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Mikor, hogyan, merre?

JÁRD VÉGIG
A KÉKTÚRÁT!
HIDRATÁLJ!
Mennyi folyadék
az elég?
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Úton lenni. Vállalatunk egyik „mottója”, s ha nagyon filozofikusak akarunk lenni, sokaknak az élet értelme, savaborsa is egyben. Autóval, két keréken… vagy, ahogy
ezúttal javasoljuk: két lábon. Az apropó a tavaszi túraszezon-indulás, melyre – az egyre fejlettebb infrastruktúrával csalogató – Kéktúrát körüljáró lapszámmal hangolódunk.
Van, aki számára a Kéktúra teljesítése
életre szóló program, de volt már olyan is,
aki 17 nap alatt legyőzte az 1200 km-es
távot. Mi mindenkit arra buzdítunk,
hogy ha belevág ebbe az ambiciózus vállalkozásba és elindul az
úton, azt ne csak a célért, hanem
magáért az élményért tegye.
Ha pedig eljött a feltöltődés
ideje, egy finom szendvics
vagy kávé mellett nálunk bárki
kifújhatja magát és beszerezhet még némi útravalót
a hátizsákjába.
Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Autókikelet
Tavasszal a genfi kiállításra figyel az egész autós világ, hiszen számos
újdonság mellett az év autóját is megválasztják a tavalyi felhozatalból.

Jaguar I-Pace
Régóta ígérgeti az indiai tulajdonos
tőkeinjekcióján feléledt brit luxusmárka,
hogy egy elektromos autóval megszorongatja a Teslát, és már a genfi szalon előtt néhány nappal le is leplezték
az I-Pace szériaváltozatát, ami igazolni
látszik a nagyratörő terveket. Az összkerékhajtású, 400 lóerős autó 492 cellából álló, 90 kWh-s lítiumion akkumulátora 480 kilométeres hatótávra
elegendő. Az I-Pace formavilága igazodik a márkaarculathoz.

BMW Concept M8 Gran Coupé
A bajorok tavaly mutatták be a 8-as kupétanulmányukat,
és ha már adott volt a technikai alap, az idei genfi szalonra
előrukkoltak a szívdöglesztő négyajtós kivitellel is. Az M8
Gran Coupé természetesen kissé testesebb, mint a kétajtós, ezzel együtt semmi kétség a vérbő menettulajdonságokat illetően, annak ellenére sem, hogy a gyártó egyelőre nem árult el a hajtásláncra vonatkozó részleteket. Egy
biztos: gyönyörű a kocsi.
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autós hírek

Volvo XC40
A svédek legkisebb SUV-jét már ismerhetjük egy ideje,
azonban most az is kiderült, annyira jól sikerült a típus,
hogy toronymagas pontszámmal választotta az év autójának a két magyar tagot is sorai közt tudó, nemzetközi szakújságírókból álló zsűri. Második helyen az immár felnőttként viselkedő Seat Ibiza végzett, harmadik pedig a német
prémiumautók aduásza, a BMW 5-ös sorozatának legújabb
generációja lett.

röviden
Intelligens út
Finnországban tervezik a világ
első intelligens útját. A tesztelésre szánt tíz kilométeres szakasz a félig és teljesen önvezető
autókat látja el információkkal
forgalmi helyzetekről, időjárásról, esetleges balesetekről.

Volkswagen Sedric Concept
Természetesen nem múlhat el autószalon önvezető jármű nélkül, hiszen mostanában nagy divat ezzel foglalkozni az
iparágban. Genfben a Volkswagen mérnökeinek legfrissebb fejlesztése vonzotta a legtöbb érdeklődőt, ami már
csak a Sedric formatervét elnézve is
érthető. A tanulmány tisztán elektromos
meghajtást kapott, teljesen önvezető,
és a jövőben bekapcsolódhat a cégcsoport járműmegosztó rendszerébe. Kell
ennél több manapság?

Sybilla
Idén augusztusban nyolcvanéves lesz
a formater vező legenda, Giorgetto
Giugiaro, aki az Italdesign stúdiójának
eladása után sem vonult nyugdíjba,
mostanában a feltörekvő kínai autóiparral szövöget szorosabb szálakat. Kínai
megrendelésre készült a mester Sybilla
tanulmánya is, amelynek szellemi elődje
az 1963-as Chevrolet Corvair Testudo.
A Sybilla minden kerekében van egy villanymotor, és állítólag önvezető is lesz.

Luxusvillany
A Bentley is beszáll az e-világba;
első lépésként a Bentayga SUVból építenek egy hálózatról tölthető hibrid hajtással szerelt kivitelt. A Bentley Bentayga Hybrid
tisztán elektromosan egyelőre
50 kilométer megtételére képes.

Repülő taxi
A Porsche igazgatója szerint
a jövőben légi taxik teljesítenek
majd szolgálatot a városokban,
és mivel erről ők sem akarnak
lemaradni, a német sportkocsimárka elkezdi saját repülő autójának fejlesztését.

Ünnepi kiadás
Nürburgring Edition kiadással
ünnepli fennállásának
108. évfordulóját az Alfa Romeo.
A Stelvio Quadrifoglio, a Giulia
Quadrifoglio, a 4C Coupé és a
Spider speciális kiadásaiból stílszerűen 108-108 darab készül.

2018. ÁPRILIS

5

TOYOTA-ÉS LEXUS-PREMIEREK
A GENFI AUTÓSZALONON
TOYOTA UX

Erősen kezdte az évet a Toyota-csoport, a Genfi Autószalonon
számos, mérföldkőnek ígérkező újdonságról hullott le a lepel.

A Toyotáról újabban nemcsak a páratlan megbízhatóság jut eszünkbe, hanem
a hibrid hajtás továbbfejlesztése és mindennapi használhatóságának tökéletesítése is. Természetesen a cégcsoport
prémiummárkája, a Lexus is csúcsra
járatja a kifinomult technológiát, ma
már elképzelhetetlenek a markáns formatervű autók a környezetbarát hajtáslánc nélkül. Nem csoda, hogy a japánok
Genfben is olyan újdonságokkal bűvölték el a világot, amelyek a maguk kategóriájában ismét iránymutatóak.

Lexus UX és RX
A Lexus nemcsak legkisebb SUVját, az UX-et vitte a világ legjelentősebb autós seregszemléjére, de a roppant sikeres RX hétüléses kivitelét is
bemutatta.
Egészen egyedi és jövőbe mutató formajegyeit az UX modellre is parádésan
illesztette rá a márka, és bár a pontos
műszaki paramétereket egyelőre nem
hozták nyilvánosságra, az tudható, hogy
a legkisebb SUV teljesen új platformra
épül, karosszériája kiemelkedően merev,
és a tömegközéppontja is nagyon alacsonyra került a sportos menettulajdonságok és a biztonságos kezelhetőség
érdekében.
Azonban nem csupán lefelé bővíti kínálatát a Lexus, hiszen a szintén Svájcban
közönség elé tárt RX L minden eddiginél
több teret ad a luxusnak. A 11 centiméterrel megnövelt hosszúságú karosszéria
harmonikusan határozott vonalvezetése
megmaradt, ám az elektromosan dönthető harmadik üléssor révén immár heten
utazhatnak az autóban – kiemelkedő
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kényelemben. Természetesen valamen�nyi üléssor elérhető prémium bőrkárpitozással, ahogy a háromzónás klímaberendezés is hasonlóan kellemes környezetet
teremt minden utasnak. Az RX 350L kivitel egy 3,5 literes V6-os erőforrással és
a legfejlettebb D-4S üzemanyag-befecskendezővel operál, az RX 450hL Lexus
Hybrid Drive rendszere pedig egy 3,5
literes V6-os benzinmotorral és két elektromotorral éri el a 313 lóerős rendszerteljesítményt, elektronikus vezérlésű, fokozatmentes sebességváltóval kombinálva.
Az autó egyedülállóan fejlett összkerékhajtását egy független, hátsó elektromotor garantálja.

Legendák újratöltve:
Auris és GR Supra
Genf ben igazi sztár volt a Toyota
Auris legújabb, harmadik generációja.
Az Európában már most 45% -ban,

hibrid változatban értékesített modell
az eddiginél is dinamikusabb formatervvel, valamint a Toyota kettős hibridstratégiáját útjára indító, kétliteres Full
Hybrid erőforrással lép színre. Az új hajtás és a tény, hogy a Toyota a C-HR-hez
hasonlóan az Aurishoz már bemutatásától kezdve nem kínál dízelmotort, alapjaiban rajzolhatja át a dízelektől tömegével elforduló flották piacát is.
Az új Auris a Toyota vadonatúj globális platformjára (TNGA) épül, ami
élvezetesebb vezethetőséget és –
a Toyota Safety Sense biztonsági rendszer hasznos funkcióival kiegészítve
– még magasabb szintű biztonságot
eredményez.
Az elődjénél hosszabb és alacsonyabb
Auris látványosan dinamikusabb megjelenése a sportosság felé kacsint, miközben orrkialakítása a Toyota „Under
Priority” és „Keen Look” formai filozófiáinak evolúcióját testesíti meg.

