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Kedves Olvasó!
Egy igazi „hazai” lapszámmal készültünk a tavasz 
első hónapjára, hiszen megannyi látnivaló és izgal-
mas esemény vár minket itthon. Az évszak első 
kirándulá saihoz keresve sem találhatnánk jobb apro-
pót, mint a bükki karsztforrások ébredését, 
amelyek mindig az év ezen szakaszában, 
a hóolvadás után kápráztatják el a túrázó-
kat. Röpke bepillantást
adunk továbbá a Slow Travel irányzatba
és praktikus pakolási tippeket
is mutatunk az autós utazóknak. 
És, ha már egyszer belföld, 
akkor nem mehetünk el szó nél-
kül a legújabb magyar vígjá-
ték, a Kölcsönlakás mellett sem, 
amelyről címlapsztárunkkal, 
a rendezőként debütáló Dobó 
Katával beszélgettünk. 

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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ÚJ TAGGAL RS-ÍTÜNK
Megérkezett az új ŠKODA KODIAQ RS

A KODIAQ RS motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 200 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített,  
gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a 
tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően.  
Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják.  
Részletes tájékoztatásért és az ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez!

RS-nek lenni fogalom, RS-sé válni megtiszteltetés.  
A ŠKODA ralisikerekben gazdag sportmúltjára utaló rövidítés eddig  
az OCTAVIA hűtőmaszkjáról lehetett ismerős. Ehhez a legendás klubhoz 
csatlakozott most legnagyobb SUV-modellünk, a KODIAQ.  
Ismerje meg a minden elemében különleges, 240 lóerős modellt!

www.skoda.hu



Mitsubishi ASX
A kompakt crossover tíz éve van pia-
con, a japán gyártó azonban a generá-
cióváltás helyett az átfogó ráncfelvar-
rást választotta. A frontrész a márka új 
formavilágának szellemében jóval spor-
tosabbá és karakteresebbé vált, de a 
belső teret is az aktuális követelmények-
nek megfelelően alakították át: az okos-
telefon-csatlakozással rendelkező info-
tainment rendszerhez 8 colos kijelző és 
intelligens navigáció tartozik. A 2,0 lite-
res, 150 lóerős benzinmotorhoz kézi- és 
automata váltó is rendelhető.

Renault Clio
Ötödik generációjához érkezett a francia kisautó, amely 
nem esett át drasztikus változáson, de a nagyobb hűtő-
rácsnak és a C alakú fényszórónak köszönhetően azért 
azonnal megkülönböztethető „elődjétől”. Bár 1,4 cm-rel 
rövidebb, az új platformnak köszönhetően a friss modell 
belül tágasabb, és a csomagtér is megnőtt – immár 
391 literes. A modern műszerfalat 9,3 colos érintő képernyő 
uralja, és a gyártó nyolc különböző dizájncsomagot kínál 
az egyediségre vágyó ügyfeleknek, akik immár hibrid haj-
tást is választhatnak.

Honda HR-V Sport
Tavasszal kerül a kereskedésekbe a spor-
tos japán crossover, amelyhez az 1,5 lite-
res alapmotor turbófeltöltéses változata is 
rendelhető. A manuális és automata vál-
tóval is társítható erőforrás teljesítménye 
182 LE, így a HR-V Sport végsebessége 
200 km/h. Az erősebb motor mellett a vál-
tozó áttételű elektronikus szervokormány 
és a Performance Damper új lengéscsil-
lapító rendszer növeli a vezetési élményt. 
A sportváltozatot az első légterelő, a 
18 colos keréktárcsák és a feketekróm 
díszítőelemek teszik még dinamikusabbá.  

Subaru Legacy
Európában már nem forgalmazzák, 
Észak-Amerikában azonban továbbra 
is népszerű a Subaru Legacy. Ennek 
megfelelően a japán szedán hete-
dik generációja a februári Chicagói 
Autószalonon debütált, és bár a forma-
világ nem sokban különbözik az előd-
jétől, a modell valójában teljesen meg-
újult. A középkonzol helyét 11,6 colos, 
táblagépszerű kijelző vette át, tága-
sabb lett az utastér, míg a poggyász-
tér 427 literesre nőtt. A négyhenge-
res boxermotorok közül az egyik 182, 
a másik pedig 260 lóerős.

A látszat néha csal
Amíg a Renault Clio és a Subaru Legacy generációváltása szinte csak 

ráncfelvarrásnak tűnik, addig az Audi TT RS vagy a Mitsubishi ASX 
modellfrissítése alapos külső változásokat hozott.

Audi TT RS
Az alapváltozat tavalyi ráncfelvarrása után felfrissült a Magyar-
országon gyártott sportmodell csúcsverziója, az RS is. A kupé- 
és roadsterváltozatban is kapható típus külső megjelenése még 
agresszívebb, köszönhetően az extrém széles légbeömlőknek és 
a nagy méretű hátsó légterelőnek. A LED-fényszóró immár alap-
felszereltség, de opcionálisan elöl mátrix-LED, hátul pedig OLED-
lámpatestekkel lehet növelni a fényerőt. Felfrissült az infotainment 
rendszer is. A 2,5 literes, öthengeres motor maximális teljesítmé-
nye azonban változatlanul 400 LE. A végsebességet 250 vagy 
opcionálisan 280 km/h-nál szabályozza le az elektronika.

Platós Duster
Még az idén megjelenhet 
a kínálatban a Dacia Duster 
haszonjármű-változata. A Dél-
Amerikában kapható Renault 
Duster pick-up modellel ellen-
tétben az európai típus nem 
szabadidő-autó, hanem valódi 
munkagép lesz.

Ford-tervek
Európai SUV-kínálata fel-
frissítésén dolgozik a Ford. 
Sajtóhírek alapján a nem túl 
népszerű Edge helyét a Kuga 
hétüléses változata veszi át, 
és még az idén érkezik az 
EcoSport crossover új generá-
ciója, amely a Fiesta padlóle-
mezére épül majd.

Citan: új motor
A Renault Kangoo modellen 
alapuló Mercedes-Benz Citan 
Tourer egyterű is megkapta 
a francia gyártó új, 1,5 literes 
dízelmotorját, amely 80, 95 
és 115 lóerős változatokban 
rendelhető.

Önvezető Amazon
Az Apple és a Google után 
újabb amerikai techóriás lépett 
be az önvezető autók pia-
cára, miután az Amazon több 
mint 500 millió dollárt fektetett 
be az Aurora nevű vállalatba. 
A cég a Hyundai partnereként 
dolgozik önvezető járművek 
fejlesztésén.

röviden

autós hírek
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Ajánlott olaj
MOL Dynamic Gold 
Longlife 5W-30 1 L

8999 Ft-tól*

*Kiskereskedelmi alapár,  
mely töltőállomásonként eltérhet.

Motor 2 benzines és 2 dízel

Lökettérfogat 1498/1968 cm3

Max. teljesítmény 150/190 LE

Max. forgatónyomaték benzines: 250/320 Nm,  

 dízel: 340/400 Nm

Méretek 4735/1839/1658 mm

Tengelytáv 2790 mm

Csomagtartó térfogata 760-1775 liter

Váltómű 6 fokozatú man., / 7 fokozatú DSG auto.

Legnagyobb sebesség 201/211 km/h

Gyorsulás (0–100 km/h) 8,0/9,8 s

Gyári fogyasztás 5,7/8,0 l

A modell alapára 9 796 690 Ft

A SEAT-nál hagyomány, hogy spanyol váro-
sok, tájak elnevezéseivel címkézik fel a modell-
jeiket. Tarraco a Barcelonától alig száz kilo-
méterre fekvő katalán város, Tarragona ősi 
neve, melyet a 140 ezer résztvevővel lezajlott 
#SEATseekingName verseny eredményeként 
választottak a márka csinos SUV-jának. Avatott, 
a modellpalettát ismerő szemlélő észreveszi, 
hogy a Tarraco finom formaterve a SEAT fris-
sített arculatának úttörője, hiszen bár a családi 
jegyek jól felismerhetők, apró trükkökkel, élek-
kel, mélyedésekkel, dőlésszögekkel egyedi 
vonásokkal is felruházták az autót.

Hangárérzet
Kívülről sem kicsi a Tarraco, belül azonban 
kifejezetten hatalmas. Nagy szó, hogy még 
a leghátsó ülések is használható méretűek, a 
középső sor különálló foteljeiben és a „parancs-
noki hídon” pedig fejedelmi a tér. Aki itt nem 
fér el kényelmesen, az járjon jachttal! Az utas-
tér anyagai és ergonómiája hozza a kategóri-
ában elvárt szintet, és ami még fontosabb, az 
aktív és passzív biztonsági felszerelések egye-
nesen az élvonalba sorolják az új SEAT-ot. 
Aki épp a sofőrülésben ül, „szélesvásznú”, több 
mint 10 colos, digitális műszeregységen látja az 
éppen szükséges információkat, míg a középen 
feszítő, 8 colos, Navigation Plus HMI képernyő 
egy szinte bármivel összekapcsolható infotain-
ment rendszert rejt magában, s ez az első SEAT, 
amelyben a mozdulatvezérlés is elérhető.
Az elvárt, így szokásos vezetéstámogató kiegé-
szítők listája hosszú, elég annyi, hogy a Tarraco 
sebességre, távolságra, sávra és jelzőtáblákra 
is figyel, főleg, ha az e célra dedikált gombok-
kal utasítjuk erre, sőt vészhelyzetben segítsé-
get is egyetlen gombnyomással kérhetünk. 

