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Kedves Olvasó!
Mindig igyekeztünk segítséget nyújtani az utazók-
nak, ezúttal azonban még egy lépéssel továbbmen-
tünk: a százezreket megmozgató pápalátogatás apro-
póján egy egész kiadványt szenteltünk Erdélynek. 
Ezen a különleges, egyre pezsgőbb vidé-
ken a tájak, a történelem, a gasztronómia 
és a legendás vendégszeretet egyaránt 
indulásra csábít. Hogy tudjuk, pontosan 
merre tartsunk, összegyűjtöttük a legfon-
tosabb tudni- és látnivalókat, a legjobb 
éttermeket, felkészültünk a med-
vére, térképes utazástervezőnk-
kel pedig egy hosszabb nyaralás-
hoz is elegendő muníciót adunk. 
És amit talán kevesen tudnak: 
töltőállomásainkkal Erdélyben is 
ott vagyunk, és várjuk az úton 
lévőket. Kellemes felfedezést! 

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Helló, erdély!
Sok sztereotípia és tévhit él az ezeréves történelme során hol 

független, hol Magyarországhoz, ma pedig már Romániához tartozó 
területről. Ezeket segítünk tisztába tenni, hogy ne legyen többé kérdés: 

Erdély igazán cool célpontja a 21. század utazójának.

Az utóbbi harminc évben a tág 
érte lemben vett Erdély, ez a mai 
Magyarországnál is nagyobb 

területű régió, számos téren dobbantott. 
Hagyjunk tehát magunk mögött minden 
aggodalmat, amikor átlépjük a határt. 
Már csak azért is, mert Románia 2007 
óta EU-tag, ennek következtében sok 
minden egyszerűbbé vált, így a határ-
átlépés is. Az átkelőknél kígyózó sorok-
nak már nyomuk sincs – kivéve, amikor 
ünnepekkor hazafelé tartanak a külföl-
dön dolgozó román állampolgárok.

Az út- és közlekedési 
viszonyokról

Egyre javul az úthálózat, és már az 
autópályák építése is megkezdődött. 
A Kolozsvár melletti hegyi pályaszakasz 
például lélegzetelállító vidéken vezet át: 
egyik oldalon a Túri-, a másikon a Tordai-
hasadékkal, ráadásul ingyenes rá a fel-
hajtás. Ne feledjük azonban a magyar–
román határ átlépése után megváltani az 
országos útadómatricát. Ezt megtehet-
jük előre interneten, SMS-ben, a határ-
állomásoknál a Vigneta feliratú üzletek-
ben, vagy a MOL-kutaknál is.
Ha kalandosabb természetűek vagyunk, 
választhatjuk a tömeg- vagy távolsági 
közlekedést is. Az intercityk és gyors-
vonatok a hazaihoz hasonló színvona-
lon működnek, ám a személyvonatok 
és a magánfuvarozók kínálta kisbuszos 

opciók esetében készüljünk nagy adag 
humorral és türelemmel – ez a műfaj még 
nem robbant akkorát, mint a régió gazda-
sági fejlődése. És, ha már kalandok: nem 
mehetünk el szó nélkül a Romániában 
dívó, finoman szólva is merész vezetési 
stílus mellett. Bár az erdélyi régióban 
valamivel jobb a helyzet, azért acélosít-
suk meg az idegrendszerünket, ha erre-
felé autózunk: fel kell készülnünk az útvi-
szonyokhoz képest indokolatlanul nagy 
sebességgel hajtó, jobbról vagy éppen 
kanyarban előző autósokra.

a magyar nyelv
Ami a magyar nyelv használatát illeti: 
a  székely-magyarok lak ta vidékek 
mellett bátran szólaljunk meg magya-
rul Torockó környékén, Kalotaszegen, 
az Érmelléken, és tulajdonképpen 
másutt is. Boltokban, vendéglátóegy-
ségekben, benzinkutakon, szálláshe-
lyeken szót érthetünk magyarul olyan 
településeken is, amelyek távolabb 
esnek az említett tömbmagyar vidé-
kektől. A székelyföldi Marosvásárhely 
és Sepsiszentgyörgy mellett a legtöbb 

Terület: 100 293 km2

Időzóna: UTC +2
Lakosság (Partiummal és 
Bánsággal): 6 789 250 fő (2011)
Magyarok aránya: kb. 18% (2011)
Hivatalos fizetőeszköz: lej 
(románul leu, ami egyébként 
oroszlánt is jelent), de 
a magyarlakta vidékeken, 
a falusi turizmusban sok helyen 
elfogadják a forintot is.
Nemzetközi hívószám: 0040
Általános segélyhívószám: 112
Sebességhatárok: megegyeznek 
a magyarországiakkal

Pontosan mit is  
nevezünk Erdélynek?
A mai értelemben vett Erdélyen azokat 
az egykor Magyarországhoz tartozó 
területeket értjük, amelyek az 1920-as 
trianoni békediktátum után Romániához 
kerültek. Megkülön böztetjük ugyanakkor 
a „külső” Erdélyt (Partium és Bánság 
keleti, nagyobb része), illetve a „belső” 
vagy „történelmi” Erdélyt (a Király-
hágón túli régiók, vagyis a Mezőség, 
a Szászföld, Barcaság és a Székelyföld). 

ARAD
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magyar Kolozsváron, Nagyváradon és 
Szatmárnémetiben él – a románsághoz 
képest más és más arányban. A telepü-
lés méretéhez képest a legtöbb magyar-
ral – a lakosság több mint 90 százaléka 
– Székelyudvarhelyen találkozhatunk. 
Ahol mégsem boldogulunk anyanyel-
vünkkel, próbálkozzunk valamelyik 
világnyelvvel vagy szótárral. A városok-
ban egyébként magasabb a nyelvtudás 
szintje, mint Magyar országon, a 45 év 
alatti lakosság igen nagy arányban tud 
angolul, és sokan beszélnek olaszul, 
franciául vagy spanyolul. 

A „közeg”
Bár a fentiek csábítóan hangzanak, egyet 
ne feledjünk: a rendőrök Erdélyben 
általában nem tudnak magyarul, még 
Székelyföldön sem, de azért meg lehet 
ér tetni magunkat velük. Cserében 
viszont semmi meglepetéssel nem szol-
gálnak, ha megállítanak, a legtöbb eset-
ben ők is ugyanazt fogják elkérni, mint 
magyarországi kollégáik: a gépkocsi 
papírjait és a személyi okmányainkat. 
Romániában nincs helyszíni bírságolás, 
ellenben egyre több a civilnek álcázott 
sebességmérő. Ha a szembejövő autós 
villant egyet, akkor tudhatjuk, hogy intéz-
kedő rendőr van a közelben.

Tájékozódás
Erdélyben Kékestető magasságú 
hegyek ből rengeteg létezik, ezér t 
errefelé gyakrabban találkozhatunk 

a marosvásárhelyi Forgatagra vagy 
a sepsiszentgyörgyi Szent György 
Napokra.
Autóval érkezve tartsuk szem előtt: 
a nagyobb települések központjaiban 
mindenütt f izetni kell a parkolásért. 
A parkolás magyar szemmel nézve kao-
tikus. Van, ahol csak fémpénzzel lehet 
fizetni, és van, ahol előre váltott parko-
lójeggyel. Ha pedig hirtelen kifogynánk 
a valutából, semmi gond: országszerte 
rengeteg a pénzváltó.

Árszínvonal
Ami az élelmiszereket és a különböző 
szolgáltatásokat illeti, az árszínvonal 
rendre valamivel a magyarországi alatt 
található, de ez településenként változ-
hat – Kolozsvár például drágább. Itt meg 
is jegyeznénk, hogy ha már Erdélyben 
járunk, érdemes vadászni a helyi termé-
kekre a városi boltokban is, ahogy érde-
mes ez ügyben megállni az út menti kira-
kodóvásároknál Körösfőn, Korondon, 
vagy akár Homoródfürdőn. A városok-
ban amúgy sok helyütt lehet bankkár-
tyával fizetni, de mindig legyen nálunk 
készpénz, pláne ha a falvakat járjuk.

szerpentinekkel. Ilyen a Király-hágó 
(Piatra Craiului ) , a Kolozsvár mel-
letti Feleki-tetőre vezető út, a két-
ezer méterre felvezető kanyargós 
Transzfogarasi útról nem is beszélve. 
Ez utóbbi előtt érdemes teletankolni 
az autót, nehogy ott ragadjunk valahol 
félúton, ereszkedéskor pedig használ-
junk motorféket. Sok helyütt ez köte-
lező is a meredekebb szakaszok miatt.
Ami az eligazodást segítő kiírásokat 
illeti: a legtöbb helyen, ahol számottevő 
a magyar lakosság aránya, az utcanév-
táblák magyarul is olvashatóak.