GR SUPRA

AZ ÚJ AURIS

TOYOTA RX L

promóció

Közel a hidrogénjövő

FINE-COMFORT RIDE TANULMÁNY

A japán márka egy igazi legenda vis�szatérését is hivatalossá tette Genfben.
A sok találgatás és felcsigázó ígéret után
végre teljes valójában mutatta meg magát
a Supra, minden idők egyik legemblematikusabb japán sportkocsija. Az egyelőre GR Supra néven kiállított versenyautó
immár nem titkoltan a szériaváltozat közvetlen előfutára, építésénél a klasszikus
orrmotor-hátsókerék-hajtás elrendezést

és a könnyű anyagok nagyarányú felhasználását vették alapul a tervezők, hogy
megőrizzék a típus közel negyvenéves
dicsőséges hagyatékát, az élvezetes
vezethetőséget.
A Toyota Supra forgalmazásának pontos
kezdetéről egyelőre nem szolgál információval a gyár, azonban a GR Supra világraszóló genfi sikere után minden bizon�nyal hamarosan ez is bekövetkezhet.

A Toyota azt is bizonyította, hogy
környezetbarát hibrid benzineselektromos (HEV) modelljei mellett
a melléktermékként tiszta vizet kibocsátó hidrogén üzemanyagcellás
(FCEV) technológia fejlesztésében is
élen jár. A Fine-Comfort Ride tanulmány újabb mérföldkőhöz repítette
a technológiában rejlő lehetőségeket, hiszen az üzemanyagcellákkal
és a kerekekbe épített elektromotorral hajtott prémiumlimuzin nulla
károsanyag-kibocsátással és mintegy 1000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik. Ráadásul a hajtáslánc helytakarékos kialakításából
fakadóan az utastér nemcsak meghökkentően tágas, de rugalmasan
variálható is.
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autóval az élet

LPG-előnyök
Ha érdekel a környezetvédelem, de még bizonytalan vagy az elektromos
autókat illetően, akkor válaszd az autógázt, ami biztonságos, olcsó,
környezetbarát és az ország 250 MOL-kútján elérhető.

T

úrázni, kirándulni jó, sőt mi több,
igazán egészséges is. De abba
belegondoltunk-e valaha, men�nyi káros anyagot juttatunk a légkörbe,
amíg például autónkkal eljutunk az
erdő szélére? A járművek hajtásához
szükséges energia előállítása jelenlegi tudásunk szerint még mindenképpen környezetterheléssel jár, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy ez
milyen mértékű. Éppen ezért fontos az
eszünkbe vésni, hogy léteznek alternatív üzemanyagok, amelyek a környezetünk mellett pénztárcánkat is kímélik, sőt
még a motor hatásfokát is növelik. Ilyen
az LPG, más néven az autógáz.

NOx–80%
CO2–15%

250

MOL LPG
töltőállomás

–9-10 Ft/km

LPG

Környezetbarát
előállítási folyamat
Az LPG cseppfolyós szénhidrogéngázok olyan elegye, amelynek előállítása
során – köszönhetően a számos szigorú
előírásnak – kevesebb kénvegyület és
egyéb, a környezetre káros szennyeződés keletkezik, mint például a háztartásokban ismeretes PB-gáz esetében.

Tankolás, átalakítás?
Segítünk!
További információért, szakmai
segítségért, tanácsadásért böngészd honlapunkat, írj e-mailt
(pbgaz@mol.hu), vagy hívd
ügyfélszolgálatunkat
a 06 40 202 202-es számon.

Kevesebb „kipufogott”
káros anyag
A tisztább előállítási technológiák mellett az autógáz tökéletes égést produkál
a motorban, így a kipufogógázban mérhető úgynevezett NOX-kibocsátás mintegy 80 százalékkal kevesebb, mint a
fosszilis üzemanyagoké, a szén-dioxidkibocsátás 15 százalékkal alacsonyabb,
míg a szállópor értéke gyakorlatilag nullára csökken. A kémiában kevésbé jára
tosak is láthatják tehát, hogy az LPG
jóval kevésbé ártalmas a környezetre,
mint a hagyományos üzemanyagok.

Alacsonyabb
fenntartási költség
Ha a természet védelme mellett a kiadásainkat is csökkenthetjük, az az igazán
nyerő szituáció. Az autógáz rövid időn
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belül is kiemelkedően gazdaságos,
hiszen már a szakszervizben végzett
átalakítás költségei is hamar megtérülnek (évi 15 000 futott km esetén 1,5 év
alatt) ezt követően pedig a motor teljesítményének maximális kiaknázása mellett is sokkal alacsonyabb költségekkel
közlekedhetünk.

Nyugi,
biztonságos!
Az autók gázüzemű meghajtásra történő átépítése a legkorszerűbb, kimagaslóan biztonságos berendezésekkel
történik, szigorú előírások és hatósági
ellenőrzések mellett, ezért kockázatmentes. És bár a biztonsági szeleppel
ellátott autók a jog betűje szerint már
a zárt garázsokba is beállhatnak, a gyakorlatban ezzel csak akkor élhetünk, ha
tábla nem tiltja a behajtást.

seat.hu/arona

Van, akinek coupé.
Van, akinek SUV.
Nekem Arona.
Új SEAT Arona.
Ahogy érzed.
Ez az új SEAT Arona. Dinamikus
vonalvezetés. LED fényszórók. Hátsó
forgalomﬁgyelő rendszer parkolóasszisztenssel. Rajtad múlik, mit
hozol ki belőle.

Az új SEAT Arona motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása 4,9-5,0 l/100 km, CO2-kibocsátása: 111-114 g/km. Az új személygépkocsi fajlagos
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden
eladási helyen és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségen. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet)
jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják
a jármű valós üzemanyag-fogyasztását, károsanyag-kibocsátását. A képen szereplő modell illusztráció és felár ellenében kapható extra felszereltségeket
tartalmaz. További részletekről érdeklődjön a SEAT márkakereskedésekben!

Föld, bakancs, listák
VA RGA LIV IUS
„Az emberi mohóságtól kell megvédeni a földnek azt a formáját, amit szeretünk. Azért,
hogy unokáink is élvezhessék.” Természetről, filmezésről, túrázásról és bizalomról
beszélgettünk Varga Liviusszal, a Quimby és A Kutya Vacsorája zenészével.

10

2018. ÁPRILIS

címlapsztori

VARGA LIVIUS

FOTÓ: SÁROSI ZOLTÁN | STYLING: KAZAL VIKTÓRIA
| SMINK: RÉDLI ÁGNES | RUHA: C&A, GAS, VAGABOND

Pszichológus, zenész,
természetfilmes – narrátor
és riporter. A Quimby
zenekar (1991–) alapító tagja,
ütőhangszeres, kongás,
ezek mellett rappel is. 2002ben az ELTE-n diplomázott,
egy évvel később Gerdesits
Ferenc dobossal megalapította
A Kutya Vacsorája nevű
együttest, amelynek idén
januárban jelent meg
negyedik, A szerelem hétszer
című albuma.
Negyvenhét éves, nős, három
gyermek apja.

A korai természetfilmes projektjeidben úgy mutatkoztál be: Varga Livius
vagyok, zenész és pszichológus –
később már így: zenész és természetvédő. Véletlen?
Nincs benne tudatosság. Ezt dobta
a tudatalattim, amikor sűrűbb volt a természetfilmes jelenlétem.
És most?
A legkisebb, most kétéves gyerekem születése előtt leálltam a filmezéssel egy darabig, hogy több időt tölthessek a családdal.
Az erdélyi Vargyas-szorosról készült 2016os film volt az utolsó projekt – egyelőre.
Tavaly a Természetvédelmi Világalap
(WWF) arca voltál. Az is idő, nem?
Az önkéntes munka volt. Felkészülsz,
elmész néhány eseményre, kampányolsz,
a neved adod az akciókhoz, néhány napról van szó, nem pedig hetekig tartó felkészülésről és forgatásokról. Megmaradtam
ilyen naivnak, hogy a föld védelme számít.
Az emberek gondolatformálását szerintem nem lehet abbahagyni. A WWF kevesebb elfoglaltság, de nagyobb visszhang.
Mikor csatangoltál először szabadon
az erdőben?
Öt-hat évesen, Bálint barátommal. Bala
tonalmádiban, az Öreghegyen volt egy

