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Kedvencünkkel bárhova!
VÁRNAK AZ ÁLLATBARÁT MOL-TÖLTŐÁLLOMÁSOK

A JÖVŐ MINDENKIÉ

tartalom

Kedves Olvasó!
Legyen szó két- vagy négylábú társainkról, élményeket gyűjteni, időt tölteni azokkal szeretünk igazán, akik
fontosak számunkra. Pontosan tudjuk ezt a MOL-nál is,
és büszkék vagyunk rá, hogy minden hozzánk betérőnek megadjuk a neki járó figyelmet. A kedvességet, amitől az ember azt
érzi: jó ide megérkezni. Akár házi kedvencekkel is, hiszen állatbaráttá alakult kútjainkon már a szőrös, tollas, pikkelyes vendégeket is szívesen látjuk.
Szeptemberben pedig különösen megéri majd betérni hozzánk,
hiszen a kávé világnapja és az
iskolakezdés alkalmából töltőállomásaink különleges akciókkal
készülnek. Jöjjön tehát a család
apraja-nagyja, mindenkire gondoltunk. Mert mindenki számít.
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Családbarátok
Ha rémlik még a nyaralással kapcsolatos pakolás és az állandó helyhiány, örömmel
olvasunk majd az alábbi modellekről, melyekben mindennek jut hely. Iskolatáskák,
edzőholmik, mellettük a heti nagy bevásárlás, egy új íróasztal... minden elfér.

Jaguar E-Pace
Apu mindig is sportkocsira vágyott, de
a családi igények ezt felülírták? Mostanáig!
A Jaguar kisebbik SUV-ja a vérpezsdítő
F-Type kupé vonalait idézi, ugyanakkor
családi kirándulásokra is tökéletesen alkalmas. Ráadásul akár dinamikusan is, hiszen
a motorok lehetővé teszik az agilis vezetési
stílust, miközben a beépített biztonsági
arzenál vigyáz mindenkire. Mátrix LED-es
fényszóró is rendelhető az E-pace-hez, és
odabent is felszerelték minden földi jóval.
Igazi kompromisszummentes kocsi annak,
aki megengedheti magának.

Mitsubishi Xpander
Olcsón akart tágas családi autót készíteni a Mitsubishi
– az eredmény magáért beszél. A furcsa, mondhatni
aránytalan kinézetű, ám részleteiben akár izgalmakat is
tartogató Xpander kisautó platformra épül, és bár a felfújt kasztnija miatt hatalmasnak néz ki, alig négy és félméteres hossza és 1,75 méteres szélessége egy kisebb
kompakt autó alapterületét foglalja csak el. Az elsőkerékmeghajtáshoz 1,5 literes, 105 lóerős motor társul. Nem
valószínű, hogy az ázsiai piacokon kívül is forgalmazzák
majd az Xpandert, de sosem lehet tudni…
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autós hírek

röviden
Végleges az
Opel-eladás

Nem ad el semmit
a Volkswagen

Csak villanyos
Maseratik

Nico Rosberg és
a Formula-E

Habár az Opel PSAkonszern általi felvásárlását már hónapokkal ezelőtt
bejelentették, nyár végén
pont került a bonyolult eljárás végére, ezért immár
mindkét fél az Opel nyereséges működésének biztosítására koncentrálhat.

A dízelbotrány hatására felmerült, hogy a Volkswagenkonszern megválik egyes,
kevésbé nyereséges leányvállalataitól, ám a tulajdonosok nem támogatják az
elképzelést, így valamennyi
konszernmárka marad
az anyacégnél.

Az olasz sportkocsigyártó
bejelentette, hogy 2019-től
csakis olyan autókat terveznek fogalomba hozni, amelyekben villanymotor található.
Arról, hogy tisztán elektromos
vagy hibrid modellekben gondolkodnak, egyelőre nincsenek konkrétumok.

Nem szakad meg a kapcsolat az aktív versenyzéstől visszavonult világbajnok,
Nico Rosberg és
a Mercedes között, hiszen
a gyár a jövő év végén
induló Formula-E projektjének vezetését bízza az
autóversenyzőre.

Toyota FT-4X Concept

Nissan X-Trail

Árulkodó, hogy a Toyota levédette a TJ
Cruiser nevet, ugyanakkor bemutatták
ezt a tanulmányt, hiszen így arra következtethetünk, hogy a CH-R nagytestvére
a klasszikus és legendás Toyota terepjárók
szögletesen dögös formavilágát örökli
majd. A világ minden nehezebb terepviszonyokkal rendelkező táján a mai napig
használatban lévő, imádott FJ Cruiserek
szellemi örököse nagy dobásnak ígérkezik, és szintén nem csupán dagonyázásban jó. A tanulmányt elnézve, hely is
lesz benne bőven. Nagy vagányság egy
ilyennel megérkezni a sulihoz!

Akárcsak a Nissan sikermodellje, a
Qashqai, a nagytestvér X-Trail is megkapta a márka legfrissebb formanyelvének látványelemeit. A tervezők persze
nem álltak meg a lemez- és műanyagmunka igényességénél, a legfejlettebb
biztonsági és szórakoztató-rendszereket építették a kocsiba, és az alaptechnikán is sokat csiszoltak, hogy az új X-Trail
is az élvonalban legyen. Számunkra
azonban legfontosabb most a hihetetlen tér, amit ez az SUV kínál. És az sem
mellékes, hogy a gyerek lovasedzéséhez vezető földutakon sem jön zavarba.

BMW 6 Gran Turismo
Novemberben már elérhető a BMW legújabb nagytestűje,
amely az arányai miatt sokat cikizett 5-ös Gran Turismót
váltja, immár a 6-os sorozatba ágyazva. A stílusosabb vonalakkal ez a hatalmas járgány már nem hat felfújt gyilkos bálnának a közutak tengerében, mégis egészen elképesztő a
térkínálata, és a menetteljesítményei sem rosszak. Rögtön
rendelhető M Performance kiegészítőkkel is, amelyek a dinamikához ugyan nem tesznek hozzá, a megjelenést azonban egyedibbé varázsolják. Drága mulatság ez is, na, de
a családért mindent!
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autóteszt

A siker évtizede
A Z ÚJ NIS SA N Q ASHQ A I
Tíz éve tart a Nissan sikermodellje, a Qashqai tündöklése, és az idei
frissítést látva arra gyanakszunk: a nyerő széria folytatódik.
6
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Méretek (H/Sz/M)
4394/1806/1590-1595 mm
Csomagtér
410-860 liter
Motor 1,2 és 1,6 literes benzines; 1,5 és 1,6 literes dízel
Teljesítményszint
110-163 LE
Max. nyomaték
165-320 Nm
Átlagfogyasztás
3,8-5,8 liter
Alapár (áfával)
5 880 000 forint

Az egyes autótípusok kategóriateremtő mivoltán
heves vitákba lehet bocsátkozni, tény azonban,
hogy a Nissan 2007-ben nagyon ráérzett, mi kell
az embereknek, ha négykerekűről van szó. Ha
jobban megnézzük, igazából semmi fakszni nem
volt az első Qashqai-generációban: divatos felépítményben kínált megbízható technikát, olyan
jól eltalált arányokban porciózva mindent, hogy
az nemcsak a márka történetének egyik legsikeresebb modelljét adta, de számos országban
hirtelen a legnépszerűbb autó is lett az emberléptékű kis SUV. Főhetett is a tervezők feje a
2014-es modellváltás előtt, hiszen az autóipar
történetében jó néhány példát láthattunk már
arra, amikor a nagy akarásnak nyögés lett a vége.
Ám a Nissannál megoldották a feladatot, a jó úgy
lett még jobb, hogy az alapértékeit, a remek árérték arányát és a felhasználók igényeire szabott
szolgáltatásait megtartotta a Qashqai. Egy félidei
ráncfelvarrásnál pedig már csak nem szúrják el?
Lőjük le a poént: nem szúrták el.

Finomra hangolva
A Nissan legújabb formajegyei hiba nélkül illeszkednek az új Qashqai-ra is, az orr markánsabb lett,
itt-ott kicsit fésültek a vonalakon, ám az összkép
nem változott meghatározóan – tényleg olyan az
egész, mintha leporolták volna az alapból nagyszerű konstrukciót. A lemezek alatt viszont több

helyen hozzányúltak a technikához: hangoltak
a futóművön, az Intelligens Menetszabályozásnak
keresztelt rendszer segít a kormánymű középállásba terelésében. Apróság ez, ám a mindennapi használatban sokat dob a komfortérzeten.
A Qashqai motorizáltsága lefedi az igényeket,
a két benzines és két dízel erőforrás a hatfokozatú kézi váltóval minden körülmények között
uralja a helyzetet, egyes motorváltozatok CVTautomatával is rendelhetők, összkerékhajtás
azonban csak a nagyobbik dízellel párosítható.