 

Fejlődő városok
A szállások a legtöbb helyen megütik 
a  magyarországi mércét, a vendéglá-
tás már-már legendásan barátságos, 
és a  komoly függőséget okozó wif i 
sem számít egzotikumnak, sőt! A váro-
sok is kezdik visszanyerni régi fényü-
ket, egymást érik a gombamód szapo-
rodó magyar fesztiválok is, gondolunk 
itt a nagyváradi Szent László Napokra, 
a Kolozsvári Magyar Napokra, a nagy-
bányai Főtér Fesztiválra, a szatmár-
németi Par t iumi Magyar Napokra, 

A település méretéhez  
képest a legtöbb magyarral – 
a lakosság több mint  
90 százaléka – 
Székelyudvarhelyen 
találkozhatunk.
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A SEAT Tarraco csoporton belüli legmagasabb kombinált üzemanyag-fogyasztása 9,5 l/100km, CO₂-kibocsátása 214 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás 
során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek WLTP szerint mértek, 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 többlet felsze reltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők  
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-
gazdaságossági ismerte tőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasz tóvédelmi hatóságnál. A kép illusztráció, többletfelszereltségeket 
is ábrázolhat. Részletes tájékoztatásért forduljon márkakereskedéseinkhez!

Az új 
SEAT Tarraco.

Miért ne most?
Nagyméretű városi terepjáró azok számára,  
akik nem félnek a változástól. Akár 7 ülés és hatalmas tér,  
hogy kibontakozhass. Tűnj ki a tömegből az egyedi,  
100% Full LED technológiával! Élvezd a digitális műszerfal 
előnyeit, mellyel élmény lesz minden utazás! 
Készen állsz valami újra?

Tarraco importori 0327 210x297.indd   1 2019. 03. 29.   9:21
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Székelyföldön
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Rengeteg jelző elhangzott Ferenc pápa erdélyi 
látogatásá nak jelentőségével kapcsolatban, 
a legkifejezőbb ezek közül minden bizonnyal 

a „történelmi”. De valójában mekkora horderejű 
esemény az apostoli körút, és mire készüljön, aki 

szeretne személyesen is a részese lenni?

a  Román Királyság egyesülésének 
100. évfordulóján szívesen látták volna 
Krisztus földi helytartóját Romániában, 
sőt ezzel egyidejűleg az erdélyi kité-
rőre is rábólintottak. Ezúttal 
azonban a Vatikán visszako-
zott: nem kívántak szere-
pet vállalni az ünnepség-
sorozatban. Ugyanakkor 
Ferenc pápa ragaszko-
dott a romániai katolikus 
püspököknek tett korábbi 
ígéretéhez. Vagyis, hogy a 
lakosság mintegy 5,5 szá-
zalékát kitevő római, illetve 
görögkatolikusok kívánságának 

Tudnivalók  
a szentmiséről
•  11.45-KOR KEZDŐDIK, de a beléptetés már 

kora hajnalban kezdetét veszi
•  A SZERTARTÁS latin nyelvű lesz,  

az énekek magyarul hangoznak majd el, 
míg a szentatya olaszul fog prédikálni,  
egyebek mellett magyar szinkron- 
tolmácsolással

•  AKIK LEMARADTAK a regisztrá cióról, csak 
távolról, kivetítőkön követhetik a szertartást

•  IVÓVIZET MŰANYAG PALACKBAN 
vigyünk, üveg és hegyes, szúró-, vágóesz-
köz, gyúlékony anyag nem lehet nálunk

•  A PÁPALÁTOGATÁS HIVATALOS HONLAPJA:  
www.pontifex.ro

eleget téve felkeresi őket. Bár a szent-
atya idén négy helyszínt – Bukarest, 
Balázsfalva, Csíksomlyó és Jászvásár 
– is felkeres Romániában, jelzésértékű, 
hogy ezek közül egyedül a székelyföldi 
Mária-kegyhelyen, a katolikus székelyek 
közel félezer éves búcsújáróhelyén tart 
szabadtéri misét.

Szigorú szabályok  
és biztonság

Valamennyi helyszínen példa nélküli, 
államfőnek kijáró biztonsági intézkedé-
sek előzik meg a pápa útját, és mindez 
hatványozottan igaz Csíksomlyóra, ahol 
a román kormányőrség egy több mint 
tízhektáros biztonsági övezetet alakít 
ki, ahova kizárólag a regisztráltak lép-
hetnek be, tüzetes átvizsgálás után. 
A szentatya június 1-jén, helikopterrel 
érkezik Székelyföldre, az átépített som-
lyói Hármashalom oltárt a pápamobiljá-
val közelíti meg, majd a szentmise után 
egy szűk körű ebéden is részt vesz az 
erdélyi katolikus püspökökkel, mielőtt 15 
órakor továbbindulna Jászvásárra.
A román szakszolgálatok munkatársai 
már hónapokkal az esemény előtt ala-
posan átfésülték a pápa útvonalát, min-
den egyes négyzetméterét átkutat-
ták például a csíksomlyói Jakab Antal 
Háznak, ahol a jeles vendég ebédelni és 
pihenni fog. Szinte borítékolható, hogy 
a közvetlenségéről híres, a szigorú sza-
bályokra sokszor fittyet hányó egyházfő 
ezúttal sem fog ódzkodni testközelből 

J Ú N I U S  1 .

Leginkább hatalmas tömegre, s ezt erő-
síti az a tény, hogy az „Erdély, pápa” 
összetételű Google-keresések találati 
listája már pár nappal az egyházfő láto-
gatásának hivatalos bejelentése után is 
bőven kétmillió felett járt, így a szerve-
zők több százezer zarándokkal számol-
nak. Nézzük röviden az előzményeket! 

Vatikáni húzd meg,  
ereszd meg!

Az erdélyi katolikus hívek körében 
több évtizedes várakozás előzte meg 
Szent Péter utódjának látogatását 
(a  kommunizmus éveiben egy ilyen 
vizit szóba sem jöhetett), éppen ezért 
leplezetlen csalódást okozott egyházi 
berkekben, hogy II. János Pál 1999-
ben felkereste ugyan Romániát, de 
vendégeskedése csak Bukarestre szo-
rítkozott. Igaz, a később szentté avatott 
János Pál történelmet írt azáltal, hogy 
ő volt az első római katolikus egy-
házfő, aki egy többségében ortodox 
országba látogatott. Ennek azonban 
ára volt: Erdélyt és az ott élő magyar 
híveket nem kereshette fel.
Az elmúlt húsz évben azonban sokat 
enyhült a román or todox egyház 
álláspontja, így már tavaly, Erdély és 

Autósok, figyelem!
Számoljunk vele, hogy 
Csíkszeredát már május 
31-én teljes egészében lezár-
ják az autóforgalom előtt, és 
a zarándokok egy részét autó-
buszokkal szállítják a csík-
somlyói domb lábához.

Last minute 
utazóknak
Bár a hivatalos 
szálláshelyekre már 
hónapokkal ezelőtt 
kitették a megtelt táblát, 
mégis van, aki segít: 
a későn ébredőknek 
a régió szálláskínálatát, 
látványosságait, 
élményeit összefogó 
Visitharghita.com 
turisztikai oldalt és 
annak mobilalkalmazását 
ajánljuk. A felhőalapú 
rendszer révén 
nemcsak a minősített 
szálláshelyek, utazási 
irodák kínálatára, 
kapacitására lesz 
rálátásunk, de ide 
futnak be a települési 
önkormányzatok, 
intézmények, 
szervezetek, 
magánszemélyek 
felajánlásai is. 
A pápalátogatás és 
a pünkösdi búcsú idejére 
ugyanis Székelyföld-
szerte iskolákban, 
tornatermekben, 
családoknál is szállást 
adnak a zarándokoknak, 
remélve: messze 
földre elviszik a régió 
vendégszeretetének 
jó hírét.

is kontaktust teremteni, kezet fogni 
az elsősorban a Kárpát-medencéből 
érkező hívekkel – ami ugyancsak pró-
bára teszi a biztonságát szavatoló pápai 
testőrség, valamint a román szolgálatok 
éberségét.
Mivel a pápalátogatás épp csak egy hét-
tel előzi meg a hagyományos csíksom-
lyói búcsút, érdemes lehet a két ese-
ményt akár egy székelyföldi nyaralás 
keretében összekötni, hiszen az idén 
egészen különleges atmoszféra övezi 
majd a többségé ben magyarok lakta 
régiót, mely számtalan kulturális és ter-
mészeti látnivalót kínál.

címlapsztori
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Menjünk a búcsúba!
2019. június 8-án 453. alkalommal rendezik meg 

a pünkösdszombati fogadalmi búcsút, amelyről az erdélyi 
katolikusok azt vallják: Csíksomlyóra minden magyarnak 

életében legalább egyszer el kell zarándokolnia.

Tudj meg többet!
•  A BÚCSÚ szó jelentése: 

a bűnök elengedése, 
a büntetéstől való szabadulás.

•  Csíksomlyó a középkor óta 
számít jelentős MÁRIA-
KEGYHELYNEK, története  
1444-ből ered.

•  Nemzeti kegyhellyé Trianon 
után vált, s alapvetően 
a Segítő MÁRIÁVAL VALÓ 
TALÁLKOZÁS helye, a búcsú 
pedig ennek alkalma.