Háromzónás klíma, állófűtés, kéz nélküli cso-
magtérnyitás is van, és még a hangrendszer is 
jó. Nincs hiányérzet.

Alapkérdés
A modell két benzin- és két dízelmotorral érhető 
el, ezek egyaránt „elbírják” a Tarraco full-size 
testét: a 150 lóerős, 1,5 literes TSI hatfokozatú 
manuális, a 190 lovas, 1,9 literes erőforrás pedig 
hétfokozatú DSG-váltón keresztül ad nyomaté-
kot az aszfaltra, az erősebb változathoz négy-
kerék-meghajtás is jár. A 2,0 literes TDI-motor 
ugyancsak 150 vagy 190 lóerőt tud, a választás 
tehát ízlés, netán beidegződés kérdése, moto-
rikusan nem lehet mellélőni, és már rebesgetik, 
hogy hamarosan valamilyen alternatív hajtással 
is elérhető lesz az autó.

Tudja a helyét
Érthető, hogy a SEAT sem akart kimaradni 
a  nagy méretű SUV-ok hatalmas piacából, 
és ha már beszálltak, nem alibizték el a dol-
got. A Tarraco izgalmas és bombabiztos tippje 
a kategóriájának, mindent tud, amit a többiek, 
az árcéduláján szereplő összeg még sincs az 
élvonalban. Nagycsaládnak, nagy utazóknak, 
városi vagányoknak is ideális jármű, ráadásul 
hétüléses, úgyhogy a sokgyerekesek a közel-
jövőben akár állami támogatást is igényelhet-
nek rá. De anélkül is megéri!

S E AT  Ta r r a c o

A SEAT Tarraco az anyakonszern jól bevált műszaki alapjain, ám önálló, 
izgalmas egyéniséggel indul harcba a nagy méretű szabadidő-autót 

kereső vásárlók kegyeiért.

Spanyol mindenes

autóteszt
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Bicikli a háztetőn
Az autón kívül három megoldás közül választha-
tunk: a bicikli a tetőn, a hátsó (ötödik) ajtóra támasz-
kodó vagy vonóhorogra szerelt tartón utazik.
A tetőn való szállításhoz ajánlott az egyszerű 
tetőcsomagtartóra fektetés helyett speciális, az 
eszközt függőleges helyzetben rögzítő kerék-
pártartót használni (magas autókon nem szeren-
csés ezt választani, mert nagyon nehéz feltenni/
levenni a bicikliket). Hosszú útra nem igazán 
érdemes a tetőn vinni a kerékpárokat, mert 
100 kilométerenként akár két literrel is meg-
növelhetik a fogyasztást, viszont rövidebb uta-
kon előnyös lehet, mert kb. öt másodperc alatt 
rögzíthető rajta a bicikli, nem zavarja a belső 
csomagtartóhoz való hozzáférést, nem nehezíti 
meg a parkolást – igaz, észben kell tartani, hogy 
parkolóházba nem hajthatunk be!
Bizonyos típusú autókon szállítható a kerékpár 
a hátsó ajtóra támaszkodó tartón: ennek az a hát-
ránya, hogy koszos lehet a bringa, hogy megne-
hezül a hozzáférés a csomagtartóhoz, továbbá 
figyelni kell arra, hogy a szállítmány ne takarja 
el szabálytalanul a lámpákat vagy a rendszámot.
Az egyik legjobb módszer a vonóhorogra sze-
relhető szállító, ezek magasabb árkategóriában 
billenthető kivitelben is kaphatók, ezáltal nem 
zavarják a csomagtartó használatát. Gyorsan 
és könnyen felszerelhetők a kocsira, akárcsak 
a biciklik az eszközre – a legfőbb „hátrányuk”, 
hogy önmagukban is elég drágák, s a vonóho-
rog kialakítása is elég sokba kerül. Ezekbe álta-
lában beépítik a szükséges lámpákat és a pót-
rendszámtábla-tartót, arra viszont figyelni kell, 
hogy hátrafelé egy méterrel nyúlhat túl az autón 
a szállítmány, míg oldalra 40-40 centiméterre 
lóghat ki – ez utóbbinak szükség esetén a kere-
kek levételével lehet eleget tenni.

Ilyenkor legalább az első vagy mindkét kereket ki 
kell venni, emellett gumipókokra is szükség lesz, 
hogy ne dülöngéljenek menet közben. Egyterű 
autókhoz általában lehet kapni a kivehető ülés 
helyére olyan sínt, amellyel biztonságosan rögzít-
hető a sporteszköz.

Száguldó sílécek
Sokszor megoldhatatlan a benti szállítás, vagy 
sokkal egyszerűbb a kinti, ilyenkor is több megol-
dás közül választhatunk. A síléceket vagy speciális 

sítartóval, vagy a keresztrúdhoz csatlakoztatható, 
zárható adapterekkel rögzíthetjük. Az előbbieket 
a tetőre tapadó mágneses sítartók is helyettesít-
hetik, ezek is biztonságosan használhatók.
A legjobban valószínűleg akkor járunk, ha 
zárható, teleszkópos tetődobozt teszünk fel 
a kocsira, szerencsére sok helyen bérelni is lehet 
ilyeneket. A bokszok csak minimálisan növelik a 
fogyasztást, viszont a sílécek mellett beleférnek 
a botok, cipők és egyéb csomagok is. Arra azon-
ban figyelni kell, hogy a bokszon belül is rögzít-
sünk mindent, illetve hogy az autók megenge-
dett tetőterhelése 75-100 kilogramm, tehát hiába 
óriási a tetőboksz, nem pakolhatjuk dugig. Azt is 
érdemes tudni, hogy az autó súlypontja, menet-
tulajdonságai megváltoznak egy megterhelt tető-
boksszal, óvatosabban kell tehát vezetnünk.

Kívül vagy belül?
Akár sílécről, snowboardról, akár kerékpárról vagy más 
eszközről van szó, először azt kell eldönteni, az autón 
kívül vagy az utastérben akarjuk-e szállítani a sportszert. 
Ez attól is függ, hogy milyen és mekkora az autó, hányan 
utazunk benne, illetve hogy csak az oda- és visszaúton 
kell-e szállítanunk az eszközöket, vagy a tartózkodási 
helyen is utaztatjuk majd azokat nap mint nap.
Amennyiben van elég hely, a sporteszközök belülre is 
kerülhetnek. Bizonyos autókban síalagutat is kialakí-
tottak, de más módon is, például az ülések döntésé-
vel is megoldható az elhelyezésük. Vigyünk sízsákot 

is a felszerelésnek, hiszen növelheti a bajt, ha egy 
nagyobb fékezésnél vagy balesetnél a hegyes síbo-
tok vagy jól megélezett deszkák repülnek az utastér-
ben. A sízsák – amit érdemes rögzíteni – egyaránt védi 
az eszközt, az autót és az utasokat is.
A kerékpárok benti szállítása azért előnyös, mert nem kell 
különböző kiegészítőket venni és felszerelni az autóra, 
a biciklik nem koszolódnak utazás közben, nem növelik 
a légellenállással a fogyasztást és nem változtatják meg 
az autó menettulajdonságait. Itt is fontos azonban bicikli-
zsák használata, hiszen az éles vagy olajos részek köny-
nyen felsérthetik vagy összekoszolhatják az utasteret. 

Sok cucc, kis helyen is
Kis dolgokkal is biztonságosabbá vagy egysze-
rűbbé tehetjük az utazást. Ilyen a kalaptartó alá 
szerelhető háló, de hasznos a csomagleszo-
rító háló is, ha a kalaptartó fölé ér a rakás – ezt 
ki lehet váltani akár egy pokróccal és gumipó-
kokkal is. Az egyterűekben emellett érdemes 
betenni csomagtér-elválasztó rácsot, hogy bizto-
san ne a nyakunkban kössenek ki a cuccok.

Van, aki már biciklizni, van, aki még síelni indul márciusban,  
egy azonban biztos: az autó tele lesz csomagokkal. De hová tegyük 

a sportfelszerelésünket? Utastér, csomagtartó, tetőboksz? Utánajártunk.

–  í g y  s z á l l í t s d  a  s p o r t e s z kö z e i d e t !

Pakolós utazás

autóval az élet
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A tömegturizmus ellenkultúrája-
ként létrejött Slow Travel mozga-

lom egyre népszerűbb azok körében, 
akik a turisztikai nevezetességek kipi-
pálásánál többet várnak egy utazás-
tól. A ráérős utazás lényege, hogy ne 
csak végigrohanjunk a látványosságok 
listáján, hiszen egy, a miénktől eltérő 
kulturális közeg megízleléséhez időre 

van szükség. Tény az is, hogy a valódi 
kikapcsolódás nem fér össze a kato-
nás fegyelemmel megtervezett uta-
zási ütemtervekkel, amelyek általában 
a „minél több, annál jobb” elven alapul-
nak. A Slow Travel mögött rejlő filozófia 
éppen ezzel ellentétes logikát követ, és 
a mennyiség helyett a minőséget része-
síti előnyben. 

