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Kedves Olvasó!
A szüreti időszakra való tekintettel egy igazán boros lap-
számmal készültünk: Tóth Vera énekesnővel és Pohl 
Péterrel, a Sauska Pincészet főborászával Villányban 
kalandozunk, a kezdő borfogyasztóknak egy kisokos-
sal segítünk eligazodni a borok rejtelmeiben, és 
készítettünk egy összeállítást is mindazok-
nak, akik szívesen útra kelnének egy izgal-
mas, boros programért. Koccintásra sze-
rencsére bőven van okunk októberben a 
MOL-nál is, hiszen új Mercedesekkel bővül 
a már eddig is nagy népszerűségnek 
örvendő MOL Limo flotta, elindul 
a MOL Go telefonos applikáció és 
tovább terjeszkedik a Fresh Corner 
is. Az ország legnagyobb kávézó-
láncaként Budapest belvárosában 
is megnyitottuk kapuinkat, így 
már nemcsak a kutakon, hanem 
itt is várjuk a minőségi kávé 
szerelmeseit.
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Chevrolet Colorado ZR2 Bison
A terepjáró-kiegészítőket gyártó AEV cég-
gel közösen fejlesztette ki a Chevrolet az 
Észak-Amerikában forgalmazott Colorado 
pick-up új csúcsváltozatát. A ZR2 Bison 
kipufogócsövét az A-oszlop mellett vezet-
ték ki, az alvázat pedig robusztus fémle-
mezek védik a kemény terepen, ahol jó 
szolgálatot tesz a fém lökhárító, a terep-
gumi, az átdolgozott futómű, valamint az 
első és hátsó differenciálzár is. A meghaj-
tásról egy 2,8 literes, 188 lóerős turbódízel 
motor gondoskodik, amelynek maximális 
forgatónyomatéka 500 Nm.

Mercedes-Benz EQ C
A Mercedes-Benz bemutatta az új elektromos EQ modell-
család első tagját, az EQ C hobbiterepjárót. A high-tech 
belső térben két, egyenként 10,25 colos átmérőjű szí-
nes kijelző fogadja a vezetőt: az egyik digitális műszerfal-
ként, a másik az infotainment rendszer tartozékaként üze-
mel. Az összkerékhajtású EQ C mindkét tengelyét egy-egy 
elektromos erőforrás hozza mozgásba – összteljesítmé-
nyük 407 LE. Ennek köszönhetően a jármű 5,1 másod-
perc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra, a végsebességet pedig 
a hatótáv növelése céljából 180 km/h-ban szabályozza 
az elektronika. A 80 kWh kapacitású lítiumion-akkumulá-
tortelep legfeljebb 450 km hatótávolságot biztosít.

Amos Delta Futurista 
A már csak Olaszországban forgalmazott 
Lancia utoljára a nyolcvanas években tün-
dökölt, amikor a Delta modell a ralipályá-
kon és az utakon is hódított. Ezt idézi meg 
az észak-itáliai Automobili Amos manufak-
túra, amely limitált szériában épít át eredeti 
Lancia Delta Integ rale 16v kompakt sport-
kocsikat. A kétajtósra módosított modellek 
külsejét alumínium és szénszálas karosz-
szériaelemekkel dobták fel, a belső tér 
fényűzőbb lett, míg a 2,0 literes turbómo-
tor 202 helyett immár 335 lóerőt ad le.

Honda CR-V
Az új Honda CR-V a típus törté-
netében először akár hétszemé-
lyes utastérrel is megvásárolható. 
A vadonatúj modellváltozat minő-
ségét, megjelenését, belső kialakí-
tását és kifinomultságát illetően is 
nagyot fejlődött a korábbi szériához 
viszonyítva. Az 1.5 VTEC TURBO 
motorral felszerelt példányok már 
kipróbálhatók a hazai kereskedé-
sekben, míg a hibrid kivitel érkezése 
2019 elejére várható.

Múlt, jelen, jövő
A nosztalgiázó Amos Delta Futurista, valamint a terepjárók szűkülő kasztját képviselő 

Chevrolet Colorado ZR2 Bison mellett a legutóbbi autós újdonságok között felbukkant 
a jelen és a jövő elektromos járműve, a Mercedes-Benz EQ C és a Volvo 360c is.

Volvo 360c 
A Volvo szerint az önvezető járművek a jövőben valós konku-
renciát jelentenek majd a rövid távú repülőutaknak, így nem 
kell végigszenvedni a reptérre való kijutás, az ottani várako-
zás, majd a kényelmetlen ülések okozta fáradalmakat. A 360c 
névre keresztelt, önvezető tanulmányautó gyakorlatilag egy 
guruló szoba, amelyben az ülések kényelmes ággyá is átala-
kíthatók. A 300 kilométeres hatótávú elektromos járművet 
a Volvo „vitaindítónak” szánja a jelentős átalakulás előtt álló, 
jövőbeli közlekedésről.

Csak a Duster marad
A Dacia Logan és Sandero aktuá-
lis generációjának kifutása után 
a Renault nem árulja majd ezeket 
a modelleket saját logója alatt, 
hanem saját típusokat vezet be 
helyettük. A népszerű Duster 
azonban megmarad Renault-
verzióként is. 

Új motor az Opelnél
A francia PSA által felvásárolt 
Opel új turbós benzinmotort 
vezet be a kínálatába: 
a Grandland X hobbiterepjáró 
a jövőben a Peugeot és Citroën 
modellekből már ismert, 1,6 lite-
res, 180 lóerős erőforrással is 
kapható lesz. 

Visszavonulót fújtak
Ahogy korábban Észak-
Amerikából, úgy immár Kínából is 
teljesen kivonul a Suzuki autós 
részlege, miután eladta kínai part-
nerének a Chongqing Changan 
Suzuki vegyesvállalatban lévő 
részesedését. A Changan a jövő-
ben licencszerződés alapján gyárt 
majd néhány japán típust. 
A Suzuki a SUV-ok térnyerése és 
a kisautópiac hanyatlása miatt 
távozik Kínából is.

Elektromos Fordok
Ford Team Edison néven hozott 
létre külön részleget az elektromos 
autók fejlesztésére az amerikai 
konszern. A tervek szerint az első 
modell egy sportkocsi lesz, amely 
2020-ban kerül piacra, és a követ-
kező két évben további 15 elektro-
mos Fordot mutatnak majd be.

röviden

autós hírek

4 2018. OKTÓBER 52018. OKTÓBER



Ajánlott olaj
MOL Dynamic Star PC 
5W-30 (1 L)

8459 Ft/db*

*Kiskereskedelmi alapár,  
mely töltőállomásonként eltérhet.

T O Y O TA  C O R O L L A

A Toyota kompakt modelljén nem fog a kor, a felfrissített Corolla 
magasra teszi a lécet a hamarosan érkező legújabb generációnak.

Bátran kijelenthetjük, hogy hosszú pályafutása 
során a Corolla az egész világon legendává 
érett, generációk óta egyet jelent a parádémen-
tes megbízhatósággal, az örök élet plusz egy 
nap tartóssággal és a szó legnemesebb értel-
mében vett egyszerűséggel.
A Toyotánál sohasem a Corollával kísérleteztek, 
arra ott van a hidrogénes Mirai, a hibrid technoló-
giát tökéletesre csiszoló Prius vagy a formai tűzi-
játék CH-R. Ellenben a Corolla mindig megkapta 
mindannak a tudásnak a legjavát, amit a márka fel-
halmozott, mindezt a hétköznapok elvárásaihoz 
igazítva, kerülve a szélsőségeket, de kiszolgálva a 
közízlést. Csoda-e ezek után, hogy a legnagyobb 
darabszámban eladott, és a vásárlói elégedettségi 
felméréseken mindig élenjáró kocsiról beszélünk? 
Ötvenkét éves piaci jelenléte alatt 45 millió Corolla 
talált gazdára, így már önmagában ez a tény is iga-
zolja, hogy az autóvásárlók és -használók fejében 
a típusnév egybeforrt a bizalom érzésével. 

Tartalomhoz a forma
Furcsa dolog az autódizájn, hiszen pont az olyan 
egyszerűségükben nagyszerű formaterve-
ket a legnehezebb – és legdrágább – elkészí-
teni, amilyen a Corolláé is. Az, hogy az aprólé-
kos tervezés után mégsem kap adrenalinsokkot 

a szemlélő, azért van, mert ennek az autónak 
a világ minden pontján elfogadhatónak kell len-
nie, a vén Európában éppúgy, mint Ázsia ízléska-
valkádjában vagy Észak-Amerikában. A Corolla 
idomai modernek, célszerűek, tágas teret hatá-
rolnak, ugyanakkor annyira kerülik a szélsősé-
ges reakciókat, hogy képesek szépen öregedni, 
ez a modell nem megy ki két év alatt a divatból. 
Sallangmentessége mellett azonban az autó 
masszív kiállása tekintélyt ad, már-már értékren-
det sugároz a SUV-okkal teli utcákon. 

