alatt felfuttatjuk. 
A lisztet egy nagyobb tálba tesszük és 
hozzáadunk 3 felvert tojást, a vaníliaki-
vonatot, valamint az élesztős keveréket 
és a maradék cukrot. Addig dagasztjuk 
a tésztát, míg az leválik az edény falá-
ról, majd meleg helyen legalább 2 órán 
át kelni hagyjuk. Ha kétszeresére nőtt, 
hozzáadjuk a szárított és kandírozott 
gyümölcsöket, és újra átgyúrjuk az egé-
szet. További egy órán át kelni hagyjuk, 
majd kerek, magas falú formákba töltjük 
és még fél órán át kelesztjük. 180 fokra 
előmelegített sütőben 35–40 perc alatt 
készre sütjük. Ha kihűlt, a tetejét a mara-
dék egy tojás fehérjéjéből, a porcukor-
ból és a citrom levéből készült mázzal 
díszítjük.

*A plazma csúcskoncentráció elérése a hagyományos ibuprofénhez képest. 
Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza: Goodwill Pharma Kft. 

Dokumentum lezárva: 2020.03.10. DOLOR/HIRD/2020/03/GWP01585

FÁJDALOM   NÉLKÜL
M E H E T  M I N D E N  T O V Á B B !

IBUPROFÉN-LIZIN HATÓANYAGGAL

GYORSABB
FELSZÍVÓDÁS*2x
LÁZCSILLAPÍTÁSRA IS

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

gasztro
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Milyen a tökéletes 
eszpresszó?

Vastag falú csészében gőzölgő, karakteres, zamatos, krémes és cukor nélkül 
is édes kávé. Ez az eszpresszó, a mediterrán olaszok kedvenc itala, amely 

az utóbbi 50 évben meghódította a világot.

A tökéletes eszpresszó minden-
kinek mást jelent, de ha a kávé-
kóstolók nemzetközi szövet-

ségére (International Institute of Coffee 
Tasters – IIAC) bízzuk magunkat, akkor a 
25-35 ml-es eszpresszót 6-9 gramm kávé-
ból, 20–22 mp-en keresztül, 90-96 °C-os 
vízzel és 9 bar nyomással készítjük el. 
Ebből is kitűnik, hogy a kávékészítés érzé-
keny dolog, az extrakció – amelynek 
során az őrölt kávéból víz segítségével 
kivonjuk a számunkra fontos összetevő-
ket – minősége pedig többek között függ 
a kávékeveréktől, az őrlemény mennyisé-
gétől, az elkészítés módjától.
Az eszpresszó minőségének megállapítá-
sára több tipp is létezik, de előtte tisztáz-
zuk, miből is áll ez az ital. A presszógép 
nagy nyomáson, magas hőmérsékleten 
nyomja át a vizet a finomra őrölt, frissen 

pörkölt kávén. Ezen a magas nyomáson 
a víz annyi szén-dioxidot old ki a kávéból, 
amennyit aztán normál nyomáson a csé-
szében gőzölgő ital már nem bír meg-
tartani, s az buborékok formájában kivá-
lik és krémes habot, vagyis cremát képez 
a kávé tetején.
A presszó minőségét a látvány, az íz, az 
illat és az utóíz összessége határozza 
meg. A tökéletes crema 3 mm, színe 
mogyoróbarnás.
Ahhoz, hogy maximalizálni tudjuk a kávé-
élményt, fontos tudni, hogy az elkészített 
eszpresszó mindössze 30 mp-ig számít 
frissnek. Ha például több adag külön-
féle kávé készül, a presszót szokták utol-
jára elkészíteni, mert kis mennyisége 
miatt hamar veszít a hőmérsékletéből és 
az illóolajaiból. Ilyenkor már sötétebbé, 
vékonyabbá válik a crema is.

Unyi Bálint,
a MOL Gasztro megvalósítási 
szakértője

Friss az eszpresszónk, ha:
·  megkeverve a kávét, a csészét mind 

a négy irányban megdöntve nem válik 
el a presszó a cremától;

·  ha a presszó tetején lévő cremát kicsit 
megzavarva, visszaáll a krém és nem 
hagy „csíkot” maga után;

·  a crema tetejére kevés cukrot szórva 
az fennmarad 2–4 másodpercig.