sufnink, a telekhatáron és a dűlőúton túl
kezdődött az erdő. Néztük a csigákat, a
kérgeket, fára másztunk. A hallótávolság
volt a határ – de az, ugye, elég nagy…
A szülőké vagy a tiétek?
Hát ez az! Bíztak bennünk, de volt egy
szabály: ha ők kurjantanak, mi visszakurjantunk. Egyszer messzebb mentünk, nem
hallottuk a kiabálást. Csak jóval később,
a hasunk vitt minket haza. De nem lett
belőle verés…
Továbbadod a gyerekeidnek azt a bizalmat, amit akkor megkaptál?
Önállóságra neveltek, a 23 és fél éves
nagyfiam is így nőtt fel, most a világot
járja. Volt ernyő, de nem volt túlféltés.
A bizalom – alapos magyarázat és bizonyos szintű kontroll mellett – örömteli,
felelősségteljes önállóságot szül, nem
pedig a „végre kiszabadultam” érzés
hatalmasodik el a gyereken.
Mikor kezdtél túrázni?
Kis túlzással, amint járni tudtam. A szüleim a földrajzi vándorgyűlés tagjai voltak – mindketten tanárok, a földrajz közös
szakjuk volt. Hétvégéken elmentünk valahová kirándulni négyesben, a testvéremmel, ősszel és tavasszal egyszer-egyszer
pedig nagyobb társasággal túráztunk.
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Volt a természetjárásban időtörés?
Például amikor 18 évesen elmentem
Amerikába. Manhattanben fél évig
csak csíkokat láttam az égből. New
Jerseyben aztán megint kinyílt a világ,
a Delaware folyón pecáztam is. De 18
és 28 éves korom között nem voltam
valami nagy zöldbúvár.
Mi vezetett vissza?
Részben a peca. Az a horgász vagyok,
aki lemegy a partra, nézelődik – és nem
cserél csalit. Apukám azt mondta: fiam,
akkor van a legnagyobb esélyed, ha
a horog bent van a vízben! Akkor meg
minek kikapdosni?
Ha azt mondom, Másfél millió lépés
Magyarországon?
Nem nagyon nézhettem tévét otthon.
Amit lehetett: Kisfilmek a nagyvilágból,
Delta és a Másfél. Imádtam, két éve újranéztem jó pár részét.
Mekkora szakaszt jártál be a Kéktúrából?
A teljes Bükköt, de még gyerekként,
12-13 évesen, a nővérem osztályával.
Talán egyszer sikerül bejárni a teljes
Kéktúrát, nyilván nem egyben. Közben
az országnak rengeteg olyan tája van,
ahol szeretnék hosszabban bolyongani.
Például?
Amikor kisiskolásként le kellett rajzolnunk, hol szeretnénk felnőttként lakni,
mindenki várost firkált. Én folyópartot –
kis házzal, kerítéssel, kutyával. A folyópart nálam preferencia. Szeretek vízitúrázni, sok hazai folyót „megeveztem”
már, de a Dráva és a Rába még hiányzik. Szerintem 2019 nyarán a FelsőTiszán a PET Kupára már családostul,
kutyástul odaérhetünk. A vízből gyűjtött PET-palackokból épített tutajokkal lehet nevezni. Ami a hétköznapokat illeti, Ráckevén élünk, látom a vizet,
a közelben ártéri erdők terpeszkednek.
Mindennap nézem kicsit a természetet, a gyerekeknek pedig mindig lehet
mesélni róla.
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Túratippek?
Csak azt tudom, hogy ha a Hortobágyon
talpaltam, hegyre vágytam, a bükki vadonból meg az ártérre. Végtelen a magyarországi bakancslistám. Hol jó kirándulni? Mindenhol! Na de mikor? Télen?
Nyáron? Esőben vagy tűző napsütésben?
Dörgésben szaladni a menedékházhoz?
Vagy eső után gombászni, csigákban
gyönyörködni? Fenyőerdőt szaglászni?
Tiszteled vagy féled a természetet?
Jó érzés, ha megérzed az elemek erejét,
pláne, ha túléled. Tisztelem a természetet
– és van, hogy félek. Az este a rettegés
foka. Egyedül a sötétben a legmélyebb
félelmek jönnek elő. Csillagos az ég,
nagyjából látok is, mégis rámtör a szorongás. Nem Alaszkában, hanem a Fertő tó
közepén, egy tutajon! Pedig tudom, hogy
itt nincs se medve, se kóbor kutya.
Joni Mitchell, Bob Dylan, a Queen,
Lou Reed és a Metallica is írt

„földmentő” dalokat. De áttételesen
a Quimby és A Kutya Vacsorája is.
Én szinte csak ezzel foglalkozom.
Az emberi mohóságtól kell megvédeni a földnek azt a formáját, amit szeretünk. Azért, hogy unokáink is élvezhessék. A Kutya egyik első száma
például a „Mindenkinek saját plázát”,
ami az emberi mohóságnak tart tükröt.
Romboljuk a környezetünket. A természet működni fog – lásd a tiszai ciánszennyezés utáni újjáéledést –, de azt
kevésbé hiszem, hogy az embernek
megmarad a maga képzelt királysága.
Egyszerű a logika: egy zárt rendszerben
bizonyos határon túl csak minőségi fejlődés lehetséges, mennyiségi nem. Sok
ember fejében kell elültetni azt, hogy
mit és miért érdemes megtenni: gyűjtsd
szelektíven a szemetet, ne dobj el semmit az utcán, használd fel újra, amit
lehetséges. Minden itt kezdődik. Think
globally, act locally.
Lipcsei Árpád

– PROMÓCIÓ –

Nyíregyháza: a legjobb
miniszabid!
Magyarország keleti csücskében, Nyíregyházán számos csoda
és kaland vár! Ha egy feledhetetlen hétvégére vágysz, várunk téged
Nyíregyháza–Sóstógyógyfürdőn!

Sóstó ZOO

Nyíregyházi Kalandpark

Európa legjobb állatkertje!

az adrenalinlöket

Az ország legizgalmasabb állatparkjában körbeutazhatod a földet! Óceaná
rium, trópusi dzsungel és fókashow
várja a ritka élményre vágyó turistákat.

Ha kedveled a kalandokat, ajánljuk a több
mint 100 állomásból álló kötélpályát
a sóstói erdőben.

Sóstói
Múzeumfalu
Régmúlt idők, népi hagyományok
Megízlelheted a kemencében sült
finomságokat és a népszokások felelevenítésekor részesévé válhatsz a hagyományos falusi ünnepek különleges világának, mindezt táj jellegű építészeti
„kulisszák” között.

Aquarius Élményés Parkfürdő
Fedezd fel az élmények fürdőjét!
Regenerálódás, gyógyulás, Kincses
Sziget, kamikaze csúszda, hullámmedence – minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő szórakozást.
A Parkfürdőben poolbar, a csúszdaparkban izgalmak várnak rád, a gyógyító víz
és a masszőrök pedig csodákat tesznek
egy tartalmas nap levezetéseként.

További tippjeink
Keresd fel, próbáld ki,
kóstold meg!
Örökmozgóknak: gyalog
a Kneipp-sétányon
Bringásoknak: két keréken
a Nyíregyháza–Tokaj útvonalon
Kicsiknek: háromszintes
játszóvár az erdei tornapályán
Ínyenceknek: eredetvédett
pálinkák és tájjellegű ételek
Kultúrára szomjazóknak:
Jósa András Múzeum kincses
kiállításai
Információ
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
www.nyiregyhaza.info.hu

Járd végig a Kéktúrát!
Kalandos, kihívásokkal teli, embert próbáló, izgalmas és lélekemelő. Mi az? Aki már
próbálta, tudja: hazánk leghosszabb összefüggő túraútvonala, az ország északi és
középső tájain kanyargó Országos Kéktúra. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni róla.

Indulj el egy úton…
Mindegy, hogy Hollóháza vagy Írott-kő felől
kerekedünk fel, hiszen bármelyik szakasz
(pl. Dorog–Piliscsaba, Keszthely–Tapolca,
Sirok–Szarvaskő) bármelyik bélyegzőpontján be lehet szállni, és bármelyik bélyegzőnél ki is szállhatunk. Az útvonalak tervezése
kapcsán praktikus információ, hogy a pecsételőfüzetben is jelzett egyes túraszakaszhatárok tömegközlekedéssel mind könnyen elérhetők, így, ha tehetjük, érdemes e pontokhoz
igazítani az indulást/érkezést.
Ha megvan, merre indulunk, nincs más dolgunk, mint a szemünket a fákon lévő kék jelzésen tartani és élvezni a túrát. Bár ma már
sokan GPS-szel a kezükben kirándulnak,
ebben az esetben jobb a hagyományos tájékozódásnál maradni, hiszen így biztosan nem
visz minket tévútra az akadozó térerő, vagy
egy régen frissített online térkép.

Hogy legyen energiád
Indulás előtt nem kell szendvicskészítésre pazarolnod az időt,
a MOL-kutakon beszerezheted
az útravalót.
Minden friss
szendvicshez
most ajándék
Mizo dessert selection
terméket adunk.
Az akció 2018. 04. 01-jétől visszavonásig,
illetve a készlet erejéig tart! Friss szendvics
vagy prémiumszendvics menü vásárlása esetén
1 db Mizo kakaós-meggyes vagy zserbóízű túródesszertet (15 g) adunk ajándékba. Az ajánlat
más kedvezménnyel nem vonható össze.

A KÉKTÚRÁNAK VANNAK DÉLI „TESTVÉREI” IS: A ROCKENBAUER PÁL DÉL-DUNÁNTÚLI
KÉKTÚRA ÉS AZ ALFÖLDI KÉKTÚRA – ÍGY HÁRMASBAN ALKOTJÁK AZ ORSZÁGOS KÉKKÖRT

Jól jön a sátor
Dönthetünk persze úgy is, hogy autóval közelítjük
meg a kiindulási pontunkat, ahol az arra kijelölt helyeken akár le is táborozhatunk több napra, és indíthatunk onnan csillagtúrákat. Vagy hosszabb, többnapos
kirándulás esetén szervezhetünk magunknak kísérőautót, amely a csomagokat hozza, hiszen családostul nem könnyű mindent a hátunkon cipelni. Arra nem
érdemes számítani, hogy mindenhol lesz kényelmes,

1164 km
Írott-kőtől
Hollóházáig

27 szakasz

utazás

Elindulnék.
Mit kell tennem?
A kéktúrázáshoz a jól megválasztott felszerelésen túl csupán igazolófüzetre, tollra, és
tintapárnára van szükség. Az igazolófüzet
kizárólag papírformában létezik. Beszerezni
személyesen a Magyar Természetjáró
Szövetség (MTSZ) budapesti központjában
lehet (1075 Károly körút 11.), de megrendel
hető postán is, szintén az MTSZ-től, illetve
a turistashop.hu oldalon. Ára 1990 forint.
További infó: kektura.hu

Új vagy felújított
szállások a KÉK-en

FOTÓ: BURGER BARNA, MTSZ.