Biztosra megy
A Toyota Corolla valódi értékei a mindennapi 
használat közben derülnek ki. Bár besorolása 
szerint kompakt lépcsőshátú modellről van szó, 
termetes karosszériája rendkívül tágas utasteret 
rejt, ráadásul odabent sem nyomasztanak hely-
rabló formai látványosságok: a műszerfal és a 
berendezés többi eleme meghagyja szellősnek 
és jól kihasználhatónak a légköbmétereket. Elöl 
a könyök és a váll nem ütközik semmibe, hátul 
pedig kifejezetten „uras” a térérzet. 
Az 1,6 literes, 132 lóerős Valvematic technoló-
giájú motor tartalékai a mindennapi használa-
tot kellemessé és gazdaságossá teszik, ehhez 
megbízható társ a hatfokozatú kézi váltó, de aki 
mindenáron automatát akar, a Multidrive S egy-
séggel is megtalálja a számításait. 
Köztudott, hogy a gyártó fikarcnyit sem enged az 
aktív és passzív biztonságból, így természetesen 
a család Corollája is megkapja a márka roppant 
fejlett Toyota Safety Sense rendszerét, amely 
mindent tud, amit ma egy sorozatgyártású autó 
kapcsán a biztonságról gondolunk.
A Toyota Corolla tehát magabiztosan és nagy 
tudással őrzi helyét az autóipar élvonalában, 
hiszen az egész világon ugyanazt jelenti: a leg-
modernebb technikát és a mindenek feletti 
megbízhatóságot. Nem csoda, hogy a követ-
kező, tizenkettedik generációnál már nem is lesz 
Auris, az összes karosszériaváltozatot a legen-
dás típusnév jelöli majd.

A biztos pont

Motor  1598 cm3, benzines

Max. teljesítmény  132 LE 

Max. forgatónyomaték  160 Nm 

Méretek (H/Sz/M) 4620/1775/1465 mm

Csomagtartó térfogata  530 liter

Váltó 6 fokozatú manuális,  

 fokozatmentes CVT automata

Legnagyobb sebesség  200 km/h

Gyorsulás (0-100 km/h)  10,0 s

Gyári fogyasztás  4,9-8,1 l/100 km

Alapár 5 220 000 forint

autóteszt
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Bérelj csillagot!
Ötven darab, az idén bemutatott Mercedes-Benz A-osztállyal bővíti 

Limo-flottáját a MOL, ezért a leendő használók szemszögéből 
vizsgáltuk meg és próbáltuk ki a csillagos márka újdonságát.

Roppant sikeres a MOL autómeg-
osztó rendszere, szinte ki sem lehet 

úgy menni az utcára, hogy ne kerüljön 
két-három felmatricázott Volkswagen 
up! a látóterünkbe. A januárban elindí-
tott szolgáltatás szervezői folyamato-
san szondázzák a felhasználói visszajel-
zéseket, véleményeket, igényeket, és 
az derült ki, sokan fizetnének kicsivel 
többet azért, hogy prémiumkategóriás 
autót béreljenek rövid távra. Márpedig 
a városi körülmények között előnyös 
méretekkel rendelkező kompakt kate-
gória legfrissebb aduásza az alapjaiban 
megújult Mercedes-Benz A-osztály, így 
nem volt kérdés, hogy ha lúd, legyen 
kövér, és rögtön egy technikai szuper-
sztárral, egy kifinomult ízlésű ínyencség-
gel bővüljön a MOL Limo-flotta.

Stílusosan vagány
A Mercedes-Benz új generációs kom-
pakt autója év eleji debütálását köve-
tően is gyakori szereplője a szaksajtónak, 
hiszen az A-osztály – részben – a csilla-
gos márka kecskeméti gyárában készül. 
A valóságban közeledni hozzá pedig 
még izgalmasabb, ugyanis igazán vagány, 
sportos és stílusos látványt nyújt az őszi 
napfényben, ráadásul a Limo-matricázás 
diszkrét, így remekül illeszkedik az autó 
visszafogott eleganciájához.
A saját kategóriájában példamutató 
Volkswagen up! modellek után itt sem 

lehet panaszunk a minőségre, amely 
az egyik legfontosabb szempont volt 
a flotta összeállításakor. A Mercedes-
Benz A-osztály belső tere már a motor 
beindítása előtt is sokat ígér, indulás 
előtt azonban mindenképpen javasolt 
néhány percig ismerkedni a kocsival. 
Az automata váltó bajuszkapcsolóra tett 
előválasztója, a kormány mögötti vál-
tófülek, a vadonatúj MBUX (Mercedes-
Benz User Experience) multimédiás 
rendszer, az üzemmódválasztó vagy 
éppen a hagyományos kézifék helyén 
található touchpad a legtöbbünknek 
újszerű, de könnyen megszokható és 
megszerethető változást hoz.

MERCEDES-BENZ A 200

Motor  benzines

Hengerűrtartalom 1332 cm3

Max. teljesítmény 163 LE (120 kW) 

Max. forgatónyomaték 250 Nm

Méretek 4419/1796/1440 mm 

Tengelytáv 370 liter

Csomagtartó térfogata 3,7-6,4 l/100 km

Váltómű 7 fokozatú,  

 duplakuplungos automata (7G-DCT)

Legnagyobb sebesség 225 km/h

Gyorsulás (0-100 km/h) 8,0 s

Gyári fogyasztás 5,8-6,1 l/100 km

Ajánlott olaj
MOL Dynamic Gold 
5W-30 (1 L)

8969 Ft/db*

*Kiskereskedelmi alapár,  
mely töltőállomásonként eltérhet.

Neked is ilyen van?
Ha te már a Limo-flottától 
függetlenül is egy A 200-zal 
jársz, hadd segítsünk a meg-
felelő olaj kiválasztásában! 

autóval az élet
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Új autók és kibőví-
tett Limó-zóna!
További jó hír a közös-
ségi közlekedőknek, 
hogy az újonnan érke-
zett luxus Limókat – és 
persze a már megszokott 
Volkswageneket is –  
ősztől már bővített zóná-
ban használhatják. 

Vele van az erő
Noha a MOL Limo arra törekszik, hogy 
a  jövőben minél nagyobbra növelje 
a flotta elektromos autóinak arányát, a 
prémiumszolgáltatás Mercedes-Benz 
modelljei benzinmotorosak, azok közül 
viszont a  legkorszerűbbek. Az A 200 
modell 1,33 literes, turbós négyhenge-
rese igazi energiabomba, 163 lóerejével 
úgy lódul meg a hétfokozatú, duplakup-
lungos automata váltója segítségével, 
mint a nyíl, ezért első beülésre nem is 
javasolt a határok feszegetése. Az autó 
a tömérdek elektromos biztonsági fel-
szerelésével remek partner, gondosan 
óvó társ a közlekedésben.
A f lottába kerülő A-osztályok belső 
tere azon túl, hogy prémiumkialakítású, 
roppant kényesnek is tűnik, adja tehát 
magát a kérdés: a közösségi használa-
tot hogyan bírja majd. A tapasztalatok 
szerint a kis VW up!-okra is vigyáznak 
az ügyfelek, azok – egyébként ugyan-
csak kiváló anyagokból összerakott – 
utasterében sem jellemző a rongálás 
vagy a hanyag kezelés. Mindenesetre 
tesztelőként kíváncsian várjuk, hogyan 
bírják az érzetre az örökkévalóság-
nak gyártott kompakt modellek prémi-
umrészletei a fokozott igénybevételt.  
Az ebből leszűrt tapasztalatok akár még 
a stuttgarti márka fejlesztőinek is hasz-
nára válhatnak.

Elérhető álom
Az autómegosztó szolgáltatások pré-
miumszegmensbe való kalandozására 
akad már néhány külföldi példa – többek 
között Dániában és Németországban –, 

de roppant érdekes lesz figyelni, hogy 
itthon miként válnak a Limo emblémás 
Mercedes-Benz személyautók az utca-
kép részévé. Bizonyára sokan akar-
ják majd kipróbálni a f lottába kerülő 
50 darab A-osztály valamelyikét, hiszen 
a nem hétköznapi élmény nemcsak 
hogy elérhető lesz, de mindössze 33 
forint tal kerül többe percenként, mint 
a kicsik. A bérlés ugyanúgy történik, 
mint eddig, tehát applikációval, jelentős 
különbség azonban, hogy a Mercedes-
Benzek esetében már kulcsra sincs 

szükség: a nyitás után azonnal indít-
ható az autó. Nem titok, a szolgáltatás 
üzemeltetői arra számítanak, hogy az 
új prémiumkategóriás autók beveze-
tésével még tovább és jelentős mér-
tékben bővül a Limo-felhasználók szá-
ma, akik már eddig is a várakozásokon 
felül sokan vannak. A Mercedes-Benz 
A-osztály modellek tehát egyfajta 
marketing eszközként is funkcionálnak, 
de őszintén: ilyen kellemes reklámmal 
nem is tudjuk, mikor találtak meg ben-
nünket utoljára.

autóval az élet
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Nagy családi buli?  
Irány Baja!

Azon belül pedig a Hotel Elizabeth, amely hangulatos helyszín lehet egy 
nagyobb családi, baráti rendezvényhez, de akár csapatépítéshez is.

A Hotel Elizabeth tavaly óta várja Baja egyik legen-
dás, felújított épületében a pihenni vágyókat és 
mindazokat, akik megfelelő, barátságos és meg-

fizethető helyszínt keresnek egy nagyobb rendezvény-
hez, legyen szó esküvőről, keresztelőről, egy kerek 
évfordulóról, amit együtt szeretne ünnepelni a család, 
vagy akár olyan nagyobb céges eseményekről, mint 
egy csapatépítő. A szálloda rendezvényterme és fedett 
terasza számtalan program kiváló helyszíne lehet, időjá-
rástól függetlenül, egészen kis létszámtól akár 150 főig.

