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Kedves Olvasó!
Sokat tanultunk az elmúlt pár hónapban magunkról, 
a világról és a benne betöltött szerepünkről, egyen-
ként és emberiségként is. Mindig érdemes azonban 
újabb leckéket vennünk, főleg most, hogy meg-
tapasztalhattuk: amint az életünk lelassult, 
a Föld gyógyulni kezdett. Ki más is lehetne 
a tanítómesterünk a bolygóért vívott harc-
ban, mint maga Sir David Attenborough 
természettudós, aki 94 éves kora elle-
nére is kifogyhatatlan energiával tanít, 
tájékoztat, figyelmeztet minket arra, 
hogy vigyázzunk a környeze-
tünkre, szeressük a természe-
tet. Bízunk benne, hogy az élet 
hamarosan újraindul, de abban 
is, hogy hibáinkból tanulva mind-
annyian kicsit tudatosabban 
vágunk bele a ránk váró kalan-
dokba – ebben segít júniusi 
lapszámunk. 
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VERHETETLEN

TARTÓS BÉRLET AJÁNLATOK

A modell WLTP norma sz. fogyasztása: 12,4 – 5,2 l/100 km,  
CO2 kibocsátása: 283 – 137 g/km

Keresse az új Mercedes-Benz GLC-t  

ajánlataink között!
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LIDOKAINNAL
A FÁJDALOM 

ENYHÍTÉSÉÉRT

GLICERINNEL
A DUZZANAT 

CSÖKKENTÉSÉÉRT,
A FÜLZSÍR KÖNYEBB 

TÁVOZÁSÁÉRT

KERESD A TERMÉKET A 
KIJELÖLT TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

•  Csökkenti a gyulladásos fájdalmat és viszketést
•  Segíti a folyadék távozását, hámvédő hatású
•  Felpuhítja a fülzsírt, és segíti annak távozását

A MOL is beszállt a koronavírus elleni harcba, és március végén meg-
kezdte a Magyarországon hiánycikknek számító kéz- és felületfertőt-
lenítő szerek gyártását. A vállalat mindössze két hét alatt állította át 
almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőfolyadékot készítő 
gyártósorát a MOL Hygi előállítására. Az azóta eltelt időben a MOL 
több mint másfél millió liter fertőtlenítőszert gyártott le és szállított ki. 
Az Operatív Törzzsel együttműködve először a közfeladatot ellátó és 
a koronavírus elleni küzdelemben élen járó intézményekhez (pl. kór-
házaknak, közüzemeknek) juttatták el a kéz- és felületfertőtlenítő-
ket, emellett több szervezetnek, többek közt az Országos Onkológiai 
Intézetnek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak és a Magyar 
Vöröskeresztnek, valamint számos önkormányzatnak is adományoz-
tak. Április végétől pedig bárki számára elérhetőek a termékek, hiszen 
csaknem 500 MOL töltőállomáson kapható a MOL Hygi kézfertőtle-
nítő 200 ml-es, 500 ml-es, valamint 2 literes kiszerelésben.

Az élet újraindul,  
a biztonság megmarad

M I N D E N K I N E K  E L É R H E T Ő  A  M O L  H Y G I

MOL-hírek



Érkezik a BYD
Kína legnagyobb elektromos-
jármű-gyártója, a BYD Auto 
személyautókkal is megjelenik az 
európai piacon. Az értékesítések 
Norvégiában indulnak a BYD Tang 
EV600 modellel, a SUV-ot egy 
kisáruszállító követi majd.

Elektromos furgon
Két különböző akkumulátor-
csomaggal és ennek megfelelően 
230, illetve 330 kilométeres 
hatótávolsággal kerül majd ősszel 
a kereskedésekbe az Opel Vivaro-e 
elektromos furgon. A hasznos tér 
nem, a terhelhetőség is csak kis 
mértékben csökken.

Csúcs-Defender
Brit sajtóértesülések szerint a Land 
Rover V8-as motorral szerelt 
csúcsváltozatot is készít a Defender 
terepjáró most piacra került 
második generációjából, amely 
jelenleg négy- és hathengeres 
erőforrásokkal rendelhető.

Villany-Skoda
Jövőre érkezik a Skoda 
elektromos SUV-ja: az első- 
vagy összkerékhajtású Enyaq 
iV esetében öt különböző 
teljesítményszint és három 
különböző akkumulátorkapacitás 
közül lehet majd választani. 
Hatótávolsága pedig 340 és 
500 km közötti lesz.

röviden

Toyota Yaris Cross
A Toyota is belépett a városi crossoverek 
szegmensébe: a 4180 mm hosszú modell 
90 mm-rel magasabb, mint az alapjául 
szolgáló Yaris kisautó. A RAV4 SUV-ot 
idéző dizájnt kontrasztos tetőfényezés és 
akár 18 colos keréktárcsák emelik ki. Az 
1,5 literes benzinmotor és a hozzá kap-
csolódó elektromos erőforrás össztel-
jesítménye 114 LE – a hibrid hajtásrend-
szer összkerékhajtással is párosítható. 
A praktikumról elektromos csomagtér-
ajtó, lehajtható hátsó ülések és állítható 
padlójú poggyásztér gondoskodik.

Isuzu D-Max GO2
A japán cég nagy-britanniai részlege egy speciális 
projekt keretében mutatta meg, miként lehet az elér-
hető gyári kiegészítők és tuningalkatrészek segítsé-
gével vérbeli off-road járművet faragni a D-Max pick-
upból. A GO2 névre keresztelt egyedi modellt acél 
lökhárítóval, csörlővel, tetőre rögzített LED-fénysorral 
szerelték fel, az alvázat pedig megerősített lemezek 
védik. A 33 colos terepgumikon futó GO2 teljesen 
átalakított fékrendszert és futóművet kapott, a terep-
képességeket a tetőre kivezetett szívósor is növeli.

Alpina D3 S
Újabb modellt dobott piacra a BMW-kre 
szakosodott német tuningcég. A BMW 
M340d hathengeres, 3,0 literes dízelmo-
torja az Alpina D3 S-ben 355 lóerőt ad 
le, a maximális forgatónyomaték pedig 
730 Nm-re nőtt. A gyorsulást és a rugal-
masságot lágy-hibrid rendszerrel növel-
ték, az összkerékhajtású autó így 4,6 mp 
alatt gyorsul fel 100 km/h-ra, a végsebes-
sége pedig 273 km/h. A saját fejlesztésű 
sportfelfüggesztéssel szerelt autó szá-
mos aerodinamikai kiegészítőt is kapott, 
emellett a belső tér is fényűzőbb.

Manhart RQ 900 
Hogy mi szükség van az alapmodell-
nél másfélszer erősebb Audi RS Q8-ra, 
azt mindenki döntse el maga, a bizton-
ság kedvéért a német Manhart tuning-
cég 10 darabos limitált szériában elké-
szít egy ilyen monstrumot – egyenként 
280 ezer euróért. A nagyobb turbófeltöl-
tőknek, a motor alapos átdolgozásának és 
a feljavított erőátvitelnek köszönhetően 
a 4,0 literes, V8-as motor teljesítményét 
600-ról 900 lóerőre növelték, a maxi-
mális forgatónyomaték pedig immár 
1080 Nm. A 30 mm-rel leültetett karosz-
széria 23 colos kerekeken fut, a karbon-
szálas optikai csomaghoz egyebek mel-
lett új motorháztetőt, első spoilert, oldalsó 
légterelőket, kerékszélesítéseket és hátsó 
diffúzort tartalmaz. Ezek nemcsak agresz-
szívebbé teszik a megjelenést, de javítják 
az aerodinamikát is.

Életjelek
Éledezik az autóipar a leállások és az elmaradt expók okozta 

sokkból – kezdenek megjelenni az újdonságok, még ha csupán 
limitált szériák és speciális kivitelek formájában is. 

Lotus Elise Classic Heritage
Összesen 100 darabot készít a Lotus az Elise Classic Heritage limi-
tált szériából, amely négy különböző, retró hangulatú fényezéssel 
idézi meg a hatvanas évektől a nyolcvanas évekig tartó aranykort, 
amikor a Lotus a Forma–1 egyik legsikeresebb istállójának számí-
tott. A vevők arany/fekete, vörös/fehér/arany, kék/vörös/ezüst és 
kék/fehér kombináció közül választhatnak, mindegyiket egy-egy 
ikonikus versenyautó viselte. Emellett a felszereltség is jóval gaz-
dagabb az alapul szolgáló Elise Sport 220 kivitelhez képest.

autós hírek
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egy kisebb családnak nincs 
is szüksége nagyobb járműre: 
városban, utazások alkalmával 
egyaránt tágas, kényelmes és 
roppant praktikus társ a Jazz.