Figyelem, ha megszállnánk a túra során,
a legtöbbnél előzetes foglalás szükséges!
A fővárosba érkezőknek:
Hármashatár-hegyi turistaház, Budapest;
Mátrai kötelező:
Galyatető Turistacentrum és az új
kilátó bivakszállása (szállásfoglalás jóval
korábban, online);
Menedék Dobogókő lábánál:
Som-hegyi turistaház, Pilisszentkereszt;
Kulcs(osház) a Börzsönyhöz:
Pénzásási Menedékház a kisvasútnál,
Nagyoroszi közelében;
Romantika a Gyilkos-tónál:
Hubertlaki kulcsosház, Bakonybél közelében.

31 425 m
szintemelkedés

fürdőszobás szállásunk, mert előfordulhat, hogy egy-egy szakaszon bolttal is alig
találkozunk, panzióval, hotellel pedig még
kevésbé. Mindenképp mérjük fel indulás
előtt a szálláslehetőségeket, mert van olyan
szakasz, aminek csak sátorral érdemes nekivágni. És, ha már szóba került a család: a
Kéktúra esetében nincs behatárolva, hogy
mennyi idő alatt „kell” végigjárni, így bátran
nekivághatunk gyerekekkel – a túra teljesítését már 6 éves kortól elismerik – , vagy vállalkozó kedvű nagyszülőkkel is.

gyönyörű részeket is. Ilyen például az út keleti
vége, hiszen a Zemplénben pár kilométeren belül
egymást érik a lenyűgöző várromok: Füzér, Regéc
és Boldogkőváralja (26. szakasz) felnőtteknek és
gyerekeknek is izgalmas látnivalót kínál. A Balatonfelvidéken szintén nem fogunk unatkozni, érdemes időt szánni Kinizsi Pál nagyvázsonyi várára
(6. szakasz), a szigligeti várra, míg Tapolcán a híres
Tapolcai-tavasbarlang (5. szakasz) varázsol el föld
alatti világával. A Mátrában a siroki vár (22. szakasz)
és a megújult galyatetői kilátó szintén csodálatos
élményt nyújt mindenkinek.

A leglátványosabb szakaszok
Természetesen minden szakasznak megvan a maga varázsa, de azért jegyeznek
kiemelkedően emlékezetes, rendkívül

151 pecsételőhely
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Melyik utat válasszuk?
Kezdőtől a haladóig, teljesítményhajhászoktól a levegőzni vágyó
családokig. A Kéktúra mindenki számára tartogat megfelelő útvonalakat.
Ezekből válogattuk ki a kedvenceinket.

Laza egynapos

Térkép a telefonodon

12. szakasz,
Dorog–Piliscsaba (18,5 km)

Hogy mi mindent találsz a MOL által
támogatott Magyar Természetjáró
Szövetség oldalán?
Többek közt:
• túratervezőt táv- és szintadatokkal
• az Országos Kékkör összes szakaszát leírással, nyomvonallal
• interaktív, nagyítható turistatérképet a jelzett utakkal
• 3D-nézetet a túraútvonalakról
www.termeszetjaro.hu

Vonattal Esztergom és Budapest felől is
gyorsan és könnyen megközelíthető, így
az autó otthon maradhat. A Pilis kevésbé
ismert szakaszán, de izgalmas helyeken halad: a piliscsévi borospincék és a
klastrompusztai forrás üdítő színfoltja az
amúgy is gyönyörű Pilisnek.

Kihagyhatatlan balatoni
nyaralós
6. szakasz,
Badacsonytördemic–Nagyvázsony (47,5 km)

A Kéktúrát hivatalosan csak gyalog
vagy futva lehet teljesíteni, mivel a
terepviszonyok miatt kerékpárral
néhol módosítani kell az útvonalat.
Vannak azonban alternatív kitérők, ha
tehát nem kell a jelvény, akkor bicajjal
is nagyon megéri végigmenni.
Ha már elindultál, nálunk útközben is
beszerezheted a következőket:

TOM 7 Zsebszerszám

4690 Ft
Rookie XS minipumpa

1990 Ft
Gumiszerelő

990 Ft
16
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Ha épp unjuk a strandolást, vagy kicsit
hűvösebbre fordul az idő, a Balatontól
néhány kilométerre igazi kincsesbányára bukkanunk! Szánjunk rá két vagy
három délelőttöt a barangolásra, mert
ezeket mind látni kell: Bujdosók lépcsője,
Gulács, Csobánc, Kőtenger, velétei palotarom, Kinizsi-vár.

FOTÓ: BURGER BARNA

Tekerd végig!

Egy rendes edzés
15. szakasz,
Rozália téglagyár–Dobogókő (22,8 km)
A közel 23 kilométeren 1065 méter szintemelkedést kell megtenni – ez egyedülálló a szakaszok között. A túra útba ejti az
„egri vár” romjait Pilisborosjenőn, a Derapatak völgyében pedig igazi szurdoktúrán
vehetünk részt hidakkal és patakátkelésekkel. Ezt a gyerekek is imádni fogják, de
lehetőleg nyáron tervezzük be a szakaszt.
A végén, Dobogókőn pedig a menedékházban vár a legendás meggyes pite, amit
kár lenne kihagyni!

– PROMÓCIÓ –

Baja legújabb gyöngyszeme
Legyen szó egy ebédről, hétvégi kikapcsolódásról, emlékezetes
családi programról vagy céges csapatépítőről, várja Önt a Hotel Elizabeth,
Baja legújabb szállodája!

Örömteli hír a helyieknek és az utazóknak
is: új életre kelt Baja egyik legendás épülete! Egy évtizedes tetszhalott állapotából
támasztották fel a szebb napokat megélt
szállodát egy modern, dizájnos, de nem
hivalkodó, barátságos és megfizethető
hotel és étterem formájában. A lokálpatrióta Szabó Attila álma valósult meg ezzel,
aki a Fitohorm Kft. keretein belül vágott
bele a nagyszabású vállalkozásba, régóta dédelgetett álmát megvalósítva: feltámasztotta a város emblematikus helyét,
egyszersmind generációk szép emlékét.
A legújabb bajai szálloda és tájjellegű ételeket, italokat kínáló étterem 2017. szep
tember 30-án nyitotta meg kapuit.

Érkezik
a nászutaslakosztály
A hotel jelenleg 27 kétágyas szobával
rendelkezik, mindegyikben légkondicionáló, televízió és ingyenes wifi szolgálja
a vendégek kényelmét. A szállodához ingyenes, zárt, kamerával megfigyelt parkoló is tartozik, és a vendégeket 24 órás recepció és svédasztalos
reggeli várja. Az árak sokatmondóak:
egy szoba egy fő részére 9 ezer, két fő

részére 14 ezer forint, svédasztalos reggelivel. A hotel saját kisbusszal rendelkezik, amellyel igény esetén szállítani
tudja a vendégeket.
A bővítési tervek impozánsak, idén
egy további épületrészben hét exkluzív szobát rendeznek be, és további
négy luxusfelszereltségű lakosztál�lyal – ezekbe egyebek mellett jakuzzit is beépítenek – a nászutas pároknak
szeretnének kedveskedni. Szintén idei
fejlesztés a létesítmény wellnessrészleggel való bővítése, amelyet a szállóvendégeken kívül a városlakók számára
is megnyitnak majd.

Betyáros ízek
A 120 fő befogadására alkalmas étterem
nemcsak a szállóvendégeket szolgálja
ki, de egyre népszerűbb az ebéd- vagy
vacsoravendégek körében is. Tájjellegű
ételei közül nem hiányozhatnak a bajai
halételek vagy a tulajdonos kedvence,
a „bet yár falatok” nevű fogás sem.
Sokrétű étlapja mellett az itallap bőséges kínálatában kiemelt helyet foglalnak
el a Hajós–Bajai borvidék pincészeteinek kiváló borai.

Hangulatos
rendezvényhelyszín
A nyitás óta eltelt rövid idő alatt a téli
időjárás ellenére is népszerűvé vált a
különleges belső terasz, amely hangulatos események helyszínéül szolgálhat,
míg a nagyobb léptékű rendezvényeket a 190 m2-es konferencia- és rendezvényterembe érdemes szervezni.
Bármilyen családi, baráti, céges, csapatépítő vagy hivatalos rendezvény megszervezésében segítenek a hotel szakemberei, akik minden újításra nyitottak,
így nagy sikerrel rendezik meg az úgynevezett „nyomozós vacsorákat”, melyeken
egy krimi szereplőiként vehetnek részt
a vállalkozó kedvű vendégek.