Minden egy helyen
A terem különlegessége a négy darab 2000 literes 
akvárium, amelyek csodás háttérül szolgálnak bár-
mely rendezvényhez. A színvonalas megvalósításhoz a 
helyben meglévő profi hang- és fénytechnika, valamint 
projektor is hozzájárul. A vendégek kényelméről egész 
napos catering szolgáltatás gondoskodik, a főétkezé-
sekre pedig tökéletes helyszín a szálloda étterme és 
rendezvényterme is.

Otthonos kényelem
Ha többnapos csapatépítőre vagy családi kirucca-
nása készülünk, akkor sem kell aggódnunk, hiszen a 
Hotel Elizabeth 27 kétágyas szobában összesen 54 fő 
kényelmes elhelyezését tudja biztosítani, melyekben 
légkondicionáló, televízió és ingyenes wifi található. 
A szállodához ingyenes, zárt, kamerával megfigyelt 
parkoló is tartozik, a vendégeket pedig 24 órás recep-
ció és svédasztalos reggeli várja.

Programból nincs hiány
Baja és környéke igazán gazdag a látnivalókban, ha 
pedig szeretnénk felfedezni a környéket, a szabad-
téri programok szervezésében szintén számíthatunk 
a Hotel Elizabeth munkatársaira. Jó idő esetén szám-
talan programot találhatunk a közelben, ilyen például 
a közös evezés, a hajókázás, a szabadtéri nyomozós 
túrák, a szabadulószobák vagy az airsoft.
A szálló saját 20 és 30 fős kisbuszával a környező tele-
püléseket is bejárhatjuk, a hotel szakemberei pedig 
örömmel segítenek kirándulások vagy épp esti bor-
kóstolók szervezésében. Ha pedig mégsem szeret-
nénk kimozdulni a szállodai közegből, akkor sem kell 
aggódnunk, hiszen a Hotel Elizabeth több borászattal 
és pálinkafőzdével is kapcsolatban áll, melyek öröm-
mel „házhoz hozzák” a kóstolót, és a szálloda valame-
lyik termében le is bonyolítják a kért programot.

6500 Baja, Bokodi út 17–21.
Recepció: 06 30 278 4506
E-mail: recepcio@hotelelizabeth.hu
Étterem, asztalfoglalás: 06 30 544 9770
Rendezvényszervezés, terembérlés: 06 30 316 6653
www.hotelelizabeth.hu
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Ha a birtok főépületének teraszán 
sütkérező gyíkok viselkedéséből 

indulnánk ki – melyek meg sem rezzen-
nek az érkezésünkre –, arra a követ-
keztetésre jutnánk: ennél nyugodtabb 
vidéket festeni sem lehet. A főút barát-
ságosan közel, mégis hallótávon kívül, 
a bringaút nagyjából száz méterre fut, 
velünk szemben a Szársomlyó zöld 
dombja, a környezetébe simuló, egyéb-
ként építőipari nívódíjas épület körül 
szőlősorokból „rajzolt” fésűk – igazi idill.
Ha azonban a naptárra (szeptember köze-
pén látogatjuk meg a pincészetet), esetleg 
a birtokközpont mögötti szőlőmezőre pil-
lantva végzünk állapotfelmérést, mindjárt 
más a képlet: a termés már nincs a tőkén, 
ergo szüret van, vagyis biztosan nem ez 
a legnyugodtabb időszak errefelé.
„Korán kezdődött a szüret. Tokajban 
a  pezsgőalapokat, a furmintokat, it t 
pedig egy-két rozét szedtünk le. Nagyon 
meleg volt a tavasz, nagy erővel indult 
el a szőlő, viszont nem volt tikkasztó 
a nyár, ami lelassította volna a növeke-
dést. Ha nyárias marad az idő, és a mer-
lot-t nyugodt tempóban be tudjuk hozni, 
szép évünk lesz” – mondja mosolyogva 
Pohl Péter borász, birtokigazgató. 

Kezdésnek hagyományos érlelésű extra 
brut rozépezsgőt kóstolunk. Tóth Vera 
elismerően csettint a nyelvével. „És én 
nem is vagyok pezsgőfanatikus…”
A szőlősorokat nézi.
„Én ebben nőttem fel. A nagyszüle-
imnek a Balaton-felvidéken, a Szent 
György-hegyen volt szőlőjük, talán egy 
hektár körüli. A pince és a présház ma 
is megvan. 
Akkoriban, ha valakinek földje volt, 
megművelte. Mi, gyerekek meg segí-
tettünk, leginkább persze szüretkor, 
ami nagy és vidám családi esemény-
nek számított. Mindig az én hátamra 
került a fémputtony, egész nap cipel-
tem benne a szőlőt, az első préseléskor 
pedig kaptam egy pohár friss mustot 

– imádtam. Nagyapám volt a család 
borásza, akit bár néha magával raga-
dott a munka heve, abban egyetértés 
volt, hogy a szüretben a családi prog-
ram azért fontosabb, mint a végtermék.”

Bor – zenészszemmel
Vera hangja hátterében halk dzsessz 
szól a teraszon.
„Mi népdalokat énekeltünk a szőlőben. 
A bor és a zene kapcsolatát már csak 
a bordal (mint műfaj) miatt is evidens-
nek gondolnánk, pedig a borfesztiválo-
kon kezdetben nem volt színpad. Ez ma 
már elképzelhetetlen. Megvannak a bor-
hoz kapcsolódó zenei stílusok, például 
a dzsessz, amit én is énekelek. Elegáns, 
mint a jó bor, de jól mutat mellette  
a finomabb blues, és az új trendek közül 
a lounge és a chill is.”

Amerikában eljutottam a Sonoma-
völgybe, a Haraszthy-birtokra, 
kóstoltam sokfélét, de úgy érzem, engem 
örökre elcsábítottak a magyar borok.

„Ha nem énekelnék,  
borral foglalkoznék”

Mi a közös nevező a pincészethez már szinte hazajáró Tóth Vera 
és a Sauska Villány esetében? Egyik sem hivalkodó, mégis el-  

és összetéveszthetetlenek. 
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Elhagyjuk a teraszt – a Sauska 48-ban 
már egy 2017-es tokaji sárgamuskotály 
társaságában beszélgetünk.
Hogy mi az a Sauska 48?
A birtok egy éve létező, friss hangulatú, 
pasztellszínekben pompázó, gerendák-
kal díszített étterme látványkonyhával, 
az évekig a budapesti Alabár dosban 
dolgozó Bicsár Attila kreatív séf havonta 
változó, szezonalitásra épülő menüjével 
(a vadhúsok időszaka jön!) és egy vér-
vörös, eredeti lábazattal bíró Berkel 
sonkaszeletelővel.
A 48 pedig…
„A terület szélén út húzódik, és nem 
utca, ezért nincs házszámunk, van ellen-
ben helyrajzi számunk: a 048/10-es jel-
zeten található a Sauska 48 étterem. 
A borászat alapítója, Sauska Krisztián 
1948-as születésű. Ha minden asztal 
és az összes szék a helyén van, akkor 
48-an tudnak kényelmesen helyet fog-
lalni a belső térben, és véletlen, de a 
Berkel is 1948-as gyártmányú” – sorolja 
Pohl Péter.
A gyors matek után a pince felé vesszük 
az irányt, ahol a hőmérséklet kelleme-
sen hűvös a kinti 30 fok után. A méretek 

és a fahordók látványa még „csak” 
bizsergető, de a poharakba kerülő sik-
lósi Cuvée 7 már melegséggel tölti el az 
embert.
Vera kóstol, és ismét elismerően emeli 
fel a tekintetét, majd a borral való kap-
csolatáról kezd mesélni.

A magyar bor „nagykövete”
„Sosem szakítottam vele, de nem voltam 
mindig ínyenc. Nincs kedvencem, a bor 
nálam inkább hangulat-társ. Értékelnünk 
kell, a hozzáadott emberi munkával 
együtt. Láttam borászt, aki lehasalt az 
első fürtökhöz, szinte simogatta őket. 
Ez a szeretet megjelenik a borban. Sok 
helyen jártam Európában, Amerikában 
el ju tot tam a Sonoma-völgybe, a 
Haraszthy-birtokra – ide szeretnék visz-
szamenni –, kóstoltam sokfélét, de úgy 
érzem, engem örökre elcsábítottak a 
magyar borok. Úgy gondolom, hogy a 
magyar borászok, például Sauskáék, 
csodákat visznek véghez. A közösségi 
felületeken megosztom, éppen mit kós-
tolok. Írok egy mondatot arról, milyen 
érzéseket vált ki belőlem a bor – és 

nem kérek ellentételezést, amiért néhá-
nyan furcsán néznek rám, mert nem 
értik, hogy nekem ez egyfajta misszió. 
Mert a borkészítés munka és művészet. 
Ha nem énekelnék, borral foglalkoznék. 
Volt egy nehezebb időszakom, amikor 
pszichológushoz jártam. Egyszer meg-
kérdezte, mit álmodtam. Borral álmod-
tam, boroztam… Tudod, mit jelent az 
álomfejtésben a boros álom? Az életet. 
Az életbe kapaszkodást.”