Ajánlott olaj
MOL Dynamic Star  
PC 5W-30 1l

8459 Ft-tól*

*Kiskereskedelmi alapár,  
mely töltőállomásonként eltérhet.

Motor 1 hibrid hajtáslánc

Lökettérfogat 1498 cm3

Max. teljesítmény (benzin-/villanymotor)  

 72/80 kW · 98/107 LE

Max. forgatónyomaték 131 Nm

Méretek 4044/1814/1526 mm

Tengelytáv 2517 mm

Csomagtartó térfogata 304-1205 liter

Legnagyobb sebesség 175 km/h

Gyorsulás (0–100 km/h) 9,4 s

Gyári kombinált fogyasztás 3,5-6,3 l/100 km

Alapár 6 999 000 forint

A Honda Jazz világsikerét már a negyedik generáció viszi tovább, és bár a bevált 
alaprecept megmaradt, azt fejlett hibrid hajtással tökéletesítették a mérnökök.

Az első Honda Jazz nemcsak térkihasználási forra-
dalmával, de kimagasló megbízhatóságával és tech-
nikai fölényével is belopta magát a vásárlók szívébe. 
Ötletességével és magasabb kategóriákat idéző szol-
gáltatásaival szinte megreformálta a kisautók kategó-
riáját. Nem csoda, hogy a jól bevált, bizonyított és 
sikeres koncepción és építésmódon nem változtatott 
a gyártó az egyre frissebb kiadások során. A hajtás-
láncra sem volt soha panasz, minden generációjával 
saját időszaka egyik legjobbja volt a kocsi, ám a leg-
újabbal nyilván nem tehették meg, hogy ne válaszolja-
nak a hibridkorszak kihívásaira. Megtették, ha pedig a 
Hondánál felveszik a kesztyűt, abból általában valami 
remek születik – így történt ez a Jazz esetében is.

A család barátja
Mielőtt rátérünk a hajtásra, muszáj szót ejtenünk a Jazz 
külsejéről, illetve használhatóságáról. Az elődök nyom-
vonalán járva a tervezőknek sikerült olyan felépítményt 
rajzolniuk, amely magában hordozza a modellt sike-
ressé tevő praktikus megoldásokat. Az eredmény egy 
szintén az elődökre hajazó, kecses egyterű. A dizájne-
rek érezhetően visszavettek a korábbi lendületes vona-
lakból, és a szó legjobb értelmében vett minimalizmust 
tűzték a zászlajukra, ami a belső térben is visszakö-
szön, és a kompromisszumok nélküli használhatóságot 
és megbízhatóságot sugallja. Ám egy kis játékot azért 

közben megengedtek maguknak, így a Jazz szabad-
idő-autós elemekkel felextrázott Crosstar kivitelben is 
rendelhető, kiszolgálva napjaink divathullámát. A letisz-
tult utastérben minden egyértelmű, egyebek mellett a 
Jazz védjegyének számító, trükkös ülésrendszer hasz-
nálata is. Bár kisautóról van szó, a próbaút bizonyította, 
hogy egy kisebb családnak nincs is szüksége nagyobb 
járműre: városban, utazások alkalmával egyaránt tágas, 
kényelmes és roppant praktikus társ a Jazz.

Precíz műszer
Az új Honda Jazz e:HEV elnevezésű hibrid hajtáslán-
cának alapját egy kompakt, mégis nagy teljesítményű 
villanymotor adja, ehhez kapcsolódik a kiforrott, 1,5 lite-
res, DOHC-vezérlésű i-VTEC benzinmotor. Az így elért 
rendszerteljesítmény minden olyan körülményre ele-
gendő, ami a hétköznapi használat során előfordul-
hat, sőt bőven vannak tartalékai is. A márkához illően 
sportos menetteljesítményekre is sarkallható a kocsi, 
a sofőr három üzemmód (EV Drive, Hybrid Drive és 
Engine Drive) közül választhat, s e lehetőség igazán 
élvezetessé teszi a vezetést. Mindemellett a Jazz 
kommunikációs rendszere szinte ösztönösen kezel-
hető, mindennel kompatibilis – sőt a Honda Személyi 
Asszisztens (Honda Personal Assistant) szolgáltatás 
hangvezérléssel is működtethető.
Természetesen a biztonság legalább annyira fontos volt 
az új Jazz fejlesztésekor, mint a kényelem és a külön-
féle praktikus megoldások tárháza, éppen ezért kibő-
vített SENSING aktív menetbiztonsági csomag vigyáz 
a bent ülőkre, ami mindent tud, mindent lát és mindent 
korrigál – együttműködve a passzív rendszerekkel.
A júniusban forgalomba kerülő új Honda Jazz tehát 
nemcsak az elődei egyedien magabiztos tudását fej-
lesztette tökélyre, de roppant korszerű hibrid hajtás-
láncával, kifinomultságával és jövőbe mutató korsze-
rűségével az egész autós világnak feladja a leckét. 
A Jazz típusnév továbbra is etalon marad.

Progresszív zene

autóteszt
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A Föld hívja Davidet
A világ legismertebb természetfilmese nemrég ünnepelte 94. születésnapját. 
Sir David Attenborough azonban továbbra sem ül ölbe tett kézzel: új filmjében 
(A Life on Our Planet – Élet a bolygónkon) nemcsak a csodálatos természettel, 

hanem az emberi pusztítás mértékével is sokkol.

Sir David legújabb filmje egyúttal segély-
kiáltás is az angol zoológustól és geoló-
gustól. Azok a helyszínek, ahol fiatalon 

filmezni kezdett, ma már számára is elérhetetle-
nek: a borneói esőerdő a pálmaolaj-termelésnek 
esett áldozatul, a sarkvidéki jégtakaró a harma-
dára csökkent, és azon korallzátonyok egy része 
is, amelyekhez Sir David egykor lemerült, ma már 
élettelen. De a természetfilmes nem szeretné 
másra hárítani a felelősséget: „Ahhoz a generáció-
hoz tartozom, amelyik a pusztításokat véghez vitte. 
Fogalmunk sem volt arról, hogy tönkretesszük a 
világot. Mondhatnánk, hogy nagyon érzéketlenek 
voltunk, tudnunk kellett volna, mi történik, de nem 
hinném, hogy sok ember tisztában volt vele.”
A veterán aktivista saját, személyes felelőssé-
gét is felemlegeti az 50-es években a tévés kar-
rierje indulását is jelentő Zoo Quest nevű műsor 
kapcsán. „Amikor elkezdtem természetfilmeket 

készíteni – ma már szinte szégyellem, de feles-
leges lenne tagadni – a londoni állatkertről csi-
náltam egy sorozatot, s annak keretében álla-
tokat is befogtunk. Ritka állat? Nagyszerű, 
gyerünk, csapjunk le rá, és vigyük Londonba! 
Ma már álmomban sem tennék ilyet.”
Sőt, azóta nagyon is határozott véleménye van 
az állatkertekről. „Számos élőlény van, amely 
teljesen jól bírja a rabságot, és mindent meg 
lehet adni neki, amire szüksége van. Viszont 
számos olyan állat is van, amelyet semmilyen 
körülmények között nem lenne szabad rabság-
ban tartani. Ragadozókat, sasokat például tilos 
rács mögé zárni. Mert ez egyszerűen szörnyű. 
Véleményem szerint oroszlánokat sem foghat-
nánk be, hacsak nem tudunk hatalmas terüle-
tet biztosítani számukra. Magam pedig gorillá-
kat sem tartanék. Úgy értem, ez egy nagyon 
bonyolult kérdés, de a gorillák borzasztóan 
intelligens állatok. Én nem kockáztatnék…” 
– vallja Attenborough.