6500 Baja, Bokodi út 17–21.
Recepció: +36 30/278-4506
E-mail: recepcio@hotelelizabeth.hu
Étterem, asztalfoglalás:
+36 30/544-9770
Rendezvényszervezés, terembérlés: +36 30/316-6653
www.hotelelizabeth.hu

életmód

Iszunk eleget?
Mit, mennyit és mikor igyunk? Hogyan gondoskodjunk testünk kellő
hidratáltságáról? Gond-e, ha nem csúszik le a napi 3-4 liter? A tavaszi
túraszezon és a jó idővel érkező fokozott sportolási kedv jó apropó, hogy
megkeressük a válaszokat.

Frissülj fel velünk!
Ha kifogytál az vízből,
a MOL-töltőállomásokon
bármikor újratölthetsz!

Szentkirályi
ásványvíz
1,5 l, többféle
6 db vásárlása esetén

99 Ft/db
66 Ft/l
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Amolyan XXI. századi világtrend lett arról beszélni,
ki mennyit iszik, vagy épp iszik-e eleget egyáltalán.
A testünk állapotával foglalkozó számtalan divathullámmal ellentétben a folyadékfogyasztásról valóban érdemes rendszeresen szót ejteni. A napi folyadékbevitel megtervezése nemcsak egészségünkre,
de állóképességünkre is jó hatással lesz: kellő hidratáltsági szint mellett frissebbnek érezzük magunkat, jobb lesz a közérzetünk, de még a bőrünk is
szebbé, feszesebbé válik.

Az örök kérdés: mennyi az elég?

Okoseszközök „rossz” ivóknak

Az, hogy kinek mennyi folyadékra van szüksége, függ
a testsúlytól, az étkezési, sportolási szokásoktól, valamint az adott évszaktól is. Léteznek azonban általános útmutatások, amelyekre támaszkodhatunk: a minimális napi folyadékbevitel mennyiségének a 3,3 dl/10
testsúlykilogrammot el kell érnie, de még jobb, ha
ennek mindjárt a dupláját tűzzük ki célként. A javasolt
mennyiségbe mindig beleértendő az ételekkel bevitt
folyadék is, éppen ezért nagyon hasznos a magas
folyadéktartalmú gyümölcsök, zöldségek fogyasztása. A gyümölcsöknél a dinnye és az alma víztartalma
a legmagasabb, míg a zöldségeknél a brokkoli és a
paradicsom kiváló folyadékforrás.

Ha szeretnénk odafigyelni arra, hogy kellő mennyiségű folyadékot fogyasszunk, ám nehezünkre esik
rendszeressé tenni az ivást, számos okoseszköz és
applikáció lehet a segítségünkre. Az alkalmazások
több szempont alapján – testsúly, magasság, életkor
– határozzák meg a napi folyadékszükségletünket,
és jeleznek, hogy mikor kell innunk, tájékoztatnak
a napi folyadékbevitel alakulásáról. A Hydro Coach
alkalmazásban kiválaszthatjuk kedvenc pohárméretünket, majd az applikáció emlékeztet rá, hogy mikor
kell újratöltenünk. A Plant Nanny különlegessége,
hogy játékossá teszi a vízivást: ha iszunk, öntözzük
a megjelenő növényeket.
Egy okoskulacs ugyanakkor szintén hasznos társ
lehet. A My Hydrate okospalack 24 órás ciklusban egy smartdisk segítségével méri, hogy mennyi
folyadékot fogyasztottunk, amit egy LED-kijelzőn
tudunk nyomon követni, sőt az eszköz óránként
figyelmeztet minket, hogy igyunk.
A Moikit Gene kulacsa a palack tetejébe épített
LCD-kijelzőn mutatja meg, éppen hol tartunk a napi
folyadékbevitelben, és természetesen jelez, ha eljött
az ivás ideje. Telefonunkkal egy applikáció segítségével kommunikál, így különböző statisztikákat is
lekérhetünk folyadékbevitelünkkel kapcsolatban.

Ajánlott napi átlagos
folyadékmennyiség

3,5-3,7 liter

2,5-2,7 liter

1,5 liter
(óvodás-kisiskolás korosztály)

Ásványvíz vagy csapvíz?
Hazánkban a csapvíz biztonságosan fogyasztható,
sőt kifejezetten jó minőségű, így nyugodtan alapozhatjuk rá napi folyadékbevitelünket. Ha mégis
a palackozott ásványvizeket részesítjük előnyben,
van néhány érték, melyekre vásárláskor érdemes
odafigyelni. Jó tudni, hogy az ásványvíz minősítést
csak az a víz kaphatja meg, amelyben az ásványi
anyagok minimumszintje eléri az 500 mg/l értéket.
Nagy meleg és tartós folyadékvesztés idején ugyanakkor ajánlott a magas, akár 1800 mg/l ásványianyagtartalmú vizek fogyasztása, így pótolva az izzadással
távozó ásványi anyagokat. Verejtékezéssel ugyanis
akár 1-1,5 liter folyadékot is veszíthetünk, míg extrémebb esetben, nagy melegben végzett többórás
sportolás során (pl. intenzív futás) ez akár a 2 litert is
elérheti. Ilyenkor a szervezetünkből kiürülő hasznos
ásványi anyagok – nátrium, kálium, kalcium, magnézium – pótlása különösen fontos, így elkerülhetjük az
izomgörcsöket és a túlzott kifáradást.

Miből mennyit?

(ajánlott arányok a bevitt folyadéktípusok megoszlására)

1%

alkoholos italok,
cukrozott üdítők

5%

kalóriamentes
üdítőital

4%

gyümölcslé

15%

zsírszegény
tej

25%

cukormentes
koffeines italok,
tea, kávé

50%
víz

gasztro

Főszerepben a rebarbara
A különleges név mögött különleges növény rejtőzik, hiszen lilás-rózsaszínes
levélnyeléből rengeteg finomságot készíthetünk. Az édes sütemények, piték
igazán izgalmassá válnak tőle, nagyszerű és nem mindennapi köret húsok mellé,
de szörpként vagy lekvárként is megállja a helyét.

Vízitormás-spárgás
rebarbarasaláta
Hozzávalók:
• 500 g fehér spárga
• 1 db biocitrom
• 1-1 kiskanál cukor és só
• frissen őrölt bors
• 400 g rebarbara
• 200 ml víz
• 2 evőkanál olívaolaj
• 2 evőkanál balzsamecet
• 2 szál petrezselyemzöld
• 1 csokor friss vízitorma
Mossuk meg a spárgát és vágjuk le
a szárakról a kemény, fás végeket.
A vastagabb szálakat vágjuk ketté,
majd mindet aprítsuk 5 cm hos�szú darabokra. Forraljunk fel 2 deci
vizet egy lábasban, adjuk hozzá a citromlevet, a cukrot és a sót, helyezzük bele a spárgát 1-2 percre, majd
vegyük ki szűrőkanállal és tegyük
hideg vízbe. Közben tisztítsuk meg
és vágjuk 2 centis darabokra a rebar
barát, és tegyük ugyanabba a vízbe
1 percre. Miután kivettük a rebarbarát, a főzőlevet hagyjuk a tűz felett,
amíg a fele elpárolog és besűrűsödik, majd keverjük hozzá az olajat,
a balzsamecetet és az apróra vágott
petrezselyemzöldet. Ezután finoman
forgassuk össze a spárgát a rebarbarával, csorgassuk rá a dresszinget, és tépkedjük rá a friss vízitormát.
Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, tálaljuk ropogós pirítóssal.

Rebarbarakompót
Hozzávalók:
• 2 kg rebarbara
• 1 csomag vaníliás pudingpor
• 400 g cukor
• 2 db vaníliarúd
• víz

A megmosott rebarbarát vágjuk 2-3 cm-es darabokra, vagy
ha úgy tetszik, vágjuk hosszában félbe. Tegyük egy lábasba,
szórjuk meg cukorral, majd adjuk
hozzá a vaníliarúd kikapart magjait. Öntsük fel annyi vízzel,
hogy ellepje, és kezdjük el főzni.
Negyed óra után adjuk hozzá
a néhány kanál hideg vízben

elkevert vaníliás pudingport, és
főzzük további 2–3 percig. Forrás
közben szedjük bele – színültig
töltve – az előzetesen elmosott
üvegekbe. Zárjuk le azonnal, fordítsuk fejjel lefelé, s hagyjuk úgy
fél órán át. Sütemények tetejére,
húsok mellé izgalmasabb, mint
a legtöbb gyümölcskompót.
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Malacsült karamellás
rebarbarával
Hozzávalók:
• 1,5 kg malacoldalas
• 2 evőkanál olívaolaj
• frissen őrölt tengeri só és
bors
• 600 g rebarbara
• 1 db biocitrom
• 30 g cukor
• zsályalevelek
• víz
Melegítsük elő a sütőt 200
fokra. A malachúst tisztítsuk meg, vágjuk nagyobb
darabokra, majd dörzsöljük
be sóval és borssal. Tegyük
tepsibe, önt sünk alá fél
pohár vizet, fedjük be alufóliával és süssük 60 percig,

Poharas rebarbaradesszert
Hozzávalók:
• 400 g rebarbara
• 100 g cukor
• 200 g túró
• 150 ml joghurt
• 1 evőkanál citromlé
• 500 ml víz
• 20 ml mandulalikőr
• 1 csomag vaníliás cukor
• 100 g mandulás vagy zabkeksz
Mossuk meg a rebarbarát és vágjuk
3 cm-es darabokra. 80 g cukrot oldjunk
fel fél liter vízben egy lábosban, és kezdjük hevíteni. Amikor sziruppá sűrűsödik,
tegyük bele a rebarbarát és 1-2 percig
főzzük benne. Egy tálkában keverjük krémesre a joghurtot, a citromlevet és a túrót,
majd adjuk hozzá a maradék kristálycukrot, a vaníliás cukrot és a likőrt. Törjük
össze a kekszet, és töltsük meg vele a
tálalásra szánt poharak alját. Adagoljuk
hozzá a rebarbarát, majd kanalazzuk rá
a fehér krémet, tálalásig tartsuk hűtőben.
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majd vegyük le róla a fóliát
és süssük 240 fokon még
20 percen át. Közben mossuk meg és szeleteljük fel
a rebarbarát. Mossuk meg a
citromot is, vágjunk belőle
két karikát, a többit pedig
facsarjuk ki. Tegyük forró
serpenyőbe a cukrot, karamellizáljuk, majd adjuk hozzá
a rebarbarát, csorgassuk rá
a citromlevet és három evőkanál vizet. Dobjuk bele a
zsályaleveleket és a citromkarikákat, pároljuk 5 percig. Vegyük ki a húst a sütőből, és tálaljuk a karamellizált
rebarbarával.