Örök kísérletezők
A 600-650, zömmel francia fahordó 
(Tonnellerie Baron és Darnajou) még 
üres – az idei bort várja, a pincészet 
viszont kicsit előrébb tekint. A Sauska-
birtokon ez az alap. Szőlő-, dűlő- és hor-
dófajták nevei és évszámok repkednek, 
ám a szóhalmaz egy irányba mutat: az 
alkotókedv nagy, „mindent” szabad – 
bizonyos keretek között. Minden kísérlet 
a legjobb területeken, a legjobb hordók-
kal, a legjobb borokkal zajlik. A kísérle-
tek során nyert tapasztalatokat pedig 
arra használják fel, hogy a lehető leg-
jobb alapbort készítsék el.

„A hagyományok fontosak, hiszen mindez 
örökség, de nem a korlátokat kell látni ben-
nük, hanem a lehetőséget. Úgy gondolom, 
hogy a cabernet franc Villány meghatá-
rozó fajtájaként komoly kiugrási pont lehet 
az egész vidéknek. Az érése stabil, a talaj 
a jelentősebb mésztartalom miatt ideális, 
kevésbé kitett a betegségeknek, és nagy 
bort ad a vastag héj és a nagy színanyag- 
és tannintartalom miatt. Most egy cabernet 
franc-unk van, a termékpaletta csúcsán, de 
szeretnénk bővíteni, hogy megmutathassuk 
a fajta szépségét. Akárcsak Tokajban, a fur-
mint esetében, amelyre nem belépő borként 
tekintünk. A furmintnak komolysága van. 
De visszatérve Villányra: azt szeretnénk 
elérni, hogy ne csak a rozé, hanem egy vil-
lányi vörös is népszerű legyen. Nehéz vál-
lalás, mert Villány megítélésével kapcso-
latban vannak előítéletek, például hogy ez 
a nagy, testes, nehéz vörösborok földje, 
plusz van mellette a rozé (önmagában már 
ez sem igaz), de a kettő között nincs semmi.
Nos, a rés megvan, és hozzá gyönyörű faj-
ták: merlot, syrah. Ezt a szegmenst szeret- 
 nénk szélesíteni, erősíteni, valamint a most 
megújuló budafoki pincénkben a pezsgős 
vonalat” – mondja Pohl Péter.
Miközben a tervekről mesél, visszaté-
rünk a felszínre, majd autóval indulunk az 
Ördögárok felé. A dűlők látványa lenyűgöző.  
Hogy mi köze az ördögnek egy ilyen iste-
nien szép vidékhez? Talán orra bukott az 

árokban, de talán a katlanban nyaranta nem 
is olyan ritka 40-45 Celsius-fokra utaltak a 
névadással.

Most viszont ősz van, és lassan tél lesz, ami-
kor Tóth Vera új albumai – egy karácsonyi 
lemez és egy kamarazenekaros, szimfoni-
kus, bigbandes dzsesszkavalkád koncert-
felvétele – is megjelennek.
„Nem hallod majd a dalokat a rádióban, de így 
is elérik a közönségüket. Aki kíváncsi rá, rám, 
megtalál. Az az igazság, hogy a rádióknak 
nem arra van szükségük, amit per pillanat én 
csinálok – és ezt elfogadtam. De az alkotási 
vágyamban ez nem gátol meg, és úgy látom, 
nem befolyásolja a karrieremet sem.”

Utolsót kortyolunk a cuvée-ből, még egy-
szer végigpásztázzuk a birtokközpont kör-
nyékét. Az egész azzal indult, hogy Sauska 
Krisztián, a borászat alapjaival ismerkedő, 
az Egyesült Államokban sikeres üzletember 
1999-ben három francia és három amerikai 
tölgyhordóval elment Gere Attilához, és azt 
kérte tőle, hogy tegyen hozzá hármat a ked-
venc magyar hordóiból is, melyekbe aztán 
azévi szüretelésű cabernet franc, caber-
net sauvignon és merlot került. A végered-
ményt három hónap múlva kóstolták elő-
ször... annyit elárulhatunk, hogy a francia 
hordók szerepeltek a legjobbban.
De ez már történelem.

Lipcsei Árpád

Tóth Vera
•  Több műfajban (dzsessz, 

blues, soul, pop) ottho-
nosan mozgó énekesnő,  
a Budapest Jazz Orchestra 
tagja. 

•  Kiskorától énekel. 
Szülővárosában, Tapolcán 
már gyerekként is rendsze-
resen fellépett. 

•  A Megasztár zenei tehet-
ségkutató első szériájának 
(2003–2004) győztese. 

•  2004-ben megkapta  
az „Év hangja” elismerést; 
2005-ben Bravo Otto-díjat, 
2008-ban Artisjus-díjat 
kapott. 

•  2004 és 2010 között négy 
szólólemeze jelent meg,  
valamennyi stúdióalbum. 

Sauska Borászat
• Magyarország egyik  

vezető borászata
• Pincészetek: 

Tokaj (2003)
Villány (2006)

Budafok (2016)
• Termőterület: 130 hektár 

(Tokaj: 50, Villány: 80) 
• Portfóliójellegzetességek: 

lyukas címke, prímszámok
• 2011-től a pezsgő is  
a termékpaletta része

• A 2009-es évjáratú Cuvée 5  
2013-ban első magyar  

borként nyert nagydíjat  
a londoni Decanter World 

Wine Awardson
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Valakinek testes vörös, míg másnak könnyű fehér vagy száraz rozé a kedvence. 
De vajon tudjuk, hogy milyen ételhez melyik bor illik igazán? Hoztunk egy kis 
áttekintést a hazai és a külföldi helyzetről és némi segítséget az alapokhoz.

o ko s s á g o k  n e m  c s a k  s z ü r e t  i d e j é r e

Mit iszunk, ha borozunk?

az újdonságokat, szeretik felfedezni az isme-
retlen bortermő vidékek kincseit. A rozéőrület-
nek sincs még vége: a rozéfogyasztás az elmúlt 
években világszinten 20%-kal nőtt, a britek 
250%-kal több rozét isznak, mint korábban, de 
van, aki rajtuk is túltesz: a svédek például 750%-
kal isznak több rozét, mint az ezredforduló előtt. 
Érdekes, hogy a férfiaknál is nagy kedvenc a 
rózsaszín nedű, Brazíliában és Oroszországban 
konkrétan több rozét ren delnek férfiak, mint nők 
– a brazil őrület nyomán a jelenséget „brozé-
ként” emlegetik.

Mit igen, és mit ne?
Lássuk, hogy mit is érdemes levenni a polc-
ról, ha nem akarunk tévedni. Míg egy évtizede 
a fogyasztó csak a parafa dugós borokról hitte 
el, hogy minőségi, napjainkra már megtanultuk 
értékelni, hogy a palack egy mozdulattal, kéz-
zel könnyen nyitható. Fontos tudni, hogy csavar-
zárral a friss fogyasztásra szánt borokat látják el, 
főleg könnyű fehéreket és rozékat, ezért mindig 
vessünk egy pillantást az évjáratra, és két évnél 
régebbi csavarzáras bort ne tegyünk a kosárba!
Nem árt tudni azt sem, hogy a pezsgőknél a dry 
vagy sec feliratú italok is komoly cukortartalom-
mal bírnak, ha igazán szárazat szeretnénk, akkor 
a brut vagy a brut nature pezsgőket keressük.
A minőség kapcsán segíthetnek a borverse-
nyek matricái: természetesen vannak szigorúbb 
és kevésbé szigorú versenyek, de az biztos, 
hogy amelyik palackon arany- vagy ezüstérem 

számíthatunk, már csak azért is, mert az idei 
szokatlanul meleg időjárás miatt az elmúlt évti-
zedek egyik legjobb évjáratára számíthatunk 
a 22 borvidék szinte mindegyikén. 
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának tavalyi 
kutatása alapján elmondhatjuk, hogy a legtöbb 
bor (30%) hipermarketekben kerül a kosarakba, 
elenyésző viszont az internetes borvásárlás – 
úgy látszik, szeretjük megfogni a palackot. A fel-
mérésből az is kiderül, hogy idehaza nagy ked-
venc a fröccs: a borok közel harmada szódával 
felöntve fogy el. A legtöbb bort az 50–60 év 
közöttiek isszák, a 40–50 évesek viszont többet 
költenek a kevesebb borra. És hogy mennyire 
vagyunk patrióták, ha borról van szó? Nagyon is!  
A borfogyasztók 74%-a ugyanis soha nem iszik 
külföldi bort.

Külföldi mustra
Bár itthon szinte még mindig csak szilvesz-
terre korlátozódik a pezsgőfogyasztás, a világ-
ban tombol a buborékláz, amely elsősorban 
a kevésbé drága olasz proseccónak kedvez. 
A világ egyik legmeghatározóbb piacán, az 
Egyesült Királyságban a vásárlók szívesebben 
választanak bioborokat, és a magyar borked-
velőktől eltérően kifejezetten nyitottak, keresik 

Ahogy mindenben, úgy a borok terén is változnak 
a trendek: míg a rendszerváltozás utáni első két évti-
zedben a hazai borászokra a francia tapasztalatok vol-
tak a legnagyobb hatással, az elmúlt évek – akár csak 
a söröknél – már inkább a kézműves kultusz jegyében 
teltek. Ma már csillapodni látszik a kézművesőrület, 
egyre több azonban az értő borkedvelő, akik a tiszta 

gyümölcsösséget keresik a borokban, s ha mindez jó 
ár-érték aránnyal is párosul, akkor a fogyasztók meg-
jegyzik a termelő nevét is. 