Minden, ami kell
Odabent arra hajtottak a mérnökök, hogy a prémiumérzetet növeljék, hiszen funkciójában eddig
sem volt semmi baj a típussal. Lecserélték a kormánykereket, beletették a mostanában szokásos
biztonsági és kényelmi funkciókat, kérhető Bose
hifi, mobiltelefon-tükrözés és egészen különleges
3D párnázású nappabőr ülések is, az 5 hüvelykes képernyővel szerelt Fejlett Vezetés Támogató
Rendszer központi kijelzőjén pedig sok mindenről
tájékozódhatunk. A Qashqai nagy újítása a jövőre
piacra lépő Propilot vezetéstámogató szolgáltatás,
ami még nem önvezető ugyan, ám nagyon közel áll
ahhoz, hiszen a sávtartó, az intelligens sebességtartó automatika és a forgalmitorlódás-asszisztens
összehangolt együttese alkalmassá teszi az autót
arra, hogy sűrű forgalomban vagy nagy sebességnél is emberi beavatkozás nélkül haladjon. Ez
bizonyára hasznos és kényelmes funkciója lesz
a Nissan Qashqainak, ám valószínűleg nem emiatt fogja szinten tartani, netán felülmúlni a rekord
eladásokat. Sokkal inkább azért lesz továbbra is
világsiker a típus, mert ugyanazt tudja, mint eddig,
még tovább finomítva: masszív, korszerű, megbízható, praktikus, csinos és emberléptékű jármű.
Márpedig a vásárlók tíz év alatt bebizonyították,
hogy ez kell nekik, a többi csak sallang.
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Kedvencünkkel bárhova!
Egy jól nevelt házi kedvenccel öröm minden nap, hiszen megannyi helyre
elkísérhet minket. Többek között már az állatbarát MOL-töltőállomásokra is.

Míg hazánkban a kisállat nem léphet be velünk a
boltok nagy részébe, Nyugat-Európában már számos helyre beengedik a kutyákat, többek között
élelmiszerüzletekbe is. Az egyelőre sokszor indokolatlanul szigorú szabályozás mellett azért az
mindenképp jó hír a gazdik számára, hogy lassan itthon is egyre több étterem, kávézó látja szívesen a négylábú vendégeket. Idén július óta már
a MOL-kutakra is bevihetjük velünk utazó tengerimalacunkat, cicánkat, német juhászunkat vagy
épp teknősünket. A négylábú jólneveltsége persze alapkövetelmény, ami, lássuk be, az élet egyéb
területein is hasznunkra válik.

8
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Mire van szüksége a kutyusnak?
Mivel a gazdival való világjárás legfőbb „haszonélvezői”
a kutyák, külön szót érdemelnek: a kutyatartás felelősséggel jár, és ez nemcsak az etetést-itatást és az olykori
simogatást jelenti, hanem azt is, hogy megtaníthatjuk őt,
hogyan lehet a legkevesebb konfliktust okozva együtt
élni a családdal és annak környezetével. Miközben azt is
szem előtt kell tartanunk, hogy a fegyelmezés önmagában nem elég, a kutyának ösztönigényei is vannak: ilyen
a játék, a mozgás és a feszültség levezetése. Ha mindig
csak követelünk, de nem hagyjuk, hogy a négylábú olykor ösztönlény legyen, azzal a hirtelen „robbanást” vagy
az állat megbetegedését idézzük elő.

hónap témája

Már uzsonna
és tízórai is!
Ha szeptemberben betérünk egy
MOL-kútra, már uzsonnát és tízórait
is vehetünk a gyerekeknek. De
arra azért figyeljünk, hogy a sonkát
ne a kutya orra előtt lengessük,
különben könnyen jutalomfalat
válhat belőle!

FOTÓ: SÁROSI ZOLTÁN | STYLING: SCHREITER LILLA | SMINK/HAJ: SZÉCSI GABI
RUHA: H&M, VAGABOND, DEICHMANN, SPRINGFIELD, VAN GRAAF: MARIE LUND, DENIM BY NILS
SUNDSTRÖM, REVIEW, APRIORI

Ajánlatunkért lapozz
a 27. oldalra!

Így lesz jól nevelt

A felnőtteké a felelősség

Amennyiben az a cél, hogy a kutya és a gazda is boldog legyen, következetesen tartsuk szem előtt az
alábbi alapelveket:

Ha sikerült lefektetnünk a legfontosabb alapszabályokat, kutyusunkat bátran vihetjük magunkkal kirándulni, utazni – vonaton, buszon vagy kocsiban –, más
állatok közé és gyerekekhez is. Utóbbi esetben mindig a felnőtt dolga, hogy tisztázza a kutyával, hol
helyezkedik el a rangsorban (fontos, hogy mindig a
gyerek után!). Felnőttként, szülőként az is feladatunk,
hogy megvédjük négylábúnkat a gyerekek „játékától”. Még a legfegyelmezettebb ebnél is betelhet a
pohár, ha nem tartják tiszteletben a határait, és figyelmen kívül hagyják a jelzéseit.
Utazás közben fontos alapszabály, hogy zárt autóban soha ne hagyjunk állatot (macskát, nyuszit és teknőst se!) hosszabb időre; szerencsére a MOL-kutakon
már magunkkal vihetjük a teraszra vagy a kasszához a
kedvencünket a házirend betartása mellett. A kutyus
kényelmén túl persze arra is illik figyelni, hogy másokat
ne zavarjunk a csöpögő nyállal, szaglászó orral, csapkodó farokkal. Gazdaként fontos megértenünk: kedvencünk közelsége, legyen bármilyen jól nevelt is, nem
evidencia, hogy mindenki számára kívánatos.

1. H
 a a kutya biztonságban érzi magát, akkor nem
harap, nem ugat meg gyerekeket, és nem morog
szembejövő ebekre. Egy négylábú pedig akkor érzi
magát biztonságban, ha egy nála mentálisan erősebb gazdával élhet együtt, aki mellett nem gondolja
úgy, hogy az ő feladata a falka megvédése.
2. A z erős gazda következetes, és MINDIG betartatja a felállított szabályokat, pl. a kapuszabályt,
ami szerint az állat csak akkor léphet ki az ajtón/
kapun, ha azt a gazda megengedte. Ugyanez igaz
a kocsiból való kiugrásra és a járdáról való lelépésre. A kutya számára a szabály biztonságos
keretet jelent, nem pedig korlátozást.
3. A póráz arra való, hogy a többi sétáló tudja, a kutya
mellettünk marad. Gazdaként ugyanis a nevelésnek kell mellettünk tartania a négylábút, nem
pedig egy eszköznek. A feszülő póráz ráadásul
a legrosszabb módszer, mivel ilyenkor „konnektorként” szolgálunk az ebnek, és így bátrabbá és
agresszívebbé válik a hátulról jövő „támogatástól”.
4. Ahogy az emberek, úgy a kutyák is jobban reagálnak a pozitív visszajelzésekre. Erősítsük meg jutalomfalat vagy kedves hanglejtéssel a kívánt viselkedési
módot, hogy az állat tudja, mit várunk el tőle.
5. Figyeljünk a testbeszédre: egyrészt a mienk is sok
mindent elárul rólunk az állatoknak (pl. sétálni indulunk, mérgesek vagy éppen szomorúak vagyunk),
de ők is így jelzik, ha feszültek (szájnyalogatás, ásítás), ha boldogok, vagy ha félnek (behúzott farok,
konfrontáció kerülése, tekintet kerülése).

Négylábú varázslók
Haladóbb állatkiképzők elképesztő dolgokat tudnak
megtanítani az állatoknak. Egyes szervezetek
például sérült embereket segítő terápiás kutyákat,
lovakat nevelnek. Ilyenek a MOL Új Európa
Alapítvány által támogatott Az Értelmes Életért
Alapítvány, amely autista gyerekekkel foglalkozik,
a Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú
Alapítvány, a Négylábúak az Emberért Közhasznú
Alapítvány, a Pata és Mancs Terápiás és Oktatási
Egyesület és a Felkaroló Egyesület.
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Kötelező olvasmányok
nyomában
Bár a kötelező olvasmányok gyakran akkora ellenérzést szülnek,
hogy a gyerekek inkább ki sem nyitják őket, számos kötet nagyon is
izgalmas történet során kalauzol élvezetes helyekre. Utazva maradandóbb
az élmény, keressük fel a regényes helyszíneket!

A SÁTÁN KUTYÁJA

Sir Arthur Conan Doyle:

A Sátán kutyája

Anglia korántsem csak Londonból áll – ezt
pedig Sherlock Holmes is tudja, aki megfordult a devonshire-i lápvidéken is. Eredjünk
kedvenc nyomozónkkal a Sátán kutyájának a nyomába: a vadakban gazdag, regényes Devon megyei nemzeti parkot keresztülszeli a South Devon Railway, amit egy
Roxfort Expressz-szerű gőzmozdony vontat
végig a gyönyörű tájon. Érdemes ellátogatni
a Big Sheep szórakoztató parkba is, ahol
többek között bárányfutóverseny és kisállat-simogató várja a családokat, és persze
nem szabad kihagyni a sziklás, vad keletdevoni Jura-partot (Jurassic Coast) sem.
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A RÓZSA NEVE

Umberto Eco:

A rózsa neve

Rejtélyes gyilkosságok a XIV. századi ferences kolostorban – az ódon
kövek között bolyongva nekünk is kedvünk támad az eldugott, titokzatos
olasz hegyvidékhez. Ha a regényhez
hasonló helyszíneken barangolnánk,
irány Umbria tartománya! Látogassunk
el a kétezer éves etruszk városba,
Perugiába, ereszkedjünk le a titokzatos, föld alatti erődbe, a Pozzo Etrusco
alatt elterülő labirintusrendszert rejtő
Rocca Paolinába, és mindenképp mártózzunk meg a környék legszebb tavában, a Lago Trasimenóban.