A hatodik kavera
a vendegunk vagy!
Válaszd a Fresh Corner kávénkat!
Most minden megvásárolt kávé után
matricát kapsz. Gyűjts össze öt matricát,
és a hatodik kávéra a vendégünk vagy!

A promóció 2018. április 1-től 2018. május 31-ig tart a kijelölt töltőállomásokon, és minden
Fresh Corner kávéra érvényes. További részletek a mol.hu-n.
A termékképek csak illusztrációk.

mol_fresh_corner_q1_210x146_fekvo_HUN.indd 1

2018. 03. 13. 10:21

Így olvasunk mi
Bár sokszor beharangozták már, hogy a könyvek kora lejárt, évről évre
kiderül, hogy ez korántsem igaz. Az április 19–22. között a Millenárison
megrendezésre kerülő 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál pedig
különösen jó alkalom arra, hogy újra olvassunk.

A

könyvkorszak végét jóslók főleg néhány éve, az
e-könyvek megjelenése után hangosodtak fel,
akkor úgy tűnt, jogosan. Mi tagadás, a telefonunknál
alig nagyobb eszköz több ezer könyvet „elbír”, kedvenc köteteink tucatjait így bárhova magunkkal vihetjük egy segédbőrönd beiktatása nélkül. A praktikumot
erősíti, hogy egy feltöltés hetekre elegendő energiával látja el e-könyvünket, melyek többsége a beépített
fénynek köszönhetően már sötétben is erőlködés nélkül olvasható. Használatával nem kell úgy éreznünk,
hogy betűéhségünket csillapítandó esőerdők pusztulása szárad a lelkünkön, végeredményben pedig
még olcsóbb is így olvasni, mintha mindent hagyományos könyv formájában vásárolnánk meg. Az e-könyv
tehát megtalálta a maga piacát, szeretjük, ám a hagyományos könyvek ezzel együtt is velünk maradtak.
Az eladási statisztikák tanúbizonysága szerint a papír
tapintása és illata, egy szép borító látványa csak nem
akar kimenni a divatból.

Krimi, pszichológia és Jókai
De mégis milyen könyveket veszünk legszívesebben a kezünkbe? A hazai eladási listákat a krimi és
a romantikus irodalom vezeti, de népszerűek a pszichológiai témájú és az életrajzi könyvek is. A felnőttek
körében – meglepő módon – még ma is Jókai Mór
az egyik legnépszerűbb író, míg a fiatalabb korosztály Harry Potter kalandjait olvassa legszívesebben,
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J. K. Rowling tollából. Új tényezőként a filmes hatás is
belépett a képletbe, egy könyv alapján készült népszerű film vagy sorozat ugyanis kedvet csinál a szerzőhöz és az alapanyaghoz is. Jó példa erre A szolgálólány meséje vagy a Lány a vonaton című kötetével
befutott Paula Hawkins tavalyi „új” regénye, A víz
mélyén – e kötetek 2017 legnépszerűbb könyvei
között szerepeltek.

Mai gyereknek mai könyv
Gyakran felcsendülő szülői panasz, hogy a mai fiatalok
nem vesznek könyvet a kezükbe. Bár valóban kevesebb kamasz olvas, mint néhány évtizeddel ezelőtt,
az ifjúsági regények írói, mint például Leiner Laura
(A Szent Johanna Gimi), Jeff Kinney (Egy ropi naplója)
és a Jeli Viktória–Tasnádi István szerzőpáros (Dani és
a megkerült születésnap) mégis előkelő helyeken szerepelnek a legnagyobb példányszámban kiadott és
eladott szerzők listáján. Ha tehát olvasásra bírnánk
a fiatalabb korosztályt, csak egy dolgunk van: ismertessük meg őket azokkal a népszerű ifjúsági regényekkel, amelyek a mai kamaszokról szólnak, ahelyett, hogy saját ifjúkorunk slágerkönyveit próbálnánk
a kezükbe adni. Az inspirálódáshoz jobb alkalmat
nem is találhatnánk, mint a hamarosan érkező, számos hazai könyvfesztivál egyikét, ahol mindenki kedvére ismerkedhet a kortárs irodalommal, és ahol külön
standok várják a gyerekeket és a fiatalokat is.

kultúra

Az irodalom ünnepe
Szerencsére szinte minden évszakra jut egy-egy jelentősebb könyves esemény vagy fesztivál, áprilisban például
Budapesten, a Millenárison ünnepel együtt immár 25.
alkalommal a nemzetközi könyves világ és az olvasóközönség. A meghatározó kulturális fórumon 25 ország 100
neves alkotója, 400 hazai és határon túli magyar író, tudós
és művész teszi tiszteletét. Az eseményen, ahol évről
évre másik országé a főszerep, ezúttal Szerbia kap lehetőséget, hogy felvonultassa kortárs irodalmának és kultúrájának legjavát, de emellett író-olvasó találkozók, felolvasások, irodalmi estek, koncertek, könyvbemutatók,

2017 sikerkönyvei
külföldi bestsellerek
R. J. Palacio: Csodácska
Rupi Kaur: Milk and Honey
Giles Andreae: Giraffes Can't Dance
Mark Manson: The Subtle Art of NotGiving a F*ck
Jeff Kinney: Egy ropi naplója 12. – Lépjünk le!
forrás: KSH

magyarországi toplista
Bödőcs Tibor: Addig se iszik
A tűzoszlop – Kingsbridge-trilógia III.
Fa Nándor: Magad, uram
Leiner Laura: Egyszer – Bexi-sorozat 6. kötet
Dr. Bagdy Emőke, Kádár Annamária,
Buda László, Pál Ferenc: Fejben dől el? – Ami
rajtunk múlik – és ami nem
forrás: Bookline

filmvetítések és kerekasztal-beszélgetések is várják az
érdeklődőket. A fesztivál díszvendége Daniel Kehlmann
lesz, akit sokan az európai irodalom egyik legeredetibb
szerzőjeként tartanak számon.
Aki dedikáltatni szeretne, többek közt a következő
szerzőkre és dátumokra készülhet: április 21-én 15:45től Varró Dániel dedikálja az Aki szépen butáskodik című apanaplóját. Másnap, 12:30-tól Boldizsár Ildikó
a Hamupipőke Facebook-profilja című könyvével várja
az olvasókat, és szintén vasárnap, 15 órától Nádas Péter
dedikálja a Világló részletek című memoárját.

2017 kedvenc szerzői
A felnőttek
körében

A 14–17 évesek
körében

Jókai Mór
Lőrinc L. László
Danielle Steel
Rejtő Jenő
Szabó Magda

J. K. Rowling
Fekete István
Leiner Laura
Móra Ferenc
Jókai Mór

Egy jó könyvhöz
egy jó kávé?
Kávézz nálunk mindennap,
és a hatodikra a vendégünk
vagy a MOL-kutakon. Mert
a hatos mindig nyer!

A promóció 2018. április 1-től 2018. május 31-ig
tart a kijelölt töltőállomásokon, és minden
Fresh Corner kávéra érvényes.
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Áprilisi körkép
A bolondos, szeszélyes hónap remek programokkal,
könyvekkel és filmekkel érkezik. Lesz miből válogatni!

A rejtvény
kitöltésével
meg is
nyerheted.
Lapozz a 34. oldalra!

Könyv

Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra

Patik László: Anna, édes

Országos Gyermek- és Ifjúsági
Néptáncfesztivál

Patik László aktuálisan őrült meséjében Anna beleszeret egy harminc évvel idősebb férfiba, aki még csak
nem is gazdag. A zsarnok mama persze a saját kezébe
akarja venni lánya sorsának irányítását. A lebilincselő
könyvet olvasva mintha egy szürreális magyar rémálom
közepébe csöppennénk. Úgy szorongunk, hogy közben röhögünk magunkon, a saját kisszerűségünkön.
Már kapható a könyvesboltokban!

Április 6–9.