Borvidéken pihenünk
Jól mutatja a hazai bor népszerűségét az is, hogy 
egyre többen választanak úti célként borvidéket: 
a TripAdvisoron az utazók értékelése alapján két 
villá nyi borhotel is felkerült a legjobb 25 hazai szál-
loda legfrissebb listájára. A javuló tendenciára pedig 

Okosan könnyebb
Számos okostelefonos applikáció 
segíthet eligazodni a borok 
tengerében, íme néhány.
•  VIVINO – a világ legnépszerűbb app-

likációja, 31 millió felhasználó osztja 
meg másokkal borértékeléseit, közel 
400 magyar bort találunk rajta. Elég 
beszkennelni a címkét, és már kapjuk 
is az információkat.

•  HELLOVINO – komoly segítség 
étel és bor párosításakor, csak 
begépeljük a fogás nevét, és már 
érkezik is a hozzá illő bor fajtája.

•  VINOMETER – viszonylag új app, rá-
adásul hazai. Elsősorban arra jó, hogy 
egy helyen tartsuk saját borjegyzete-
inket, így könnyen visszakereshetjük, 
hogy mi volt a tavalyi kedvencünk.

életmód
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díszeleg, azt már egy borértő csapat nagyon 
jónak találta, és mivel matricát csak a győztes 
évjáratra szabad tenni, nem fogunk csalódni.

Színre színt
A mediterrán országokban el sem tudják kép-
zelni az ebédet bor nélkül, természetes, hogy az 
ebédmenü mellé bor és víz jár – ehhez valószí-
nűleg az is hozzájárul, hogy nincs zéró toleran-
cia az utakon. Ha nem kell autóba ülni, valóban 
érdemes az ételek mellé a cukros üdítők helyett 
bort választani: nincs bennük adalékanyag, javít-
ják a vérkeringést, jótékonyan hatnak az emész-
tésre, és a szőlőhéjból származó polifenoloknak 
köszönhetően rákmegelőző hatásuk is van.
A bor-étel párosításnál az a legegyszerűbb, ha 
rábízzuk magunkat a színekre: fehér hús mellé 
fehérbor, vörös hús mellé vörösbor, a rózsa-
szín lazac és epertorta mellé pedig a rozé-
bor és rozépezsgő lehet a legjobb választás. 
A desszerteknél alapszabály, hogy a bor éde-
sebb legyen, mint a desszert, különben a süte-
mény édessége elnyomja a bort. A zsírosabb 
ételekhez válasszunk magasabb savtartalmú 
bort – ilyen például a somlói juhfark, amely 
tejszínes-sajtos mártásokkal készített éte-
lek mellé kifejezetten frissítő lehet. Az ázsiai 
fűszeres ételek mellé érdemes kipróbálni az 

aromatikus fajtákat (irsai, cserszegi, muskotály), 
míg a kevésbé nehéz magyaros ételekhez a 
könnyebb vörösborok esnek jól (kadarka, por-
tugieser, kékfrankos). A tartalmas vadételek 
mellé mindenképp érlelt vörösbort válasszunk, 
de ha elakadnánk, étteremben kérdezzük bát-
ran a pohárnokot, más néven somme lier-t, 
vásárláskor pedig nézzük meg a hátcímkét, 
hiszen a legtöbb borász maga is szeret főzni, 
és ételajánlatot is mellékel a boraihoz.

9–11 ˚C

6–8 ˚C

15–16 ˚C
Vörösborok

Fehérborok

Desszertborok

Pezsgők

Hűtés nélkül soha!
A legjobb bor élvezetét 
is elronthatja a rossz 
hőfok, ezért gondosan 
hűtsük be borainkat!

Bor, bármikor
Ha a szülői ház felé tartva jut eszünkbe, hogy elfelejtettük a születésnapi 

ajándékot, ha szeretnénk megünnepelni az estébe nyúló üzletkötést, vagy 
kellene egy finom bor az első randira, akkor „életmentő” lehet  

a MOL töltőállomások minőségi borkínálata.

Bock Ermitage
(0,75 l)

2990 Ft/db
3987 Ft/l

Nyakas  
Irsai Olivér

(0,75 l)

1690 Ft/db
2253 Ft/l

Sauska Rosé
(0,75 l)

2190 Ft/db
2920 Ft/l

Takler Trió
(0,75 l)

1990 Ft/db
2653 Ft/l

Randevúra
Ha a tökéletes italt kerestük 

egy romantikus estéhez, megta-
láltuk! A villányi rozé már látvá-
nyával is afrodiziákumként hat, 

in tenzív epres-málnás ízével 
pedig varázs latossá teszi a ran-

devút. A legegy szerűbb sajt-
ból, pár szem mogyoróval, kesu-

dióval ideális csipegetnivalót 
készíthetünk mellé.

Borús időre
Fogyatkozik a napsütéses órák száma, de 
szerencsére a MOL töltőállomásain kapható 
egy kis „palackozott napfény”. Az Irsai egy 
illatos szőlőfajta, telve az érett szőlő zamatá-
val, virágillattal, frissítő savakkal, amely a leg-
egyszerűbb őszi ebédet is napfényes élmény-
nyé varázsolja. A Neszmélyi borvidékről 
származó örök kedvenc halak és fehér húsok 
mellé ideális, de önmagában is élvezetes.

Házibulira
Az esti terv egy romantikus film volt otthon  

a kanapén, kezünkben egy bögre kakaóval, az 
igazán jó barátok azonban nem hagyják, hogy 

ma gányosan ücsörögjünk. A spontán házibuliknál 
nincs is jobb – de ehhez persze nem elég a kakaó.  

Ez a könnyed, vagány, gyümölcsös vörösbor  
biztosan bejön majd mindenkinek.

Ajándékba
Bárkivel megeshet, hogy elfe-
lejt egy fontos évfordulót, ilyen-
kor gyorsan kell valami kedves 
meglepetés. Az olyan különle-
gességekkel, mint a villányi Bock 
Pince Ermitage bora, nem téved-
hetünk! A hét szőlőfajta házasítá-
sával készült, 12 hónapig tölgyfa 
 hordóban érlelődött nedű fűsze-
res, pikáns ízjegyei között szed-
ret, szilvát, de még csoko ládét is 
találunk.
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Útravaló
Mindegy, hogy honnan és hová tartunk, 
útközben mindig jól jön egy kis nassolni-
való – szerencsére a MOL töltőállomá-
sokra ilyenkor is számíthatunk.

TUC Snack
(100 g)

339 Ft/db
3390 Ft/kg

Balaton új hullám 
(33 g, többféle)
2 db vásárlása esetén 

169Ft/db
5121 Ft/kg

Villányi Vörösbor Fesztivál
2018. október 4–7.

Villányban borozni önmagában ese-
mény, ha erre még egy fesztivál is épül, 
akkor pedig egyenesen kötelező. A vil-
lányi borvidék legnagyobb gasztronó-
miai fesztiválján a borospincéktől a ren-
dezvénytérig mindenhol történik majd 
valami: szüreti felvonulás, gasztronó-
miai különlegességek és a térség leg-
jobb borai csábítanak majd ezen a klasz-
szikus őszi borünnepen. 

Tokaj Koronája
Juliet Victor Borászat

A Tokaj-Hegyalján alapított prémium bir-
tokközpont igazi nagyágyúnak ígérkezik 
a már amúgy is igen erős mezőnyben. 
A Juliet Victor mádi birtokközpontján 
nem kisebb célt tűztek ki, mint a világ 
legjobb tokaji borainak megteremté-
sét: elegáns, száraz fehér és különle-
ges, édes desszertborokat. A vadonatúj 
birtokközpont, mely a tradicionális és a 
high-tech technológia legjobb gyakor-
latait ötvözve hozza létre különleges 
borait, garantáltan a tokaji hosszú hét-
végék fénypontja lesz. 

Haraszthy Pincészet
Etyek 

A Haraszthy Pincészet Cinnamon étter- 
 me régóta biztos pont az Etyekre látoga-
tók számára a nemzetközi konyha kiváló, 
friss alapanyagokból készülő izgalmas 
ételeivel. A pincészet Irsai Olivérrel, sau-
vignon blanc-nal, chardonnay-val és 
pinot noirral várja a látogatókat. A han-
gulatos borvacsorát az etyeki Öreghegy 
lankáira megálmodott amfiteátrum látvá-
nya koronázza meg.

Borban utazunk
A jó borért érdemes útra kelni. Borestek, borvacsorák, tematikus 

bortúrák vagy épp bor témájú hosszú hétvégék várnak ránk 
országszerte, a szüret időszakát ünnepelve. 

Olaszrizling Október Nagykóstoló
2018. október 13.