Vissza a természethez!
Új filmje érinti Csernobilt, a brazil erdőirtásokat és 
még rengeteg olyan témát, amelyek mindannyi-
unk elevenébe vágnak. Sir David üzenete azon-
ban nem csak annyi, hogy az emberiség gonosz 
és megérett a pusztulásra, ehelyett arra mutat 
rá, hogy még mindig cselekedhetünk. A legelső 
feladat az, hogy visszataláljunk a természethez 
– nemcsak a Föld, hanem a saját egészségünk 
érdekében is. A több évtizedes iparosodás, urba-
nizáció és intenzív állattenyésztés ugyanis oda 
vezetett, hogy elvesztettük a kapcsolatot az ösz-
töneinkkel, és elfelejtettük, hogyan kell termé-
szetközelien élni.
„Szerintem szörnyű, hogy gyerekek úgy nőnek 
fel, hogy fogalmuk sincs, mi az az ebihal. 
Egyszerűen szörnyű” – mondja Attenborough. 

A természet lovagja,  
Sir David Attenborough
•  Született: 1926. május 8-án, az angliai Isleworth-ben.
•  Család: felesége, Jane 1997-ben halt meg, 47 év házasság 

után, gyermekei Robert és Susan.
•  Pályafutás: geológiát és zoológiát tanult az egyetemen, 

majd 1952-től gyakornok lett a BBC-nél, bár saját tévé-
készüléke addig nem volt, így műsort sem sokat látott. 
A BBC-nél végül évtizedekig dolgozott különböző 
pozíciókban.

•  Az ő nevéhez köthető a színes film bevezetése Angliában, 
ahogy ő készítette az első HD-s természetfilmet is.

•  1985-ben kapta meg a lovagi címet. Több egyetem, 
így a Cambridge-i és az Oxfordi is díszdoktorává avatta. 
A növény- és állatvilágban legalább 20 nemzetség,  
illetve faj viseli a nevét.

címlapsztori
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„Nem kritizálhatok más embereket amiatt, aho-
gyan a gyerekeiket nevelik, de az én időm-
ben kölyökként felültem egy biciklire, 15 mér-
földet teker tem egy kőbányáig, és azzal 
töltöttem a napot, hogy szitakötőket, vízisik-
lókat és tarajos gőtéket, valamint fosszíliákat 
tanulmányoztam.”
Ahogy arra a lovaggá ütött természettudós fel-
hívja a figyelmet, már kutatások is bizonyítják, 
hogy a természettel való lelki és fizikai kapcso-
lat jelentős hatással van az emberek egészsé-
gére. Akár szomorúság, akár gyász idején for-
dulhatunk hozzá, a természet pedig segít újra 
valós kontextusba helyezni önmagunkat és 
a világban elfoglalt helyünket.
Legújabb filmjét Attenborough a WWF-fel közö-
sen készítette el, és miközben ritmusában az 
Élet a Földön című hajdani sorozatát követi, 
egészen más megvilágításba helyezi a dolgo-
kat. Az 1979-es széria ősi élőhelyei és érintet-
len vadonjai helyett az emberiség természetre 
gyakorolt hatásának elképesztő mértékével sze-
retné szembesíteni a nézőt. Márpedig, ha valaki, 
a 94 éves filmes valóban sok mindent látott 
ebből az átalakulásból: csak az Élet a Földön 
elkészítéséhez 24 millió kilométert utazott össze-
sen 30 országba, és több mint 600 fajt rögzített 
mozgóképen, a közönség pedig minden idők 
legjobb műsorkészítőjének választotta, miköz-
ben egy szavazáson menőbbnek választották 
David Beckhamnél.

Bizonyosság, nem ígéret
A híres médiaszemélyiség hitelessége mellett szól 
az is, hogy sosem vállalt szerepet reklámokban. „Az 
a feladatom, hogy elmondjam az igazságot, és ha 
azt állítom a margarinról, hogy vaj, az emberek azt 
fogják gondolni, bármit kész vagyok kiejteni a szá-
mon.” Ezért, amikor politikusok figyelmeztetnek 
minket a klímaváltozásra, könnyen lehet, hogy csak 
megvonjuk a vállunkat, ha azonban Attenborough 
figyelmeztet, az emberek odafigyelnek – még akkor 
is, ha az üzenet nem éppen kellemes. Márpedig 
az A Life on Our Planet üzenete se nem könnyed, 
se nem félreérthető. Az alatt a 60 év alatt, amióta 
Attenborough dokumentumfilmeket készít, a világ 
népessége megduplázódott: 7,8 milliárd ember él 
a Földön, s a szám az évszázad végére a 11 milli-
árd felé közelíthet. Számos élőhely és faj eltűnt 
azóta, hogy Sir David lencsevégre kapta azokat. És, 
ahogy Csernobil esetében is látjuk, ha nem változta-
tunk a hozzáállásunkon, eltöröljük a ma ismert életet 

a Föld színéről, beleértve magunkat is. A természet 
viszont mindig visszatalál önmagához – legfeljebb 
más formában és nélkülünk.

Cselekedjünk ma, hogy legyen 
holnap!

De vajon azon kívül, hogy szomorúan ingat-
juk a fejünket, látva a pusztítást, mit tehetünk 
mi? Attenborough üzenete végtelenül egyszerű: 
Legyünk figyelmesek. Éljünk szerényen. A jövő a 
tét, de nem Davidé vagy a szüleinké és nagyszü-
leinké, hanem a gyermekeink és unokáink jövője. 
„Leigáztuk a világot. Egy nagyon erős és káros faj 
képviselői vagyunk. Szóval csak legyünk szerények. 
Ne pazaroljunk áramot. Ne pazaroljuk az élelmiszert. 
Ne vesztegessünk el több időt” – üzeni az aktivista.
De konkrét célokat is megfogalmaz ahhoz, 
hogyan menthetjük meg a bolygónkat. Az első 
lépés, hogy együnk kevesebb húst. Igen nagy 
elvárás, amit az élőhelyünkkel szemben támasz-
tunk, hogy adjon húst. Ez okozza a brazil esőer-
dők kiirtását abból a célból, hogy a területet lege-
lőkké alakítsák –, hogy még több hamburgert 
ehessünk. Elérkezett azonban az idő, amikor már 
nem engedhetjük meg magunknak ezt a gyakor-
latot, mivel nem tudjuk eltartani ilyen módon az 
emberiséget.” David Attenborough egyébként 
nem fogyaszt (vörös) húst, kizárólag halat eszik.

Fogyassz, fogyassz… állj!
A másik nagy kihívás, ami segíthet a folyamat vissza-
fordításában, az önmegtartóztatás. Kis dolgokkal is 
sokat érhetünk el: ilyen például az élelmiszer-pazar-
lás visszaszorítása, vagy épp a közlekedési szoká-
saink megreformálása. Vajon David Attenborough 
elektromos autót vezet? „Nem vezetek. Sosem 
vezettem. Na jó, ez nem teljesen igaz, van jogosít-
ványom, de sosem használtam. Nem volt rá okom, 
mint ahogy arra sem, hogy autóm legyen.”
Persze, mielőtt azt a következtetést vonnánk le, hogy 
a brit lovag olyan eszménykép, akinek felesleges 
akár csak megpróbálni is a nyomába érni, a múltja 
némiképp árnyalja a képet. Pályafutása első évtize-
deiben ugyanis Attenborough végtelenül környe-
zetszennyező repülőkkel járta a világot, ahol a kar-
támaszokban hamutartók tették teljessé az élményt. 
„Valóban, negyven évvel ezelőtt nem ismertük fel 
a klímaváltozás problémáját. Negyven éve ami-
att aggódtunk, hogy hogyan menthetnénk meg a 
kihalófélben lévő fajokat. Senki sem szembesített 
azzal, ahogy én sem magamat, hogy a sugárhajtású 
repülőgépek által kibocsátott rengeteg szén-dioxid 
tönkreteszi az éghajlatot, és hogy ebben én is részt 
veszek. Egyszerűen fel sem merült bennem.”
És éppen ez az, amiért a britek nemzeti kincse 
még 94 évesen sem dől hátra: „A tényeket kell 
néznünk, a valóság pedig nem túl kellemes. Nem 
állunk valami fényesen – és ezt felesleges lenne 
tagadni. Kilencven felett vagyok, és nem hinném, 
hogy van még hátra tíz évem. De amíg az embe-
rek azt akarják, hogy dolgozzak, dolgozom.”

Amíg az emberek 
azt akarják, 

hogy dolgozzak, 
dolgozom.

Főszereplő: a Föld nevű bolygó
Sir David Attenborugh filmográfiája az 50-es évektől 
datálódik, és a mai napig folyamatosan bővül a lista. 
Legismertebb munkái közé tartoznak a bolygó nevét is 
magukba foglaló sorozatai. Tavaly debütált a Netflixen 
az Our Planet (Bolygónk csodái), a BBC-n pedig 
a Seven Worlds One Planet (Hét világ, egy bolygó).