•  1993 óta annyi a búcsúlátogató, 
hogy a Pünkösd szombatján 
12:30 órakor kezdődő 
nagymisét a kegytemplomtól 
700 méterre lévő KISSOMLYÓ-
HEGY ÉS A NAGYSOMLYÓ-
HEGY közötti hegynyeregben 
tartják meg.

•  Az itt található Hármashalom 
oltár MAKOVECZ IMRE tervei 
alapján készült.

•  2019-BEN A BÚCSÚ 
MOTTÓJA: „Íme, az Úr 
szolgálóleánya”.

•  A körmenetet hagyományosan 
mindig a GYERGYÓI 
KERESZTALJA vezeti, és 
a CSÁNGÓK zárják.

•  A pápalátogatástól többen 
azt várják, hogy lendít 
Csíksomlyó UNESCO-LISTÁRA 
kerülésének ügyén, és a búcsút 
a szellemi világörökség részévé 
nyilvánítják.

A csíksomlyói búcsúba látogatók több százezres 
tömege a pápalátogatásnak köszönhetően az idén, 
ha lehet, nagyobb lesz, mint valaha. Ha pedig azt is 
figyelembe vesszük, hogy a két esemény gyakorlati-
lag összekapcsolódik, nem lehet kérdés, mikor érde-
mes útra kelnünk egy igazán maradandó emlékért.

Vásári forgatag
Csíkszeredából indulva egy öt kilométeres gya-
logút visz fel a Kis-Somlyó hegyére, melyet vál-
tozatos népviseletekbe öltözött székely földi 
zarándokok kíséretében tehetünk meg. Bár a 
Mária-kegyhelyre vezető zarándoklat elsősorban 
vallási esemény, a csíksomlyói kegytemplomig fel-
kaptató Szék útján a búcsú idején valóságos nép-
ünnepély zajlik. Itt élelmiszeren, italon és népművé-
szeti tárgyakon kívül rengeteg szuvenír is kapható 
– többnyire a magyarországi vendégek zsebéhez 
szabott áron. Fel kell készülni azonban a sorban 
állásra, ezért legyen nálunk a tűző naptól vagy az 
esőtől óvó ernyő, pléd vagy könnyű kempingmat-
rac a hegynyeregben való kényelmes letelepedés-
hez, emellett olyan lábbelit húzzunk, amellyel köny-
nyen feljutunk a meredek kaptatón.

Autóval érkezőknek
A zarándoklatot évről évre több ezer székelyföldi 
katolikus teszi meg gyalogosan, sőt az utóbbi időben 
Magyarországról is egyre többen vágnak neki gyalog 
a több száz kilométeres Mária-zarándokútnak (szer-
vezett túrák itt: mariaut.hu). Amennyiben mi mégis 
inkább autóval érkezünk Csíkszeredába, jó, ha tud-
juk: a településen jelenleg nincs fizetős parkolási 
rendszer, ezért a kijelölt helyeken és a különböző 
városrészekben állhatunk meg, ám ez a búcsú ide-
jén szinte lehetetlenség. Tilosban ne hagyjuk a jár-
művet, mivel 15 ezer forintnak megfelelő bírsággal is 
sújthatnak érte. Könnyebb a  parkolás a Csíkszereda 
környéki településeken, a városba vezető utakon és 
a mezőn, és készüljünk kiterjedt forgalmi korlátozá-
sokra is. A csíksomlyói kegytemplomhoz szombat 
hajnaltól vasárnap délig például tilos lesz a felhajtás.

Így légy igazi 
búcsújáró!
A búcsúról a hívők nyírfaággal 
a kezükben vagy járműveiket 
azzal feldíszítve térnek haza,  
a legjellegzetesebb búcsúfiával, 
a mézeskaláccsal.sz
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Böjte Csaba ferences szerzetes  
különleges ajándékkal készül  

a pápa csíksomlyói fogadására.

„ferenc pápa nagyon 
bátor ember”

Minek köszönhető a megtiszteltetés, 
miszerint együtt imádkozhat Ferenc 
pápával a csíksomlyói szentmisén? 
Milyen jelentőséggel bír ez Csaba testvér 
számára?
Nem kell egyetlen embert kiemelni, hiszen 
mindannyian – beleértve Jakubinyi György 
gyulafehérvári érseket és Magyarország 
püspökeit – együtt fogunk imádkozni 
Ferenc pápával. Én magam eddig is sokat 
imádkoztam azért, hogy a szentatya eljöj-
jön Erdélybe, és együtt imádkozhassunk 
Urunkhoz, Istenünkhöz.

Miként vélekedik arról, hogy a szent-
atya kevésbé szokványos módon külön 
felkeresi Románia legnépesebb nem-
zeti, valamint egyik legnagyobb vallási 
kisebbségét?
Ferenc pápa nagyon bátor ember, akit 
roppantmód tisztelek. Szívesen elmegy 
olyan helyekre, ahol probléma van; koráb-
ban Isztambulba, Szaúd-Arábiába is ellá-
togatott. Erdélyi magyarokként figyelnünk 
kell arra is, hogy nemcsak Csíksomlyóra 
jön, hanem a román nép számára több 
vértanút is adó görögkatolikusok szel-
lemi központjának számító Balázsfalvára, 
valamint Jászvásárra (Iaşi) is, márpedig jól 
tudjuk, milyen nehézségekkel küzdenek 
a moldvai csángók. Csupa olyan helyre 
teszi a kezét, ahol nekünk fáj. Ez az érin-
tés gyógyító, áldó simogatás, és hiszem, 
hogy nem feltépni, hanem gyógyítani pró-
bálja az évtizedes, évszázados sebeket. 
A mennyei atya és a szeretet nevében 
jön, ezért június 1-je után gazdagabb lesz 
Erdély, Románia, mint azelőtt.

június 
1-je után 

gazdagabb 
lesz 

Erdély, 
Románia, 

mint 
azelőtt.

Miként készül az egyház és az Ön által irá-
nyított Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
a pápa és a rengeteg zarándok fogadására?
Mivel Romániában június 1-je a gyereknap, 
ezer gyermekkel mennénk Csíksomlyóra, 
ahol szeretnénk megajándékozni a szent-
atyát a gyermek Jézus szobrával. Egyúttal 
megkérnénk, június 1-jét nyilvánítsa a gyer-
mek Jézus ünnepének, hogy ezentúl minden 
évben köszöntsük a gyermekarcú istent, és 
újítsuk meg a gyermeki jelenlétet családjaink-
ban, népünkben. Mert ha elvész a gyermek 
a templomainkból, iskoláinkból, az a népünk 
végét jelenti. Másrészt, mivel Jakubinyi 
György érsek a pápalátogatás napjára is kiter-
jesztette a csíksomlyói búcsút, a két esemény 
között gyermekeinkkel mindennap máshova 
invitáljuk a zarándokokat, akik az egész hetet 
a Székelyföldön töltik.

Mit nyújthat a sokak szemében modern, fel-
világosult egyházfőnek számító pápa láto-
gatása Erdély, az ottani közösség, a fiata-
lok számára?
Olyan lehetőség ez Erdély, Székelyföld szá-
mára, amiben eddig soha nem volt részünk. 
Ferenc pápa jelenléte ráirányítja a világmé-
dia figyelmét a szülőföldünkre, és ha min-
den jól sikerül, hírünket viszi a nagyvilágba. 
Ha a legnagyobb tévécsatornák bemutat-
ják a több százezer vagy egymillió székely 
ruhás embert, kiváló alkalom lesz arra, hogy 
elmondjuk álmainkat, céljainkat, és azt, hogy 
vagyunk, lenni akarunk. A fiataljainknak meg 
kell érteniük: ha az amúgy nagyon menő 
Ferenc pápa jónak látja ezt a vidéket, akkor 
nem kell innen semerre elmenni, hanem tün-
dérkertté kell tenni szülőföldünket.
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Élő történelem, pezsgő kulturális élet, vagy akár aktív kikapcsolódás 
is vár minket, ha városjárásra vágyunk. Erdélybe utazva az alábbi 

településeket semmiképpen se hagyjuk ki!

erdélyi város

Kolozsvár 
Nyugati hangulat

Erdély fővárosát egykoron Kincses 
Kolozsvárként emlegették, és közép-
európai viszonylatban ma is illik rá a jelző. 
Az ország egyik legfontosabb egyetemi 
és gazdasági központját jelentős nemzet-
közi repülőtér szolgálja ki, a turistáknak 
sokszor az az érzésük itt, hogy egy nyu-
gati városban járnak. A mindig pezsgő 
belváros a monumentális Szent Mihály-
templommal, Mátyás király szobrával, 
a Bánffy-palotával és a többi impozáns 
műemlékkel számos zegzugos, macska-
köves utcácskát is rejt.

Rendezvények – Tavasztól őszig 
egymást érik az események, 
a nemzet közi fesztiválok (TIFF, 
UNTOLD, Electric Castle) idején 
pedig a román és a magyar mellett 
az angol is „hivatalos” nyelvvé válik.
Sport – Kolozsváron építették fel 
Románia legmodernebb stadion-
ját és sportarénáját, amelyek világ-
sztárok koncertjei mellett nemzet-
közi sporteseményeknek is otthont 
adnak.
Gasztronómia – Legyen az helyi, 
esetleg francia vagy fúziós konyha – 
a lazább helyeket kedvelők mellett 
az elegáns környezetre vágyók is 
megtalálják a megfelelő éttermeket.