Fenntartható világjárás
A komótos utazók azontúl, hogy egy-
egy úti célra több időt szentelnek, arra 
is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy kör-
nyezetkímélő módon jussanak el a világ 
különböző pontjaira. Az üvegházhatású 
gázok kibocsátása szempontjából leg-
szennyezőbb repüléssel szemben ezért 
szívesebben szállnak vonatra, de leg-
ideálisabb esetben gyalog vagy bicik-
livel indulnak útnak. A környezettu-
datosság mellett az ilyen közlekedési 
alternatívák előnye, hogy a felfedező út 
már akkor elkezdődik, amint kilépünk az 
ajtón. Az utazás ebben a felfogásban 
ugyanis nem korlátozódik a célirányos 
helyváltoztatásra, hanem magában fog-
lalja az „úton levés” élményét is.

Mennyiség helyett minőség – a Slow Travel mozgalom filozófiája az egész 
világon virágzik, de a belföldi turizmust is új megvilágításba helyezi.

Egyre népszerűbb  
a hazai

A lassítás szépségéhez tartozik az is, 
hogy kalandvágyunk kielégítéséért nem 
kell messzire mennünk. Az ilyen utazá-
sok ezért gyakran a könnyen megköze-
líthető belföldi tájakat veszik célba. Bár 
a globális turizmus csaknem háromne-
gyedét a belföldi idegenforgalom teszi 
ki, országonként jelentősek az eltéré-
sek. Világszinten magasan Kína vezeti a 
rangsort, Európán belül pedig a néme-
tek, az olaszok és a franciák szeretnek 
leginkább otthon utazni.
Ami a magyarokat illeti, a hazai egzoti-
kumok és a változatosság viszonylagos 
hiánya sokaknak kedvét szegi. A távoli 
ismeretlen vonzerejével nehéz felvenni 
a harcot, főleg mivel erősen él az a meg-
győződés, hogy a mi kis országunkban 
nincsenek igazán izgalmas látnivalók. 
Mielőtt azonban érdeklődés hiányában 
lesöpörnénk az asztalról a belföldi uta-
zás lehetőségét, érdemes a Slow Travel 
irányzat szellemiségéhez visszanyúlni, 
alább összegyűjtöttünk néhány olyan 
„egzotikumot”, amelyekért elsőre talán 
külföldre indulnánk, pedig…

Tengerszem Aggtelek 
szomszédságában

Közhely, hogy az ember hajlamos éppen 
azt nem észrevenni, ami közvetlenül a 
szeme előtt van, és ez a megállapítás 
igaznak bizonyul az utazáshoz való hoz-
záállásunk esetében is. Kevesen tud-
ják, hogy országunkban is fellelhető 
számos olyan természeti kincs és épí-
tett látványosság, amelyekért általában 
külföldre szokás utazni. Ilyenek például 
a kristálytiszta vizű magashegyi tavak, 
a tengerszemek. Bár a magyarországi 
tengerszemeket jég helyett emberi kéz 
formálta, szépségükben és egyedisé-
gükben semmivel sem maradnak el az 
Alpokban vagy a Pireneusokban talál-
ható testvéreiktől. Erről személyesen 
is meggyőződhetünk, ha ellátogatunk a 
lélegzetelállító rudabányai bányatóhoz, 
amelyhez a filmes stábok is előszeretet-
tel nyúlnak, amikor egzotikus helyszínre 
van szükségük a forgatáshoz.

l e g y e n  a z  ú t  m a g a  a z  é l m é n y

Lassíts le!

Fenyvesektől 
az angolkertig

A vadregényes tájakat kedvelő túrá-
zóknak sem kell átlépniük az ország-
határt kihívások után kutatva, mert a 
Holdvilág-árok kanyonszerű szurdokai 
vagy a lillafüredi vízesés impozáns zuha-
taga csupán pár órás autóútra találhatók 
a fővárostól.

A törökországi Pamukkalét bizonyára 
sok hazánkfia ismeri, de azt talán keve-
sen tudják, hogy hasonló mészkőkép-
ződményeket (sódombokat) csodálha-
tunk meg az egerszalóki hévízforrás 
mellett is. A mediterrán életérzés egyéb-
ként sem áll olyan messze hazánk-
tól, mint gondolnánk, ennek bizonyí-
téka a Balaton-felvidék félmediterrán 
éghajlatának köszönhető tihanyi leven-
dulás, és a lankás dombokon elterülő 
borvidékek.
A változatos természeti értékek mel-
lett hazánkban a különböző történelmi 
korok és építészeti stílusok remekművei 
is szép számmal képviseltetik magukat. 
Ezek közül kiragadva kettőt, a közép-
kori várak rajongóinak kötelező látni-
való a sziklaszirten álló Boldogkő vára, 
míg a Tudor-stílusú építészet kedvelői 
számára a nádasdladányi, angolkert-
tel körülvett Nádasdy-kastély nyújthat 
felejthetetlen élményt.

EGERSZALÓK

10 2019. MÁRCIUS 112019. MÁRCIUS

életmód



A gejzír szó az izlandi Geysir tulaj-
donnévből származik, s a név az 
írott forrásokban elsőként említett 

szökőforrást jelölte a kis szigetországban, 
így a modern európai ember számára az 
első ismert gejzír volt. Ezek a természeti 
képződmények magmatikus folyamatok 
hatására jöttek létre, és valójában forró 
vízgőzt és vizet lövellnek fel, a víz ezt 
követően visszahullik a járatokba, majd 
ismét felforrósodik és kilökődik.
A magyar gejzírek tehát valójában nem 
gejzírek, hanem karsztvizek időszakos 
forrásai, amelyek azonban szintén lát-
ványosan törnek elő a földfelszín alól. 
Persze, ehhez jókor kell jó helyen lenni!

A bükki négyes 
Ahogy a csapadékvíz leszivárog a 
Bükk mészkőfennsíkjának rétegeibe, 
utakat keres magának a karsztban. 
Mivel a következő talajréteg már a víz-
záró agyagpala, amely nem engedi át 
magán a szivárgást, a víz üregeket váj a 
puhább mészkőrétegben. Ahol mészkő 
a vízgyűjtő terület, ott általában barlang-
rendszert is találni, így van ez hazánk 
számos részén. A Bükkben is rövidebb-
hosszabb ideig kering a felszín alatt 
az elolvadt hó vagy az esővíz, hogy 
azután karsztforrásokon keresztül tör-
jön újra a felszínre. Amikor azonban hir-
telen nagy mennyiségű csapadék kerül 

Amikor elkezdődik a tavaszi hóolvadás, föld felett és alatt megindulnak 
a vizek. A magyar gejzíreknek nevezett bükki karsztforrásokból dübörögve 

törnek elő a föld alól, hogy szökőkútként kápráztassák el a kirándulókat. 
Gejzírek határon innen és túl.

Keresd a gejzírt!

Legendák lápja
Természetes gejzírek Erdélyben sincse-
nek, az itteni vulkánok azonban nem 
kevésbé izgalmas örökséget hagytak 
maguk után. A gyönyörű Szent Anna-
tótól néhány kilométerre igazi unikum  

várja a látogatókat: a Büdös-hegy 
Buffogó tőzeglápjának botanikai rezer-
vátuma, ahol majd’ 1000 méterrel a ten-
gerszint felett fapallókon vezet az út. 
A savanyúvizes ingóláp a vulkáni utó-
működés következtében feltörő gázok-
ról kapta a nevét, de a bugyborékoláson 
kívül a több méter vastag tőzegmo-
hatelepek teszik igazán lenyűgözővé a 
védett természeti értéket. 
Rövid kirándulás keretében kisgyerek-
kel is teljesíthető a Tusnádfürdő–Szent 
Anna-tó–Buffogó-láp útvonal, de szá-
molni kell azzal, hogy – különösen söté-
tedés után – sok a medve a környéken.

Gejzírhez repülővel
Valódi gejzírek csak a világ 

néhány táján találhatók, 
így Izlandon, Új-Zélandon 

és Amerikában. Észak-
Amerikában a Yellowstone 
Nemzeti Park büszkélked-

het a világ geotermikus látvá-
nyosságainak több mint a felé-

vel, a Yellowstone vulkánnak 
köszönhetően a jókora terü-
leten összesen tízezer gejzír 
és meleg vízű forrás tör elő  

– ám medvéből szintén 
akad bőven arrafelé is!

a rendszerbe – leginkább március-ápri-
lisban –, akkor kitörnek a bükki „gejzí-
rek”: a két Vöröskő-forrás, a Fekete-len 
és az Imó.

A leglátványosabb
Elhelyezkedésénél fogva az alsó 
Vöröskő-forrás telik meg a legha-
marabb vízzel, így korábban kezd el 
működni a többinél, ráadásul akár két 
méter magas szökőkút formáját is ölt-
heti. A hetvenes években még a víz-
gyűjtő medence törmelékéből tört elő 
a karsztvíz, azonban emberi beavatko-
zás nyomán ma már egyetlen lyukon 
keresztül próbál szabadulni a felgyülem-
lett csapadék, ettől válhatott igazi látvá-
nyossággá a forrás. Megközelítése a fel-
sőtárkányi erdei vasút végállomásától, 

a Stimecz-háztól egy erdei tanösvé-
nyen lehetséges. Alapvetően a fülünkre 
támaszkodva is kereshetjük, de a víz 
folyásával ellentétes irányba haladva is 
elérhető a bükki „gejzír”.