Korábbi művei között szerepel:
•  a 64 országban filmezett Planet Earth I–II (Bolygónk, 

a Föld) a földi élet változatosságáról
•  a Living Planet (Az élő bolygó) az organizmusok 

alkalmazkodásáról
•  a Blue Planet I–II. (A kék bolygó) a világ óceánjairól
•  a Frozen Planet (A fagy birodalma) a sarkvidékek 

történetéről 
•  és az Our Fragile Planet (Törékeny bolygónk), 

amely 60 év munkájáról és az emberi tevékenység 
hatásáról szól.

címlapsztori
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Ha néha úgy érezzük, túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy tegyünk valamit 
a környezetünkért, érdemes megismerkednünk olyan hétköznapi hősökkel, 

akik kicsiben kezdték, de példájukat rengetegen kezdték követni.

Jóllehet, 24 óra alatt nem fogjuk megoldani a klímaválságot, június 5., 
a környezetvédelem világnapja jó alkalom arra, hogy egy pillanatra lassítsunk, 

és végiggondoljuk, mit is jelent számunkra a Föld, amelyen élünk.

A Tisza hőse
Párdy Bence

A magyar fiatal a Tisza-tó árterének tisztítását tűzte ki céljául, nem 
mindennapi eredményei pedig bizonyítják hatékony munkáját: már 
több mint ezer zsák, másképpen számolva 7 tonna összegyűjtött 
szemétnél tart. Bence Budapestről költözött le Tiszafüredre, miután 
részt vett a szintén szemétszedésre fókuszáló Tisza-tavi PET Kupán. 
Habár egyedül vágott neki a missziónak, időről időre besegítenek 
neki önkéntesek, illetve adományokkal is támogatták. Tevékenységét 
– amelyért 2020 februárjában elnyerte a Highlights of Hungary külön-
díját – közösségimédia-oldalán követhetjük.

„Soha nem volt még olyan fontos, mint most, hogy 
megértsük a természet működését és azt, miként 
segíthetünk neki” – mondta Sir David Attenborough, 
akinél kevesek követhették végig közelebbről 
Földünk változásait az elmúlt évtizedek során.
Az ENSZ döntése alapján 1974 óta június 5-én ünne-
peljük a világnapot, mely alkalomból a környezetünk 
megóvását célzó és hirdető programok folynak világ-
szerte. A téma és az ország, ahol a kezdeményezé-
sek összefutnak, évente változik. Az idén Kolumbia 
a kiválasztott, partnerségben Németországgal, míg 
a tematika a biodiverzitás, amelynek törékenysé-
gére egyebek közt a közelmúlt brazíliai erdőtüzei és 
a COVID-19 járvány is emlékeztet.

A faültetés úttörője
Felix Finkbeiner 

A német fiatal már kilencéves korában 
eldöntötte, hogy egymillió fát fog ültetni 
hazájában. Elképesztő, hogy mindez 
három év alatt sikerült is neki. Legújabb 
akciója a Trillion Tree Campaign nevet 
kapta, és a cél meg sem állni a billió (ezer 
milliárd) fáig. Ha mi magunk is csatlakoz-
nánk a kezdeményezéshez, és a nem-
zetközi program keretében ültetünk egy 
fát, regisztrálhatjuk a térképes rend-
szerben. Ha pedig erre nincs lehetősé-
günk, a www.trilliontreecampaign.org  
honlapon vagy a Plant-for-the-Planet 
applikációban járulhatunk hozzá ado-
mánnyal az akcióhoz. Hazánkban is 
gyűlnek a fák, de a kitűzött cél eléré-
séig még elkél a segítség.

A halak és madarak megmentője
Marino Morikawa

Gyermekként ő maga is a perui El Cascajónál hor-
gászott, a közeli állattartók és illegális szemétlerakó 
helyek miatt azonban a tó vízminősége leromlott az 
évek alatt. A fiatal tudós először a helyiek segítségé-
vel eltávolította a vízfelszínt belepő növényeket, majd 
nanotechnológiát és bioszűrőket alkalmazott, hogy 
visszahozza az egykori ökoszisztémát. Erőfeszítéseinek 
hála az immár tiszta tó ismét vonzó a költöző madarak 
számára, és a halak is szaporodnak benne.

A tengerpart megtisztítója
Afroz Shah

A mumbai ügyvéd hétvégi hobbija a tengerpart 
tisztítása. Az indiai férfi akkor vágott bele a sze-
métgyűjtésbe, amikor 2015-ben visszatért gyerek-
kora kedves strandjára, és a főként műanyag sze-
méttől alig látta a homokot. Kezdeményezéséhez 
tömegek csatlakoztak, Afroz pedig már az ENSZ 
elismerését is kiérdemelte. A szemétszedésen túl 
önkéntes társaival ma már a helyieket is felkeresik, 
és felhívják figyelmüket a szelektív szemétgyűjtés 
és a helyes szemétlerakás módjaira.

Zöld hősökEz a nap a környezetünké!

Mit üzen a világnap?
Napjainkban leginkább azt, hogy a fentiekhez hasonló 
globális kihívásokra összefogással tudunk hatékonyan 
felelni. És fontos, hogy minden hang számít: az egyének-
től a szervezeteken át a legbefolyásosabb döntéshozó-
kig, a fajok nagyszámú eltűnése ugyanis mindannyiunk 
életére hatással lesz. Mintegy tíz évünk van a cselek-
vésre, ha ugyanis 2030-ra nem állítjuk meg a biodiverzi-
tás, vagyis a Föld biológiai sokféleségének pusztítását, 
az rövid úton negatív befolyással lesz mind az élelmiszer-
ellátásra, mind az egészségügyi rendszereinkre.
Ha mi is tennénk valamit, a világnap ezúttal digitá-
lisan zajló kiemelt programjait a #ForNature hivat-
kozással találjuk meg.

Miért vegyük komolyan környezetünk védelmét?

Több mint 1 MILLIÁRD EMBER 
megélhetése az ERDŐKHÖZ,
és közel 3 MILLIÁRDÉ 
A TENGEREKHEZ kapcsolódik.

A következő tíz év során 1 MILLIÓ faj tűnhet 
el a Föld felszínéről…
…ez a jelenleg ismert FAJOK NEGYEDE.

A vadállomány az utóbbi ötven évben  

bő 60%-os hanyatlást mutatott.

Növényi eredetű  
táplálékaink 

75%-a függ 
a BEPORZÁSTÓL.

2010 és 
2015 között 
32 MILLIÓ 
HEKTÁR 
ERDŐ  
TŰNT EL.

Mára az  
ÓCEÁNOK 

2/3-a 
ÉRINTETT  
emberi  
tevékenység  
által. 

A Föld termékenységének romlása közel  

3,2 MILLIÁRD embert érint.

Az elmúlt 150 ÉVBEN 
a korallzátonyok csaknem 

FELE ELPUSZTULT.

életmód életmód
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A koronavírus soha nem látott változásokat 
hozott az életünkbe. Az országokhatárok bezá-
rultak, a repülőgépek a földön maradtak, a köz-
lekedési dugók megszűntek, miután 2 milli-
árd ember otthon maradni kényszerült. Ilyen 
mértékű leállásra még sosem volt példa azon 
a földön, amelynek az emberiség már a 75%-
át elhódította magának a természet és a vadvi-
lág elől. Míg a városok elcsendesedtek, addig 
a természet továbbra is teszi a dolgát, éli a min-
dennapjait. A tudósok figyelmeztetnek arra, 
hogy négy hónap távlatából messzemenő 
következtetéseket még nem lehet levonni, 
ám az bizonyos, hogy bolygónk lélegzetvétel-
nyi szünethez jutott, és regenerálódni kezdett. 
Hogy miképp, arra következzen most 10 érde-
kes példa a nagyvilágból.

Stresszes pandák
Az óriáspandák földünk legritkább medvefajá-
nak számítanak, csupán 1600 példány él belőlük 
Délkelet-Ázsia vadonjaiban. Érzékeny élőlények-
ről lévén szó, nagyon nehéz őket mesterséges 

körülmények között szaporítani annak érdeké-
ben, hogy a faj ne haljon ki. A hongkongi Oceanic 
Park állatkertben idén tavasszal csoda történt. 
Két felnőtt panda tízévnyi sikertelen kutatói pró-
bálkozás után végre egymásra talált, ráadásul tel-
jesen természetes úton. A gondozók szerint ez 
egyértelműen annak köszönhető, hogy az állat-
kert bezárt, és a pandáknak végre nem évi 6 mil-
lió látogató szeme előtt kell élniük a mindennapja-
ikat. Az eset reményt ad arra, hogy egy kihalóban 
lévő állatfaj újra gyarapodásnak induljon.