A Corinthia Hotel Budapest az év leg-
nagyobb olaszrizling-kóstolójával várja 
a borkülönlegességek kedvelőit, akik 
közel 80 borászat és 10 gasztronómiai 
kiállító csemegéiből szemezgethet-
nek. A főszerepben több mint 200, a 
Balaton északi partjának és Egerszólát 
dűlőinek vulkanikus talaján termett, 
kiváló minőségű olaszrizling és rajnai 
rizling lesz.

Tokaji Szüreti Napok

Tokaj, 2018. október 5–7.
A borvidék névadó településének 
szőlő- és borünnepe – amelyet 1932 
óta minden év októberének első hét-
végéjén hagyományosan megtartanak 
Tokajban – idén is felejthetetlen élmé-
nyeket kínál: szüreti felvonulás, főzőver-
seny, gasztronómiai kóstoló, színpadi 
műsorok és a legjobb tokaji borok vár-
ják a városba látogatókat. Ha mindig is 
készültünk rá, hogy egyszer felfedezzük 
a környéket, érdemes erre az időpontra 
szervezni látogatásunkat, hiszen Tokaj a 
szüret alatt van igazán elemében. 

Rizling Vakáció 
2018. október 6–7.

A Badacsony régióban megrende-
zett „Bor triatlon” programsorozat az év 
három hétvégéjén tematikus bortúrá-
kat kínál. Induljunk el, és vegyük sorra 

a badacsonyi borpincéket, melyek 
kifejezetten erre az alkalomra külön-
leges menüvel és játékokkal készül-
nek. A rizlinglelőhelyeken pecséte-
ket gyűjthetünk, melyeket borra és 
kitűzőre válthatunk. A házi készítésű 
borkorcsolyák, vaddisznópörkölt és 

különleges borok mellett a Badacsony-
hegy titokzatos helyeire szervezett inter- 
aktív kalandtúrákat se hagyjuk ki.

Szüreti Fesztivál, Balatonfüred 
2018. október 19–21.

A Szüreti Fesztivál idejére Balatonfüred 
igazi hagyományőrző forgataggá válto-
zik. A fő attrakció a felvonulás, melyen 
a borlovagrendek menetét gólyalá-
basok, zászlóforgatók, néptánccso-
portok, hintók és a Nemzeti Lovas 
Díszegység négy huszárja kíséri. A hét-
végén 25 borász boraiból kóstolgatha-
tunk, és közben az ország több városá-
ból érkező fúvószenekarok muzsikáját 
hallgathatjuk. A fesztivált kirakodóvá-
sár, máglya gyújtás és gyermekprogra-
mok teszik teljessé. 

Zenit Hotel Balaton
Vonyarcvashegy

A Zenit Hotel Balaton Taverna Borklub-
jában a borkóstolás és a tanulás egy 
igazán különleges este keretein belül 
fonódik össze. A helyszín Hévíz és 
Keszthely, valamint a Balaton-part köze-
lében a 200 éves Festetics Pincében 
berendezett interaktív borászati kiállí-
tótér, ahol a legkitűnőbb balatoni borok 
ízvilágát a mesterszakács ételkülönle-
gességei emelik ki. A borkóstolót és az 
élő zenés borvacsorát a hotel wellness-
részlegében pihenhetjük ki.

ő s z i  ú t i k a l a u z  b o r t u r i s tá k n a k

HARASZTHY PINCÉSZET

BALATONFÜRED

BADACSONY

VONYARCVASHEGY

ETYEK

BUDAPEST

TOKAJ

VILLÁNY

utazás
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Tavaly több mint 10 millió  
csésze kávét adtunk el,  
és mi találkozunk a legtöbb 
kávéfogyasztóval.

Ma már a tankoláson kívül sokkal többet 
várunk el egy töltőállomástól, és a Fresh 

Corner erre ad választ: a legnagyobb kényel-
met és a legjobb szolgáltatást nyújtja azoknak, 
akik útközben megállnak. Ebből a szempont-
ból az elmúlt években egyre inkább előtérbe 
került a kávé, és az első Fresh Corner négy 
évvel ezelőtti nyitása óta már senkinek sem kell 
kompromisszumot kötnie, ha nagyon jó minő-
ségű kávét szeretne inni útközben. 
„A trendek azt mutatják, hogy amikor menet köz-
ben megállunk, akkor az ételt és az italt egyre 
inkább szeretnénk jó minőségben és széles 
választékban megkapni. A Fresh Corner ezt biz-
tosítja, de az élményhez hozzátartozik a kiszol-
gálás és a környezet is: az igényes berendezés 
és a tiszta mosdó. Minden arról szól, hogy mi az, 
ami a vásárlónak fontos útközben, és mi az, ami-
től jobban érzi magát” – mondta Orosz András. 
A MOL Magyarország Kiskereskedelem igazga-
tója arról is beszélt, hogy egyre többen kere-
sik a Fresh Cornereket kifejezetten a gasztronó-
miai lehetőségek miatt: reggelente egy csésze 
kávéra, napközben egy könnyű ebédre, vagy 

akár vacsorára is. Az ételkínálatot a vásárlói visz-
szajelzések és igények alakítják, így került a 
választékba a lepény, illetve a különböző ízű hot 
dogok és melegszendvicsek, illetve a legválto-
zatosabb péksütemények.
„Magyarországon közel 500 MOL-töltőállomás 
van, és büszkék vagyunk arra, hogy mindenhol 
az adott helyi közösség tagjai lettünk.” A regio-
nális, földrajzi eltéréseket természetesen a Fresh 
Cornerek kínálata is tükrözi, hiszen a szortiment 

Az ország legnagyobb 
kávézólánca

Mi a Fresh Corner? A jövő töltőállomása, kávézólánc, 
gasztronómiai találkozóhely, és ennél jóval több.

változik annak megfelelően, hogy az ország mely részén 
járunk. Egyvalamiben azonban minden Fresh Corner 
megegyezik: ez pedig az igényesség. „Függetlenül 
attól, hogy a vásárló hol és miért áll meg nálunk, ugyan-
olyan magas színvonalat vár el. Jó példa erre a kávé, 
amelyből minden körülmények között jót akarunk inni. 

Az ételeknél szintén garantált a magas minőség: 
mindenhol ugyanazzal a receptúrával és ugyan-
azokból a válogatott alapanyagokból dolgozunk, 
és odafigyelünk arra is, hogy a különböző étel-
érzékenységeknek megfelelő terméket is meg-
találják a vásárlók. Mindezt a legmodernebb 
gépek használatával és magas színvonalú tré-
ningekkel érjük el” – árulta el Orosz András. 
A Fresh Corner azonban nem áll meg a töl-
tőállomásokon: a budapesti Deák tér közelé-
ben, a Károly körúton már szep tember közepén 
megnyitotta kapuit az első önálló Fresh Corner 
kávézó, amely újabb színfoltot hoz a környék 
izgalmas gasztrokultúrájába. Így a kávézó nyúj-
totta minőség ezentúl nemcsak az utazóknak, 
hanem a gyalog közlekedőknek is biztos pon-
tot jelent majd. „A Fresh Corner Magyarország 
legnagyobb kávézólánca, tavaly több mint tíz-
millió csésze kávét adtunk el, és mi találkozunk 
a legtöbb kávéfogyasztóval. Büszkék vagyunk 
rá, hogy a töltőállomásokról ismert Fresh Corner 
képes arra, hogy a legmagasabb színvonalú 
kávé- és gasztroigényeknek is megfeleljen.”

Zsebedben a válasz
E L I N D U LT  A  M O L  G O  A P P L I K Á C I Ó

Október elejétől immár elérhe tő 
a MOL GO applikáció, amely igazi 

segítőtárs lesz az autóval utazók szá-
mára. Az Androidos és iOS-es tele-
fonokra is letölthető alkalmazásnak 
köszönhetően ugyanis mindig kéz-
nél lesz a válasz, hogy hol találjuk meg 
a következő, a mi igényeinknek legin-
kább megfelelő töltőállomást. Mindegy, 
hogy autómosót keresünk, szeretnénk 
inni egy jó kávét a legközelebbi Fresh 
Cornerben vagy épp LPG-üzemanyagra 
van szükségünk, az app a segítségünkre 
lesz, sőt ennél jóval többet is kapunk!

Az információkon túl aktuális kedvez-
ménykuponok, hírek, útvonaltervező 
és keresőfunkció is elérhető az appliká-
ción keresztül, amelyhez hozzárendel-
hetjük Multipont kártyánkat, és nyomon 
követhetjük gyűjtött pontjaink egyen-
legét is. Még a MOL Limóról is találha-
tunk hasznos infókat az alkalmazáson 
keresztül. Mindegy, hogy egy régóta 
tervezett, hosszabb utazásra indulunk, 
vagy hirtelen kell útrakelnünk, ezentúl 
számíthatunk rá, hogy zsebünkben lesz 
a segítség.

Fresh Corner
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Olcsó, egészséges, finom és végtelen módon variálható.  
Mit is készíthetünk még belőle, ha már meguntuk a sült tököt  

és a krémlevest? Íme, a legizgalmasabb tökös ötletek. 