Ottlik Géza:

Iskola a határon

Bár Ottlik hőseinek nem sok lehetőségük van a nyugat-magyarországi ékszerdoboz, Kőszeg felfedezésére a szigorú
katonai iskolarend miatt, mi szerencsére
bejárhatjuk a hangulatos kisváros macskaköves utcáit. A Jurisics-vár visszarepít
a török megszállás korába, de kirándulhatunk Írott-kőre is, és ha már a környéken járunk, semmiképp ne hagyjuk
ki Léka várát. Utóbbiban meg is szállhatunk, miután bejártuk a lovagi termet és a kínzókamrát, felfedeztük a titkos templomos pincét, és megnéztük
a denevérkiállítást.

utazás

Szabó Magda:

Abigél

„Kerek egész volt, fehér-fekete, külön
világ” – gondolja Gina Árkodról. A fiktív
település a reformáció fellegvárának számító Debrecenből született meg, ahogy
a regény híres leánynevelő intézete, a
Matula is. Bár a város azóta is őrzi különleges hangulatát, biztosan nem a feketefehér világ jut róla eszünkbe. A Kerekerdő
Élményparkban a gyerekeket mesevilág, a felnőtteket kalandpark várja, a
Nagyerdőben koncertek és fesztiválok
váltják egymást, de a közeli Hortobágyra
is érdemes ellátogatni.

Leiner Laura:

A Szent Johanna gimi

A sok tini szívét meghódító sorozat
Budapest II. kerületében játszódik, megan�nyi titkot felfedve. A Budakeszi Vadaspark
állatai például mindenféle trükköt tudnak,
így érdemes megcsodálni őket. Innen
indulva felszállhatunk a gyermekvasútra,
amellyel a Széchenyi-hegy tetejéig utazhatunk. Az Árpád-kilátótól kiránduljunk el
a Hármashatár-hegyi Guckler Károly kilátóhoz, ahonnan éjszaka a főváros fényeit és a
csillagokat is csodálhatjuk. Az idén átadott
Hármashatár-hegyi Turistaház pedig igazi
erdei luxussal vár.

Tamási Áron:

Ábel a rengetegben

Ábel szülőfaluja, a romániai Csíkcsicsó
nem esik messze Korondtól és Tusnádfürdőtől. Korondra muszáj benézni a
vásár miatt, ahol autentikus székely szőnyegeket, ruhákat, edényeket és egyéb
kincseket lehet beszerezni, Tusnádfürdő
pedig számos aktív kikapcsolódási lehetőséget kínál. A felújított, színvonalas
gyógyfürdőn kívül egy-két órás túraút
vezet a vulkanikus Szent Anna-tóhoz,
ahol bátran fürödhetünk, de útba esik a
buffogó tőzegláp is. Itt vezetővel járhatjuk
végig a besüppedéstől védő fapalánk
ösvényt, és ha szerencsénk van, medvelábnyomot is láthatunk.

ÁBEL A RENGETEGBEN

Ebéd a MOL-kútról
kézműves hamburger
káposztasalátával
Ha megéheztek utazás
közben, kóstoljátok meg
új kézműves hamburgerünket!*

1299 Ft/db

*Keressétek a mol.hu-n megjelölt
töltőállomásokon.

Dreher sör
(0,5 l, többféle, 458 Ft/l, 418 Ft/l)
Hamburgerrel társítva igazi
street food menüt kapunk!
4 db vásárlása esetén

229 Ft/db
24 db vásárlása esetén

209 Ft/db

Függönyt fel!
Kezdődik az új színházi évad, ráadásul egy-egy jó előadás még gyermekünk iskolai
tanulmányaiban is segíthet. Összegyűjtöttük, milyen premierek vagy műsoron tartott
előadások nyújthatnak inspirációt a kötelező olvasmányokhoz.
CINDERELLA

A PÁL UTCAI FIÚK

A Pál utcai fiúk

Hamlet

Cinderella

Győri Nemzeti Színház, Vígszínház (Budapest)

Vígszínház
Bemutató: október 1.

Budapest, Békéscsaba, Tatabánya
Bemutató: szeptember 29.

Szerencsére Shakespeare darabjai folyamatosan műsoron vannak, így választhatunk a könnyedebb és a nehéz művek
között, sőt kamaszoknak (és felnőtteknek) kifejezetten ajánljuk a Shakespeare
Összes Rövidítve humoros összeállítást,
amely ősszel például a Nemzeti Színház
repertoárján található meg. A Hamlet
olvasva nehéz, megnézve azonban jóval
könnyebben átélhető, így érdemes a színházból magunkkal vitt élménnyel kinyitni a
könyvet, hogy az érettségire ne bemagolni
kelljen, mi is az az Egérfogó-jelenet.

Az ExperiDance varázslatos tánc- és
mesemusicale gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt izgalmas. A Grimmmesék (amelyek a leghíresebb Disneytörténetek alapjai) kötelező tananyagnak
számítanak az iskolában, persze gyermekünk nem Hamupipőkéből fog felelni
a jobb jegyért. Mégis, érdemes beülni a
tánccsoport legújabb szuperprodukciójára, hiszen mindannyiunk gyerekkorának meséje lenyűgöző látványelemekkel és gyönyörű zenével kel életre.

Molnár Ferenc regénye még mindig ott
van a kötelezők listáján, sokak szerint
nem véletlenül. Ha azonban meg kell
hozni a kedvet a kalandos és érzelmes, de
több mint százéves történet elolvasásához, érdemes a Vígszínház musicalszerű
zenés játékával vagy a győri előadással
kezdeni a tanévet. A grund, Nemecsek,
a Vörösingesek és az Einstand olyan fogalmak, amelyek a magyar kollektív tudat
részei generációk óta, az előadás viszont
megkönnyítheti az olvasást, ha a fiatalok a
mai kor nyelvezetével és tolmácsolásában
ismerkednek meg a regénnyel.
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Diákbérlettel megéri
Akár jegyet, akár bérletet
vásárolunk, diákigazolvánnyal
szinte mindenhol jelentős
(20-50%-os) kedvezménnyel
mehetünk színházba. Az aktuális
árakért mindenképp nézzük meg
a színház honlapját!
• Nemzeti Színház:
3 vagy 4 előadás

3200-7600 Ft
egyes előadásokra 50%-os
kedvezmény

• Vígszínház, Pesti Színház:
3 előadás

2390-7590 Ft

egyes előadásokra 50%-os
kedvezmény

• Weöres Sándor Színház,
Szombathely:
4 előadás

4700 Ft
• Szegedi Nemzeti Színház:
4 előadás

2940-6090 Ft
• Győri Nemzeti Színház:
6 előadás

9800-12 400 Ft
BÁNK BÁN

János vitéz

Tartuffe

Bánk bán

Szegedi Nemzeti Színház
Bemutató: Szeged, október 17.

Weöres Sándor Színház (Szombathely)

Nemzeti Színház, Magyar Állami Operaház
Bemutató: szeptember 21., szeptember 9.

Ha felnőttként már nem is olvasgatjuk,
a gyerekeket nagyon is le tudja kötni Petőfi
elbeszélő költeménye, amelyben óriások,
tündérek, sárkány és más klasszikus mesehősök váltják egymást színenként. Kacsóh
Pongrác zenéje és Heltai Jenő dalszövegei
ráadásul annyira fülbemászóak, hogy még
20 évvel az előadás után is fel lehet idézni
egy-egy dalt a darabból. És mivel Petőfi
nyelvezete nem egyezik a mai köznyelvvel,
érdemes a mű olvasása előtt a darabbal
megismertetni a gyerekeket. Az előadás a
budapesti Nemzeti Színház műsorában is
szerepel.

Molière színdarabnak szánta a műveit,
nem olvasmánynak, tehát találkozzunk a
darabbal ott, ahova való: a színházban.
A Tartuffe az álszentséget és a vakhitet állítja pellengérre, de szörnyülködés
helyett jól mulathatunk az így születő
helyzetkomikumokon. Arról pedig, hogy
a francia nyelvi lelemények ne ves�szenek el, a szöveg pedig ma is befogadható legyen, a zseniális Parti Nagy
Lajos-féle „fordítás” gondoskodik.