Marosvásárhely
 Erdélyi nyugalom

Marosvásárhely korántsem olyan 
„dübörgő”, mint Kolozsvár vagy Nagyvárad, 
inkább a ráérős, nyugodt séták és a laza 
kikapcsolódás városa, amelynek hangu-
latát meghatározza Erdély egyik legna-
gyobb, hét bástyával rendelkező vára, 
valamint számos parkja és eklektikus épí-
tészeti emléke.

Aktív pihenés – Ahogy a neve is 
mutatja, a Maros-parti Víkendtelep 
kitűnő hétvégi célpont. A strand 
mellett számos sportpálya is 
található itt, de grillezni vagy 
csónakázni is lehet.
Állatkert – Érdemes legalább 
4-5 órát rászánni Erdély legnagyobb 
állatkertjére. A Somos-tetőn több 
mint 500 állat él erdős-parkos 
környezetben.
Teleki Téka – Nem csupán 
múzeumként látogatható, a számos 
ritkaságot rejtő könyvtár ma is 
működő intézmény.
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Nagyszeben
Szász pompa

Az erdélyi szászok jó része mára 
elhagyta szülőföldjét, de kulturá-
lis örökségük még mindig megha-
tározó. Nagyszeben belvárosát be- 
járva így akár egy időutazáson vagy 
egy Hanza-településen is érezhet-
jük magunkat. Paloták, templomok, 
tornyok, hidak várnak minket, ame-
lyek közül van, amelyik a 14. század-
ban épült – a város felfedezéséhez 
érdemes akár privát túravezetőre 
hagyatkozni. 

Kultúra – Európa korábbi 
kulturális fővárosa ad otthont 
Románia legnagyobb színházi 
fesztiváljának, de a Brukenthal 
Múzeum és az Astra falumúzeum 
is hasznos időtöltést nyújt.
Repülés – A várost a magasból is 
érdemes szemügyre venni,  
a 20 perces sétarepülős szolgál-
tatás erre lehetőséget is ad.
Vonatnéző – A vasútállomáshoz 
közeli Mozdonymúzeum kihagy-
hatatlan a családosok számára, 
több mint 40 gőzmoz dony 
sorakozik itt. 

3

Nagyvárad 
Multikulturalitás

A századfordulón a magyar városok 
közül csakis Pesthez lehetett hason-
lítani kulturális életét, erről Ady Endre, 
Krúdy Gyula, Juhász Gyula, Tóth 
Árpád és még sokan mások mesél-
hetnének. A határ menti város ma is 
őrzi a monarchiabeli multikulturális 
hangulatot és a művészvilág bohém 
életérzését is. Közép-Európában 
egyedülálló, ötszögű várát olasz mes-
terek húzták fel, de a szépen felújított 
belváros egyéb korok impozáns épü-
leteit is őrzi – sétálós felfedezésükre 
akár egy egész napot is rászánhatunk.

Építészet – Nagyvárad méltán 
tagja a Szecessziós Városok 
Európai Hálózatának, a helyi 
bazilika pedig a legnagyobb 
barokk templom Romániában.
Éjszakai élet – A hangulatos 
épületek több romkocsmát, bisztrót 
és hipszter borozót is rejtenek, 
az éjszakai élet központja a Fekete 
Sas Palota árkádja.
Fürdőzés – A környék híres termál-
vizeiről, amiről a helyi aquapark-
ban, illetve a város melletti fürdők 
wellnesshoteljeiben és strandjain 
is meggyőződhetünk.

4

Sepsiszentgyörgy  
Élő Székelyföld

Kovászna megye Erdély délkeleti 
szegletében fekvő székhelye a leg-
nagyobb abszolút magyar többségű 
város, amely nem a mai Magyarország 
területén található. A székely hagyo-
mányok a modern kulturális kezdemé-
nyezésekkel vegyülnek, ha itt járunk, 
mindenképpen keressük fel székely-
föld egyik kiemelkedő látványossá-
gát, a Székely Nemzeti Múzeum Kós 
Károly tervezte épületét, kertjében 
pedig a mini arborétumot. Ha tehet-
jük, szervezzük úgy, hogy megnéz-
hessünk egy darabot a helyi Tamási 
Áron Színházban, majd a városlátoga-
tást érdemes egybekötni a környék 
felfedezésével.

Performansz – A művészek által üze-
meltetett, független Magma Kortárs 
Művészeti Kiállítótérben mindig friss 
és meglepő alkotásokkal és előadá-
sokkal találkozhatunk.
Gerinctúra – A városhoz tartozó 
Városerdő hegygerincén kirán-
dulva (a kék kereszt jelzést követve), 
több pontról is igen szép kilátás nyí-
lik a Kárpátok csúcsaira, a Búcsecs 
sziklaformációira, de tiszta idő-
ben még a Fogarasi-havasokat is 
megpillanthatjuk. 
Mofettázás – Igencsak kellemes, 
testet-lelket ellazító tevékenység, 
amit a legjobb a gyógyhatású gázfür-
dők, vagyis a mofetták fővárosában, 
Kovászna településen űzni.
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nélküli konyhákba
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az UV-szűrős, színezett 
üvegfronttal
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Erdély természeti kincsei közül választani piszkosul nehéz,  
valahol azonban mégis el kell kezdeni. Ehhez nyújt segítséget az alábbi, 

változatos igényekre és felkészültségre hangolt gyűjtés.

Fedezd fel aktívan!

Madarasi-Hargita 
40 km-re Székelyudvarhelytől

A Madarasi-Hargita Székelyföld mitikus 
szimbóluma és egyben sportközpontja, 
ahova többnapos vagy több egynapos 
túrát is lehet szervezni. 1801 méteres 
csúcsa egy vulkáni kráter peremének 
maradványa, ódon fenyvesei lovastú-
rák, gyalogos és kerékpáros kirándu-
lások izgalmas célpontja. Itt járva érde-
mes felkeresnünk egy nyári esztenát 
(nyári juhásztanya), ahol máshol fel nem 
lelhető, helyi sajtkülönlegességeket 
kóstolhatunk.

Medve-tó (Szováta) 
55 km-re Marosvásárhelytől

Sósabb a tengernél és barna, mint 
a helyi medve. Szováta vulkanikus ere-
detű, heliotermikus fürdőtava 1875-ben 
jött létre egy óriási sókarszton, alakja 
pedig kiterített medvebőrre hason-
lít. Környéke ideális kirándulóhely csa-
ládoknak is, és bár nem túl hűs, mégis 
érdemes a 35 fokos felszíni hőmérsék-
letű Medve-tóban zárni a napot.

Torockó, Székelykő 
60 km-re Kolozsvártól

Torockó hangulatos, 17–19. századi fehér házai felett 
minden hajnalban kétszer kel fel a nap. A látvány 
felelőse a falu fölött tornyosuló Székelykő három 
csúcsa, ahova egynapos kirándulás keretében 
érdemes felmászni. Túrázókon kívül sziklamászók 
és siklóernyősök is látogatják a Jókai Mór Egy az 
Isten című regénye és a Double Rise ifjúsági feszti-
vál legendás helyszínét.

Remetei-sziklaszoros 
45 km-re Gyulafehérvártól

A Torockói-hegység legzordabb szurdokvölgye 
a Remetei-sziklaszoros, ahol a keskeny patakban 
lépkedve gyakran 100–200 méter magas sziklafa-
lak tornyosulnak az ember fölé. Alacsony vízállás 
esetén is néhol combig kell gázolni a hűvös vízben, 
máshol acélsodronyba kapaszkodva lehet élvezni 
a 2 km hosszú szurdok lenyűgöző kihívásait.

Tárnica-tó 
27 km-re Kolozsvártól

A környék vadregényes, sziklafa-
lak között kanyargó duzzasztott tava 
8 km hosszú és helyenként 70 méter 
mély, partján különböző szállásokkal. 
Gyerekekkel vonzó lehet rajta a tutajo-
zás vagy a vízisízés, de tökéletes hor-
gászáshoz és úszásra is: haladóknak 
6500 méteres tóátúszást is rendeznek 
július 28-án.

Gyimesek
48 km-re Csíkszeredától

A hagyományok és a tradicionális ízek 
kincsestára ez Erdély és Moldva hatá-
rán levő Gyimesek. A három település-
ből (Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok 
és Gyimesbükk) álló térség 1000 
méter magas dombok között várja 
a  tánc és a népművészet szerelme-
seit. A Borospataki Skanzen Panzióban 
megszállva a kulturális és gasztronómiai 
élmények legjavát kapjuk!