Tökös őszi finomságok

Karamellás töktorta

Hozzávalók: 
•  500 g vaj
•  200 g barna cukor
•  300 g sült tök
•  350 g liszt
•  3 tojás
•  1 ek. sütőpor
•  1 citrom héja
•  200 g porcukor
•  100 g cukor
•  1 vaníliarúd 
•  300 g mascarpone
•  100 ml tejszín
•  50 g őrölt mandula
•  1-1 kk. őrölt fahéj és őrölt szegfűszeg
•  só

200 gramm szobahőmérsékletű vajat 
habosra keverünk a barna cukorral, hozzá-
adjuk a tojásokat, a tök pépesített húsát, a 
citromhéjat, egy csipet sót, a szegfűszeget 
és a fahéjat. Simára keverjük, és adagonként 
hozzászitáljuk a sütőporral elkevert lisztet. 
Az így elkészült tésztát három részre oszt-
juk, és 180 fokon 30-30 percig egyenként 
kisütjük a lapokat. 200 gramm puha vajat 
elkeverünk 200 gramm porcukorral, majd 
kb. 10 percen át habosítjuk. Hozzáadjuk 
a vanília kikapart magjait és kisebb ada-
gokban a szobahőmérsékletű mascarpo-
nét. További néhány percen át habosítjuk. 
A szószhoz egy serpenyőben karamelli-
zálunk 100 gramm cukrot, apránként hoz-
záadunk 100 g vajat, felöntjük a tejszínnel, 
adunk hozzá egy csipet sót, és addig forral-
juk, míg sima lesz. A kihűlt tortalapokat meg-
töltjük a vajas krémmel, a torta tetejét pedig 
karamellel és őrölt mandulával díszítjük.

Csirkés-tökös lasagne

Hozzávalók:
•  500 g lasagne tészta
•  1 közepes méretű sütőtök
•  700 g csirkemell
•  400 g ricotta
•  100 g parmezán
•  1 csokor friss rozmaring
•  3 gerezd fokhagyma
•  50 ml olívaolaj
•  1 kk. szerecsendió
•  só, bors

A tököt kettévágjuk, eltávolítjuk  
a magjait és 180 Celsius-fokra 
előmelegített sütőben kb. egy 
óra alatt puhára sütjük. Meg-
várjuk, míg kihűl, majd kikaparjuk 
a húsát, amit sóval és szerecsen-
dióval ízesítünk. A csirkemellet 
falatnyi kockákra vágjuk. Néhány 
evőkanál olívaolajon megfut-
tatjuk a fokhagymát, hozzáad-
juk a csirkét, és sóval, borssal 

és apróra vágott rozmaringgal 
fűszerezzük. Egy tepsit kikenünk 
egy kevés olívaolajjal, az aljára 
tésztát teszünk, amire egy réteg 
sült tök és csirkemellkockák 
kerülnek, majd jöhet a következő 
tésztalap, amire ricottát kenünk. 
Addig folytatjuk, amíg elfogy az 
összes hozzávaló. A tetejét meg-
szórjuk reszelt parmezánnal és 
40 perc alatt készre sütjük.

gasztro
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Fűszeres sült tök

Hozzávalók:
•  1 nagyobb sütőtök
•  50 ml olívaolaj
•  1 csokor zsálya
•  2 ek. méz
•  1 narancs leve
•  3 gerezd fokhagyma
•  só, bors

A tököt meghámozzuk, eltávolítjuk a 
magjait és falatnyi darabokra vágjuk. Egy 
tepsit sütőpapírral kibélelünk, beletesz-
szük a tököt, meglocsoljuk az olívaolaj-
jal, a mézzel, hozzáadjuk a narancs levét, 
ráreszeljük a fokhagymát. Meghintjük a 
felaprított zsályával, sózzuk és bősége-
sen borsozzuk, végül összeforgatjuk az 
egészet és 180 Celsius-fokra előmele-
gített sütőben 40 perc alatt megsütjük.

Sült fokhagymás,  
tökös fusilli

Hozzávalók: 
•  500 g fusilli tészta
•  1/2 közepes sütőtök
•  1 nagy fej fokhagyma
•  1 csokor zsálya vagy kakukkfű
•  100 ml zsíros tejszín
•  100 g dió
•  70 g parmezán
•  só, bors

A tököt félbevágjuk, magjait eltávolítjuk 
és egy óra alatt 180 Celsius-fokos sütő-
ben egy egész fej héjas fokhagymával 
együtt puhára sütjük. A fokhagyma íze 
ezzel a módszerrel megszelídül, kissé 
diós jelleget kap. Ha kihűlt, kikaparjuk 
a puhára sült tököt és elkészítjük belőle 
a tésztaszószt: hozzáadjuk a hámozott 
fokhagymát, a felaprított zöldfűszert, 
a tejszínt, sót és borsot, majd pürésít-
jük. A tésztát lobogva forró, sós vízben 
készre főzzük. Összeforgatjuk a tökpü-
rével, a tetejét megszórjuk reszelt par-
mezánnal és dióval, végül 180 Celsius-
fokos sütőben légkeverés mellet t 
25 perc alatt megsütjük.

gasztro
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Októb�
HELLO

DUPLA 
 NYERÉSI ESÉLY!

Töltsd le, regisztrálj, add hozzá Multipont kártyádat!

NYERD VISSZA  
TANKOLÁSOD ÁRÁT!
Főnyeremény:  
1 millió Ft értékű Multipont
Tankolj a MOL kutakon, fizetésnél használd  
Multipont kártyádat, majd regisztrálj a játék weboldalán!  
Add meg neved, a vásárlást igazoló blokk AP-kódját  
és Multipont kártyád számát! 
Dupla nyerési esélyhez töltsd le a MOL GO appot,  
regisztrálj és add hozzá Multipont kártyádat!

Naponta 5 szerencsés visszakapja  
vásárlása értékét Multipontokban! 

További részletek: jatekamollal.hu
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Színpompás október

Budapest–Pilis 

Intersport Terep Félmaraton
Október 27.

A futás rajongóinak, a kalandos kihívásra 
vágyóknak, de a természet szerelmesei-
nek is ideális őszi program lehet ez a fél-
maraton. A rendszeres felkészülés után 
biztonságosan lefutható táv legyőzé- 
sének élményét csak fokozza, hogy az 
útvonal ezúttal az őszi Pilis csodálatos 
tájain visz keresztül.

Veszprém, Hangvilla Színházterem

Keresztben jégeső 
Október 5. 19 óra

Bereményi Géza és Másik János egy iga-
zán különleges est keretében repítenek 
minket egykori alkotótársuk, a 75 éve 
született Cseh Tamás dalainak világába, 
ahol a hétköznapi apróságok életfilozófi-
ává nemesednek. Az este során – most 
készülő önéletrajzi regényének részle-
tein keresztül – betekintést nyerhetünk 
Bereményi gyerekkorába is.

Útravaló

Paulo Coelho: Hippi
Athenaeum Kiadó

A könyv a 60-as évek hippi életérzésé-
nek hiteles bemutatása és egy kalandos 
„roadtrip” igaz története. Coelho, a lázadó 
brazil ifjú Amszterdamból indul nyugat-
európai fiatalok társaságában Nepálba, 
hogy a szülei generációjának materialista 
világától eltávolodva megtalálja önmagát 
az ősi filozófiákon keresztül. Coelhóhoz 
hasonlóan akkoriban hippik tízezrei indul-
tak el az önismeret reményében fapados 
buszokon Ázsia ismeretlen tájai felé.

Országosan

A néma forradalom
Bemutató: október 11.

A Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 
bemutatott film eddig nem látott új szem-
szögből mutatja be az 1956-os magyar 
forradalmat és hatását. Az igaz történet 
alapján készült mű egy keletnémet osz-
tályról szól, aminek tagjai rádöbbennek 
arra, hogy az otthon hallott propagandá-
val szemben nem ellenforradalmi zavar-
gások zajlanak Budapesten. Az iskolá-
ban mozgalmat szerveznek, a botrány 
az oktatási miniszter figyelmét is felkelti.

Kényelmes kuckózós és aktív kültéri kikapcsolódásra adunk 
ötleteket a legszínesebb őszi hónapban.
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Hangolódj  
az autóban is!
Budapest Dal 2018

Margaret Island – III

990 Ft
Keresd a kijelölt MOL 
töltőállomásokon!

kultúra
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A fény, ami vezet
NIGHT BREAKER® SILVER  
az OSRAM optimalizált  
élettartamú halogén izzója
• Akár 100%-kal több fény*

• 130 méter hosszú fénykéve

*Összehasonlítva a minimum jogi követelményekkel.

Light is OSRAM

1990 Ft

¦  80 perc 
lebeszélhetőség minden 
belföldi irányba

¦  1 GB adatforgalom 
belföldi mobilinternetezéshez

¦  365 nap 
rendelkezésre állási idő

HASZNÁLD
SZABADON!

Részletek a kijelölt MOL töltőállomásokon
és a www.mol.hu weboldalon.
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Az állatok ünnepe

Győr 

Füles Bástya
A hét minden napján 10–19 óráig

Igazi kis különlegességet rejt a győri városköz-
ponttól néhány perc sétára található török kori vég-
vármaradvány, az egykori kazamaták ugyanis az 
Amazonas vidékére repítik a látogatókat. A föld 
alatti járatokban több mint 40 különböző faj éle-
tébe pillanthatunk be, köztük olyan különlegessé-
gekkel is találkozhatunk, mint a királypiton, a sza-
kállas agáma, a madagaszkári bütykös csótány vagy 
a  görög teknős.

Budapest

Noé Állatotthon
Október 7.