Katona József műve is dráma formájában született meg, így valójában arra
való, hogy színpadon ismerkedjünk meg
vele. Az opera és a kamaraszínházi produkció azonban egészen más oldalait
mutatja meg a darabnak – ha közelebb
hoznánk a fiatalokhoz a művet, érdemes talán a színházi megoldással kezdeni az ismerkedést. Az opera viszont
azért hasznos, mert a híres dallamok
egész biztosan megragadnak az ifjúság
fülében, így könnyebb lesz felidézniük
a történetet is.
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beszélő papírlapok
Iskoláskora előtt mindenki csak hallgatja a meséket. Bár más jellegű
koncentrációt igényel, később is hagyatkozzunk bátran a fülünkre!
A hangoskönyvek hallgatása közben pedig aktívan is tölthetjük az időt.

A hangoskönyvek
után szabadon
Nyerd meg
a rejtvény
kitöltésével!
Lapozz a 34. oldalra!

Utópia
Pásztor Anna alter-rock-punk
zenekara visszatér az ösztönös
gyökerekhez: tíz magyar nyelvű
dallal, tíz különálló történettel,
érzésekkel és egy angol nyelvű
duettel jelent meg az Anna and
the Barbies legújabb lemeze.
Az elvarázsolt, mégis ijesztően
valóságos albumot keresd
a kijelölt MOL-shopokban!

990 Ft
Vuk

Mi lett hova?

Azt meséld el, Pista!

A legtöbb gyerek meglehetősen fiatalon találkozik a kis
róka, a Simabőrű és Karak történetével rajz- vagy diafilm formájában. Hangoskönyvként a
már kellemes élményből kiindulva szerettethetjük meg a
kiskamaszokkal Fekete István
állatvilágát, hogy később a
Tüskevár vagy a szerző bármely más műve könnyebben
kerüljön le a polcról. Fekete
István címadása nem állná
meg a helyét a marketing korában, így fontos, hogy a gyerek
hajlandó legyen bele is olvasni
a művekbe.

A ritmus segíti a kognitív fejlődést, így érdemes a verseket már egészen kiskorban
megszerettetni a gyerekünkkel, hiszen a kötelező iskolai
tananyagból elég nagy szeletet tesznek ki. Varró Dani kötetei minden korosztálynak szólnak, hangoskönyv formájában
pedig azzal is megkedveltethetik a költészetet, aki nem
venne le egy kötetet a polcról.
Általános iskolásokkal hallgattassunk Túl a Maszat-hegyent,
gimnazistákkal a Bögreazúrt,
a Szívdesszertet és a Mi lett
hova? hangoskönyvet.

Örkény Egypercesei az érettségin is előfordulhatnak, és
bár a groteszk novellákat még
a fiatalok is élvezni szokták, az
Örkény írásaiból formált színdarab még könnyebben elvarázsolja a hallgatóját. Mácsai
Pál olyan hitelesen formálja
meg az írót, hogy egy idő
után kénytelenek vagyunk
a monológra koncentrálni.
Ezután az ember önkéntelenül is bele-bele olvasna az
Egypercesekbe, hogy újrateremtse azt a világot, amely
a füle hallatára született meg
Mácsai segítségével.
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Csongor és Tünde
Vörösmarty drámáját, ahogy
általában a színműveket, ezt is
érdemesebb inkább színházban vagy hangoskönyvként
megmutatni a gyerekeknek,
hiszen a mai hangsúlyozással,
a szereplőkhöz társított eltérő
hangokkal jelentősen kön�nyebb feldolgozni a művet.
Valószínűleg egyszerűbb
rávenni a csemetét arra, hogy
hadd szóljon a háttérben a
hang, mintha a könyvet próbálnánk fellapoztatni vele.

Jelnyelvet oktató applikáció
Horváth Roland gimnazista már óvodásként laptopokat gyártott kartonpapírból.
Az általa fejlesztett Show me! (Mutasd!) jelnyelv-népszerűsítő applikáció, amely a hallássérültek
integrációját is segíteni kívánja, számos nemzetközi díjat nyert az elmúlt időszakban.

„A szüleim régebben aggódtak, hogy nem töltök-e túl sok időt a
gép előtt, de amikor látták, hogy nem a játékok kötik le a figyelmemet, minden támogatást megkaptam tőlük. Mostanában
már csak arra kérnek, hogy tartsam a négyes átlagot a suliban.” Horváth Roland, a soproni Széchenyi István Gimnázium
16 éves diákja az angol nyelvet és az informatikát is az iskola
mellett az internetről, autodidakta módon sajátította el.
A Mutasd! díjnyertes alkalmazás egy iskolai projektnek indult.
„Személyes kötődésem nincs a siket kultúrához, de foglalkoztatni kezdett a tény, mely szerint az emberiség hét százaléka
hallássérült. Hetedik osztályban egy robotprogramozó versenyre készülve került szóba a jelnyelv, akkor szembesültem
azzal, milyen sok embert érint ez, miközben a korosztályom
alig tud erről valamit, és a neten található segédanyag is elég
szegényes. Rögtön megszületett bennem a gondolat, hogy
erre fejlesszek egy oktató appot.”
Roland a munka oroszlánrészét egyedül végezte a fejlesztéstől a megvalósításig. A Mutasd! applikáció a kezdetektől
nagy sikereket aratott, azóta is folyamatos fejlesztés alatt áll.
„A 25. Magyar Innovációs Díj I. helyezése után hatalmas munka
volt átalakítani az appot egy nemzetközi versenyeken is használható, angol nyelvű, több nyelvet támogató alkalmazássá, mel�lyel aztán újabb díjakat nyertem. Akkor lennék teljesen elégedett, ha sikerülne az ovikba és
a sulikba is eljuttatni az alkalmazást, hogy
a még előítéletektől mentes, nyitott, fogékony gyerekekkel megismertessük a jelnyelvet és a hallássérültek világát.”

Horváth Roland
——
A Mutasd! Jelnyelvoktató applikáció fejlesztője.
Díjak:
• Intel ISEF, Los Angeles: 4. díj
• Liberty Global (UPC) Future Makers nemzetközi 2. helyezés
• 25. Ifjúsági Magyar Innovációs Verseny 1. helyezés
• Oracle Fiatal Tehetség Díj
Rolandot és projektjei megvalósítását
a MOL Tehetségtámogató Program segíti.

UTAZZUNK SZOLNOKRA, MERT...
…a Tisza-parti város ősszel sem hajtja álomra a fejét, sőt! Repüléssel,
halsimogatóval (!), helyi sörkülönlegességekkel és további változatos programokkal
várja a kultúrára és gasztronómiai élményekre vágyókat.

Kezdjük mindjárt az őszt egy kis nosztalgiázással! Az év minden napján izgalmas hely,
a RepTár – ahol jellemzően a repülőgépeké a főszerep – szeptember 2-án átváltozik. A gépmadarak helyett a főszerepet
egy gőzvontatású nosztalgia különvonat
veszi át, rajta a koronázási ékszerek pontos
másolatával. A különleges királyi látogatás
apropója, hogy 170 éve, 1847. szeptember
1-jén adták át a Pest–Szolnok közötti vasútvonalat, amellyel a város bekapcsolódott
az ország vérkeringésébe. Az eseményre
ellátogatók testközelből szemlélhetik meg
a vonatot és az ékszereket. A napot vasúttörténeti kiállítás és színes programok
teszik teljessé, irány tehát a RepTár!
Vonatos kalandozásaink után egy hetet
sem kell várnunk, és egészen másfajta
élvezeteknek hódolhatunk. Az általában
kellemes szeptember eleji időjárás ideális
a szabadtéri főzésre, nem véletlen, hogy
idén szeptember 7–10. között immár tizenkilencedik alkalommal sereglik a város
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A szolnoki városháza hűvös, hangulatos
steampunk stílusban kialakított pincéjében
a sörtörténet izgalmas eszközeivel és
pillanataival, valamint különleges szolnoki
sörökkel is megismerkedhetünk.
apraja-nagyja a Tiszaligetbe, a Szolnoki
Gulyásfesztiválra. A családok, baráti társaságok és céges csapatok szombati
főzőversenye mellett, kulturális programokon és könnyűzenei koncerteken szórakozhatnak a látogatók, miután jóllaktak a
remek ételekkel. Idén ráadásul új helyszínnel is bővül a fesztivál területe: bor- és sörutca várja izgalmas étkekkel és nedűkkel a
kulináris élvezetekre vágyókat.
És ha már sör… Ki mondta, hogy egy múzeumban csak képeket csodálhatunk mes�sziről? A Sörárium, vagyis a Szolnoki

– HIRDETÉS –

találkozhatnak testközelből a vízi élőlényekkel, és a horgászat rejtelmeibe is
betekintést nyerhetnek.