Bihar-hegység, Pádis 
144 km-re Nagyváradtól

A magyar–román határhoz közeli Erdélyi-
szigethegységben található a  Bihar-
hegység gyöngyszemének nevezett 
Pádis-fennsík. A jellegzetes karsztvidék 
szurdokaiba csak vezetővel érdemes 
elindulni a számos rejtett víznyelő, bar-
lang és vízesés miatt. A többnapos túrá-
zásra is alkalmas Pádison a  haladók szá-
mára kötelező a Galbena kör!
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Boli-barlang és  
a Véka-szurdok 

80 km-re Dévától

A 460 méter hosszú, egyes helyeken 75 
méter széles, a régi Selyemúton fekvő 
barlangot egyedülálló módon végig 
átszeli a patak, falait ókori rajzok díszí-
tik. Innen 1,2 km-re található az amerikai 
kanyonnak is beillő Véka-szurdok.

aktív
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Csukás-hegység 
65 km-re Brassótól

Pletykáló vénasszonyok, Dávid és 
Góliát, a rosszabb lelkiismeretűeket az 
Ördög ujja ijesztgeti a Csukás-hegység 
közel 2000 méteres lejtőin. A hatalmas, 
mesebeli mészkő konglomerátumokat a 
természet erői csiszolták vadregényes 
formákba. A sziklatűk, kőgombák és osz-
lopok ráadásul nem is kies, zord tájon 
meredeznek, hanem zöld, havasi tájon, 
fenyők és legelő birkák társaságában. 
Csodálatos kirándulóhelyszín, túránk 
során a Csukás-menedékház szolgálhat 
pihenőállomásként.

Gyilkos-tó és Békás-szoros 
80 km-re Csíkszeredától

Lélegzetelállító, smaragdzöld vízből 
kiálló facsonkok, fölötte a Kis-Cohárd 
csupasz sziklatömbje: a Gyilkos-tónál 
kirándulni, de akár e-montizni is kivá-
lóan lehet bérelt biciklikkel, a Kis-Cohárd 
pedig haladó via ferrata úton is megköze-
líthető. A Hagymás-hegység másik cso-
dája, a Békás-szoros tektonikus eredetű 
vadregényes szurdoka méltó párja a 
Gyilkos-tó csodálatos látványának, a ket-
tőt érdemes egy 10 km-es gyalogos kör-
túrával összekötni, a Gyilkos üdülőtelep-
től indulva, a sárga jelzést követve.

Retyezát-hegység 
60 km-re Vajdahunyadtól

Tengerszemek, vízesések és érintetlen 
vadon várja azokat, akik a Retyezát mel-
lett döntenek. Ide teljes nyaralást is érde-
mes szervezni, viszont nem árt a túrá-
zásban való jártasság. Bázisként jó ötlet 
lehet a Bukura-tó melletti sátorozó hely.

Tusnádfürdő és  
Szent Anna-tó 

57 km-re Csíkszeredától

Tusnádfürdőről 2–3 órás kirándulás 
során juthatunk fel a Szent Anna-tóhoz, 
amely Közép-Európa egyetlen épen 
maradt vulkáni kráterében keletkezett. 
A gyönyörű tónál – amelyet védettség 
alá helyeztek, így 2018 óta tilos a für-
dés benne – szabadon és medvele-
sen keresztül is találkozhatunk a helyi 
állatvilággal, a tótól nem messze pedig 
különleges, védett tőzegláp fapallóin 
sétálhatunk. Tusnádfürdőn termálfürdő 
és kalandpark vár, szuper gyerekes 
programok!

Parajdi sóbánya 
60 km-re Marosvásárhelytől

A 3 km vastagságú székelyföldi fehér 
arany belsejében, 120 méter mélység-
ben játszótér, közösségi terek, kávézó, 
kápolna, 3D-mozi és egy gyógynö-
vénybolt is várja a kirándulókat, akik 
le és fel a sóvállalat buszaival közle-
kedhetnek. Az elvarázsolt mesevilágra 
emlékeztető sóbánya látogatásán túl 
érdemes felkeresni a Só-szorost és a 
Sószakadékot is, ha sóvirágzást és sós 
víznyelőt szeretnénk látni. Fürdőruha 
erősen ajánlott!
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Transzfogarasi út és átjáró 
75 km-re Nagyszebentől

Az út a Fogarasi-havasok központi 
részén halad keresztül észak–déli irány-
ban, legmagasabb pontján 2042 méter 
magasságig jut, ide felvonóval is fel 
lehet jutni. 578 hídja és viaduktja, vala-
mint 5 alagútja segíti az átjutást a hegy-
ségen, környékén pedig számos túrá-
zási lehetőség adódik. A tetőn még 
júniusban is havas táj jal találkozha-
tunk! Kihagyhatatlan a Tündér-völgy, 
a Bilea-tó és a Bilea-vízesés.

Tordai-hasadék
40 km-re Kolozsvártól

A legenda szerint Szent László király 
lovának dobbantásától hasadt ketté 
a Torockói-hegység, és így jött létre 
a szurdokvölgyet rejtő Tordai-hasadék. 
Az 5 km-es, 3 órás túra során függő-
hidakon kell átkelni és rögzített acél-
sodronyba kell kapaszkodni, visszafelé 
pedig akár a fennsík tetejéről is meg-
csodálható a népszerű sziklamászó hely.

aktív
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Bocs! Medve?!

Ha meglepjük a medvét
Ne tegyük. Az igazán veszélyes medve 
a meglepett medve. Ha mégis felingerel-
tük, figyeljük a jeleket: ha mérgesen top-
pant a mellső mancsaival, majd két lábra 
áll, ha borzolja a szőrt a nyakán, ha ránk 
puffog vagy hirtelen mozdulatot tesz, 
támadni készül. A medve nem akar gyil-
kolni, félelmében támad, s húszcentis 
karmaival csúnya sebeket okozhat.

Ha támad
Ha szalad felénk, dobjuk el a hátizsá-
kunkat, vagy egy ruhadarabot, ami 
rövid időre eltereli a figyelmét és így 
időt nyerhetünk. Legyen nálunk med-
vespray, amelynek 9 méter a hatótávol-
sága, ezzel fújjuk szembe, ha támad és 
szaladjunk. Ha nincs időnk elfutni, csak 
gubózzunk össze a földön és védjük 
lágy testrészeinket. A medve nem akar 
minket megenni, de megsebesíthet.

Ha megfigyelnénk
Ha mégis szeretnénk tes tközel -
ből csodálni a nagyvadat , keres-
sünk fel egy kiépítet t medvelest ! 
Máté Bence világhírű természetfotós 
detektívszobáiban Tusnádfürdőn és 
a Szent Anna-tónál (medveles.hu), de 
Gyergyószentmiklóson (medveles.eu) 
és a Hargitán is csodálhatjuk a macikat, 
őzeket, vaddisznókat, szarvasokat.

Ahol az étel, ott a medve
Az erdélyi medvék kedvelt tartózkodási 
helye a Hargita megyei Csomád hegység. 
A medvesztráda is az itteni Olt szorosán 
keresztül vezet: itt váltják egymást román 
és székely medvék, garantált találkozási 
pontjuk Tusnádfürdő és a Szent Anna-tó 
környéke. Egyes tévhitekkel ellentétben 
ide nem kürtőskalácsozni járnak, hanem 
fürdeni. Július-augusztusban, vagyis a 
turistaszezonban aktívabban kajtatnak az 
ember által otthagyott élelem után.

Ha elkerülnénk
Az erdőt járva jelezzük az ottlétünket: 
csapkodjuk egy bottal a fákat, vagy 
néha kurjongassunk. Ne sütögessünk 
erdei tisztásokon, sőt: az élelmünket 
tartsuk jól elzárva, cipzáras zacskóban 
vagy dobozban.

Ha megpillantjuk a mackót
Ne induljunk el felé a megfelelően beál-
lított szelfi reményében. Ne kínáljuk 
étellel, ne ordítsunk rá, és ne kezdjünk 
el szaladni, vagy fára mászni. Nyugodt 
mozdulatokkal hátráljunk, ne nézzünk a 
szemébe, de ne is fordítsunk hátat, a biz-
tonságos távolság 100 méternél kezdő-
dik. Az anya medvék sokáig vigyáznak 
bocsaikra, ha már nagyobbak, és mesz-
szebb kószálnak az anyjuktól, könnyebb 
beléjük botlani, a mama viszont pillana-
tok alatt ott terem.

Romániában becslések szerint hat- és kilencezer közötti számú barnamedve él. 
A zömük Erdélyben, ráadásul a turisták által is kedvelt helyeken mozog, így nem árt, 

ha tudjuk, hogy mihez kezdjünk, ha szembetalálkozunk eggyel.
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Bátran kijelenthetjük: a Corolla legen-
dává érett, hiszen neve generációk 
óta egyet jelent a megbízhatóság-

gal és az örök élet plusz egy nap tartós-
sággal. A Toyota mindig élen járt az új 
technológiák fejlesztésében, tökéletesí-
tésében, és mindazokat a tapasztalatokat, 
amelyeket a mérnökök a hibrid technikát 
mesteri szintre emelő Priusszal szerez-
tek, legújabb kompakt modelljükben is 
elérhetővé teszik. A Corolla, ahogy min-
dig, most is megkapta a márka tudásának 
legjavát, ráadásul a hétköznapok elvárá-
saira optimalizálva, kerülve a szélsősége-
ket. Csupán egyetlen dolog változik: nincs 
többé Auris, a jövőben valamennyi karosz-
szériaváltozat (Hatchback, Touring Sports 
és Sedan) újra Corolla néven fut.