Budapest, MOM Kulturális Központ

Horgas Eszter, Falusi Mariann:
Kék rapszódia – Gershwin és Bernstein
Amerikában
Április 20.
Az egyedi zenei témák feldolgozásáról nevezetes
fuvolaművész, Horgas Eszter ezúttal is műfaji korlátok
nélkül, kiváló zeneművészek bevonásával idézi meg
a két zeneszerzőzseni Amerikájának sajátos hangulatát. A korszakalkotó művek virtuóz előadásakor szerepet kap a klasszikus zene, a jazz, a ragtime, a pop,
sőt az opera műfaja is. A koncerten hallhatjuk Falusi
Mariann kivételes énekhangját és a Class Jazz Band
nagyszerű játékát.
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Az idén már 28. alkalommal rendezik meg az ifjú
táncosok és néptánccsoportok találkozóját a Tiszaparti városban. Az ország szinte valamennyi szegletéből, a határon túlról és Szeged testvérvárosaiból is érkeznek résztvevők a programra, így mintegy
ezer gyermektáncos produkcióját élvezhetjük, énekes felvonulással és utcai táncházzal egybekötve.
A megnyitónak és a gálának a Szegedi Nemzeti
Színház ad otthont.

Családi mozi

Bűbáj herceg és a nagy varázslat
Bemutató: április 26.
Szörnyű átok sújtja Bűbáj herceget: ellenállhatatlan kisugárzása miatt a birodalom valamennyi hölgye beleszeret, ám ez csupán varázslat, így képtelen
megtalálni az igaz szerelmet. Márpedig ha a 21. születésnapjáig nem lel rá az igazira, az átok örökre beteljesedik. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt bűbájos
szórakozást ígér a kanadai animációs film, olyan színészek hangjával, mint John Cleese és Nia Vardalos.

példakép

CSIPEK

FOTÓ: ACSAI MIKLÓS

mimó

Mesék a bolygóért
Az Európalánta Egyesület missziója, hogy játékosan környezettudatosságra tanítsa
a jövő generációt, hiszen ők azok, akik megöröklik majd tőlünk a földet.
Szűcs Krisztina
——
Pozíció: az Európalánta
Egyesület elnöke,
4 gyermek édesanyja
Eredmények: 5 megjelent
kiadvány, 6 meseösvény,
85 bábelőadás,
50 regisztrált „Mimós” ovi,
150 képzett óvónő.
A MOL KÖSZ!
Programjának
támogatottja

„A húgom 2010-ben a fiam első születésnapjára rajzolt két mókás lényt,
hogy így szerettesse meg unokaöccsével a természetet. A rajzok sikerén felbuzdulva továbbgondoltuk a történetet. Írtam hozzájuk egy mesét, amelynek
fókuszában a környezettudatos szemlélet állt: Mimó és Csipek pedig már bábfiguraként kelti életre a környezet megóvásával kapcsolatos történeteket az
óvodákban. Sőt jelenleg egy rajzfilmsorozat is a terveink között szerepel.”
Az indulás óta eltelt nyolc év alatt
Krisztinának született még három gyermeke, az egyesülettel pedig olyan szakmai sikereket ért el, ami civil szervezeteknek ritkán sikerül.

„A minőségből, profizmusból nem engedünk, a mesekönyv adaptációjára született
bábelőadás is profi bábművészekkel valósul meg, akik egyik nap a Vígszínházban
lépnek fel, másnap jönnek hozzánk.”
A program a szakmaiságon és a komplexitáson túl teljesen személyre szabott.
„Alkalmazkodunk az adott ovi körülményeihez, minden esetben előadást tartunk az
óvó néniknek is. Az utóbbi nyolc év minket igazol: egyértelmű, hogy ebben a korban kell elkezdeni a környezeti nevelést,
és az óvónők is hisznek a programunkban.
Nem a világot akarjuk megváltani, hanem
azt megértetni, hogy ha mindenki dolgozik
azon, hogy a saját környezetét zöldre varázsolja, akkor mosolyog a föld.”
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MOL-hírek

Szívügyeink
FÓKUSZBAN A KÖRN Y E ZE T ÉS A JÖVŐ GENER ÁCIÓ
Átadtuk a Mester-M Díjat

Az elismerést a kiemelkedő munkát végző
tanárok és edzők kapták
Az Új Európa Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek támogatására: az elmúlt több mint tíz év
során a MOL alapítványa 4000 tehetséget támogatott 587 millió forinttal. A fiatalok mellett az Alapítvány
2007 óta minden évben díjazza a példaértékű munkát végző utánpótlásedzőket, tanárokat. Az idei tíz díjazottal együtt már 95 pedagógus részesült a Mester-M
elismerésben. Az alapítvány kuratóriuma idén több
mint 700 jelölt közül választotta ki azt a négy természettudományos oktatót, három művésztanárt, valamint három edzőt, akik átvehették az egymillió forinttal
járó Mester-M Díjat. Az elismerést a MOL vezetői, valamint Sebestyén Júlia Európa-bajnok műkorcsolyázó,
Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, az
Új Európa Alapítvány jószolgálati nagykövete, Hamar
Dániel, a Muzsikás Együttes alapító tagja és Herczig
Norbert négyszeres magyar ralibajnok adta át.

Újabb lépés a környezetért

Kosarasok a csapatban

A Tiszaújvárosban, Százhalombattán és Füzesgyarmaton épülő
naperőművek a tervek szerint összesen 18,38 MWp kapacitással működnek majd és több mint kilencezer háztartást tudnak
ellátni villamos energiával. „Az innovatív és alternatív technológia terjesztése része a MOL 2030 stratégiájának. A napelemparkok várhatóan az év végéig készülnek el, és a megtermelt
zöldáram mintegy kilencezer tonna szén-dioxid kibocsátását
váltja majd ki, ezzel is óvva a légkört” – jelentette be Fasimon
Sándor, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója.

Komoly meglepetést okozott tavaly a magyar
férfikosárlabda-válogatott, amikor a legjobb 16
közé jutott az Európa-bajnokságon, majd kiváló
játékuknak köszönhetően dobogóra állhattak az Év csapata versenyben is. A férfiak mellett a női válogatott is kijutott a tavalyi Európabajnokságra, sőt a februári Eb-selejtezőn aratott
győzelmüket követően a következő Eb-n nagy
eséllyel nekik is szurkolhatunk.

Napelemparkokat épít három városban a MOL
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A női és férfikosárlabda-válogatottal
bővül a MOL-csapat

MOL-hírek

„Elkaphatjuk a Veszprémet”
A magyar válogatott és a MOL-Pick Szeged 23 éves beállósával az első
profi lépésekről és aranyesélyekről beszélgettünk. A szegedi csapat jó úton jár,
hiszen március elején másfél évtized után először győzte le saját
otthonában a nagy rivális, Veszprém csapatát.

2016 nyarán került Szegedre, ahol néhány
hónapja, 22 évesen 2022-ig szerződést hos�szabbított klubjával, a MOL-Pick Szegeddel.
Papírforma?
Abból kiindulva, hogy 2011-ben, 16 évesen még
hobbiszinten kézilabdáztam Győrben, inkább ellenkezőleg. Akkor sem gondoltam ilyesmire, amikor
2012-ben Balatonfüredre igazoltam, és ifiként belecsöppentem egy profibb légkörbe.
Egy évre rá már a felnőttélvonalban játszott. Kívülállóként ez gyors előremenetel.
Végigcsinálni nem volt az. Füreden olykor napi három
edzésem volt – előtte Győrben hetente négy, legfeljebb
öt, ami jelentős különbség. Fél évig minden edzés után
lógott a nyelvem, de aztán jöttek az eredmények, a sikerek, a korosztályos válogatottak, és részidőkre a felnőttválogatottnál is szóba kerültem. Tökéletes motiváció volt.
23 évesen a magassága már nem változik, de
a súlya igen – és az erő is fejleszthető.
Meg még sok minden más is. Ami az erőt illeti, külön
edzésekre is járok. Védekezésben, fejben és fizikailag is fejlődnöm kell. Rengeteget tanultam a szegedi
edzőmtől, Juan Carlos Pastortól és a csapattársaktól,
támadásban érettebb vagyok, mint tavaly év elején.
Az erősítés koordinált konditermi edzést jelent?
Funkcionális különedzésekre járok, fejlesztem
magam – ha jut rá idő. Heti két meccs mellett csak
ilyen tréning fér bele a naptáramba. Építenem kell
a testemet, mert a mostani még nem az, amely egy
hosszú karrier végéig kitartana.
A Bajnokok Ligájában a nyolcaddöntőben a német
Kiel lesz az ellenfelük. Esélyek?
Stílusában szerintem sokkal jobban fekszik nekünk
egy német csapat, amelyben szabadabban játszanak a
játékosok, mint a spanyol stílusú, amúgy lengyel Kielce.
Úgy volt, hogy itthon kezdjük a párharcot a németekkel,
de végül mi utazunk először. Végig a maximumot kell
hoznunk – ebből a szempontból mindegy, hogy idegenben vagy otthon vívjuk az első mérkőzést.