A dübörgő
Ha továbbra is bízunk a fülünkben, az 
elvezethet a Lök-völgyi Imó-kő forrá-
sához, itt ugyanis egy részben feltárt 
barlangfolyosóból ömlik ki a karszt-
víz, amennyiben megfelelő mennyi-
ségű csapadék került a vízgyűjtő terü-
letre. Különösen izgalmas jelenség, 
hogy mielőtt megérkezik a forráshoz az 
ár, a barlang – vagyis a föld – mélyé-
ből már napokkal korábban kihallatszik 
a dübörgés-morgás. A völgy barlangjá-
ban egyébként korábban medve- és far-
kascsontokra is bukkantak a kutatók, a 
morgás azonban a vágtató karsztvíztől 
származik.

A rejtőzködők
A felső Vöröskő-forrásra és a Fekete-
lenre egyaránt igaz, hogy rövidebb 
ideig aktívak és hamarabb kiszáradnak, 

mint látványosabb társaik. A Fekete-len 
szintén a Lök-völgyben található, míg a 
felső forrás a Vöröskő-patak kiinduló-
pontja. Mivel itt általában alacsonyabb 
a szökőkút, a kijáratok megtalálása is 
kalandosabb feladat, de mindenkép-
pen megéri ezt a két karsztforrást is 
belevenni az útitervbe. A négy „gejzír” 
együttes megcsodálásához az ideá-
lis útvonal vagy Eger–Lillafüred főúton 
lévő Tamás kútjától vezet Felsőtárkány 
irányába, vagy fordítva – az útirányról 
a logisztikát mérlegelve érdemes dön-
teni, figyelembe véve a csak időszako-
san közlekedő kisvasút menetrendjét is. 
Az egész túra kb. 15 km hosszú, persze 
hosszabbítani bármikor lehet, de külön-
külön rövidebb gyaloglással is meg 
lehet közelíteni a különleges természeti 
jelenségeket.

VÖRÖSKŐ-FORRÁS

BUFFOGÓ

BUDAPEST

BÜKKI NEMZETI 
PARK

IMÓ-KŐ

FEKETE-LEN

VÖRÖS-KŐ

utazás

12 2019. MÁRCIUS 132019. MÁRCIUS



Szerettem volna 
egy nagyon ízléses, 
egy kicsit franciás, 
de közben nagyon 
amerikai vígjátékot 
csinálni.

Végre mert nagyot álmodni
Dobó Kata elsőfilmes rendezőként egy amerikai stílusú, ám csipetnyi 

franciás rafinériával megbolondított vígjátékkal, a Kölcsönlakással 
debütált. Új oldalához való viszonyán túl a színésznő a terveiről, a hazai 

filmezésről és saját kedvenceiről is mesélt.

A  R E N D E Z Ő I  S Z É K B E N :  D O B Ó  K ATA

Mióta foglalkoztatta a gondolat, hogy 
a kamera másik oldalán is kipróbálja 
magát?
Az elhatározás már régen megvolt, de 
én az a típus vagyok, aki nem feltétle-
nül megy utána a dolgoknak. Ha vissza-
tekintek eddigi életemre, akkor szinte 
mindig véletlenszerűen sodródtam bele 
a helyzetekbe. Ez nyilván az én kishitűsé-
gemből is fakad, sosem mertem nagyot 
álmodni. Így voltam ezzel a főiskolai fel-
vételinél, vagy A miniszter félrelép sze-
replőválogatásánál is, ahol az utolsó pil-
lanatig hezitáltam, hogy elmenjek-e rá.

A rendezéssel is így volt elsőre? 
Bizonytalankodott?
Igen. Eredetileg dokumentumfilmek-
kel szerettem volna indítani. Nagyjából 
azt a vonalat akartam képviselni, amit 
az On the Spot készítői csinálnak.  
Természetesen ez még nem múlt idő, 
továbbra is nagyon foglalkoztat az 
igaztörténet-mesélés.

Ehhez képest a vígjáték azért erősen 
más irány.
Így van, de bármennyire könnyű-
nek tűnik is, ez egy nagyon nehéz 
műfaj. Játszani és rendezni is nehéz. 
Tulajdonképpen egy zenemű: ha nem 
jön ki a ritmus, akkor nem működik 
a poén. Egy matematikai képlet, aminek 
már a forgatókönyvben is tükröződnie 
kell. Persze aztán rengeteget tesz hozzá 
az, ahogyan fölvesszük, illetve a vágás, 
a zene és a hangeffektek kiválasztása. 
A filmezés tulajdonképpen egy manipu-
latív dolog, de ez a szép benne. Nem 
olyan, mint a színház, ahol az ember rög-
tön megkapja a reakciót és linearitásá-
ban játssza el a történetet. Színészként 
egyébként ez utóbbi jóval könnyebb, 
mint egyszer csak a semmiből meg-
ugrani egy jelenetet, aminek még nem 
tudod az elejét, mert azt még nem vet-
tétek föl.

Hogy ne csak általánosságban beszél-
jünk: mit tudhatunk a Kölcsönlakás 
forgatókönyvéről?
Ugyanaz írta, aki a darabot is átdolgozta: 
Búss Gábor Olivér, aki nem volt köny-
nyű helyzetben már a színdarabnál sem, 
mivel elég avítt volt. A 60-as években 

íródott, és a történet szerint a félreérté-
seket az okozza, hogy nincs a telefonké-
szülékben vonal. Ez persze ma már értel-
mezhetetlen, hiszen a tárcsás telefonra 
sokan már nem is emlékeznek. Ki  kel-
lett nyitnunk tehát a filmet, más proble-
matikákat adtunk neki, és kicsit komo-
lyabban vettük a karakterfejlődéseket is. 
Szerettem volna egy nagyon ízléses, egy 
kicsit franciás, de közben nagyon ameri-
kai vígjátékot csinálni.

Függ a film sikerétől és fogadtatá-
sától, hogy folytatja-e a rendezői 
vonalat?
Azt hiszem, nem. Nagyon sok történet 
van még bennem, amit el szeretnék mon-
dani. Annyira elkapott a gépszíj és olyan 
jól éreztem magamat a forgatáson, hogy 
folytatni szeretném. Valahogy olyan jól 
ment nekem az emberekkel való kom-
munikáció. Jó hangulat volt végig, 
mégis minden munkát befejeztünk, amit 
aznapra terveztünk. Ehhez nyilván fon-
tos, hogy jó csapatot válogass magad 
köré, de talán az is számít, hogy hosszú 
ideje vagyok a szakmában.
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Biztosan az is sokat segített, hogy szí-
nésznőként pontosan át tudta érezni, 
mi zajlik a színészekben.
Igen, ez nagy plusz volt, a színészek 
emlegették is, hogy egészen máshon-
nan közelítettem hozzájuk.

És mi a helyzet az elsőfilmes rendező-
ként átélt kihívásokkal?
Voltak, de nem ragadtak meg a fejem-
ben, mert mindegyiket pikk-pakk meg-
oldottuk. Ez köszönhető a csapatnak, és 
annak, hogy egy fantasztikus producer, 
Sárosi Mónika állt mellettem. Nagyon jól 
kiegészítettük egymást: én abszolút hát-
radőlhettem, és foglalkozhattam a film 
művészeti részével, míg ő minden mást 
megteremtett, és adott esetben meg is 
oldott. Így nekem tényleg csak azokat 
a kérdéseket kellett fixálnom, amelyek 
a színészekhez, a forgatáshoz és a napi 
szintű munkához kapcsolódtak.

Most, hogy már „a másik oldalt” is 
ismeri, mit gondol, van a magyar víg-
játékoknak valamilyen jellegzetessé-
gük, amiktől a hazai közönség szá-
mára szerethetővé válnak?
Nem, szerintem ez ízlés- és rendező-
függő. A Valami Amerikát nem lehet 
összehasonlítani a Csak szex és más 
semmivel vagy az Üvegtigrissel – mind-
egyik teljesen különböző stílust képvi-
sel. Mindegyiknek van létjogosultsága, 
és mindegyik megtalálja a közönségét. 
És most csak azokat említettem, ame-
lyek rekordnézőszámot értek el; a Csak 
szex és más semmi, az Üvegtigris vagy 
a Valami Amerika első részei még olyat 
produkáltak, ami ma már elérhetetlen. 
Magyarországon szeretnek skatulyákat 

húzni és kategorizálni, de valójában nincs 
olyan, hogy művészfilm vagy közönség-
film. Van ellenben jó film és rossz film.

A forgatókönyv azért sok mindent 
meghatároz…
Rossz forgatókönyvből nem lehet jó fil-
met csinálni, ellenben még egy jó for-
gatókönyvből is lehet rosszat. Persze 
ahhoz azért kell érzék, hogy valaki fel-
ismerje, melyik a jó.