Ízlésvilág
Az autódizájnban éppen az olyan glo-
bális ízlésvilágot kiszolgáló forma - 
terveket a legnehezebb elkészíteni, 

Mindent visz
Megérkezett a Toyota Corolla tizenkettedik generációja, és 

magabiztosan bizonyítja, hogy a típus legendás korszerűsége 
és megbízhatósága semmit sem kopott az évtizedek alatt.

amilyen a Corolláé. Az autó a világ min-
den pontján a legkorszerűbb trendeket 
mutatja: a vén Európában éppúgy, mint 
a hatalmas Ázsia ízléskavalkádjában vagy 
Észak-Amerikában. Igazi világmodell.
Modern és sportos idomai tágas teret 
határolnak, a különböző karosszériavál-
tozatok egységes formanyelv köré épül-
nek, kerülve minden öncélú mesterkélt-
séget, így biztosak lehetünk abban, 
hogy új Corollánk nem megy ki két év 
alatt a divatból. Az ínyencek persze órá-
kig elkalandozhatnak a trükkös optikai 
megoldásokon, vagy az olyan stílusele-
meken, mint a feketére fényezett tető.

Dízelmentes
A modellt a Prius által is használt TNGA 
(Toyota Next Generation Architecture) 
platformra tervezték, így senkinek sem 
lesz meglepetés az autó rendkívül magas 
műszaki színvonala. A tizenkettedik gene-
rációba már nem szerelnek dízelmotort, 

kizárólag korszerű benzinesek, illetve 
hibridek alkotják a kínálatot. Az alap-
változatot jelentő 116 lóerős, 1,2 lite-
res benzinmotor tökéletesen kiszolgálja 
a hétköznapi igényeket, akárcsak a kom-
fortos, 122 lovas hibrid, amelynek 1,8 lite-
res benzinmotor adja az alapját. A spor-
tosságra vágyóknak az erősebbik, 180 
lóerős hibrid nyújt örömforrást; ebben 
a kormány mögötti fülekkel is válthatunk 
sebességet. A motorkínálat összeállí-
tása sem véletlen a gyár részéről, hiszen 
Európában ma közel ugyanannyi hibrid 
meghajtású Toyotát adnak el, mint ben-
zinest, és a mérleg nyelve várhatóan 
tovább billen majd az előbbiek irányába.

A TOYOTA COROLLA 
TIZENKETTEDIK GENERÁCIÓJA 
MINDEN RÉSZLETÉVEL 
ESSZENCIÁLIS MAGYARÁZATOT  
AD ARRA, MIÉRT ADTAK EL 
EDDIG 45 MILLIÓT A TÍPUSBÓL 
VILÁGSZERTE.



rendezvénynek is otthont ad a rokokó-
ból erdélyi stílusúvá vált épület.

A legellenállóbb
Barcarozsnyó váránál hiába keresnénk 
az uralkodócsaládok neveit, a  várat 
ugyanis az erdélyi szászok uralták 
évszázadokig. A parasztvárat valamikor 
a 13. és a 15. század között építették, és 
ettől fogva a szász polgárok és parasz-

tok menedékének számított. Palota 
helyett baromfiudvar és lakóházak fog-
lalják el a vár területét, építészeti jegyei 
is a szász stílust hordozzák magukban. 
A különleges hangulat miatt is érde-
mes idelátogatni, emellett az erődít-
mény tetejéről nyíló kilátás is lenyűgöző. 
A várba modern fogaskerekűvel is fel 
lehet jutni, de a szerpentinen sétálva is 
belélegezhetjük a Barcaság különleges 

erősség egy darabig magyar várnagyok, 
majd szászok kezében volt, a kutatók 
szerint Vlad Țepeș (Dracula) csak ven-
dégségben járt ott. Mégis, a saját kor-
társai körében rettegett hírnevet szerzett 
Vlad fejedelem, úgy tűnik, örökre rátette 
kézjegyét az amúgy rendkívül izgalmas, 
nehezen bevehető erdélyi várra. Nyugati 
turisták tömege kíváncsi a Sárkányos 
Lovagrend tagjának, Draculának kín-
zásoktól vissz hangzó örökségére, 
nem véletlenül: a Segesváron szüle-
tett III. Vlad még a törököket is halálra 
tudta rémíteni kegyetlen karóba húzási 
szokásaival.

A legkastélyszerűbb
Viszontagságos története van a ger-
nyeszegi Teleki-kastélynak, amely a 15. 
században épült, és Apafi Mihály erdé-
lyi fejedelem ajándékozta a Teleki-
családnak. Míg a 18. században állan-
dóan újították és szépítették, a 20. 
század erősen megtépázta. Az átvo-
nuló front lóistállónak használta a 
levéltárat, a bútorokat eltüzelték vagy 
ellopták. 2011-ig gyermek-TBC-szana-
tóriumnak adott otthont a málló, lepusz-
tult kastély. Az örökösök visszaperelték 
az épületet a román államtól, és elkezd-
ték a renoválását. Bár  ismét Teleki-
magántulajdonban van, mindennap 
nyitva áll a látogatók előtt, és számos 

miliőjét. A vakmerőbbek a közeli látvá-
nyossághoz, Délkelet-Európa Jurassic 
Parkjához is ellátogathatnak.

A legszebb kastélypark
A hatalmas park és egyben arborétum fái 
tanúi voltak az ősi székely Mikes-család 
örömeinek és hányattatásainak is. A mai, 
háromszéki udvarház típusú zabolai 
Mikes-kastély helyén már a 15. század-
ban is reneszánsz épület állt, ezt alakítot-
ták, majd bővítették az egymást követő 
nemzedékek. A grófi Mikes-család azon-
ban a 20. században éppúgy elvesztette 
tulajdonjogait, ahogy az erdélyi főnemes-
ség többi része. A kommunizmus alatt 
szanatórium és iskola működött a kas-
télyban, csak 45 év eltelte után tudta 
visszaszerezni Mikes Katalin grófnő és 
férje, egy bengáli arisztokrata az ingat-
lant. Székelyföld egyik legszebb volt 
nemesi birtoka az utóbbi 20 év munkája 
által újjászületett és csodálatos termé-
szeti környezetben várja a látogatókat.

Nincs Erdély várak nélkül
Magyarország történelmének jelentős része íródott az erdélyi várak és 

kastélyok szobáiban, udvarán, környező erdeiben. Aki ellátogat a több száz 
éves falak közé, a magyar történelem és irodalom legendás alakjaival 

találkozhat, lélegzetelállító környezetben.

A legkirályibb
Vajdahunyad soktornyú, mesés vára nemcsak 
a Városligetben áll, hanem eredeti helyén, az erdé-
lyi Hunyad vármegyében is. Az apró erősséget 
Luxemburgi Zsigmond ajándékozta Vajk kenéznek, 
innen ered a család neve. Vajk fia, Hunyadi János 
kormányzó a 15. században alakította lovagvárrá, 
hogy itt élhessen hitvesével, Szilágyi Erzsébettel, 
aki később reneszánsz Mátyás-loggiával bővítette 
az épületet. Corvin János, Kinizsi Pál és Bethlen 
István kezén is átment az egyre szépülő birtok, mai, 

reneszánsz-gótikus formáját azonban a millenniumi 
felújítások során nyerte el. Ma Románia hét csodá-
jának egyike, turistalátványosságként működik, 
mindennap látogatható.

A legtitokzatosabb
A Brassóhoz közeli Törcsvár élénk fantáziájú törté-
nészek és írók segítségével nyerte el kétes hírnevét. 
A Drakula kastélyaként emlegetett, sokáig éppen 
a havasalföldi vajdák ellen védő, 1377-ben épült 
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Ízes Erdély
Ha Erdélyről beszélünk, a varázslatos tájak mellett a gasztronómia  

csodái mellett sem mehetünk el csak úgy. Miccs, puliszka, esetleg vargabéles? 
Cserna-Szabó András elirányít minket a legjobb helyekre.

Nem is olyan rég – talán még száz évvel 
ezelőtt is – Erdély konyhája a világ egyik 
legsokszínűbb fúziós gasztronómiájának 
számított. Román, magyar, székely, szász, 
zsidó, örmény stb. fogások keveredtek 
és kavarodtak, nem is beszélve a monar-
chiás kulinária vagy a balkáni ételkultúra 
hatásairól. Ennek az egykorvolt erdé-
lyi konyhának páratlan kincseit gyűjtötte 
össze az utolsó pillanatban, a hetvenes 
években Kövi Pál, a legendás New York-i 
vendéglős, akinek éttermében (Four 
Seasons) az amerikai művészeti, politikai 
és gazdasági elit adott egymásnak talál-
kát évtizedeken keresztül. Kövi Erdélyi 
lakoma című, felbecsülhetetlen értékű 
gyűjteménye azonban inkább a múlt 
ködképe, mint gasztronómiai jelen. Ám 
mindez nem jelenti azt, hogy egy erdé-
lyi gasztrotúra felesleges időtöltés lenne. 
Maradt még csoda azért számosan.