Tisztább levegő  
a tiszta tüdőért

A koronavírus okozta lezárások miatt Európában 
havi 67 millió fővel, míg az Amerikai Egyesült 
Államokban 40%-kal esett vissza a légiutas-for-
galom. A közlekedés ilyen mértékű csökkenése 
már önmagában is jelentős hatással van az üveg-
házhatású gázok kibocsátására, amit csak teté-
zett az, hogy számos környezetszennyező gyár 
is leállt egy időre. A NASA által közzétett felvé-
teleken egyértelműen látható, hogy Kína légköre 
például jelentősen megtisztult. Csak ebben az 
országban 50%-kal kevesebb szén-monoxidot 
és nitrogén-oxidot mértek az előző időszakhoz 
képest, de New York, Barcelona és több más 
metropolisz is tisztább levegőhöz jutott.
A jobb levegőminőség az asztmás és légúti 
megbetegedések csökkenését eredményezi, 
ez eddig 4 ezer öt év alatti gyerek és 73 ezer 
felnőtt életének megmentéséhez járult hozzá 
indirekt módon Ázsia legnagyobb országában.

Az elmúlt hónapok bezárkózásának van jó oldala is: az anyatermészet hálás. 
Az élet új utat tör magának az ember hagyta lábnyomok felett.

Gyógyuló bolygó
1 0  D O L O G ,  A M I T  A  J Á R VÁ N Y B Ó L  P R O F I TÁ LT U N K

utazás
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Bátor oroszlánok
A közelmúltban az aszfaltos úton pihenő orosz-
lánokat fotózott le a dél-afrikai Kruger Nemzeti 
Park biztonsági őre. Az embertől egyébként 
meglehetősen óvakodó nagymacskák maxi-
mum akkor szoktak az utakra merészkedni, 
amikor azok melegebbek a természetes talaj-
nál, most viszont bátran sütkéreztek a napfény-
ben. Sőt, a golfpályákon az oroszlánok mel-
lett a hiénák is megjelentek és visszafoglalták 
maguknak az ember puha játszóterét. A Kruger 
Nemzeti Park évente 900 ezer turistát fogad, 
ám március óta zárt kapuk mellett csak a napi 
létfenttartáshoz szükséges feladatokat látja el 
a személyzet az ott élő állatok védelmében.

Velence csatornái
A turizmus visszaszorulása nem várt fordula-
tot hozott az olyan városokban is, ahol koráb-
ban zsúfolásig teltek voltak az utcák látogatók-
kal. Velencében évente mintegy 30 millió turista 
fordul meg a Sóhajok hídján, vagy vár arra, hogy 
egy gondolás elvigye egy körre – ám most kon-
ganak az utcák az ürességtől. A helyiek szerint 

a leállás miatt a csatornák vize elképesztő tisz-
taságot mutat, és újra lelátni a víz aljára, ahol 
a moszatok mellett apró halak és rákok is tanyáz-
nak. A csendes időszakot a hattyúk is élvezik, 
e madarak korábban a csónakok és turisták 
zaja elől a városhatáron kívülre szorultak. Most 
a bámészkodók helyett békésen sütkéreznek az 
azúrkék velencei víziutakon.

A Himalája csúcsai
Az indiai Dzsalandárban 30 éve nem volt példa 
arra, hogy látni lehessen a várostól 160 kilomé-
terre fekvő Himalája csúcsait. A tiszta levegőnek 
köszönhetően azonban a helyiek ismét élvezhetik 
a havas hegyek látványát, amelyek megmászását 
a nepáli hatóságok bizonytalan időre be is tiltot-
ták. A világ legmagasabb csúcsa, a Mount Everest 
így zárva tart a hegymászók előtt, amire a 2015-
ös földrengés óta nem volt példa. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a világ legmagasabb hegyvonula-
tát csak a tavalyi évben 5 tonna szeméttől szaba-
dították meg, nem is baj, ha a Himalája és környéke 
egy darabig mentesül a környezetszennyezéstől, 
és kap egy kis időt a regenerálódásra.

Horgonyt le!
Az óceánjáró hajók régóta a klímakutatók kereszt-
tüzében állnak. A világ mintegy 90 ezer „lebegő 
városa” naponta és egyenként 150 tonna olajat 
éget el, továbbá mintegy 50 liternyi veszélyes 
kémiai hulladékot termel. A hajók környezetszeny-
nyezése elsősorban a tengerek élővilágát érintik 
negatívan. Csak Hawaii közelében az elmúlt évti-
zedekben 80 végzetes kimenetelű bálnával ütkö-
zést regisztráltak, és sejthető, hogy a valós szám 
ennek a többszöröse. Az tengerjáró hajók leál-
lásával enyhültek a felszín alatti durva zajok, így 
nem fenyegeti az óceánok emlőseit a „karam-
bol” veszélye, ami reményt adhat a veszélyezte-
tett fajok, így a kék és északi simabálna populáci-
ójának növekedésére is.
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Remény a sünöknek
Az Egyesült Királyságban a sünök a legnépsze-
rűbb emlősök közé számítanak. Számuk az évi 
100 ezernyi közúti gázolás miatt az elmúlt két 
évtizedben olyannyira lecsökkent (30%), hogy 
ma már a veszélyeztett fajok közé tartoznak. 
Most, hogy a járvány miatt sokan csak a leg-
szükségesebb teendők miatt ülnek be az autó-
jukba és a kerékpározás is egyre népszerűbb 
közlekedési alternatíva lett, tüskés barátaink 
számára új távlatok nyíltak a szigetországban.

Halkuló Föld
Talán az egyik legváratlanabb és legszokatlanabb 
következménye a világjárványnak, amit azonosí-
tani tudtak a közelmúltban, hogy az ipari terme-
lés és a tehergépjármű-forgalom visszaszorulása 
miatt egyharmadára csökkent a föld szeizmikus 
háttérzaja. Ezáltal lehetővé válik a tudósok szá-
mára az enyhébb szeizmikus események, mint 
például egy-egy kisebb földrengés tanulmányo-
zása, hiszen a zaj csökkenésével ezek az esetek 
is fennakadnak a műszerek érzékeny szűrőjén.

Állati turizmus
A világ számos pontján különleges látogatókat 
jelentettek. Barcelonában a Sagrada Família előtti 
placc, amelyet 30 millió turista koptat évente, most 
a katalán vaddisznók kopogásától hangos. A colo-
radói Boulderben pumák portyáznak új lakóként 
a lezárt övezetekben, a híres San Franciscó-i 
Golden Gate hídnál prérifarkasok piknikeznek 
a padok mellett, míg Thaiföldön a Phuket melletti 
tengerpartokon újra megjelentek a kérgestek-
nősök és elkezdtek fészket rakni. November óta 
11 teknősfészket találtak a tengerbiológusok, amire 
az elmúlt öt évben nem volt példa.

Arizonai erdők védelme
A világ legnagyobb erdőtüzeit az esetek döntő 
többségében ember okozza egy véletlenül 
eldobott cigarettacsikkel vagy egy nem megfe-
lelően eloltott tábortűzzel. A tűz miatt nemcsak 
értékes zöldterületek lesznek semmivé, de élő-
lények százezrei is elveszítik az élőhelyüket. Az 
amerikai Arizona állam hat nemzeti parkjában 
június 30-ig teljes tűzgyújtási tilalmat rendeltek 
el: a kültéri sütögetések korlátozása amellett, 
hogy a társadalmi érintkezés lehetőségeit is 
csökkenti, az erdők élővilágának védelmében 
is fontos szerepet játszik.