Magyar filmes berkekben mintha pon-
tosan ez történne mostanság. Mintha 
megfordult volna a világ az utóbbi 
években, sorra jönnek ki a jobbnál 
jobb filmek, nyerik a díjakat…
A Filmalap létrehozásával új lendüle-
tet, hatalmas támogatást kapott a hazai 
filmgyártás, született egy nagyon erős 
forgatókönyvírói bázis és az elbírá-
lás is komolyabb lett. A Filmalap a for-
gatókönyvekre koncentrált, és amiben 
látott fantáziát – műfajtól függetlenül –,  

annak minden segítséget megadott, 
és végigkísérte a folyamatot egészen 
a bemutatóig.

A vígjátékoknál maradva: van szemé-
lyes kedvence?
Talán a Csak szex és más semmi. Amikor 
megnézem, a mai napig el tudok vonat-
koztatni attól, hogy része vagyok, és 
külső szemlélőként is nagyon szórakoz-
tatónak tartom. Minden más filmemet 
nagyon kritikusan tudom szemlélni, sok 
szempontból.

És ha nem csak magyar filmekben 
gondolkodunk?
Lehet, hogy meg fog lepődni, de az 
egyik kedvenc filmem az Amerikai his-
tória X (egy amerikai munkásosztály-
béli neonáci testvérpár sorsát bemu-
tató filmdráma – a szerk.). Van benne 
egy részlet, amit valójában sosem for-
gattak le, és sokáig úgy gondolja az 
ember, hogy biztosan csak kivágták, 

kevesebben is járnak moziba, és sok-
szor az ilyen filmek adják meg azt a jó 
érzést, amire vágynak.

Ön érzett ilyesmit mostanában?
A Csillag születik nagyon meghatott. Úgy 
tűnik, egy ilyen témához negyedszer is 
hozzá lehet nyúlni. Bradley Cooper és 
Lady Gaga fantasztikusan játszanak. 
Egyébként nagy könyvfaló vagyok, és 
ha van irodalmi alapja egy filmnek, akkor 
azt szoktam előbb elolvasni. Nagyon 
kevés filmnél érzem azt, hogy megüti 
a könyv színvonalát, de például A lét 
elviselhetetlen könnyűsége ilyen volt. 
És az Üvöltő szelekből Laurence Olivier 
főszereplésével készült fekete-fehér 
mozi is van olyan kemény, mint a forrás-
ként szolgáló Emily Brontë-könyv. A lány 
a vonaton csalódás volt, holott a köny-
vet nagyon szerettem, és Emily Blunt is 
jól látszott a filmben, a végeredmény 
mégsem volt elég misztikus és izgal-
mas. Az viszont nagyon örömteli fordu-
lat, hogy legyen szó könyvadaptációról 
vagy saját történet megfilmesítéséről, 
a hazai nézők visszataláltak a magyar 
f ilmekhez. Számomra külön felemelő 
érzés, hogy rövid időn belül, a Nyitva 
és a BÚÉK után a Kölcsönlakással én 
lehetek a harmadik női rendező, aki új 
magyar romantikus vígjátékkal csábítja 
a mozikba a közönséget.

mert olyan durva volt, de nem. A rendező tudta, hogy 
a hanghatásokkal és a következő képkockákkal eléri, 
hogy a hiányzó részletek fejben összeálljanak.

Valahol ez is a film feladata: gondolkodásra 
serkenteni.
Egyetértek és hozzáteszem, hogy szórakoztatni is. 
Nagyon fontosnak tartom a filmművészetet az ember 
életében, hiszen mély nyomokat tud hagyni. A legköny-
nyebb út a közönséghez szerintem egyébként a víg-
játék műfaja. Az embereken nagyon sok nyűg van, 

Dobó Kata
1974-ben született Budapesten, Kovács 
Katalinként. Karrierje modellkedéssel 
indult, majd egy sikeres szereplőválogatás 
után kanyarodott a filmipar felé. A minisz-
ter félreléppel vált igazán híressé, a film 
producere Andy Vajna volt. Az ő javasla-
tára vette fel a Dobó Kata nevet, hogy kül-
földiek számára is kiejthető legyen. Kata 
felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti 
Főiskolára, később az Egyesült Államokba 
utazott és Hollywoodban tanult színész-
mesterséget. Olyan magyar sikerfilmek-
ben játszott, mint A miniszter félrelép, 
az Ámbár tanár úr, a Szabadság, sze-
relem, a Csak szex és más semmi vagy 
a Halálkeringő, de külföldi alkotásokban, 
illetve a hazai színházak darabjaiban is 
volt alkalma megcsillogtatni a tehetségét. 
Kislánya, Szofi 2012-ben született.

Kölcsönlakás
Ray Cooney és John Chapman 

azonos című színdarabjának 
filmes adaptációjában egymást 
követik a váratlan helyzetek és 
a félreértések, amint két férj és 

feleségeik, valamint a címben 
szereplő lakás felújításán dolgozó 

dizájner egymás tudta nélkül 
szerveznek szerelmi légyottot 

ugyanarra a helyszínre. 
Főszereplők: Haumann Máté, Klem 

Viktor, Martinovics Dorina, Balla 
Eszter, Oroszlán Szonja, Szabó 

Simon, Kiss Ramóna, Fehér Tibor 
és Kopek Janka.

Nagyon sok 
történet 
van még 
bennem, amit 
el szeretnék 
mondani.

címlapsztori
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Komédiából jeles

Hyppolit, a lakáj
1931, rendezte: Székely István

Kevés olyan hazai filmtörténeti írás, vagy a legjobb 
magyar filmeket összeszedni igyekvő lista van, amely 
nem a Hyppolittal kezdődik. Székely István filmje a 
második egész estés magyar hangosfilm volt, nép-
szerűsége pedig a mai napig töretlen: aranyköpései 
(„A hagymához hagymát eszek!”), dalai („Pá, kis ara-
nyom, pá”) és színészei (Csortos Gyula, Kabos Gyula, 
Jávor Pál) is a nemzeti kultúránk részei. A Hyppolittal 
a magyar vígjáték nevet és rangot kapott – erről 
ismertek minket külföldön, és a magyar nézők is évti-
zedekig a Hyppolit-élményt keresték, ha magyar víg-
játékra ültek be. Helyzetkomikumai mellett a filmet 
finom társadalomkritikája teszi emlékezetessé: egy-
szerre állítja pellengérre a kor újgazdagjait és a feu-
dális rendszer maradványaihoz ragaszkodókat.

Valami Amerika
2001, rendezte: Herendi Gábor

„Végre valami!” – örvendeztek a kritikák a filmnek, 
mellyel eredeti végzettségét feladva Herendi Gábor 
végérvényesen felcserélte a fogorvosi széket a ren-
dezőivel. Herendi talán az egyetlen magyar blockbus-
ter-rendező: debütálása óta szinte mindegyik filmje 
kasszasiker, amerikai látványvilággal, ismert színé-
szekkel és profi reklámkampánnyal körítve. A Valami 
Amerikában tökéletesen ötvözte a karakter- és pár-
beszédalapú nyugati vígjátékokat a magyar komé-
diák örökségével. Hosszú évek óta nem láthattunk 
a mozikban olyan jól megírt vicceket és szerethető, 
hús-vér karaktereket, mint a Valami Amerikában. Meg 
is lett az eredménye: a Valami Amerika mindhárom 
része rajta van a rendszerváltás utáni legnézettebb 
magyar filmek top 10-es listáján, melyet az első rész 
529 ezer fővel vezet.

A miniszter félrelép
1997, rendezte: Kern András és Koltai Róbert

A rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film 
nézőszámait az elmúlt évek olyan kasszasikerei, mint 
a Kincsem vagy A viszkis meg sem tudták közelíteni. 
A miniszter félreléppel vett repülőrajtot Andy Vajna 
hazai filmes tevékenysége – az ő víziója volt, hogy 
egy tízmilliós országban is lehet pénzügyileg sikeres 
mozit készíteni. Igaza lett. A film Dobó Katából sztárt 
csinált, Kern és Koltai ázsiója pedig tovább emel-
kedett. Az angol bohózatból adaptált, de a magyar 
vígjátékhagyományokra épülő alkotásra 662 ezren 
voltak kíváncsiak. Ennél 1997-ben egyetlen film volt 
nézettebb: Az elveszett világ: Jurassic Park. Egy 
évvel később Koltai és Dobó az Ámbár tanár úrban 
álltak össze ismét – arra is több mint 200 ezren vol-
tak kíváncsiak.

Macskafogó
1986, rendezte: Ternovszky Béla

Sokak számára a magyar animációs film még min-
dig egyet jelent a Macskafogóval. Nem véletlenül: 
a Ternovszky Béla – Nepp József páros valami olyat 
alkotott, ami egyedi és megismételhetetlen. A film 
minden olyan eleme, amit ma annak zsenialitása-
ként ünneplünk, akár visszafelé is elsülhetett volna: 
egy rakás műfajt parodizál a gengszterfilmtől kezdve 
a kalandfilmen át a sci-fiig, csakhogy az ezekhez ala-
pul vett hollywoodi példák akkor még közel sem vol-
tak olyan ismertek itthon. Humora annyira összetett, 
hogy a legtöbb poén csak többszöri megtekintésre 
esik le; ráadásul mese volta ellenére legalább annyira 
szól a  felnőtteknek, mint a gyerekeknek. Hogy végül 
mindez – sőt sokkal több is – bejött a Macskafogónak, 
azt közel másfél millió nézője, az állandó tévés ismét-
lések és 2007-es folytatása is bizonyítja.