A fővárosiak is találhatnak állatos programokat októ-
berben, többek között a Noé Állatotthon szervezé- 
sében, ahol, mint mindig, ezúttal is minden az álla-
tok körül forog. A szervezők arra is gondosan figyel-
nek, hogy az állatok ünnepén – két másik október 
eleji világnappal, a vegetarianizmus és az erőszak-
mentesség világnapjával összefonódva – a kör-
nyezettudatos szemléletformálásra is jusson idő. 
Kirakodóvásár, játékos vetélkedők, koncertek, kéz-
műves foglalkozások, próbalovaglás, sőt állatorvosi 
bemutatók is várják az érdeklődőket – és jól nevelt 
kutyusaikat – október első hétvégéjén.

Poroszló

Tisza-tavi Madaras Fesztivál
Október 13.

A hónap második hétvégéjén irány Poroszló, ahol 
a Tiszta-tavi Ökocentrumban várnak minket különle-
ges, madaras programokkal a szervezők. Lesz madár-
bemutató és -röptetés, de természetfotó-kiállítás, 
tematikus kézműves foglalkozás, valamint kirakodóvá-
sár is várja a látogatókat. Az igazán kíváncsiak pedig 
megnézhetik a pelikánok és kormoránok etetését, sőt 
egy hajós túrán is részt vehetnek, ahonnan még köze-
lebbről figyelhetik meg az Ökocentrum szárnyas lakóit.

Szeged

Vadaspark
Október 4–31.

A Szegedi Vadasparkban egész októberben ünnep-
lik az állatok világnapját, így a hónap elején és végén 
is érdemes ellátogatni hozzájuk. Október 4-én a leg-
kisebbeknek készülnek játékos, ismeretterjesztő 
programokkal a felelős állattartásról, október 7-én 
pedig látványos állatbemutatókkal és vetélkedővel 
tarkított családi napot tartanak, ahol szeretettel vár-
ják az vadasparki állatok örökbefogadóit is egy vidám 
„szülői értekezletre”. A hónap végén pedig izgalmas 
látványetetésekkel, boszorkányos programokkal és 
különleges állatsimogatókkal várnak mindenkit egy 
közös halloweeni ünneplésre.

Októberben az állatok világnapja alkalmából érdemes ellátogatnunk 
a számos hazai állatpark vagy -kert egyikébe, hogy egy kicsit közelebbről is 

megismerkedjünk két-, négy- vagy éppen soklábú társainkkal.

kultúra
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MOTORRA,
TURBÓRA,
VÁLTÓRA*

LENDÜLETBEN A MEGÚJULT VITARÁVAL 
Még be sem ültél, de a megújult Vitara karakteres vonalai máris magukkal ragadnak.  
Önkéntelenül elmosolyodsz, amint megérzed a dinamikus BoosterJet motor lendületét,  
miközben könnyedén megelőzöl valakit a célodhoz vezető aszfaltcsíkon. És ha a járt 
utat járatlanért kell elhagynod, a Vitara összkerék-meghajtására akkor is számíthatsz. 
Éld át a szabadság élményét most a hazai gyártású modellekhez járó  
BoosterJet Pro 3+7 év garanciával!*

*A hazai gyártású új Vitara és SX4 S-CROSS modellekhez a motort, a turbófeltöltőt és a váltószerkezetet illetően összesen 10 év garanciát vállal a Suzuki: az autó többi részére vonatkozó  
általános 3 év jótállás felett tehát további 7 év extra garancia jár ezekre a kulcsfontosságú elemekre. Az általános garancia 100000 km-ig érvényes, azonban a fenti 10 éves garanciát  
(motor, turbófeltöltő, váltószerkezet) 200000 km eléréséig biztosítjuk. Suzuki Vitara 1,4 l BoosterJet motor NEDC szabvány alapján mért üzemanyag-fogyasztás: 5,1-7,5 l/100 km  
és CO2-kibocsátás vegyes használat mellett: 117-170 g/km. WLTP szabvány alapján mért üzemanyag-fogyasztás: 5,7-8,9 l/100 km és CO2-kibocsátás vegyes használat mellett: 127,9-200,9 g/km. 
A kép illusztráció, a változtatás jogát fenntartjuk. További részletek: suzuki.hu



Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!
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65ERDEI GYÜMÖLCSÖS 
ÉS SÁRGABARACKOS 
MUFFIN
–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.



BALLANTINE'S 
FINEST
(0,7 l)

– 1000 Ft

A termék 
vásárlása 
esetén 1000 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 1000 Ft kedvezményre jogosít az aktuális fogyasztói árból. Egy 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. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Sappé
(0,3 l többféle)

– 100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak egy-
szeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel 
nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.



Belgian 
csokoládé
(195 g)

– 200 Ft

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

A kupon 200 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre egy termék vásárolható és a kupon 
csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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WUNDER-BAUM® 
CLIP
(többféle)

– 100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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BOMBUS ENERGIASZELET
(50 g többféle)

2 db vásárlása esetén 

399 Ft/db
7980 Ft/kg
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KUPON- 
AKCIÓ!

Top Joy gyümölcsital
(0,25 l, többféle)

269 Ft/db
1076 Ft/l

San Benedetto zero
(0,75 l, többféle)

20 Multipont beváltása esetén 

349 Ft/db
492 Ft/l

MIZO COFFEE SELECTION
(0,33 l, többféle)

10 Multipont beváltása esetén 

249 Ft/db
785 Ft/l

Red Bull energiaital
(0,25 l, többféle)

2 db vásárlása esetén

429 Ft/db
1716 Ft/l

Lipton Ice Tea
(0,5 l, többféle)

299 Ft/db
598 Ft/l

Szamos Golyó
(27 g, többféle)

2 db vásárlása esetén 

259 Ft/db
9593 Ft/kg

Szélvédőmosó  
folyadékok

ALYCOL Winter Screenwash 4 L  
+ EVOX 4 Season Screenwash 2 L 

együttes vásárlása esetén érvényes.

–15%

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.

MOL-akciók
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Félelem nélkül
Alig múlt 13 éves, félelemérzete nincs, menedzsere viszont már 

van. Görbe Soma motorversenyző jó úton halad, hogy idejekorán 
befaroljon a nemzetközi élmezőnybe.

Görbe Soma 
——
Sportág: motorsport
Jelenlegi verseny:  
European Talent Cup

A MOL Tehetségtámogató  
Program versenyzője
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„Hároméves koromban kaptam egy kismotort, és 
ötéves lettem, mire végre elértem a fékkart. Akkor 
azt mondták, mehetek vele, ha előbb megtanulok 
biciklizni. Két óra múlva már a motoron ültem.”
Édesapja elmondása szerint sohasem akartak élspor-

tolót nevelni Somából, de mivel ő maga is rajong 
a motorokért, úgy volt vele, inkább a tűz köze-

lében tanulja meg a sport kultúráját rende-
sen, minthogy egyszer csak a szomszéd robo-
góját kösse el felelőtlenül, sisak nélkül. Nos, 
Somának –, aki a MOL Alapítvány támoga-
tottja – sem motorért, sem vagányságért nem 
kell a szomszédba mennie, hiszen szemernyi 

félelemérzet sem szorult belé. „Ha van benned 
félsz, jobb, ha abbahagyod. A motoron lazaság, 

könnyedség kell, amit a félelem leblokkol. Persze, 
a futamok előtt én is nagyon izgulok, de amint kialszik 
a fény, hidegvérre váltok.”
Tehetség, elszántság, profizmus – ez utóbbiért 
még főként Stefano Favaro felel, aki annak ide-
jén Talmácsi Gábor karrierjét is egyengette. A nem 
kevés sportszakmai tapasztalattal rendelkező mene-

dzser 2017-ben az olasz korosztályos bajnokságon 
figyelt fel Somára, a szülők mellett pedig minden 
segítséget megad a sikerhez. Ő és az általa ala-
pított Sport&Events Academy tette lehetővé, 
hogy idén jöhetett a mélyvíz, vagyis a 12–17 
éves korosztályt felölelő European Talent 
Cup. A hétfordulós spanyol versenyre a világ 
minden tájáról érkeznek a motorsport tehet-
séges fiataljai, akik ezen a szinten már 230 
km/h-val száguldoznak világbajnoki pályá-
kon. Soma pedig az egész mezőny negye-
dik  legfiatalabb tagja.
„Még három futam van hátra, novemberben 
zárunk Valenciában. Eddig minden állomá-
son teljesítettem a Stefanóval közösen kitűzött 
célt, hogy egyáltalán ott lehettem, illetve kvali-
fikáltam a versenyre. Idén még megelégszem 
ezzel, de a hosszú távú célom az – és ezért 
igyekszem mindent megtenni, ami csak rajam 
múlik –, hogy egy nap világbajnok legyek.”

példakép
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NINCS TANÍTVÁNY MESTER NÉLKÜL

Jelöld Te is volt tanárodat  
a Mester-M díjra!
A Mester-M Díj olyan tanárok, edzők munkáját ismeri el, akik ösztönzik  
a tehetséges fiatalokat és emberileg, szakmailag tanítványaik példaképei. 
Az online jelölések határideje: 2018. december 15. 
Díjátadás: 2019. tavasz

www.molalapitvany.hu

A Mester-M Díj 
értéke  

egymillió forint 
személyenként!
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