Bajnokok reggelije
Ha autóval hatolunk be Erdélybe, rögvest 
a Király-hágón meg kell állnunk. Itt szá-
mos kamionosbüfé működik, teraszukon 
füstöl a faszén, sercegve sül a grillrácson 
a miccs (mititei) 1 . Aki Horvátországba 
jár nyaralni, annak könnyen elmesélhető, 
mi ez: a csevap (ćevapčići) román verzi-
ója. Persze kicsit eltér alakjában, fűsze-
reiben, összetételében. A miccs fősza-
bály szerint háromféle húsból készül 

(birka/bárány, marha, disznó), és nem hiányozhat belőle 
Erdély legfőbb fűszere, a csombor. Kerül még bele fok-
hagyma, bors, szódabikarbóna, de hát ahány ház, annyi 
szokás: egyes receptekben kömény, koriander, szegfű-
szeg, sőt ánizs is felbukkan. A székely „csórékolbász-
nak” hívja, mert ugye meztelen e kolbászka, nincs bélbe 
töltve. Általános tapasztalat, hogy minél lepukkantabb 
egy hely, annál jobb ott a miccs, a királyhágói autós-
csárdáknál csak egy helyen jobb: a kolozsvári szombati 
„Ószeren” (ócskapiacon). Öt miccs, némi mustár, két sze-
let kenyér és egy üveg Ursus sör – ez az erdélyi „baj-
nokok reggelije”.

Csorbától puliszkáig
A román konyha másik fantasztikus és utánozha-
tatlan alapkosztja a csorba 2 , ami tulajdonkép-
pen savanyú levest jelent. Lelke a korpacibere (borş). 
Sokféle csorba létezik, de a legelső mind közül 
a pacalleves (ciorbă de burtă), gyomorrajongóknak 
kihagyhatatlan: savanykás, forró, fokhagymás, zöld-
séges, selymes, tejfölös-tojássárgás, tárkonyos-
csomboros, legtöbbször borjúcsont fő benne. Sajnos 
a csorbák minősége erősen hullámzó Erdély-szerte, 
érdemes kipróbált, letesztelt helyre menni. Talán 
a leghíresebb erdélyi étel a kolozsvári káposzta 3   
– első nyomtatott szakácskönyvünk (Kolozsvár, 1695) is 
ezzel indul. Az alapverziótól jócskán eltávolodott már, 
ma két fajtája ismert, a töltött és a rakott, általában az 
utóbbival találkozhatunk Erdélyben, románul varză à la 
Cluj-nak hívják, tejföllel, erőspaprikával és egy jó szelet 
főtt, füstölt csülökkel tálalják. Persze, aki Erdélyről szól-
ván nem említi a puliszkát (mămăligă) 4 , az egészen biz-
tosan nem járatos a helyi konyhában. Bächer Iván szerint 
a puliszka magában is remekmű, olyan, mint egy gótikus 
katedrális: szinte a végtelenségig bővíthető, bonyolítható, 
díszíthető. Leggyakrabban juhtúróval, tejföllel, forró sza-
lonnazsírral és pörccel koronázzák meg.

Piacozzunk!
Mindenképpen látogassunk el Erdélyben járva egy 
központi piacra, ahol is elsőként a sajtárust keressük. 
Vegyünk például ordát – minden erdélyinek kedvence az 
ordás palacsinta (cukorral, kaporral) –, telemeát (tehén-, 
bivaly- vagy juhtejből készül, leginkább a fetára hason-
lít) vagy éppen burduftúrót (brânză de burduf, tömlőtúró).
Szerintem a legfinomabb román édesség – és szinte 
mindenhol kapható – a papanaşi 5 . Magyar nevéről 
nem tudok, a lényeg, hogy ez egy tejfölös-porcukros 
túrófánk, áfonyalekvárral jól meglocsolva.
És persze nem hagyhatjuk ki a vargabélest sem, mely 
a legendák szerint szintén erdélyi származék: vagy 
a kolozsvári Darvas vendéglőben, vagy a marosvásár-
helyi Súrlott Grádicsban született.

3

1

2

4

5

gasztro
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Káposztázó (Vărzărie) 
Kolozsvár, Deák F./Eroilor u. 35–37.

A káposztarajongók paradicsoma: töl-
tött káposzta (sarmale) sertéshússal, 
füstölt csülökkel; párolt piros káposzta 
(varsă roşie) roston sült karajjal; töltött 
káposzta kukoricadarával, gombás töl-
tött káposzta, kolozsvári rakott káposzta 
(varză à la Cluj). A környék legjobb var-
gabélese is itt kapható, de csak akkor 
rendeljünk, ha frissen készült.

Ursus gyár sörkert  
(Fabrica de Bere Ursus)

Kolozsvár, Monostori út/Calea Mănăştur 2–6.

Sörínyenceknek mindenképpen meg kell 
látogatniuk. A sörgyár még a 19. század-
ban létesült, bár már korábban is műkö-
dött itt szeszgyár és sörfőzde, a mai épü-
let 1911-ből való. 2010-ben bezárt, majd 
sörfőzdemúzeumként és söröző-étterem-
ként nyílt újra. A vendéglátóteret üvegfal 
választja el a miniüzemtől, ahol többféle 
kisüzemi Ursus sör készül, melyeket csak 
itt fogyaszthatunk. Kiváló a kocsma kony-
hája, különösen a sült csülök!

Kóstolókör a legjobbakból
Autentikus gasztroszentélyek, melyeket az éhes utazó nem hagyhat ki!

Via
Kolozsvár, Búza/Inocenţiu Micu Klein u. 6.

Óvárosi, békebeli hangulat, fine dining 
konyha. A bárányból készült palóclevestől 
a garnélatempurán át a konfitált kacsáig 
és tovább… Nem olcsó, de megéri!

Restaurant Pescaresc
Bányabükk/Vâlcele

Ha Kolozsvárról kirándulni támadna ked-
vünk, mondjuk a festői Torockóra a 
Székelykőhöz, útba ejthetjük ezt a hal-
vendéglőt az országút mentén. Saját kis 
halastava van az étteremnek, és rendel-
hetünk itt grillezett pontyot, harcsát, sül-
lőt és pisztrángot is, a hallevesről nem is 
beszélve. Ha javasolhatom, filézett, steak-
nek kiterített sült süllőt kérjünk puliszkával 
és mujdei-jal (román olajos fokhagyma-
mártás), amelyből itt egy speciális, halszó-
szos verziót kóstolhatunk.

Laci csárda
Marosvásárhely, Malom/Morii u. 27.

Kiváló muzsikusok (cimbalom, hegedű, 
nagybőgő), autentikus konyha, pálinkák. 
A csülkös babot, a grillezett báránybordát 
vagy az igazi vásárhelyi flekkent ajánlom.

La gospodina Irina
Sepsiszentgyörgy, Stadion u. 15.

Erdély-szerte ismert tény, hogy it t , 
Székely Irina kifőzdéjében készül a legfi-
nomabb pacalleves, állítólag birkacson-
tot főznek bele.

Honor húsbolt és villa
Ivó/Izvoare 134/D

Székelyudvarhelytől 25 kilométerre, 
a Madarasi-Hargita lábánál fekszik Ivó, 
Ábel nagyjából innen nézett fel a nagy 
hegyekre. A húsboltban, ahol főleg 
vadakból és mangalicából készült, több-
nyire a közeli vadasparkból származó ter-
mékek kaphatók, vásároljunk „székely 
miccset”. A szokásjogot – marha-disznó-
birka – felrúgva itt hargitai szarvasból 
és vaddisznóból készítik, az ízgerincet 
a csombor adja, a fokhagymát óvatosan 
adagolják. Szálljunk meg a villában – mely 
tulajdonképpen egy fából épült motel –, s 
a kerti konyhában faszénparázson süssük 
meg a csórékolbászunkat.

gasztro
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*  Kizárólag a MOL Grill Gázpalackot árusító MOL töltőállomásokon, kizá-
rólag 5,5kg-os Grill Gázpalack töltet vásárlásakor érvényesíthető ajánlat. 
A 11,5 kg-os és 23 kg-os gázpalackok nem vesznek részt az ajánlatban.  
Az ajánlat részletei a www.mol.hu weboldalon találhatók!

MÁJUSBAN MINDEN 5,5KG-OS 
MOL GRILL GÁZPALACK TÖLTET*  
2x ANNYI MULTIPONTOT ÉR! 

A GRILLEZÉSHEZ  
DUPLA MULTIPONT  
JÁR



A jó idő beköszöntével feltárulnak Erdély egzotikus helyszínei és kreatív 
szórakozási lehetőségei: jazzritmusok egy lélegzetelállító hegység erdejében,  
elektrodallamok egy kastély udvarában, inspiráló kiállítások és a táj végtelen 

szépsége vár a székelyföldi nyárban.