Szombati Orsolya
(traveladdict.hu)
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Hogy a hétvégi kirándulásról ne csak a Normafa, 
Dobogókő vagy Tihany jusson eszünkbe, 
ajánlunk néhány kevéssé ismert, ám annál 

varázslatosabb úti célt. Az ország változatos pontjai-
ról összegyűjtött desztinációkat érdemes felkeresni, 
ha valami újszerűre, és nem utolsósorban kisebb turis-
taáradatra vágyunk. 

tornakápolnai református templom
Az Aggteleki Nemzeti Park ad otthont annak az 1700-as 
évekből itt maradt, festett kazettás mennyezetű templom-
nak, amely növényi ornamentikájával és szerény, meghitt 
hangulatával egy másik korba és más lélekállapotba repít.

füzérradványi Károlyi-kastély
A Tokaj-Zempléni-hegyvidéken található kastély angol-
parkját az odavezető 850 méter hosszú fenyők által 
alkotott allé mellett két gigantikus platánfa és a kis 
patak teszi az ország egyik legszebb történeti kertjévé, 
ráadásul a közelben található füzéri vár is kihagyhatat-
lan látnivaló a környéken.

Vágáshuta
A Zemplén teljesen egyedi konzerváló ereje itt is tet-
ten érhető: gyönyörű fekvésű apró falu, mely őrzi szlo-
vák hagyományait, az üvegkészítés művészetét és 
azt a hangulatot, ami mindenkinek ismerős és kedves 
valamilyen távoli kollektív emlékezetből.

Titkos kirándulóhelyek itthon
Ha már ilyen rövid idő alatt gyógyulni kezdett, adjunk még egy kis időt a Földnek. 
Repülőjegy helyett vegyünk néhány turistatérképet, és fedezzük fel hazánk titkait, 

ezzel kisebb ökológiai lábnyomot hagyva magunk után.

Nádasdy-kastély
A Tudor-stílusú nádasladányi épületben nemcsak a cso-
dálatos könyvtárterem, hanem a Borgiák vagy éppen 
az Underworld díszletei is mesebeli világba röpítenek.

Lázbérci víztározó
Az Északi-Bükkben lévő Dédestapolcsány festői fek-
vésű, hegyek lábánál megbúvó tava, amely tanösvé-
nyeivel és gyönyörű környezetével a horgászok és 
a kirándulók örömét egyaránt szolgálja.

Rudabányai bányató
Az ország legmélyebb, közel 60 méter mély állóvize 
türkizkék színével és a tavat körülölelő sziklafalak-
kal repít el az ismeretlen, mediterrán tájba, ahol már 
a korai felmenőnk (Rudapithecus) is otthonra lelt.

Úrkúti őskarszt
A Déli-Bakony 100 millió éves mészkőformái immár 
egy rekultivált bányaterületen, a természet által visz-
szahódított, tanösvényen bejárható mélyedésben 
varázsolják el az erre látogatókat.

Kemenes Vulkánpark
A Ság-hegy vulkáni tanúhegyének bazaltsapkája helyén 
hipermodern vulkánpark és izgalmas sziklavilág, lávakürtő 
kalauzol el egy évmilliókkal ezelőtt kialakult világba. 

ÚRKÚTI ŐSKARSZTLÁZBÉRCI VÍZTÁROZÓ

FOTÓK: GULYÁS ATTILA

NÁDASDY-KASTÉLY

A MINŐSÉGRŐL 
NEM MONDUNK LE !
M E R T  É R T É K E K R E  A  L E G N E H E Z E B B 

I D Ő K B E N  I S  S Z Ü K S É G Ü N K  V A N

OTTHONI IDŐTÖLTÉSHEZ VÁLASSZA A HAMU ÉS GYÉMÁNT 
MAGAZIN LEGFRISSEBB LAPSZÁMÁT! 

MEGRENDELÉS: 
DIGITALSTAND.HU/HAMUESGYEMANT 

#otthonolvasunk #ot thonmaradunk 
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A Magyar Természetjáró 
Szövetség ajánlásával.
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Hűtőben kallódó maradék sült hús vagy zöldség? Könnyedén új 
fogásként kerülhet az asztalra úgy, hogy még a legfinnyásabbak sem 

fognak azon nyafogni, hogy már megint ugyanaz a vacsora.

Maradékmentés mesterfokon

Rakott tészta

Hozzávalók:
•  300 g maradék sült hús  

vagy kolbász
•  300 g penne vagy rigatoni
•  200 ml tejszín
•  50 g krémsajt
•  50 g feta sajt
•  1 kisebb cukkini
•  szerecsendió
•  petrezselyem
•  2 gerezd fokhagyma
•  3 evőkanál olívaolaj
•  só, bors

A húst vagy kolbászt egy evőkanál olí-
vaolajon pár perc alatt átpirítjuk, köz-
ben a tésztát készre főzzük. A fok-
hagymát meghámozzuk, lereszeljük 
és egy evőkanál olívaolajon megfut-
tatjuk – ügyelve arra, hogy ne égjen 
meg. Hozzáadjuk a felszeletelt cukki-
nit, majd pár perc elteltével a tejszínt, 
a szerecsendiót és a krémsajtot, végül 
3 percen át forraljuk. Összeforgatjuk a 
tésztával, a hússal, az apróra vágott 
petrezselyemmel és fetával, végül 
sózzuk és borsozzuk. Egy olívaolajjal 
kikent tepsibe tesszük, majd 180 fokra 
előmelegített sütőben 23–30 perc 
alatt megsütjük. 

Hozzávalók:
•  250 g maradék zöldség  

(pl. cukkini, póréhagyma  
vagy zöldborsó)

•  8 tojás
•  100 ml tejszín
•  3 evőkanál liszt
•  50 g cheddar vagy trappista
•  2 evőkanál olívaolaj
•  só, fehér bors

Tojáslepény

A zöldséget apróra vágjuk, sózzuk (tetszés szerint meg 
is futtathatjuk egy evőkanál olívaolajon). A tojást felver-
jük a tejszínnel, ezt is sózzuk, borsozzuk, azután hoz-
záadjuk a kihűlt zöldséget, valamint a lisztet. Egy tepsit 
kikenünk olívaolajjal és beleöntjük a tojásos keveré-
ket, a tetejét pedig megszórjuk reszelt sajttal. 180 fokos 
sütőben 20–25 perc alatt készre sütjük.

gasztro
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Zöldséges rizottó

Hozzávalók:
•  150 g maradék zöldség (pl. sült cékla 

vagy sütőtök, zöldborsó, zöldbab, 
edamame bab)

•  200 g rizottórizs
•  1 kis fej vöröshagyma
•  2 gerezd fokhagyma
•  200 ml fehérbor
•  300 ml alaplé
•  50 g vaj
•  20 g parmezán
•  2 evőkanál olívaolaj

Az apróra vágott vöröshagymát és fokhagy-
mát megfuttatjuk az olívaolajon, majd hozzá-
adjuk a megmosott és lecsepegtetett rizst. 
Addig pirítjuk, míg kissé megfehéredik, majd 
felöntjük egy deci borral. Folyamatos keve-
rés mellett megvárjuk, amíg elpárolog, és újra 
adunk hozzá egy kevés bort. Ha az elfogy, 
folytatjuk az alaplével, közben végig kever-
getjük. Attól függően, hogy mennyi időre van 
szüksége a zöldségnek, főzés közben azt is 
hozzáadjuk. Ha a rizs elkészült, hozzákavarjuk 
a felkockázott vajat és a lereszelt parmezánt 
is. Ízlés szerint zöldfűszerekkel díszíthetjük.

Ázsiai saláta

Hozzávalók:
•  300 g maradék sült csirke- vagy marhahús
•  50 ml szezámolaj
•  2 gerezd fokhagyma
•  2 cm gyömbér
•  2 friss csili
•  1 lime 
•  2 evőkanál szójaszósz
•  1 evőkanál méz
•  salátaalap tetszőleges zöldségekből
•  50 g szezámmag
•  só

A maradék sült húst csíkokra vágjuk. Egy evő-
kanál szezámolajon megpirítjuk a lereszelt fok-
hagymát, gyömbért és apróra vágott csilit. 
Hozzáadjuk a húst, sózzuk és félretesszük, amíg 
langyosra hűl. A maradék szezámolaj, a lime 
leve és lereszelt héja, a szójaszósz és a méz fel-
használásával elkészítjük az öntetet, ha szüksé-
ges, sózzuk. A szezámmagot megpirítjuk száraz 
serpenyőben. Összeállítjuk a salátát: a húst és a 
zöldségeket összeforgatjuk az öntettel, a tetejét 
pedig megszórjuk a szezámmaggal.

gasztro
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Húsok
Egy egész csirke vagy egy nagyobb darab hús 
kiváló vasárnapi ebéd, azonban másnap már gyak-
ran kisebb lelkesedéssel vesszük elő a maradékot. 
Érdemes ilyenkor egy kis csavart vinni a dologba. 
Csipkedjük le a csontról, vagy vágjuk apróbb dara-
bokra és kevés zsiradékon pirítsuk át. Adjunk hozzá 
egy extra fűszert: fokhagymát, mustárt, csilit, esetleg 
barbecue-szószt. Ha pedig elkészült, kerülhet rakott 
tésztába, szendvicsbe, salátába vagy tortillába.