OktóbeRRE és novemberre ajánljuk

Interaktív Sörmúzeum sörfőzde és gasztropub is egyben, amelynek szellemiségét
a nemes ital kultúrája iránti tisztelet hatja át
egész évben. A szolnoki városháza hűvös,
hangulatos steampunk stílusban kialakított
pincéjében a sörtörténet izgalmas eszközeivel és pillanataival, valamint különleges
szolnoki sörökkel is megismerkedhetünk.
A hely interaktivitását kipróbálható berendezések, látványfőzde, söröző és gyermekfoglalkoztató kerekítik egésszé. Ha
esik az eső, akkor azért, ha pedig még
tombol a nyár odakint, akkor azért. Egész
évben, bármikor.
Szeptember 25-én indul a Múzeumok
Őszi Fesztiválja – ez az eseménysorozat egészen november 12-ig kínál kulturális programokat. Közös örökségünk a
múzeum – hirdeti a szolnoki Damjanich
János Múzeum szlogenje, így természetesen a kiállítótér is csatlakozik a
nagy sikerű országos kezdeményezéshez, hogy heteken át változatos, színes

és felejthetetlen programokkal várja a
látogatókat. A képzőművészeti, irodalmi
és színpadi események mellett szakmai
kerekasztal-beszélgetések, családi és
közönségprogramok, valamint számos
egyéb magas színvonalú esemény várja
a kultúra szerelmeseit.
A hónap utolsó napja, szeptember 30.
újabb gasztronómiai felfedezésre hívja
elsősorban a halak iránt érdeklődőket
– a város erős hagyományai, a Tisza
közelsége természetessé is teszi, hogy
a téma évről évre terítékre kerüljön.
Az ötödik alkalommal megrendezésre
kerülő Tiszai Hal Napja és Sparhelt
Fesztivál a folyó élővilágával, a partján élők hagyományaival és jelenével,
a Tisza gazdag halállományából készíthető finomságokkal kívánja megismertetni a helyieket és az idelátogatókat
egyaránt. A Tiszai hajósok terén sütvefőzve elkészített ételkülönlegességek
mellett a gyermekek halsimogatóban

A víz az élet forrása – ez a központi témája
idén az Országos Könyvtári Napoknak,
melyet október 2–8-ig tartanak a Verseghy Ferenc Könyvtárban. A hét csúcspontja a Könyves Vasárnap, amikor
hagyományosan beiratkozási és kölcsönzési akciók mellett családi programok széles választékából válogathatunk.
Érdemes már most beírni a család naptárába az október 7–8-ai hétvégét, amikor keresve sem találhatnánk élvezetesebb, pezsgőbb őszi programot, mint
a Szezonzáró Sétarepülő Weekend.
A Szandai Repülőtér légi élete szervesen hozzátartozik Szolnok mindennapjaihoz, hiszen civilek is előszeretettel látogatnak el az izgalmas helyszínre.
A hétvége során ejtőernyős, műrepülő
és katonai bemutatókat tekinthetnek
meg az érdeklődők, és a város feletti
sétarepülésre is lehetőség nyílik, ráadásul különböző típusú repülőgépekkel. Az
ég fénylő gépmadarainak testközelből
való megismerése felejthetetlen élményt
nyújt az egész család számára.
November elején pedig készítsük ízlelőbimbóinkat, mert a 6. Szolnoki Országos
Csokoládéfesztivál lélekmelengető édes
élményeket ígér november 11–12-én az
Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

Uzsonna gourmet-módra
Tegyünk szert néhány mutatós dobozra, üvegre,
és csomagoljunk ínyencségeket a hétköznapokra is. A tízórai
falatozás és a délutáni nassolás napunk fénypontja lesz!

gasztro

Gyümölcsös-kekszes
reggeli
Hozzávalók:
• 500 g natúr görög joghurt
• 1 csomag vaníliás cukor
• 250 g eper vagy bármely
idénygyümölcs
• 100 g keksz vagy müzliszelet

Keverjük össze a joghurtot a vaníliás cukorral, és osszuk 4 adagra.
Tegyük hűtőszekrénybe, hogy
megkeményedjen. Tisztítsuk
meg és szeleteljük fel a választott gyümölcsöt, majd tegyük az
üvegekbe. Morzsoljuk durvára a
kekszet vagy a müzliszeleteket,

és szórjuk a gyümölcsök tetejére.
Fontos, hogy a gyümölcsök elválasszák a joghurttól a kekszet, így
az ropogós marad. Tartsuk hűtőszekrényben vagy hűtőtáskában
a tálalásig. A recept akár lekvárral is elkészíthető.

Nem hétköznapi saláták
SÜTŐTÖKÖS CSICSERIBORSÓ-SALÁTA
Hozzávalók:
• 400 g sütőtök
• 400 g csicseriborsó-konzerv
• 2 zöldhagyma
• 1 pirospaprika
• 1 evőkanál olívaolaj
• fél citrom leve
• kis csokor bazsalikom
• só, bors
Öblítsük le és csepegtessük szárazra a
csicseriborsót. A sütőtököt vágjuk kockákra, a zöldhagymát pedig karikákra.
A sütőtököt tegyük forrásban lévő vízbe
5 percre, majd töröljük szárazra konyhai
papírtörlővel. A csicseriborsót keverjük
össze az olívaolajjal és a hagymával, sózzuk-borsozzuk, csorgassunk rá citromlét,
majd keverjük hozzá a sütőtököt is.
EPRES ZÖLDSALÁTA
Hozzávalók:
• 250 g eper
• 1 kis fej jégsaláta
• 100 g kígyóuborka
• frissen őrölt fekete bors
• friss koriander ízlés szerint
Tisztítsuk meg és vágjuk fel a salátát.
Az epret mossuk meg és vágjuk gerezdekre. Az uborkát hámozzuk meg és
karikázzuk fel. Óvatosan keverjük össze
őket, lassan forgatva, miközben borsozzuk és a koriandert is hozzáadjuk. Eper
helyett más friss gyümölccsel is készíthetjük a salátánkat!
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Fetás görögdinnyenyárs
csirkeszárnnyal
Hozzávalók:
• 400 g görögdinnye
• 200 g feta sajt
• 1 csokor menta
• fél citrom leve
• 500 g csirkeszárny
• 1 evőkanál olívaolaj
• édes csiliszósz
• só, bors
Tisztítsuk meg a görögdinnyét a héjától, majd
vágjuk kockákra. A feta sajtot is vágjuk nagyobb
kockákra. Vegyünk elő nyársakat és húzzuk rá
a dinnyét, a fetát és egy-egy mentalevelet sorban, majd csorgassuk le citromlével. A csirkeszárnyakat alaposan mossuk meg, melegítsük
elő a sütőt 200 °C-ra. Keverjük össze a csiliszószt a sóval és a borssal, és kenjük a szárnyakra. Süssük 30 percig. Tálaljuk kerti zöldfűszeres öntettel a csirkét, melyet olajból, ecetből,
finomra vágott hagymából, petrezselyemzöldből és snidlingből készítünk.

Gourmet szendvicsek
Hozzávalók:
• fél kígyóuborka
• 200 g krémsajt
• 2 db retek
• só, bors
• teljes kiőrlésű kenyérszeletek
• 2 evőkanál pirított szezámmag
• 1 kis cikória
• 50 g rukkola
• 3 tojás
• kis csokor metélőhagyma
• 3 evőkanál tejföl
• 100 g aszalt paradicsom
Mossuk meg az uborkát, hagyjuk rajta a héját. Vágjuk
vékony szeletekre, majd csíkokra. Mossuk meg a retket és vágjuk hasonló méretűre. Keverjük bele őket a
krémsajtba, sózzuk, borsozzuk, és kenjük meg vele a
kenyérszeleteket. Ezután szórjuk meg pirított szezámmaggal, fedjük be cikóriával és rukkolával, majd csukjuk
össze és vágjuk háromszögformára a szendvicseket.
Főzzük a tojást 6 percig és vágjuk kis kockákra, aprítsuk fel apróra a metélőhagymát és csíkokra az aszalt
paradicsomot is. Keverjük őket a tejfölhöz, sózzuk, borsozzuk, s kenjük meg vele a kenyereket, majd vágjuk
ezeket is átlósan ketté. Egy külön dobozba csomagoljunk friss rukkolát is!
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Édesburgonya-leves
kókusztejjel
Hozzávalók:
• 500 g édesburgonya
• 500 g sárgarépa
• 1 l zöldség alaplé
• 200 ml kókusztej
• 1 fej vöröshagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 kiskanál frissen őrölt bors
• korianderlevél
• reszelt gyömbér
• Cayenne-bors
• őrölt római kömény
• só
Tisztítsuk meg és vágjuk kockákra az édesburgonyát, a sárgarépát, a vöröshagymát és
a fokhagymát. Forró olívaolajon, közepesen
nagy lángon forgassuk át a zöldségeket, míg
aranyszínűek lesznek. Reszeljük rá a gyömbért és adjuk hozzá a többi fűszert is, és pár
percig még pirítsuk. Öntsük hozzá a zöldség alaplét, és főzzük 25 percig mérsékelt
hőfokon. Végül turmixoljuk le, adjuk hozzá a
kókusztejet és forrón tálaljuk. Csomagoljunk
hozzá azokból a kedvenc zöldfűszereinkből,
amelyek éppen a konyhaablakunkban laknak, s mellé tehetünk még más feltéteket is:
sült baconcsíkokat, levesgyöngyöt.