Csíkszereda

Csíki Székely Múzeum

Ferenc pápa júniusi csíksomlyói láto-
gatása történelmi jelentőségű, hiszen a 
katolikus egyházfő még nem járt Erdély-
ben. A szabadtéri szentmisén való rész-
vétel és a Szűz Mária kegyhely megláto-
gatása mellett érdemes időt szakítani a 
Csíki Székely Múzeumra is, amely gaz-
dag egyházművészeti és régészeti gyűj-
teménye mellett izgalmas időszakos 
kiállításokkal is várja a látogatókat.
csikimuzeum.ro

Kolozsvár

18. Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztivál (TIFF)

május 31. – június 9.

A versenyszekció mellett a legfrissebb, 
nemzetközi fesztiválokon díjazott f il-
mek országos premierjét láthatjuk a 
mozi ünnepen, egyebek közt a Pedro 
Almodóvar utódjának tekinthető Carlos 
Vermut legújabb alkotását. A közönség-
találkozókkal és panelbeszélgetésekkel 
gazdagított program igazi csemege a 
mozirajongóknak.
tiff.ro/en

Torockó

Double Rise Festival
július 3–6.

Csodás hegyektől ölelt összművészeti 
fesztivál a Székelykő lábánál, Torockón, 
ahol a hegyek elhelyezkedésének 
köszönhetően a nap kétszer kel fel. 
A rendezvény egyszerre mainstream 
és alternatív, slam poetry előadások-
kal, magyar és külföldi pop- és rockze-
nei előadókkal, hagyományőrzőkkel és 
néptánccal.
doublerisefestival.ro

Kolozsvár

Untold Festival
augusztus 1–4.

A fesztivál idén ötödször várja Kolozs-
váron a bulizni vágyókat. A nagyszabású 
díszleteiről, valamint különleges fény-
és hangeffektjeiről híres rendezvényen 
többek között David Guetta és a Bastille 
is fellép, a hangulatot pedig ismét a 
mesebeli lények és erdélyi legendák 
teszik igazán varázslatossá.
untold.com/en

Szörényordas

Gărâna Jazz Festival
július 11–14.

Közép- és Kelet-Európa legnagyobb 
presztízsű jazzfesztiválja a Kárpátok 
szívében. A szervezők szerint „a szeszé-
lyes klíma és a különleges helyszín csak 
tovább növeli a fesztiválozók ambícióját, 
hogy részesei lehessenek egy vad hely-
színen egy féktelen zenei élménynek”.
garana-jazz.ro

Gernyeszeg

Awake boutique fesztivál
augusztus 15–18.

A gernyeszegi Teleki-kastély kertjében 
található laza, otthonos, bohém feszti-
vál igazi különlegesség, olyan fellépők-
kel, mint a Pussy Riot, a Triggerfinger, 
Netsky, JP Cooper, De Staat és AJ 
Tracey. A Teleki-birtok csodálatos kör-
nyezete és évszázados fái pedig tovább 
fokozzák a szabadság érzését.
awakefestival.ro

Mikóújfalu

Waha festival
július 11–15.

Elektro- és popzenei fesztivál egy csi-
petnyi spiritualitással és kézművesség-
gel fűszerezve. Az idei fókusz a Föld és 
ehhez kapcsolódóan a feminin energiák 
ünneplése. Törzsi falvak, gasztroplacc, 
gyermeksarok és holisztikus foglalkozá-
sok várnak.
wahafestival.ro

Bonchida

Electric Castle fesztivál
július 17–21.

A bonchidai Bánffy-kastély területén 
található fesztivál eklektikus zenei fel-
hozatallal, művészeti programokkal és 
a legújabb technológiai megoldások-
kal kápráztatja el a közönséget. Európa 
egyik valóban éjjel-nappali fesztiválja a 
térség egyik legigényesebb kempingjé-
vel is büszkélkedhet.
electriccastle.ro

Erdély-járó 
kultúrkalandok
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!
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85Ballantine’s  
Finest
(0,7 l)

–500 Ft

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

A kupon 500 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható 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. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.



Merci desszert 
(250 g, többféle)

–200 Ft

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

A kupon 200 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: 2019. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Pepsi Lime
(0,33 l)

–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: 2019. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.



LOTUS ULTRA NANO 
autóápoló
(500 ml)

–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 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. 04. 01–30., illetve a készlet erejéig.
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Sajtkrémes  
rúd
–200 Ft

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

A kupon 200 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. 05. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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BioTech USA Zero BAR 
PROTEINSZELET

(50 g, többféle)

519 Ft/db
10 380 Ft/kg

Mizo Coffee Selection
(0,33 l)

2 db vásárlása esetén 

289 Ft/db
876 Ft/l

Piros mogyorós
(80 g, többféle) 

419 Ft/db
5238 Ft/kg

Málnás vagy sárgaba-
rackos croissant

239 Ft/db
2516 Ft/kg

Bahlsen keksz
(220 g, többféle)

699 Ft/db
3177 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!

Energizer Power 4+2 AA és 
AAA elem 

999 Ft/db

Balázs Pali:  
Majd holnap írok... CD

990 Ft

Arizona Ice Tea
(0,45 l többféle)

349 Ft/db
776 Ft/l

MOL-akciók
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érdekesség Erdélyből
Tudtad, hogy a brit trónörökös visszajáró vendég Erdélyben?  

És azt, hogy merre megy a Mokanica kisvasút, vagy mi az a málé? 
Összegyűjtöttünk néhány kevéssé ismert tényt Erdélyből.

Világhírű temesváriak
Hely i sváb szülők gyermekeként 
a ma már a városhoz tartozó Szabad-
faluban látta meg a napvilágot Johnny 
Weismüller. Temesváron született Illy 
Ferenc, az olasz presszókávé atyja, 
a  nevét viselő világmárka alapítója, 
valamint Kovács István futballedző is, 
aki az Ajax Amsterdammal 1972-ben és 
1973-ban megnyerte a Bajnokcsapatok 
Európa Kupáját (BEK).

Kolozsvári színjátszás
A városban alakult meg 1792-ben 
a  magyar nyelv terület első hivatá-
sos színtársulata. A Kolozsvári Állami 
Magyar Színház ma Európa egyik legel-
ismertebb teátruma, Tompa Gábor igaz-
gató egyben az Európai Színházi Unió 
elnöke.

UNESCO-régió
Az UNESCO Világörökséghez tar-
tozó hét romániai helyszín közül négy 
Erdélyben található: a máramarosi 
fatemplomok, Segesvár óvárosa, a szász 
erődtemplomok és a  Szászvárosi-
hegység dák erődítményei.

Károly, Erdély hercege
Károly brit trónörökös visszajáró vendég 
Erdélyben, hiszen alapítványán keresz-
tül a herceg közel húsz éve aktív a szász 

falvak megmentésében. Számos több 
száz éves ingatlan tulajdonosa, köztük 
négy Észak-Erdélyben, Máramarosban 
található.

Hungarikum keletről
Az Európai Unió által hungarikummá 
nyilvánított kürtőskalács manapság 
leggyakrabban sütött formája Székely-
földön alakult ki.

Mokanica kisvasút
A máramarosi Felsővisó községből indul 
és a Vasér völgyének mesés tájain át, 
Erdély leglátványosabb vasútvonalán 
pöfög a Mokanica kisvasút és a Carpatia 
Express hotelvonat. Az 1933-ban átadott 
erdei vasútvonal máig az egyetlen 

tömegközlekedési eszköz a térségben, 
ezért nemcsak turisztikai látványosság-
ként használják.

Hagymát hagymával
Szilágyperecsenyben a hagymát kul-
tikus tisztelet övezi – nemcsak egy 
közel ötméteres hagymaszobrot állítot-
tak a faluban, de a Guinness Rekordok 
Könyvébe is bekerültek a világ leg-
nagyobb, 4,5 km hosszú és 5 tonnát 
nyomó hagymakoszorújával.

Faautó, de nem játék
Szabó Péter a Maros megyei Koronkán 
készítette el Julia Roadsternek elneve-
zett, teljesen fából készült karosszé-
riájú egyedi autóját, amely a 2015-ös 
Frankfurti Autószalonon nagy népsze-
rűségnek örvendett.

Pityókától murokig
Erdély több területén a lila hagyma helyi 
neve vöröshagyma, a burgonya krumpli 
vagy pityóka, a kukorica tengeri vagy 
málé, a répa pedig murok.

Ha felhős az ég
A Nagyvárad főterén álló Holdas temp-
lom tornyában lévő, Európában egyedi 
szerkezet 1793 óta pontosan mutatja 
a Hold aktuális alakját.
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KERTÉSZKEDÉSBEN IS 
HAZAI PÁLYÁN
VAGYUNK  
SZEZONÁLIS FISKARS KERTI ESZKÖZÖK CSAK 
A MOL KUTAKON AKÁR 44% KEDVEZMÉNNYEL.

A promóció időtartama: 2019. 04. 01 – 2019. 06. 23.

További részletek a MOL töltőállomásokon és a fiskars.mol.hu weboldalon.
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