Kóstolj úgy, mint egy profi!
A kóstolás szakszerű lépései:
·  hörpintsük az eszpresszót kis levegővel;
·  a második kortynál tartsuk a nyelvünk 

alatt pár másodpercig;
·  a harmadik kor ty legyen normál 

méretű, majd igyunk rá egy kis vizet.

A nyelv különböző részei különböző íze-
ket érzékelnek, így a zamatnak folyama-
tosan változnia, „táncolnia kell”, ahogy 
végigér a szánkban. Az utóíz megállapítá-
sakor rájövünk, mennyire komplex egy kis 
csésze tartalma. Fajtától függően érezhe-
tünk étcsokoládé, magvas gyümölcs, de 
akár citrusosgyümölcs-aromát is. Ha ége-
tett, füstös aroma válik ki, az eszpresszó 
minősége nem megfelelő.
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

Nestlé Aquarel 
ásványvíz
(1,5 l, többféle) 

6 db vásárlása esetén 

109 Ft/db
73 Ft/l

Panyolai pálinka
(0,5 l, többféle)

1 MP beváltásával 

6799 Ft/db
13 600 Ft/l

A magazinban szereplő összes promóció a kijelölt töltőállomásokon érvényes.  
A töltőállomás-listát keresd a mol.hu oldalon! A választék töltőállomásonként eltérhet. 

 A promóciók az aktuális hónapban, illetve a készlet erejéig érvényesek.

Húsvéti kölni
(15 ml)

499Ft/db
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Cafemio
(0,25 l, többféle)

2 db vásárlása esetén 

409 Ft/db
1636 Ft/l

Jägermeister
(0,7 l)

5299 Ft/db
7570 Ft/l

Hell energiaital
(0,25 l, többféle)

2 db vásárlása esetén 

279 Ft/db
1116 Ft/l

Mogyi Pisztácia, Kesudió 
és Mandula

(60 g, 70 g többféle) 

739 Ft/db
12317 Ft/kg, 10 557 Ft/kg





Finlandia
(0,7 l)

–500 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 500 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 500 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: 2020. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Energizer AA és AAA 8db
999 Ft/csomag

Mozart  
Mirabell Golyó
(150 g)

–250 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 250 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 250 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: 2020. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.



Telekom 
SIM-kártya
–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 egy-
szeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezmény-
nyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Wunderbaum 
illatosító
–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 egy-
szeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezmény-
nyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.



Naturaqua 
emotion
(1,5 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 egy-
szeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezmény-
nyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.

HASZNÁLD SZABADON!

DOMINO QUICK SIM-KÁRTYÁVAL

Az akció 2019. december 1-jétől 31-ig, a készlet erejéig, csak a MOL töltőállomásokon érvényes! Az akcióban egy elôfizetô a kedvezményt legfeljebb két készülék erejéig veheti igénybe. További feltételekért hívd ügyfélszolgálatunkat! Információ: 1414, 06-1/265-9210.

DOMINO FIX EXTRA QUICK  

SIM KÁRTYA 1990 Ft

A Domino egységkártyák belföldi adatforgalmat  

és lebeszélhetőséget biztosítanak belföldi alapdíjas 

irányba, ami a SIM aktiválásától számított 180 napon  

belül használható fel.

3999 Ft
¦ 1,4” kijelző  

¦ FM rádió

¦  1 db Domino Quick SIM-egységkártya

¦  40 perc lebeszélhetőség minden  

belföldi irányba

¦  500 MB adatforgalom belföldi  

mobilinternetezéshez

¦  180 nap rendelkezésre állási idő

NOKIA  
105 DS

Nokia_105DS_DominoFixExt_A5_fekvo_2019nov_MOL.indd   1

2019. 11. 12.   9:56

MOL-akciók
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Centiméterek vonzásában