Jeges őszibarack smoothie
Hozzávalók:
• 6-8 szem őszibarack
• 200 ml jégkocka
• 1 zöld citrom
• 1 csokor menta
• ízlés szerint méz vagy barna
cukor
Kockázzuk fel a meghámozott, kimagozott őszibarackot, majd adjuk hozzá a
jégkockákat. Facsarjuk rá a zöld citrom
levét, és tegyünk rá ízlés szerint mézet
vagy esetleg barna cukrot, s néhány
mentalevelet is. Botmixerrel pürésítsük össze az egészet, és töltsük olyan
üvegekbe, melyekben könnyen lehűthető, illetve hidegen tartható. A smoo
thie-t megbolondíthatjuk citromfűvel
és bazsalikommal is! Azonnal tálalható
az italunk, ha behűtött gyümölcsből
készítjük.

Sulikezdő
uzsonnaajánlataink

Corny müzliszelet
(30 g, 40 g, 50 g, többféle)
6633 Ft/kg, 4975 Ft/kg, 3980 Ft/kg
2 db vásárlása esetén

199 Ft/db
2+1 akció!
Vegyél 2 db Pöttyös terméket, és
egy harmadikat ajándékba adunk!*

*A Pöttyös termékek közül a legalacsonyabb
fogyasztói árú termékeket adjuk ajándékba!
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Boldog kávénapot!
Szeptember 29-én Nemzetközi Kávénapot ünneplünk. A szívmelengető
esemény apropóján megnéztük, mi teszi a tökéletes feketét, és bemutatjuk
a MOL-töltőállomások ünnepi kávékínálatát is.

A közel-keleti nomád törzsek kedvelt
italát, a kahweh-t több mint ezer éve
isszák lelkesen az emberek szerte a
világon. Az ital népszerűségéről sokat
elárul, hogy hazánkban is a leggyakrabban fogyasztott ital, honfitársaink
mintegy ötven százaléka issza napi
rendszerességgel. Jó hír, hogy a világtrendeknek megfelelően nálunk is látványosan kezd kialakulni a nézet, amely
szerint a kávé úgy jó, ha odafigyelünk
a minőségre, és akár az olaszok, megadjuk a módját a tökéletesen elkészített
fekete élvezetének.

22

2017. SZEPTEMBER

Kultúra mindenkinek
A kávékultúra egyre szélesebb kört ér
el, így már nemcsak egy gyorsan bedobott doppingszerként, hanem a társas
mindennapjaink részeként tekintünk
az italra. Ebben nekünk, magyaroknak
nagy hagyományaink vannak, gondoljunk csak a XX. század elejének pezsgő
kávéházi életére, ahol a gondosan főzött
kávékkal sürgölődő pincérek hada
közepette születtek irodalmi remekművek, dőltek el sorsfordító közéleti kérdések, került sor nagy találkozásokra.
Ezek az egykori legendás kávéházak,

életmód

mint például a New York vagy a Hadik
napjainkban másodvirágzásukat élik. És
ne higgyük, hogy kizárólag kávéházakban ücsörgő idős emberek kiváltsága a
kávékultúra élvezete; a modern kávéláncok, franchise-ok gombamód szaporodó üzletei a fiatalok kedvenc találkozóhelyei, bár ők elsősorban nem a rövid
eszpresszóra esküsznek, hanem a mindenféle extrákkal továbbgondolt kávéitalokra. A kávézás tehát életformává
vált, élvezetének módja pedig sokat
alakult azóta, hogy a török hódoltság
idején itthon is megismertük az akkor
fekete levesnek elnevezett italt.

Testnek és léleknek
Noha egyes vélemények szerint a koffein a legnépszerűbb pszichoak tív
drog, ami függőséget okoz, az igazság

34 afrikai,
27 amerikai
és 21 délkelet-ázsiai,
illetve
csendes-óceáni

az, hogy mértékletes élvezetének kedvező élettani hatásai vannak. Ráadásul
bebizonyosodott, hogy még a rendszeres kávéivás sem vezet függőséghez.
Egy csésze jó eszpresszó felhörpintését követően kitágulnak az agy, a szív,
a vese és a bőr erei, emelkedik a testhőmérséklet, valamint a légzés- és pulzusszám, ezáltal javul a teljesítőképességünk, az esetleges kezdeti nyomott
hangulatunk helyrebillen. Ráadásul ez a
kedvező állapot 3-5 órán keresztül fennáll, hiszen a koffein ennyi idő alatt távozik a szervezetünkből. A kávé továbbá
bizonyítottan jó hatással van nemcsak
az agyra és a szívre, de számos egyéb
belső szervre, valamint az izmokra és
az emésztésre is. Sőt mivel a koffein
könnyíti a légzést, számos megfázás
kezelésére szolgáló készítményben is
megtalálható.

A koffeinmentes kávéban
is van koffein,

5-6 csésze felel meg
belőle egy eszpresszónak

A hatos mindig nyer!

országban termesztenek
kávét

A pörkölt kávé aromáját
megőrző

vákuumcsomagolást
a magyar származású
Francesco Illy, azaz

Illy Ferenc
találta fel

A robusta

kávéban 50 százalékkal
több a koffein, mint az

arabicában

Kezdd a napot nálunk! Térj
be hozzánk mindennap, és
válassz egyet minőségi kávéinkból! Most minden megvásárolt kávé után egy matricát adunk, gyűjts össze ötöt,
és a 6. kávéra már a mi vendégünk vagy! Keresd Fresh
Corner kávézóinkat a kijelölt
MOL-töltőállomásokon, és térj
be hozzánk!

Az első magyarországi kávéház

Évente 500 milliárd

csésze kávét isznak meg világszerte,

A kőolaj után a kávé a

azaz naponta 1,37 milliárd,

világkereskedelem
legnagyobb

óránként 57 millió,
percenként 956 ezer,

másodpercenként 16 ezer
csészével

forgalmú terméke

1714-ben

nyitotta meg kapuit

A kávé
700-nál is több

*Az akció időtartama:
2017. szeptember 8. – október 31.
További információk és részletek
a www.mol.hu oldalon és a kúti
részvételi szabályzatban.

aromaanyagot
tartalmaz
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Tökélyre pörkölés
A kávé tehát jó, igazán élvezni azonban
ezt is csak a minőség szem előtt tartásával lehet, melynek egyik kulcsa a pörkölés. Akár a drágább és exkluzívabb
arabica, akár a nagyobb mennyiségben elérhető, ám szintén remek robusta
kávészemekről van szó, a zöld kávébab
gondos pörkölése elengedhetetlen.
A bécsi pörkölésű, középbarna szemek
elsősorban a tejeskávé, a melange elkészítéséhez megfelelők, igazán testes
eszpresszó nem lesz belőlük.
A francia, vagyis sötétbarna pörkölés
enyhe savassága kellemes aromaként
érződik az eszpresszón is. Az olasz
iskola hívei a mély sötétbarna pörkölést részesítik előnyben, ami által olajosan csillogó kávészemek adják az
édes, enyhén füstös, csokoládés aromájú kávé összetéveszthetetlen ízét.
Nem véletlen, hogy az igazi eszpres�szóínyencek az olasz pörkölésű kávéra
esküsznek. Ahogy az sem véletlen,
hogy a kávéfőzést igazi művészetnek tartják: egy jó barista, akár egy
séf, évekig tanulja és fejleszti tökélyre

a kávégépnyomás-beállításait, odafigyel a megfelelő minőségű víz beszerzésére, a latte artra, hogy a gondosan
válogatott, minőségi alapanyagokból
igazán selymes és karakteres kávét
varázsoljon.

A minőség menő
A magas minőségű kávézás igénye újra
fénykorát éli világszerte. Sokan úgy tartják, hogy a frissen őrölt, kávéházi körülmények között főzött fekete az igazi,
de az egyre fejlettebb otthoni kávéfőzőknek hála, már a konyhában is bárki
készíthet remek kávét. Nem menő tehát
már a nem minőségi kávé, és ezt azok is
pontosan tudják, akik otthonunkon kívül
gondoskodnak arról, hogy magunkhoz vehessük szenvedélyünk tárgyát.
A kávéházakban, a kávéláncok üzleteiben, de már a gyorséttermekben és
a MOL-töltőállomásokon is a minőség,
a kávékultúra alapvetéseinek maradéktalan betartása a cél, hiszen aki egyszer
belekóstolt egy valódi eszpresszóba,
soha többé nem adja alább.

Az őrölt kávén a kávégép

Az eszpresszó
űrtartalma pontosan

92 fokos,

35 ml.

jó minőségű vizet pumpál át.

Jó eszpresszót csak
profi gépen lehet főzni,
a megfelelő aroma
eléréséhez

9 bar nyomás
szükséges.

szeptember 29. –
október 1.
kávévilágnap
a MOL-kutakon

A jó kávé alapja

a minőségi víz:

a gondosan kiválasztott vizet a gép
20-25 másodpercen keresztül
pumpálja át a kávén.