Zöldségek
Számos zöldségmaradék megmenthető azzal, ha 
a fagyasztóban gyűjtögetjük, majd, ha összegyűlt a kellő 
mennység, alaplevet készítünk belőle. A gyökérzöldsé-
gek, a gomba és a kel is hasznosítható e módszerrel. 
Ha pedig alapléből már kellő készlettel rendelkezünk, 
akkor készülhet belőlük krémleves, rizottó, tojáslepény, 
esetleg tölthetők leveles vagy rétestésztába.

Ételt a kukába? Kizárt!
Rengeteg olyan élelmiszer-maradék akad, ami egy kis kreativitással 

könnyedén új életre kelhet a következő napi ebéd vagy vacsora 
alapanyagaként. Íme, a kedvenc praktikáink!

Kenyér
Azt mindenki tudja, hogy a maradék kenyérből zsem-
lemorzsa készíthető, de akad ennél kevésbé mace-
rás trükk is. Ha csak néhány szelet száraz kenye-
rünk van, érdemes lefagyasztani, majd, amikor kellő 
mennyiség felhalmozódott, egy kis tojás, cukor, tej 
és gyümölcsök társaságában irány a sütő, így szuper 
édesség, kenyérpuding készülhet.

Zöldfűszerek
A friss kapor, petrezselyem vagy épp snidling saj-
nos könnyen elfáradhat, azonban ilyenkor sincs min-
den veszve. Mossuk át jéghideg vízben a fűszereket, 
szárítsuk meg, és aprítsuk fel. A konzerváláshoz nem 
kell mást tennünk, mint előkapni egy jégkockatartót, 
eloszlatni benne a zöldfűszereket, leönteni olívaolaj-
jal – és irány a fagyasztó!

•  TEMATIKUS BORTESZTEK 

• GOURMET-TIPPEK

•  BORUTAK ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN

• PINCELÁTOGATÁSOK

•  BORÁSZPORTRÉK  

VINCEMAGAZIN.HU   VINCEMAGAZIN

KERESSE MAGYARORSZÁG VEZETŐ BORMAGAZINJÁT HAVONTA 
AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL, VAGY FIZESSEN RÁ ELŐ!

EGY MAGAZIN,  AMELY 
BORSZAKÉRTŐVÉ TESZI  ÖNT!
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Kanapékirándulás
Amíg élőben nem kelhetünk útra, addig is számíthatunk az utóbbi évek 

legszebb – online is nézhető – természetfilmjeire és sorozataira, amelyek a nappalinkba 
varázsolják hazánk és a nagyvilág mesés tájait.

kultúra
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Éjszaka a földön (Earth at Night)

Netflix

A médiaszolgáltató 2020-as dokumentumfilm-soro-
zatában a világ élőlényeinek rejtett éjszakai éle-
tébe pillanthatunk be eddig sosem látott módon. 
Hála a csúcstechnológiájú kameráknak és a hőér-
zékelőknek, az éjjeli felvételek egészen új élményt 
kínálnak. A minisorozat epizódjaiban megismerhet-
jük az afrikai szavannától a perui sivatagon át a víz 
alatti világ élőlényeinek éjszakai titkait.

A mi bolygónk (Our Planet)

Netflix

David Attenborough tavalyi 8 részes sorozata az egyik első olyan 
a népszerű természettudós repertoárjában, amelyben hangot ad a klí-
maváltozás miatti aggodalmainak. A WWF támogatásával készült szé-
riában az Attenborough-ra oly jellemző stílusban szembesülhetünk 
a természet szépségeivel és kegyetlenségével, ezúttal azonban tőle 
szokatlan módon a gleccserek pusztulásáról, a veszélyeztetett fajok 
kihalásáról és az emberek ebben játszott szerepéről is szó esik.

Özönvíz előtt (Before the Flood)

Disney+

Leonardo DiCaprio hosszú évek óta a klímavéde-
lem egyik élharcosa, az ő főszereplésével készült 
ez a 2016-os dokumentumfilm, amelyben az Oscar-
díjas színész producerként is közreműködött, töb-
bek között Martin Scorsese mellett. Az ENSZ 
békenagyköveteként is tevékenykedő DiCaprio 
a filmben a világ különböző régióiba látogat, hogy 
feltárja a globális felmelegedés okait, és arra keres 
válaszokat, hogy miként lehetne megállítani a folya-
matot, és megmenteni szeretett bolygónkat.

Hazai tájakon

Mosonyi Szabolcs és Bagladi Erika legújabb, Magyar Filmdíjat nyert mozijá-
nak bemutatóját el kellett ugyan halasztani a koronavírus miatt, ám az alkotó-
páros úgy döntött, hogy a várakozás idejére elérhetővé teszi a YouTube-on 
három korábbi – szintén számtalan díjjal jutalmazott – filmjét.
A Vad Szigetköz – A szárazföldi delta című 2013-as alkotásban az 
Európában egyedülálló, Duna által létrehozott szigetvilág gazdag élő-
világába pillanthatunk be.
A Vad Kunság – A Puszta rejtett élete (2016) a Kiskunság és a Nagykunság 
lakóit mutatja be, főszerepben a tájegység csúcsragadozójával, az 
aranysakállal.
A Tiltott zóna – Harctéren a vadvilág (2017) pedig a Budapest közelé-
ben található Táborfalvára kalauzol minket, ahol a helyi lőtér és az állandó 
hadászati gyakorlatok miatt számtalan növény- és állatfaj kényszerült vál-
toztatni életmódján és titkos életet kezdeni… 

Óvatos nyitás
Menjünk vagy maradjunk? Ez a nagy kérdés júniusban, amikor sok helyen már enyhítenek 
a korlátozásokon, de a biztonságérzetünk még messze nem a régi. Hoztunk néhány olyan 

szabadtéri programot, amelyek átmenetként szolgálhatnak az indulni vágyóknak.

Makovecz-kilátó
Kis-Hárs-hegy

Budapestieknek, ha nem szeretnék elhagyni 
a várost, a Pilisi Parkerdő, az ország egyetlen 
parkerdőgazdasága nyújt remek kikapcsoló-
dási lehetőséget. Közel 1000 km, jelzésekkel 
ellátott turistaút, 100 km-nyi biciklizésre kijelölt 
szakasz és számtalan sétaútvonal közül lehet 
választani, egy részükre már a városon belül 
is be tudunk csatlakozni, de hosszabb túrákra 
is lehetőséget adnak Budapest vonzáskör-
zetében. Remek célpont a néhány éve felújí-
tott Makovecz-kilátó is, amely még az 1970-es 
években épült az építész tervei alapján. A kilátó 
a Kis-Hárs-hegy tetején, 362 méteres tenger-
szint feletti magasságban áll, és odafentről cso-
dás körpanoráma tárul elénk a fővárosra.
A kilátó egész évben ingyenesen látogatható.

Vadgazdálkodási Tájközpont
Bőszénfa

A Zselic szívében lévő Bőszénfán található 
szarvasfarm meglátogatása igazán különleges 
élmény, hiszen az 1300 hektáros területen elte-
rülő gazdaság közel 200 nagyvadnak ad otthont. 
Gímszarvasokat, vaddisznókat, dámvadakat, 
muflonokat és őzeket is láthatunk a területen, de 
a vadfajok tartása mellett magyar szürke marha, 
lovak, marhák, szamarak, kecskék és vízibivalyok 
tenyésztésével is foglalkoznak a gazdaságban. 
Vezetett és lovaskocsis bejárásra is jelentkezhe-
tünk, de önálló túrára is van lehetőségünk, ha 
inkább magunk szeretnénk felfedezni a területet. 
Ha megéhezünk, a Vadgazdálkodási Tájközpont 
területén található Zselicvad Étteremben csilla-
píthatjuk éhségünket.
További infó: szarvasfarm.ke.hu

Magyar Nemzeti Parkok Hete
országszerte • 2020. június 1–7.