Mi, magyarok szeretünk nevetni, olyannyira, hogy a hazai filmtörténetben többször  
is előfordult, hogy a komédia jelentette az egyedüli biztos sikert a mozikban.  

Íme, a legnépszerűbb magyar vígjátékok a kezdetektől napjainkig.

A tanú
1969, rendezte: Bacsó Péter

„Magyar narancs”, „Az élet nem habostorta”, „Kinyír-
juk Dezsőt” – csak néhány kifejezés a filmből, ame-
lyek ma már a mindennapi beszédünk részei. Bacsó 
Péter szatírájának – amely minden idők egyik legtöb-
bet idézett magyar filmje – nemcsak cselekménye 
árul el sokat a XX. századi magyar történelemről, de 
a film sorsa is. A forgatást menet közben állították le, 
és arra kötelezték az alkotókat, hogy hozzák „politi-
kailag egyensúlyba” a sztorit – majd az elkészült film 
dobozba került és tíz évig be sem mutatták. 1979-ben 
is csak azért kerülhetett a mozikba, hogy a párt így 
vegye elejét annak, hogy Bacsó alkotását külföldön 
mutassák be először a betiltott filmek fesztiválján. 
A szatíra ma igazi kultfilm, Pelikán József gátőr meg-
próbáltatásainak történetéhez generációról generá-
cióra visszatérnek a nézők.
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pezsdítő tavaszköszöntők

Greer Hendricks – Sarah Pekkanen

…és én téged el nem hagylak
Alexandra Könyvesház

A lány a vonaton és a Holtodiglan című könyvek kap-
csán felkapott „domestic noir” műfaj szerelmesei szá-
mára kihagyhatatlan könyvben két New York-i nő 
életét követhetjük nyomon. Az egyik a harmincas éve-
iben járó feleség, a másik egy huszonéves lány, aki-
ért a férj éppen elhagyni készül a feleséget. Az egyik 
élete katasztrófának tűnik, a másiké tökéletesnek. Ám 
a látszat csal, és a regény végére szertefoszlik min-
den elképzelésünk, amit a szereplők motivációiról fel-
építettünk. A történetet hamarosan a mozivásznon is 
láthatjuk majd, Steven Spielberg rendezésében.

Papp László Budapest Sportaréna

Hooligans-koncert
március 16., 19.00

Látványban is nagyon erős rockkoncertnek ígérkezik 
a Hooligans fellépése, a magyar együttes három év 
után tér vissza ismét az Aréna színpadára. A banda 
minden eddigi albuma aranylemez lett, de a tripla pla-
tinalemezes korongról is hallhatunk majd slágereket. 
Királylány, Félember, Legyen valami – csak néhány 
cím, amelyek refrénje minden jó buliban felhangzik.

A film- és könyvkülönlegesség, színházi premier, könnyű- és komolyzenei 
kikapcsolódás mellett a márciusi programpalettán már kültéri esemény is felbukkan.

Dumbó
Bemutató: március 28.

Az élő szereplős Dumbó Tim Burton rendezésében, 
Colin Farrell-lel és Danny DeVitóval a főszerepekben 
igazi csemegének ígérkezik. A Disney klasszikusából 
készült nagyívű kalandfilm látványvilága a számítógé-
pes animációt a valódi szereplőkkel és helyszínekkel 
kombinálja, életre keltve ezáltal a kedves gyerekkori 
emlékeket felidéző rajzfilmklasszikust.

Hallgasd útközben is!
Leander kills 
Luxusnyomor

990 Ft
Keresd a kijelölt MOL 
töltőállomásokon!

programok
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Szegedi Nemzeti Színház (Kisszínház)

A gyilkos
Bemutató: március 22.

A színpadi road movie-ként definiált darab 
egy fiatal orosz forgatókönyvíró, Alexandr 
Molcsanov művéből készült. Két főiskolai 
diák kétségbeejtő és egyben komikus meg-
próbáltatásait mutatja be, akik a kollégium 
vezéralakjától való félelmüktől hajtva min-
dent megtesznek annak érdekében, hogy 
a felhalmozott kártyaadósság kifizetésére 
pénzt teremtsenek. Minden afelé mutat, 
hogy talán az az egyetlen esélyük, ha meg-
ölnek valakit.

Pécs, Liszt Ferenc Hangversenyterem

Benjamin Schmid-hangverseny
március 11.

Benjamin Schmidet korunk legnagyobb 
hegedűművészei között tartják számon. 
Széles repertoárján keresztül szólista tudá-
sát csodálhatjuk meg, de jazzimprovizációi 
is varázslatosak. Az általa leginkább kedvelt 
hegedűversenyeket nem akármilyen hang-
szerrel játssza a művész: az „ex Viotti 1718” 
jelzéssel nyilvántartott Stradivarit az osztrák 
nemzeti bank bocsátja a rendelkezésére.

Debrecen, II. János Pál pápa tér

IX. Rotary Futófesztivál
március 31.

Amatőr és profi futók számára egyaránt 
nagyszerű tavaszindító program a Rotary 
Futófesztivál, amelyen főleg a hosszútávfu-
tás kedvelőire számítanak. A teljes maratoni 
távon egyéniben és ötfős váltóban egyaránt 
indulhatnak a jelentkezők, de lesz háromne-
gyed-, fél-, negyed- és minimaraton is. A ren-
dezvényen kerekesszékes és handbike-os 
indulók is megmérettethetik magukat.

programok
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MÜPA – Fesztivál Színház
2019. március 14. csütörtök, 19:00

Black to Say Silence
–Sötét, csönd– 

Győri Balett

www.tancszinhaz.hu
zöld szám: (06 80) 10 44 55



A hosszú, hideg hónapok után testünk és lelkünk is éhezik egy kis 
frissességre. Néhány szál virág nemcsak otthonunk dísze lehet, 

hanem tavasztól őszig a tányérunkra is kerülhet belőlük.

Boruljon virágba 
a tányérunk!

Hozzávalók: 
•  8 db cukkinivirág
• 300 g ricotta
• 100 g kukoricaliszt
• 100 g búzaliszt
• 150 ml jéghideg víz
• 1 nagy csokor bazsalikom
• néhány szál kakukkfű
• 100 ml olívaolaj
• 50 g kesudió
• semleges ízű olaj a sütés-
hez (pl. napraforgó, repce)
• só, bors

Zöldfűszeres cukkinivirág

A ricottát sóval, borssal és az apróra 
vágott kakukkfűvel ízesítjük, majd 
óvatosan megtöltjük vele a cukki-
nivirágokat. A kétféle lisztet csomó-
mentesre keverjük a vízzel, szük-
ség esetén adagolunk még hozzá 
– a cél az, hogy palacsintatészta-
sűrűségű masszát kapjunk. Az olajat 

felhevítjük, a töltött cukkinivirágo-
kat a lisztes masszába mártjuk és 
néhány perc alatt ropogósra süt-
jük, majd frissen tálaljuk. A bazsali-
komot, az olívaolajat és a kesudiót 
sóval és borssal pépesre őröljük, az 
így kapott zöldfűszeres mártogatóst 
külön tálban kínáljuk.

Pezsgős bodzás sorbet

Hozzávalók: 
•  700 ml pezsgő
•  250 ml bodzaszörp
•  1 citrom leve
•  1 friss bodzavirág

Hozzáadjuk a pezsgőhöz a bodza-
szörpöt és a citrom kifacsart levét, 
majd fagyasztóba tesszük az így 
elkészült keveréket. Ahogy elkezd 
megdermedni, félóránként átkever-
jük az egészet botmixerrel, míg sely-
mes állagot kapunk. A kész sorbe-
tet tálaláskor friss bodzavirággal 
díszítjük.

gasztro
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Orgonahabos briós

Hozzávalók: 
•  300 g búzaliszt
•  30 g cukor
•  30 g vaj és egy kevés a formákhoz
•  20 g friss élesztő
•  2 tojás
•  150 ml tej
•  1 citrom héja
•  400 ml tejszín
•  1 friss orgonavirág
•  50 g porcukor
•  só

A megtisztított, megmosott orgonavirágokat 
adjuk hozzá a tejszínhez és minimum fél napon át 
áztassuk hűtőszekrényben. Majd szűrjük le és a 
porcukorral verjük habbá. A tejet langyosra mele-
gítjük, hozzáadunk egy kanál cukrot és az élesz-
tőt. Néhány perc alatt felfuttatjuk. A liszthez kever-
jük a maradék cukrot, a citrom héját, egy tojást, a 
puha vajat, egy csipet sót, végül az élesztős tejet. 
Sima tésztát dagasztunk belőle, és hagyjuk egy 
órán át kelni. Újra átgyúrjuk, 3-4 centi átmérőjű 
gombócokat formázunk belőle, kivajazott briós-
formákba tesszük, ahol ismét pihentetjük fél órán 
át. Végül megkenjük a tetejüket felvert tojással, 
és 180 fokos sütőben 25 perc alatt készre sütjük. 
A kihűlt brióst az orgonás tejszínhabbal tálaljuk.