Eperjesi László
——

Dobóatlétikai edző, a MOL Mester-M Díj 
kitüntetettje
A Magyar Atlétikai Szövetség súlylökő 
szakágának vezetője
A világ- és Európa-bajnok, olimpiai 
bronzérmes Márton Anita edzője

Eperjesi László huszonöt évvel ezelőtt kezdte edzői 
pályafutását, eleinte csak a dobóatlétának készülő 
fia kedvéért bújta a szakkönyveket. Ehhez az egy-
fős csapathoz csatlakozott később Márton Anita, aki-
ben egy diákolimpiai versenyen látta meg a fantáziát. 
Ez idő alatt saját vállalkozásából élve, a szabadide-
jét áldozta arra, hogy sikeres atlétákat faragjon a ver-
senyzőiből. Hosszú évek kitartó munkája őt igazolta, 
ma már 20 fős csapatában ott van az ország két leg-
jobb női súlylökője, a roppant tehetséges Vejland 
Violetta, aki együtt készülhet példaképével, az olim-
piai bronzérmes Márton Anitával. „Gyakorlatilag azóta 
vagyok főállású edző, amióta Anita megnyerte első 
érmét a 2013-as Európa-bajnokságon. Mindig is hit-
tem benne, hogy sokra hivatott, és olimpiai érem-
ről ugyan nem álmodtam, de hogy az élvonalba fog 
kerülni, arról az első pillanattól fogva. Húsz éve készü-
lünk együtt, rengeteg minden van mögöttünk. Az első 
perctől kezdve megvan közöttünk az a bizalom, ami 
elengedhetetlen egy edző–versenyző kapcsolatban, 
amelyben sosem lehetnek kételyek.” De miért is len-
nének? Ma már nemcsak álmodnak az olimpiai érem-
ről, hanem esélyesként készülnek rá. „Olimpiai láz-
ban égve sem szeretek helyezésekkel foglalkozni. 
A versenytársak eredményei tőlünk függetlenek, mi 
egyedül a saját centimétereinket tudjuk befolyásolni, 
hiszen az csak rajtunk és az elvégzett munkán múlik. 
Ha valamelyik lökésének hossza kettessel fog kez-
dődni, maradéktalanul elégedettek leszünk.”

A legnagyobb elégedettséget akkor érzi, amikor versenyzői 
a dobogón mosolyognak, de ennél is fontosabb számára, hogy 

tanítványai jó embernek tartják.
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  A WLTP mérési ciklus szerint az Opel Crossland X BEST modell (1,2 l 110 LE) kombinált fogyasztása 4,7– 6,7 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátása 123–152 g/km. Az említett üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok 
megfelelnek a WLTP vizsgálati eljárásnak, amely alapján 2018. szeptember 1-jétől az új járművek típusjóváhagyása történik. Ez a WLTP eljárás váltja fel az európai menetciklust (NEDC), amely a korábban használt vizsgálati 
eljárás volt. A valósághűbb vizsgálati körülmények miatt a WLTP szerint mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb, mint az NEDC szerint mért értékek. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási 
adatok változhatnak a tényleges használati körülményektől és különböző tényezőktől függően, mint például: konkrét felszerelések, opcionális felszereltség és az abroncsok formátuma. A részletekről Opel márkakereskedőjénél 
kaphat további tájékoztatást. További információt a https://www.opel.hu/tools/wltp-menetciklus-uzemanyag-fogyasztas.html oldalon talál. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai 
megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

  5 év garancia: A 2+3 év kiterjesztett garancia maximum 100 000 km futásteljesítményig. A meghosszabbított jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás. A meghosszabbított jótállás időtartama az új 
járművekre vonatkozó alap gyártói 2 éves/korlátlan futásteljesítményre szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3 évig, de legfeljebb 100 000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik következik 
be hamarabb) terjed ki. 2019. november 1. és 2022. szeptember 30. között vásárolt autók mellé az Uniqa 3D Opel csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítását adjuk ajándékba. A biztosítás részletes ismertetése és feltételei: 
www.opel.hu/uniqa. A képen extraként választható, feláras felszerelés is látható. A képen látható autó illusztráció. 
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