A természeti élmények iránt érdeklődők június 
első hetében számtalan lehetőség közül választ-
hatnak, hiszen az ország valamennyi nemzeti park-
jában izgalmas kalandtúrák, családi programok 
várják a kirándulókat, kicsiket és nagyokat föl-
dön és vízen – kedvezményes árakkal. A Magyar 
Nemzeti Parkok Hete elnevezésű programsoro-
zat szervezői az állat- és növényvilág, de a földtani 
értékek iránt érdeklődőknek is igyekeznek olyan 
felejthetetlen szabadtéri élményeket szerezni, ami-
lyenekre a hosszú bezártság után mindannyiunk-
nak szükségünk van.
További infó: magyarnemzetiparkok.hu



Fekete, jéggel
A rekkenő hőségben jólesnek a hűs italok, egy hideg feketével pedig két 

legyet ütünk egy csapásra, hiszen nemcsak élénkít, de némelyik még 
desszertként is megállja a helyét.

Azt már tudjuk, hogy a kávét ezerfé-
leképpen lehet fogyasztani, ahány  
ország, annyi szokás. Na, de mi 

a helyzet a jegeskávékkal? Tejszínhab, kré-
mek, fagylaltok, szirupok, jégdara, jégkása és 
jégkocka teszi változatossá kedvenc kávén-
kat a nyári szezonban. Összegyűjtöttünk 
néhány különleges változatot.

Frappé
A görögök hűvös kedvence már az 50-es 
évektől hódít, de Európába az athéni nyári 
olimpia idején robbant be. Az igazi Frappé 
instant kávéval, cukorral, vízzel, kis tejporral/
tejjel és sok-sok jégkockával összerázott ital.

Freddo
Nem egy olasz férfinév, hanem az olasz 
espresso freddót, vagyis hideg eszpresz-
szót jelöli, amely nincs túlbonyolítva: fris-
sen főzött kávét kínálnak, jéggel, cukor-
ral. Természetesen ennek is létezik tejes 
változata, a cappuccino freddo.

Aisu Kōhī
A japán jegeskávé letisztult és tökéletes: 
alapja a forró vízzel készült fekete, ame-
lyet finoman jégkockákra csepegtetnek. 

Gyorsan kell fogyasztani, így megma-
radnak a forró víz által előhozott, illé-
kony aromák.

Oilang
A thai jegeskávé egzotikus ízét a szó-
jabab, a szezám és a kukorica teremti 
meg, ezeket a kávéval együtt főzik 
bele az italba. A jégkockán és a tejen 
kívül kardamom is kerülhet a thai 
különlegességbe.

Mocha Cola
A brazilok a jeges kávét sem aprózzák el: 
a főzött kávéba csokoládét vagy csokolá-
dés tejet és kólát is öntenek, végül kis jég-
gel és tejszínhabbal koronázzák meg az italt.

Unyi Bálint,
a MOL Gasztro  
megvalósítási  
szakértője

Számunkra talán a Német-
országból származó jegeskávé 
a legismerősebb: ez egy 
nagy pohár erős, hideg kávé 
megfejelve egy gombóc vanília- 
fagylalttal, reszelt csokoládéval, 
tejszínhabbal, a tetején pedig 
egy ropogós ostyaszelettel. 
A MOL Fresh Cornerben is 
kóstolhatunk hasonló élénkítő 
édességet: a Tripla karamellás 
jeges kávét. „A pohár falára 
karamellszószt csorgatunk, ebbe 
kerül a jeges latte, a tetejére 
tejszínhabot teszünk, és egy 
finom karamellkockával díszítjük. 
Senki sem hagyhatja ki, aki 
az édeset szereti! A nyarak 
másik nagy slágerét is érdemes 
kipróbálni, ami a jeges latte 
tejeskávé, édeskés-eszpresszós 
ízzel, jéggel elkészítve.”

Frissülj fel!
Ha jólesne egy hűsítő 
fekete, a jeges lattét most 
megkóstolhatod a kijelölt  
MOL töltőállomásokon.

Jeges Latte

509 Ft-tól
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

Fonte Verde ásványvíz
(1,5 l, többféle) 

6 db vásárlása esetén 

99 Ft/db
66 Ft/l

Teleki Portugieser 
Rosé
(0,75 l)

1399 Ft/db
1865 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.

EVOX Terminátor bogároldó
(0,5 l)

1199 Ft-tól
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KRONENBOURG BLANC
(0,5 l)

399 Ft/db
798 Ft/l

Cerbona
(20 g, többféle) 

2 db vásárlása esetén 

109 Ft/db
5450 Ft/kg

Lorenz Pomstick
(85 g, 100 g, többféle)

469 Ft/db
5518 Ft/kg, 4690 Ft/kg

Carlsberg
(0,5 l)

6 db vásárlása esetén 

269 Ft/db
24 db vásárlása esetén 

229 Ft/db
538 Ft/l, 458 Ft/l





Gancia Prosecco 
Dry
(0,75 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. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Raffaello
(150 g, többféle)

1299 Ft/csomag
8660 Ft/kg

Manner Zarties
(200 g, többféle)

–200 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 200 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 200 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. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.



Cappy Ice fruit
(0,5 l, többféle)

–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 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. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Brainbox játékok
(többféle)

–200 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 200 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 200 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. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.



Telekom 
SIM-kártya
(többféle)

–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 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. 06. 01–30., illetve a készlet erejéig.

MOL-akciók
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Apró klímavédők

Bozókiné Szabó Ildikó 
——

Óvodapedagógus és regionális klímareferens, 
a többszörös környezetvédelmi díjjal jutalmazott 
Klímanócskák program ötletgazdája, az Országos 
Klímareferens Hálózat szemléletformálási 
tagozatvezetője 
A projekt hódmezővásárhelyi megvalósulását a 
MOL Helyi Érték Program támogatja.

Bozókiné Szabó Ildikó 32 éve van a pályán, és már 
a kezdetektől kiemelt hangsúlyt fordított a gyerekek 
környezettudatos nevelésére. „A kicsik sokkal nyitot-
tabbak nálunk, és minél korábban kezdjük el a szem-
léletformálást, annál inkább beléjük plántálódik a kör-
nyezetvédelem fontossága.”
Ildikó az évek során számos tanfolyamot elvégzett 
a témában, és megalkotott egy komplex nevelési prog-
ramot a klímatudatos magatartás öt területét érintve, 
mindegyikhez külön foglalkozási tervvel, figyelembe 
véve a gyerekek életkori sajátosságait. Így a szelektív 
hulladékgyűjtés, a természetvédelem, az egészségvé-
delem, az energiagazdálkodás és a néphagyományok 
őrzésének fontossága is játékos formában, meséken 
keresztül ivódik bele a gyerekek mindennapjaiba. 
Az óvó néniből időközben mesterpedagógus és regio-
nális klímareferens lett, programját országszerte, vala-
mint Kárpátalján is népszerűsíti az ovikban.
„A gyerekek szemléletformálásának sikeréhez nagy 
szükség van a szülők bevonására is. A mindennapi fel-
adatok mellett évente megrendezzük a Klímanócskák 
családi napot, ez szintén egy aktív klímavédelmi prog-
ram. A feladatok között szerepel kidobásra ítélt háztar-
tási tárgyak gyűjtése és adományozása a Vöröskereszt 
számára, hulladéknaptár vezetése, továbbá olyan fizi-
kai és szellemi vetélkedők, amelyek játékosan mutatják 
be a tudatos vásárlás szabályait, az energiafelhaszná-
lás csökkentésének egyszerű lehetőségeit és persze 
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát.”

A hódmezővásárhelyi Szabadság téri óvoda programjának köszönhetően 
minden évben újabb és újabb Klímanócskákat avatnak fel a klímatudatos 

életmód jegyében.

MEGKERESNI  MEGŐRIZNI  MEGDUPLÁZNI

Haszon magazin kedvezménnyel egy évre 6072 Ft

A kedvezmény a 2020. július 31-ig beérkező befizetésekre érvényes. Az ár tartalmazza a belföldi kézbesítés díját.

További információkért kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat: 
telefon: +36 20 441 4011  e-mail: elofiz@haszon.hu  haszon.hu
Digitális előfizetés: digitalstand.hu/haszonmagazin

ELŐFIZETÉSI AKCIÓ!
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#torodeshajt   #egymasert
Elérhetőek 2020. május 8-tól a termékkészlet 
erejéig a kijelölt MOL töltőállomásokon.  
További információ: mol.hu

MOST A TÖRŐDÉS HAJT