Levendulás panna cotta

Hozzávalók: 
•  1 liter 30%-os tejszín
•  300 ml zsíros tej
•  4 zselatinlap
•  50 g cukor
•  1 rúd vanília kikapart magjai
•  15 szál levendula, plusz néhány 

szál a díszítéshez
•  néhány csipet fahéj

A zselat inlapokat negyedórára 
hideg vízbe áztatjuk, a tejet és a 
tejszínt egy lábasban elkeverjük 
a cukorral, a vaníliamagokkal és 
beleszórjuk a levendulát. Forrásig 
melegítjük, levesszük a tűzről, majd 
hozzáadjuk a zselatinlapokat. Ha 
maradéktalanul feloldódtak, poha-
rakba vagy kisebb üvegedényekbe 
szűrjük a tejszínes keveréket . 
Hagyjuk kihűlni, míg meg nem der-
med, végül fahéjjal és friss levendu-
lával tálaljuk.

gasztro
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MEGRENDELÉS: HAMUESGYEMANT.HU/ELOFIZETES
További információ az elofizetes@hamuesgyemant.hu e-mail címen  

vagy a +36 20 441 4011-es telefonszámon. Megrendelési és fizetési határidő: 2019. április 10.  
Az előfizetés magában foglalja a belföldi kézbesítés díját. * Az éves előfizetés négy lapszámot tartalmaz.

„A rossz hír,  
hogy repül az idő. 
A jó hír, hogy te 
vagy a pilóta” 

Michael Altshuler

Előfizetése mellé  
most kedvezményesen  

juthat hozzá a Hamu  
és Gyémánt 2019-es,  

Minden nap számít  
című okosnaptárához.

2006forintért

FIZESSEN ELŐ A HAMU ÉS GYÉMÁNT  
MAGAZINRA EGY ÉVRE!*
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frissülj nálunk!
Ha egy jó teára vágysz, a MOL 
töltőállomások kínálatát is 
érdemes átböngészned.

Forró tea
299 Ft/db-tól

Kik teáznak  
a legtöbbet?
A legtöbb tea Kínában és 
Indiában készül, ahonnan a 
világ minden tájára szállítanak. 
De mely nemzeteknél a legna-
gyobb a fejenkénti fogyasztás? 
Egy 2016-os felmérés szerint 
a lista így alakul:
1. Törökország
2. Írország
3. Egyesült Királyság
4. Irán
5. Oroszország
6. Marokkó
7. Új-Zéland
8. Egyiptom
9. Lengyelország
10. Japán

választásaink során egyre komolyab-
ban vesszük azt is, honnan származik az 
adott készítmény.

Teát is csak tudatosan
Az egészségtudatos életmód nemcsak 
a sporthoz és a táplálkozáshoz való viszo-
nyunkra van nagy hatással, hanem arra 
is, hogy mivel csillapítjuk a szomjunkat. 
A cukros üdítők helyett egyre többen 
választják az úgynevezett funkcionális 
teákat, amelyek alapvető élettani hatá-
saik mellett az egészségre is pozitívan 
hatnak. Idetartoznak a különféle gyógy-
teák, az ún. probiotikus teák és a főze-
tek is, amelyek megelőzésre, az immun-
rendszer erősítésére, stresszoldásra, de 
bizonyos egészségügyi problémák eny-
hítésére, például gyulladáscsökkentésre 
is szolgálnak.

Veggie teák
Talán meglepően hangzik a kifejezés, 
pedig a növényi étrend térhódításával  
az úgynevezett Veggie teák, vagyis 

A kávé forradalma mellett az utóbbi 
években egyértelműen reneszán-

szát éli a teázás is. A hagyományos teák 
hívei szerint egy jó tea megnyugtató, 
édes és krémes, míg a modern teafo-
gyasztók azt szeretik, ha italuk – mind-
amellett, hogy egészséges – színes és 
az érzékeikre is hat. Ez is mutatja, hogy 
ma már sokkal bátrabban lépünk ki az 
egyszerű filteres fekete tea bűvköréből, 
merészebben kísérletezünk a külön-
féle szálas, keleti és gyógyteákkal is, és 

Az év teatrendjei 
Gasztrotrendek jönnek és mennek, ám a tea örök. De milyen típusok és ízek most 
a legnépszerűbbek? Fogj egy bögrét, és böngészd át 2019 nagy várományosait!

zöldségalapú teák is egyre népszerűb-
bek lettek. Ezekben a teákban valami-
lyen klasszikus teaalapanyagot, mint 
az alma vagy a csipkebogyó, különféle 
zöldségekkel és fűszerekkel, mondjuk 
céklával, bazsalikommal vagy paradi-
csommal párosítanak. Bizarrnak tűnhet, 
de valójában egészen különleges és 
pikáns ízek születnek ezekből a kombi-
nációkból. Érdemes kipróbálni!

Izgalmas aromák
A merészebb fogyasztók örömére bővül 
az erősebb, aromás teák kínálata is, rea-
gálva azon tendenciára, mely szerint a 
teázók egyre nagyobb százaléka érzi 
kevésnek a klasszikus teák édességét. 
Cukrot ugyanakkor nem akarnak fogyasz-
tani, így vélhetően ezért választják egyre 
többen az olyan rendhagyó ízeket, mint a 
vanília, a fahéj, a csillagánizs vagy a rum. 
Ha szeretnéd megtapasztalni a tea valódi 
aromáját, mindenképp ízesítés nélkül kós-
told meg ezeket a különlegességeket!
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Fresh Corner
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Az akció 2019.03.01 - 2019.03.31. között, illetve a készlet erejéig tart! 
Az ajánlatban a pénzbedobós italautomatákban vásárolt kávék nem vesznek részt.

Márciusban    
minden friss kávé 

2X annyi
multipontot ér!

3990 Ft
NOKIA 105DS

HASZNÁLD
SZABADON!

2019. 03. 01 – 2019. 03. 31 
Részletek a kijelölt MOL töltőállomásokon
és a www.mol.hu weboldalon.

1990 Ft
DOMINO FIX EXTRA

¦  1 db Domino Quick SIM-
egységkártya

¦  40 perc lebeszélhetőség minden 
belföldi irányba

¦  500 MB adatforgalom belföldi 
mobilinternetezéshez

¦  180 nap rendelkezésre állási idő

¦  1 db Domino Quick Extra SIM-
egységkártya

¦  80 perc lebeszélhetőség minden 
belföldi irányba

¦  1 GB adatforgalom belföldi 
mobilinternetezéshez

¦  180 nap rendelkezésre állási idő

DominoFixExtra_SIM_MOL_210x146_2019marc.indd   1 2019. 02. 06.   15:06



Francia és holland 
győzelem a Freshhh 
diákvetélkedőn
Több mint hetven ország ezer 
csapata versengett 

A MOL a 12. alkalommal rendezte  
meg az évek óta sikeres Freshhh  
diákvetélkedő döntőjét Százhalom-
battán. Az egyetemi hallgatóknak 
szóló nemzetközi online versenyen 
a résztvevők egy-egy integrált olaj-
ipari vállalat irányítását modellez-
ték. A háromfős csapatoknak napi 
szinten kellett döntéseket hozniuk 
olyan témákban, mint a területfej-
lesztési projektek, finomító építése, 
kiskereskedelmi hálózat létreho-
zása vagy a legjobb termékportfó-
lió kialakítása.

Felavatták az új MOL Arénát
Szlovák bajnoki rangadóval debütált  
az új stadion

Elkészült a 12 700 férőhelyes dunaszerdahelyi 
MOL Aréna, amely otthont ad a Szlovákiában és 
Magyar országon egyaránt népszerű dunaszerda-
helyi FC DAC 1904 labdarúgóklubnak. A stadiont 
egész napos programsorozattal, valamint az FC 
DAC 1904 és az ŠK Slovan Bratislava közötti szlo-
vák bajnoki rangadóval avatták fel. A most elkészült 
MOL Aréna alkalmas női Európa- és világbajnok-
ság, férfi-Európa- és világbajnokság csoportmérkő-
zései, Európa-liga-csoportmérkőzések és selejte-
zők, Bajnokok Ligája-csoportmérkőzések, valamint 
az U21 és az alatti korosztályos nemzeti válogatott 
csapatok világbajnokságának megrendezésére is.
A nyitómeccsen telt ház, őrületes hangulat és 
bő 12 ezer szurkoló fogadta a csapatokat a MOL 
Arénában. A csúcsrangadón az első helyen álló 
Slovan Bratislava egygólos győzelmet aratott 
a dunaszerdahelyi csapat fölött.

A megmérettetésre összesen 1000 
csapat nevezett a világ több mint 
70 országából, ami bizonyítja, hogy 
az esemény immár nemzetközi szin-
ten is fogalommá vált az iparágban.
A döntőben a hat legjobb nemzet-
közi csapat mérkőzött meg a fődí-
jért. A kihívásokkal teli küzdelem-
ben végül a francia Road to Buda 
és a  holland Snelle Planga nevű 
csapatok holtversenyben győztek. 