Kóstold meg bármely friss
kávénkat 3 napig féláron!*

A tökéletes eszpresszó

7-9 gramm

őrölt kávé felhasználásával készül.
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*Minden friss kávé árából 50%
engedményt adunk. Az akció
2017. 09. 29. – 2017. 10. 01. között tart!

Becsengettek
Nehéz az iskolatáska? Válasszunk a MOL-töltőállomások
kínálatából egy mennyei menüt, amely két tanóra között
garantáltan feltölti a gyermekünket!

Szendvicsmenü

A kép csak illusztráció.

Válassz szendvicset és hozzá
egy 0,5 l-es Naturaqua
szénsavas vagy szénsavmentes ásványvizet!

Tízórai-, Uzsimenü
Legyen kakaós vagy
fahéjas a csiga, igyál hozzá
egy 0,3 l-es Milli kakaós
tejet is!

MOL-hírek

büszkeségeink
ŐRIZZÜK A T EHE TSÉGEK E T, ÉPÍ TJÜK A T ISZ TÁBB JÖVŐT

Új példaképek
születtek

Fiatal tehetségek villantottak
a vizes vb-n
A budapesti vizes világbajnokság nem
kevés meglepetést tartogatott a sportrajongóknak, a már világklasszis élsportolókon kívül fiatal tehetségek is berobbantak a nemzetközi köz tudatba.
A MOL Tehetségtámogató Program
17 éves pártfogoltjai, a 100 pillangón ezüstérmet szerző és juniorvilágcsúcsot úszó
Milák Kristóf és a 4×100-as gyorsváltó tagjaként bronzérmes Németh Nándor leptek
meg minket a leginkább. Az úszók összesen nyolc érmet szereztek a hazai közönség legnagyobb örömére, a két aranyat
Hosszú Katinka, a négy ezüstöt Katinka,
Milák Kristóf, Cseh Laci és Verrasztó
Dávid szerezték, a bronzszállítók pedig
Kapás Boglárka és a már említett férfigyorsváltó tagjai voltak, és természetesen a férfivízilabda-válogatott ezüstérme
is hatalmas teljesítmény volt.

Az Iron Lady nem pihen
Hosszú Katinka újabb győzelmei

A budapesti vizes világbajnokság után az Iron Lady és férje máris újabb kőkemény
turnéra indult, és a sikerek sem várattak sokáig magukra. Háromszoros olimpiai és
hétszeres világbajnokunk a rövidpályás úszóvilágkupa-sorozat első, moszkvai állomásán 100 és 200 vegyesen, valamint 100 háton aranyérmet, 200 pillangón ezüstöt
nyert, majd indult is tovább Berlinbe, ahol 400 vegyesen új világkupacsúcsot úszott.
A harmadik kupaállomáson szintén brillírozott: 9 arannyal, 2 ezüsttel és 1 bronzéremmel zárta a versenyeket. Kis pihenő után a következő megmérettetés szeptember
30-án, Hongkongban várja. Katinka 2012 óta minden évben megnyerte a sorozat
pontversenyét, reméljük, a továbbiakban is hasonló sikereknek örülhetünk majd.
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Baji Balázs
bronzérmes
Történelmet írt
a magyar gátfutó
Óriási bravúrral bronzérmet
szerzett Baji Balázs a londoni
atlétika-világbajnokságon
110 méteres gátfutásban.
A MOL Tehetségtámogató
Program 28 éves sportolója már a döntőbe jutással
hatalmas meglepetést okozott, nem is beszélve a fináléban elért teljesítményéről:
ő az első magyar, aki futószámban dobogóra tudott
állni világbajnokságon.

Remekeltek a vívók

Márton Anita ezüstérmes

Ezüstérmes lett a Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári
András, Szilágyi Áron összeállítású férfikardcsapat a lipcsei Vívóvilágbajnokságon. A fiúk könnyedén jutottak el a nyolcaddöntőig,
ahonnan hatalmas bravúrokkal meneteltek tovább: előbb a fehéroroszokat, a negyeddöntőben az iráni csapatot, majd az elődöntőben az olasz kvartettet verték meg. A sikerhez elengedhetetlen volt a MOL-támogatott, kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron
magabiztos versenyzése, és bár a fiúk szépen küzdöttek, az arany
a koreaiaké lett. A csapatezüst mellett a férfi kardozók egyéni
versenyében 27 éve nem látott magyar siker is született: a MOLtámogatott Vasas SC vívója, Szatmári András világbajnok lett.

Márton Anita nagyszerű utolsó dobással másodikként zárta
a londoni atlétikai világbajnokságot. A MOL Tehetségtámogató
Program 28 éves súlylökője a hűvös időben zajló, esős döntő
első sorozatában 18,65-ös dobással a harmadik helyen végzett, az utolsó sorozatban azonban szokásához híven a záró
dobásra tartogatta az erejét, amikor is a korábbiaknál sokkal koncentráltabban lökte a súlyt. Az így elért, 19,49 méteres eredménnyel feljött az ezüstérmes helyre, megszerezvén
a szabadtéri világbajnokságok történetének második hazai
érmét, amit atlétanő nyert.

Vb-ezüstérmes a férfi-kardcsapat

A bravúros utolsó dobás

2017. SZEPTEMBER

27

MOL-hírek

Motorolaj-választás
mobillal!

Applikáció segít az eligazodásban
A mol.hu oldalon található kenőanyag-ajánlónk már
okostelefonon és tableten is elérhető. Csak pár
klikkelés, és máris látható az adott jármű számára
leginkább megfelelő MOL-motorolaj és kenőanyag.

MOL-sikerek az EYOF-on

Érmesek a MOL Tehetségtámogató Program versenyzői
Az 50 ország és 2500 fiatal sportoló részvételével lezajlott győri eseményen a MOL-csapatot erősítő fiatal sportolóknak is nagy szerepük volt az
összesen 41 érem megszerzésében, mely minden idők legjobb teljesítménye. Az érmesek között voltak a MOL Tehetségtámogató Program versenyzői, Zombori Gábor és Vécsei Réka úszók, illetve Varga Brigitta és Sipőcz
Richárd cselgáncsozók is. Richárdot egyébként már a játékok elején megtisztelő feladat érte: ő kapta meg az esemény zászlóvivői szerepét.

900 tonna
használt olajat
gyűjtött be a MOL
A vállalat 2011-ben útjára indított programja által a lakosság egyszerűen, környezetbarát módon „szabadulhat meg”
a veszélyes hulladéktól, így a
háztartások az elmúlt hat évben
több ezer liter élővizet kíméltek
meg a szennyezéstől. A használt olaj a csővezetékek falára
lerakódva dugulást okoz, a szemétbe öntve nehezen lebomló
anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban, míg a nyílt
vizekbe jutva elpusztítja az élőlényeket. Újrahasznosítva azonban a MOL bioüzemanyagot
gyárt belőle, így környezetbarát
termékké válik.
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A NEXT-E projekt

Megépülhet a kelet-közép-európai régió elektromos töltőhálózata
Az Európai Bizottság közlekedésfejlesztési támogatásából nem kevesebb mint 19 millió euró
jut a MOL-csoport részvételével létrejött konzorcium által jegyzett NEXT-E projektnek. A program célja egy 150 kilométeres sűrűségű elektromos töltőhálózat kialakítása, amellyel megteremtik a kelet-közép-európai régió tisztán elektromos járművekkel való átjárhatóságát.

KEREK 10 LITERENKÉNT TÍZSZER TÖBB MULTIPONT JÁR,
ÉS EGY IPHONE 7-ES IS A TIÉD LEHET!
Az akcióban minden MOL üzemanyag tankolásakor extra Multipontot írunk jóvá ügyfeleinknek, amennyiben a számlálót tízliterenként kerek értéken
sikerül megállítaniuk minimum 20 l, maximum 70 l tankolásakor Multipont kártya birtokában. Kerek értékek: 20 l, 30 l, 40 l, 50 l, 60 l, 70 l. A jóváírt
exrta Multipont a tankolt kerek literérték tízszerese, tehát 20 l esetén 200 Multipontot, 30 l esetén 300 Multipontot, ... 70 l esetén 700 Multipontot
írunk jóvá Multipont kártyáján. Azok között az ügyfeleink között, akiknek sikerül kerek értéken megállítaniuk a számlálót, hetente három iPhone 7-est
sorsolunk ki. A további részleteket a játékszabályzat tartalmazza, mely elérhető a www.mol.hu oldalon.
Az akció 2017. szeptember 1-jétől 2017. október 15-ig tart.

A KÉP CSAK ILLUSZTRÁCIÓ!

PÖRGESD FEL KEREK TÍZESRE,
ÉS NYERJ!