BÁNHIDI BENCE
——
Született: 1995. február 9., Győr
Magassága/súlya: 204 cm/110 kg
Posztja: beállós
Profi klubjai: Balatonfüred (2012–2016),
MOL-Pick Szeged (2016– )
Klubsikerei: Válogatottságai száma/gól: 43/93
Legnagyobb klubsikerei: magyar bajnoki és Magyar
Kupa-ezüstérmes (2017)
Példaképe: Igor Vori

Ekkor szurkolhattok Bánhidi Bencééknek
a BL-nyolcaddöntőkben:
Március 21., 19.00: THW Kiel (német) – MOL-Pick Szeged
Április 1., 17.00: MOL-Pick Szeged – THW Kiel

Szegeden tavaly nyáron új csapat építésébe
kezdtek – tíz játékos ment, tizenegy jött. Másfél
év után hol tartanak?
Habár mindig a következő lépésre és meccsre figyelünk, a csapat minden tagja úgy készül, hogy az idény
végén legalább egy aranyérem legyen a nyakunkban – a bajnokságban és április közepén a Magyar
Kupában is „elkaphatjuk” a Veszprémet.
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MOL-akciók

Akciós ajánlatainkat keresd
6

5

8

7

4
1

1. Garden gyümölcslé
(0,5 l, többféle)

349 Ft/db
698 Ft/l

4. Cafemio kávé		
(0,25 l, többféle)
2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN

399 Ft/db
1596 Ft/l

2. Hell energiaital
(0,25 l, többféle)
2 VÁSÁRLÁSA ESETÉN

5. Go On proteinszelet
(50 g, többféle)

7. M&M's
(80 g, 90 g többféle)

499 Ft/db

239 Ft/db

349 Ft/db

956 Ft/l

6980 Ft/kg

3. Sió Citrus Friss üdítő

6. Flapjack zabszelet

(0,5 l, többféle)

(120 g, többféle)

(38 g, többféle)
20 MULTIPONT BEVÁLTÁSÁVAL

339 Ft/db

329 Ft/db

159 Ft/db

678 Ft/l

2742 Ft/kg

4711 Ft/kg
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6238 Ft/kg, 5544 Ft/kg

8. Pöttyös Fitt Túró Rudi

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.

2

VÁ G D K

Turtle Wax
termékcsalád

I

VÁ G D K

(többféle)

2

–100 FT

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

609940

VÁ G D K

I

KUPONAKCIÓ!

000002

I

I

VÁ G D K

d a töltőállomásokon!

(0,5 l, többféle)

2

–500 FT

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

609926

Fütyülős likőr

000002



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: 2018. 2018. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Meggyes fonat
és meggyes rácsos

2

–100 Ft

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

609919



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 kedvezménnyel
nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 2018. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.

000002

3

(0,5 l)

Vásárolj egy Evox 4 és egy 2 literes nyári
szélvédőmosó folyadékot együtt,
és a 2 literes árából 50% engedményt adunk.
Az akció 2018. április 1. és 2018. április 30. között,
illetve a készlet erejéig érvényes.

(120 g)

–300 FT

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

609957

I Love Milka alpesi
tejcsokoládé

000002

-50%



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: 2018. 2018. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.

2

EVOX
szélvédőmosó folyadékok
Minden második flakon

2

–100 FT

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

609933

Sió Citrus
Friss limonádé

000002



A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre a két megjelölt 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: 2018. 2018. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.

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: 2018. 2018. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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horoszkóp

Bolondságok hava
A jókedv jellemzi az áprilist, az apró viharfelhők mögül is hamar
kikacsint a napfény. Örüljünk együtt a tavasznak!

Patricia Arquette Csollány Szilveszter Hayden Christensen
1968. április 8.

KOS

03. 21. – 04. 20.

Imádod, amikor nincs sem hideg, sem
kánikula, az egész közérzetedet, hangulatodat bearanyozza a nagybetűs
tavasz.

BIKA

IKREK

Nem bírsz magaddal, folyton egymásra
szervezed a szabadtéri bulikat. Ne légy
könnyelmű, egy kabát még elkél!

06. 22. – 07. 22.

Nagyon vártad már azt a találkozást,
amit április végre elhoz az életedbe.
Rajtad múlik, hogy sokáig melletted
marad-e az illető.
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OROSZLÁN
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07. 23. – 08. 22.

08. 23. – 09. 22.

Nem halogathatod tovább a lakásfelújítást! A hónapok óta szövögetett tervek
mellé megérkezik az anyagi fedezet is.

MÉRLEG
05. 21. – 06. 21.

1981. április 19.

Új, eddig nem tapasztalt energiákkal
tölt fel a tavasz, úgy érzed, a világot is
kimozdítanád a sarkaiból. Legyen így!

SZŰZ
04. 21. – 05. 20.

Ne taglózzon le, ha éppen a madárcsicsergős tavaszban sikerül esetleg megfáznod, hamar jön a gyógyulás.

RÁK

1970. április 13.

09. 23. – 10. 22.

Olyan helyre juthatsz el áprilisban,
amely régóta előkelő helyen van a
bakancslistádon, ám eddig túlságosan
távolinak tűnt.

SKORPIÓ

10. 23. – 11. 21.

Egy költözés mindig megterhelő, ám
barátaid nagyon sokat segítenek, hogy
új otthonod minél hamarabb lakályos
legyen.

Jessica Alba
1981. április 28.

NYILAS

11. 22. – 12. 21.

Fenekestül felfordul a magánéleted áprilisban, de ez igazából jó hír, semmi okod
sincs az aggodalomra, sőt!

BAK

12. 22. – 01. 20.

Noha itt a tavasz, egy kiadós síelés
még belefér valamely közeli ország
magashegységében. Használd ki a
lehetőséget!

VÍZÖNTŐ

01. 21. – 02. 19.

Kezdenek a helyükre kerülni a kirakós
darabkái, magánélet és karrier tekintetében is összeállnak a dolgok áprilisban.

HALAK

02. 20. – 03. 20.

Sok munkád lesz áprilisban, de gondolj arra, hogy a hajtás után a jól megérdemelt pihenés hetei következnek.
Érdemes kivárnod!

– PROMÓCIÓ –

Egy utazó álmai
Folyamatosan úton van, az országot járja. Rendkívüli személyiség,
aki hihetetlen energiával és kitartással teszi a dolgát. Weith Katalinnal
– ismert kommunikációs szakember, filmproducer, politológus, könyvkiadó –
nemrég megjelent könyve kapcsán autózásról, álmokról,
élhető városokról beszélgettünk.

Sokat vagy úton…
Ez abból is adódik, hogy Törökbálinton
lakom, így minden hétköznapom autózással kezdődik és végződik. Már megszoktam, az úton töltött időt általában jól
kihasználom, a munkatársaimmal olyankor szoktam egyeztetni a teendőket.
Számomra az autó amolyan mobil iroda is.
Min mosolyodtál el?
Eszembe jutott, hogy 18 éves koromban
az volt az egyik álmom, hogy legyen egy
saját autóm. Aztán, amikor vezetni tanultam, legelső alkalommal az oktatóval felmentünk az autópályára. Azt mondta,
hogy nyomjam a gázt, ameddig akarom.
A mutató felszaladt, én pedig abban a

percben megszabadultam minden félelemérzettől. Azt mondják, a vezetési stílusban megmutatkozik a személyiség – én
dinamikusan, de biztonságosan vezetek.
Volt egy rövid időszak, amikor még raliztam is. Rendkívül élvezem a sebességet,
a dinamikát, a sportos életmódot.
A forgalmi dugókat és a parkolási
mizériát hogy viseled?
Elviselem, bár fontosnak tartom, hogy
ezen a jelenlegi, már-már kaotikus helyzeten változtassunk. Sokkal több mélygarázsra van szükség, hogy az utcákat,
tereket fák és bokrok szegélyezzék, zöldebbek legyenek a városaink. Gyakran
szoktam Izlanddal és Finnországgal

példálózni, ahol az emberek életminősége a legfontosabb szempont. Kellenek
az álmok, amelyek megvalósulásáért
érdemes dolgozni, küzdeni.
A nemrég megjelent Szellemi forradalom Magunkért című könyved is ebben
a szellemiségben született?
Igen, hiszek benne, hogy minden embernek joga van minőségi, emberhez méltó
életet élni. Fontosnak tartom, hogy
tegyünk azért, hogy mindenkinek legyen
esélye és lehetősége megvalósítani a
céljait. Kell az összefogás, hogy egy jóléti
társadalomban éljünk, ahol mindenki
mer és képes álmodni. Hiszem, hogy az
álmok valóra válnak!

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtésed 2018. április 16-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 a Patik László Anna, édes című könyvét.
Előző rejtvényünk megfejtése: Nincs csodálatosabb, mint egy halk szavú tavaszi este. Kisorsolt megfejtőink, akik az Alibi-sorozat Felhő című
antológiáját nyerték: Puskás István, Mátészalka; Pásti Hedvig, Budapest; Jókay László Budapest; Sajnovics Tamás, Szajk; Pótári Gábor,
Tiszaföldvár. Gratulálunk!
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A z An
című kö na, édes
nyv
vásárolh et meg is
at
athenae od az
um.h
oldalon. u

HA GRILLEZÉS,
AKKOR MOL!

GYŰJTSD A MATRICÁKAT VÁSÁRLÁSAID UTÁN,
ÉS SZEREZD BE KEDVEZMÉNYESEN
A MINŐSÉGI CARL SCHMIDT SOHN KÉSEKET
ÉS GRILLESZKÖZÖKET, MÁR 990 FORINTTÓL!
A matricagyűjtés 2018. március 19. és május 27. között,
míg a matricabeváltás 2018. március 19. és június 10. között tart.
További részletek a MOL töltőállomásokon és a www.mol.hu/grill honlapon.
*A termékek MOL által alkalmazott kiskereskedelmi áraihoz képest.
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