A harmadik helyen a francia The 
Oil'believable csapat végzett, a hor-
vát Godot pedig különdíjban része-
sült. Az első három helyezett 25 000 
euró összértékű díjjal gazdagodott.
A program 2007-es indulása óta 
a vállalat több mint 120 korábbi 
Freshhh-résztvevőt vett fel, közü-
lük azóta többen is magas szintű 
szakértői és vezetői pozícióban 
dolgoznak.

MOL-hírek
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OPEL JUBILEUMI
SUV MODELLEK
Válasszon kíváló ár-érték arányú jubileumi 
SUV modelleink közül!
www.opel.hu

NÉMET MINŐSÉG. MINDANNYIUNKNAK.

*  Az ár kedvezményes ajánlott bruttó fogyasztói ár és a készlet erejéig érvényes. Az akció 2019. január 1. – március 31. között, az akcióban részt vevő Opel márkakereskedésekben megrendelt 
autókra érvényes. Az Opel Southeast Europe Kft. és az akcióban részt vevő Opel márkakereskedések fenntartják a jogot az ajánlatok megváltoztatására, illetve visszavonására. Részletek 
és konkrét árajánlatok az akcióban részt vevő Opel márkakereskedéseknél elérhetők. A 4 550 000 Ft-os kedvezményes ár a Crossland X 1.2 l-es, 81 LE-s Best felszereltségű modell vásárlása 
esetén, március 31-ig érvényes.

A modell átlagfogyasztása (vegyes) 4,7–7,2 l/100km, CO2 kibocsátása 123–162 g/km. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok tájékoztató jellegűek és az egyes modellek 
összehasonlíthatóságát szolgálják. Az üzemanyag-fogyasztási és a CO2-kibocsátási értékek alakulását a jármű jellemzőin túl számos más tényező is befolyásolja (pl. a vezető magatartása,
forgalmi viszonyok, útminőség, időjárási körülmények, a jármű terhelése, műszaki állapota, a gumiabroncsok és az üzemanyag minősége, a klímaberendezés használata). Emiatt az Opel a 
megadott adatok és a tényleges fogyasztás közötti esetleges eltérésből eredő felelősségét kizárja. Részletekért tekintse át tájékoztató anyagunkat, mely minden márkakereskedésben elérhető.

A képen extraként választható, feláras felszerelés is látható. A képen látható autók illusztrációk.

**  A minden járműhöz kínált 5 év garancia 2+3 év kiterjesztett garanciát takar, legfeljebb 100 000 km futásteljesítményig. A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú 
teljes jótállás. A Meghosszabbított Jótállás időtartama az új járművekre vonatkozó alap gyártói 2 éves, korlátlan futásteljesítményre szóló jótálláson felül, annak végétől kezdődően 3 évig, 
de legfeljebb 100 000 km futásteljesítmény eléréséig (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb) terjed ki.

OPEL CROSSLAND X MÁR

4 550 000* FT-TÓL
5 ÉV GARANCIÁVAL**

0000_120Years_3erRange_GRANDLANDX_PM_SP_210x297_HU_V03.indd   1 20.02.19   15:19



Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!
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Finest
(0,7 l)

–1000 Ft

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

A kupon 1000 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható meg 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: 2019. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.



Viwa vitaminvíz
(0,5 l, többféle)

–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít az aktuális fogyasztói árból. Egy kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak kész-
pénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem 
váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Cherry Queen
(125 g)

–250 Ft

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

A kupon 250 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak 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: 2019. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.



Telekom Domino 
Fix Extra Quick 
Sim Csomag
–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: 2019. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Csirkemájas 
és marhahúsos 
Bourekas
–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal két 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: 2019. 03. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Red Bull energiaital
(0,25 l, többféle)

2 db vásárlása esetén 

429 Ft/db
1716 Ft/l

M&M's
(128 g és 150 g, többféle)

899 Ft
7023 Ft/kg, 5993 Ft/kg

Topjoy H
2
O

(0,4 l, többféle)

2 db vásárlása esetén 

199 Ft/db
498 Ft/l 

POKKA
(0,24 l, többféle)

2 db vásárlása esetén 

399 Ft/db
1663 Ft/l

CHIO STICKLETTI
(80 g, 85 g, 100 g, többféle)

329Ft/db
4113 Ft/kg, 3871 Ft/kg,  

3290 Ft/kg

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.
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KUPON- 
AKCIÓ!

Armor All törlőkendő
(többféle)

799 Ft/db

Corny
(40, 50 g, többféle)

2 db vásárlása esetén 

249 Ft/db
6225 Ft/kg, 4980 Ft/kg

San Bendetto Zero
(0,75 l, többféle)

379 Ft/db
505 Ft/l

MOL-akciók
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Szenvedélye a sebesség
Az olimpiai bajnok Mikaela Shiffrin mellett Miklós Edit a példaképe, 

de más sportolók életrajzi könyveiből is sokat merít. Tóth Zita 
alpesi sízőnk az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon elért sikere 

után az ifi-világbajnokságon is versenybe szállt.

Tóth Zita (16)
——
2018-ban az év női alpesi sízője, 
tizenkilencszeres korosztályos 
és háromszoros felnőtt magyar 
bajnok, Pass Thurn FIS-verseny,  
óriás-műlesiklás: ezüstérem, 
EYOF 2019 műlesiklás: 9. hely

„Háromévesen csatoltak először lécet a lábamra, és az első 
perctől kezdve imádtam síelni. Nem volt bennem tudatosság, 
a siklás iránti szenvedélyem dominált, de mivel sportos csa-
ládból származom, sok mindent kipróbáltam, köztük az úszást 
és az atlétikát is, mégis maradtam a sínél. A magyar síverseny-
zőknek nincs könnyű dolguk, azonban az én esetem jó példa 
arra, hogy ha valaki nagyon akar valamit, nem számít, honnan 
jött, bármilyen célt elérhet.”
Zita most már nincs híján sem a tudatosságnak, sem az elszánt-
ságnak, amire szüksége is van, hiszen a pályafutása során 

akadt kihívás bőven: az általános iskola után egy, az ottho-
nától több száz kilométerre lévő ausztriai gimnáziumba 
jelentkezett.
„Tudtam, hogy továbbra is síelni szeretnék, és a tanulás is 
fontos volt számomra, ezért nagyon örültem, hogy sike-
rült felvételt nyernem Ausztria egyik legjobb sí gimnázi-
umába Saalfeldenbe.  A család és az itthoni barátok hiá-
nya nehéz, de a sízés és a tanulás egyre jobban megy, 

köszönhetően a professzionális körülményeknek.” 
A diákok időbeosztása igen feszített, a versenyszezon 

december elejétől április végéig tart, ilyenkor két napot töl-
tenek az iskolapadban, hétvégente pedig versenyekre járnak. 
Zita a sikeres serdülő évek után ma már ifi versenyzőként a FIS – 
azaz a Nemzetközi Síszövetség – versenyein is indul, ahol pont-
rendszerrel minősítik a versenyzőket, és igen jól halad. 
„Minél kevesebb a pontod, annál jobb a helyed a rangsorban 
és a rajtlistákon, és minél előbb rajtolsz, annál simább és gyor-
sabb a pálya. Ez rengeteget számít, akárcsak a megfelelő fel-
szerelés; utóbbit számomra az idén a MOL támogatása bizto-
sítja. Szerencsére jó versenyzőtípus vagyok, mindig ki tudom 
magamból hozni a maximumot, és uralni a helyzeteket. Nem 
tudok olyan gyorsan száguldani a pályán, hogy ne akarnék 
még gyorsabb lenni.”

példakép
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MOL Tehetségtámogató Program 
Pályázz te is!
A MOL Tehetségtámogató Program Sport kategóriában várja 
azoknak a 10–18 év közötti fiataloknak a pályázatát, akik kiemelkedő 
eredményekkel rendelkeznek. A pályázaton eszközvásárláshoz vagy 
útiköltséghez lehet támogatást igényelni.
Az online pályázatok benyújtási határideje: 2019. március 31.

molalapitvany.hu

INDULJON ÉLETED
NAGY TÖRTÉNETE!
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PÖRGESD FEL KEREK TÍZESRE!
KEREK 10 LITERENKÉNT ÖTSZÖR TÖBB MULTIPONT JÁR

Az akcióban minden MOL üzemanyag (EVO 95 benzin, EVO diesel, EVO 100 benzin plus, EVO diesel
plus) tankolásakor az alap pontadáson túl extra pontokat írunk jóvá ügyfeleinknek, amennyiben 
a számlálót tízliterenként kerek értéken, két tizedesig nullára sikerül megállítaniuk minimum 30 liter, 
maximum 60 liter tankolásakor. Kerek értékek: 30,00 liter, 40,00 liter, 50,00 liter, 60,00 liter. Az extra 
jóváírt multipont a tankolt kerek literérték ötszöröse, tehát 30 liter esetén 150 extra multipontot, ... 60 
liter esetén 300 extra multipontot írunk jóvá Multipont kártyáján. Az akcióban minden ügyfelünk részt 
vesz, aki a felsorolt üzemanyagokból a megadott pontos mennyiségekben tankol, és a fi zetéskor 
Multipont kártyáját használja.

Az akció 2019. március 1-jétől március 31-éig tart.

LEGJOBB
KERESKEDŐI
PROMÓCIÓ 
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