MOL-akciók

Akciós ajánlatainkat keresd
3
1

4

5

6

2

7

1. Mogyi Popcorn
(100 g, többféle)

20% kedvezmény
A kedvezmény mértéke: 40 Ft
——

2. Mogyi Gastropop
(80 g, többféle)

20% kedvezmény
A kedvezmény mértéke: 72 Ft

3. Millennium Air Bubble
csokoládé
(32 g, többféle, 6844 Ft/kg)
20 MULTIPONT BEVÁLTÁSÁVAL:

199 Ft/db
——

(0,75 l, 3332 Ft/l; 2665 Ft/l)

2499 Ft; 1999 Ft
5. Cerbona zabszelet
(50 g többféle, 2380 Ft/kg)

119 Ft/db
2017. SZEPTEMBER

(0,24 l, többféle, 1538 Ft/l)
Vásároljon Pokka kávé terméket és dupla
Multipontot írunk jóvá hűségkártyáján!

369 Ft/db
——

Active O2
4. Sauska Cuvée, Sauska Rosé 7.
(0,75 l, többféle, 665 Ft/l)
——
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6. Pokka kávé

Vásároljon Active O2 terméket és dupla
Multipontot írunk jóvá hűségkártyáján!

499 Ft/db

VÁ G D K

1 l, többféle

Az akció 2017. szeptember 1-től október 31-ig, illetve
a készlet erejéig tart.

2

-50%


A kupon 170 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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Őszi szezonális
muffinok
erdei gyümölcsös,
csokis-narancsos

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

607342

VÁ G D K

–170 FT

A termék
vásárlása
esetén 170 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

607328

Hohes C

000002

I

Motorolajok*
Minden második flakon

VÁ G D K

I

KUPONAKCIÓ!

000002

I

I

VÁ G D K

d a töltőállomásokon!

-50%

Az akció 2017. szeptember 1. és 2017. szeptember 30. között,
a készlet erejéig érvényes.

2

–300 Ft


A kupon 300 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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Gancia Asti
0,75 l

2

–400 FT

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

607311

Vásároljon egy Evox 4 és egy Evox 2 literes,
vagy Alycol 4 és 2 literes nyári szélvédomosó
folyadékot együtt és a 2 literes árából
50% engedményt adunk.

uzsonnatartó, többféle

A termék
vásárlása
esetén 300 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

607335

Fruit Friends

000002



000002

EVOX + Alycol
szélvédőmosó folyadékok
Minden második flakon

2

–100 FT

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Az akcióban részt vevő termékek: MOL Dynamic Gold
Longlife 5W-30, MOL Dynamic Gold 5W-30, MOL Dynamic
Star 5W-30, MOL Dynamic Star PC 5W-30, MOL Dynamic
Prima 5W-40, MOL Dynamic Synt 5W-30. Az akció
2017.09.30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
**Az egyes termékek árát keresse a töltőállomásokon.

125 g

–200 FT

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

607304

Toffifee

000002

Vásároljon egy teljes olajcserére elegendő
mennyiségű (4, 5 vagy 6 liter), prémium MOL
Dynamic motorolajat, és mi akár
50% kedvezményt adunk az árból!**



A kupon 400 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

2

Olajcseretöltet
Óriáskedvezménnyel

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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

*Az akcióban részt vevő termékek: MOL Essence 5W-30 1 l és 4 l, MOL Essence 5W-40 1 l és 4 l, MOL Essence Diesel 5W-40 1 l
és 4 l, MOL Essence 10W-40 1 l és 4 l, MOL Essence Diesel 10W-40 1 l és 4 l, MOL Essence 15W-40 1 l és 4 l, MOL MSE 15W-40 1 l
és 4 l, MOL Botond 20W-50 1 l és 4 l, MOL Arol 2T 0.5 l, MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 1 l és 4 l, MOL Turbo Diesel 15W-40 1 l
és 4 l, MOL Standard Diesel 20W-40 1 l és 4 l, MOL Dynamic Transit 10W-40 1 l és 4 l, MOL Dynamic Transit 15W-40 1 l és 4 l.
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horoszkóp

Kapuját kitárja
Az idén sem marad el a szeptemberi tanévkezdés, ami így vagy úgy, de
mindenki életére hatással van. Nagyon rágörcsölni azonban nem érdemes.

KOS

Ördög Nóra

Colin Firth

Harry herceg

Serena Williams

1981. szeptember 8.

1970. szeptember 10.

1984. szeptember 15.

1981. szeptember 26.

03. 21. – 04. 20.

Tudta, hogy jön, az iskolakezdés mégis
váratlanul éri, hiszen még a nyári élmények bűvkörében él. Rajtra fel!

BIKA

04. 21. – 05. 20.

Gondként éli meg a csemeték iskolai
felkészítését, holott örömét is lelhetné
benne. Nem kell mindenből a legdrágábbat megvenni!

IKREK

Önt inkább a közelgő szüreti mulatságok hozzák lázba, semmint az iskola
kapuk kitárása. Óvatosan a friss musttal!
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SZŰZ

08. 23. – 09. 22.

2017. SZEPTEMBER

09. 23. – 10. 22.

Legyen megértő, ha a gyerek nem lelkesedik az iskolapadba visszaülni, ön sem
volt ezzel másképp annak idején.

SKORPIÓ
06. 22. – 07. 22.

07. 23. – 08. 22.

Szeptemberben is számos remek program, fesztivál várja országszerte a családokat. Élvezze ki az indián nyarat!

MÉRLEG
05. 21. – 06. 21.

Bár a nyár közepén még aggódva gondolt
a sulikezdés anyagi vonzatainak előteremtésére, most minden szerencsésen alakul.

RÁK

OROSZLÁN

Lehet, hogy ön akkor tudja magát igazából kipihenni, amikor a lurkók elmennek az iskolába? Ne szégyellje, élvezze!

10. 23. – 11. 21.

Most kicsit összébb kell húznia a nadrágszíjat a taneszközök beszerzése
miatt, de a hónap végére helyreáll az
egyensúly.

NYILAS

11. 22. – 12. 21.

Remek baráti összejöveteleken osztják meg egymással a nyári élményeket. Szerencsére önnek is van miről
beszámolnia.

BAK

12. 22. – 01. 20.

A kora őszre tervezett lakásfelújítási
munkálatokat el kell halasztania, de a
várakozásban remek új ötletei lesznek.

VÍZÖNTŐ

01. 21. – 02. 19.

Az ősz önnek a nagy utazások időszaka,
meglátja, megérte otthon kibekkelni a
zsúfolt főszezont. Kalandra fel!

HALAK

02. 20. – 03. 20.

Önt mindig lenyűgözi az őszi természet
színkavalkádja, az időjárás szeptemberben remek partner a nagy túrákhoz.

INDULJON ÉLETED
NAGY TÖRTÉNETE!
MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM
Támogatottaink sorra bizonyítanak a művészet és a tudomány
területein. Ragadd meg a lehetőséget, pályázz Te is!
A MOL Tehetségtámogató Program művészet-tudomány
kategóriája 2017-ben is várja a 10–18 év közötti tehetségeknek
a jelentkezését.
A pályázatok postára adási határideje: 2017. szeptember 30.

www.ujeuropaalapitvany.hu
www.mol.hu

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtésed 2017. szeptember 30-ig küldd be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (FRESH Magazin, 1016 Budapest, Lisznyai
utca 38.), vagy elektronikus formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail-címre, hogy megnyerhesd az Anna and the Barbies Utópia c. albumának egyikét! Előző rejtvényünk megfejtése: „Az optimista a félig üres poharat mindig félig telinek látja.” Kisorsolt megfejtőink, akik a Ganxsta
Zolee és a Kartel K.O című albumának egy-egy példányát nyerték: Balykó Boglárka – Budapest, Buha Szilárd – Viss, Fodor Margit – Balástya;
Paál Jenő – Kaposvár; Szűcs György – Markaz. Gratulálunk!
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TOYOTA COROLLA

MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

A Toyota Corolla neve több mint 50 éve jelent egyet a kiemelkedő
minőséggel, biztonsággal és megbízhatósággal. Az autó immár
tizenegy generáció óta, folyamatosan megújuló külsővel és
innovatív technológiáival múlja felül az elvárásokat. Ezért vált
a világ legkeresettebb modelljévé.

Best Buy ajánlatban akár 700 000 Ft kedvezménnyel
Corolla Active Trend 1.6 benzines 132 lóerős

3+2 év Extracare garanciával és ajándék navigációval 5 330 000 Ft*

*Ajánlatunk 2017. augusztus 18-tól visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes a feltüntetett modellek esetében. A Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó
kamatozású zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. A kalkulációk részletei:
futamidő – 3 év, kezdőrészlet - a bruttó vételár 35%-a, maradványérték (utolsó kiemelt részlet): 2.132.000 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos
jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A casco biztosítás
díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a figyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók
változtatásának jogát fenntartja. Az ajánlat más központi kedvezménnyel nem összevonható. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse
fel Toyota Márkakereskedését. A képen látható gépkocsi illusztráció. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,8-6,0 l/100 km; kombinált CO₂-kibocsátás: 100-139 g/km.
„Toyota Corolla - a legtöbbet értékesített autó a világon” a focus2move weboldal felmérései alapján. Weboldal: focus2move.com/world-best-selling-car

