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Kedves Olvasó!
Júliusban ismét utazásra csábítunk, nem is akárhogy:
a kalandot keresőknek összegyűjtöttük a legfontosabb tippeket egy európai lakóautós nyaraláshoz,
a hazai vizekre voksolóknak pedig a MOL Nagyon
Balaton júliusi rendezvényeiből szemezgettünk, ahol izgalmas fesztiválok, gasztroesemények és sportprogramok várnak
mindenkit. Ha már sport, akkor pedig
nem feledkezhetünk meg a júliusi budapesti vívó-világbajnokságról sem, ahol
többek között olimpiai bajnok címlapsztárunknak, a MOL-támogatott
Szilágyi Áronnak is szurkolhatunk. Bár Áron célja messzebbre
mutat, hiszen már a 2020-as
tokiói olimpia lebeg a szeme
előtt, az odavezető út ezúttal
is legalább olyan fontos, mint
a megérkezés.
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autós hírek

Egyedi igények, egyedi
modellek
Az autótulajdonosok között is sokan vágynak egyediségre.
A neves gyártók és a különböző kis műhelyek pedig készek
minden különleges igényt kielégíteni.

BMW M8
A kupét, a kabriót és ezek utcai versenyváltozatát is egyszerre
mutatta be a BMW a 8-as széria csúcsmodelljéből. Az új BMW M8
meghajtásáról 600 LE teljesítményű, 4,4 literes, V8-as turbómotor gondoskodik, amely 625 lóerőt ad le az M8 Competition verzióban – ez utóbbi 3,2 mp alatt gyorsul fel 100 km/h-ra, végsebessége 305 km/h. Az erőforráshoz mindkét esetben intelligens
négykerék-meghajtás, differenciálmű és kézzel is kapcsolható,
8 fokozatú Steptronic automata váltó társul.

röviden
Elektromos rekord

Vandenbrink Shooting Brake
A kétajtós, négyüléses sportkombi,
vagyis a shooting brake az egyik
legexkluzívabb karosszériaforma, általában csak kisszériás autókra szakosodott
cégek készítik. Ilyen speciális karos�szériaműhely a holland Vandenbrink
Design is, amely a Ferrari 612 Scaglietti
modellt építi át elegáns, tágas és gyors
kombivá. A frontrész megegyezik
a V12-es motor által hajtott eredetivel,
hátul viszont feltűnik a masszív C oszlop és a belső térbe természetes fényt
csempésző két tetőablak. Az egyedi
karosszériaépítés múlt századi nemes
hagyományait továbbvivő Vandenbrink
külön rendelésre, az ügyfél személyes
igényeit figyelembe véve készíti az egyszerűen csak Shooting Brake névre
keresztelt modellt.

Lamborghini Huracán Sterrato
A terepjárósított sportautó furcsa, de
nem új kombináció az autótörténelemben, hiszen korábban a raliversenyeken és a terepralifutamokon is szerepeltek magasított kupék. A Lamborghini új
tanulmányautója ezzel együtt meghökkentő látványt nyújt: a Huracán Ster
rato hasmagasságát 4,7 cm-rel emelték meg az alapváltozathoz képest, és
nőtt a terepszög is. A speciális, 20 colos
kerekeken futó autó négykerék-meg
hajtását az off-road kihívásoknak meg
felelően hangolták át, a karosszéria
pedig robusztus védőelemeket kapott.

Škoda Mountiaq
Ultima RS
Az elképesztő súly/teljesítmény arányairól ismert angol
márka legújabb modelljének össztömege sem éri el az
egy tonnát, így már a 480 lóerős alapváltozatnak is csupán 3 mp kell a 100 km/h-ra való gyorsuláshoz. Ezenkívül
létezik 650, 800, illetve 1200 LE teljesítményű verzió is –
a módosított Corvette-erőforrásokhoz manuális Porscheváltó társul. A csúcsmodell menetteljesítményei még nem
ismertek, de a 800 lóerős változat adatai (0-100 km/h
sprint: 2,3 mp; végsebesség: 402 km/h) letaglózó viszonyítási pontként szolgálnak.
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A cseh gyár szakiskolájának tanulói
kétezer munkaórát áldoztak a Kodiaq
Scout modellen alapuló látványos pickup kialakítására. A kétüléses Mountiaq
nemcsak a platója miatt egyedi, de
az alapmodellhez képest új a csörlő,
a bukókeret, a tetőfény és a masszív
gallytörő is. A hasmagasság 10 cm-rel,
29 cm-re nőtt, a tanulmányautó egyben
30 cm-rel hosszabb is. A karosszéria
harsány fényezése visszaköszön a belső
térben is, és a diákok hűtőládát és fejlett
hifirendszert is beépítettek az autóba.

A Pikes Peak hegyi futamon
elért tavalyi abszolút rekordja
után újabb jelentős eredményt ért el a Volkswagen ID.
R elektromos versenyautó:
6:05,336 perces idővel új
rekordot állított fel az elektromos autók között a 20,8 km
hosszú Nürburgring–
Nordschleife pályán.

Közös fejlesztés
Összefog két rivális: a BMW
eDrive hajtásrendszerének ötödik generációjából kiindulva a német márka
a Jaguarral közösen fejleszt új
elektromos platformot, amelyet majd külön-külön hasz
nálnak fel.

Toyota-offenzíva
Egyenplatformot fejleszt
a Toyota a leendő, tisztán
elektromos modelljei számára, ráadásul ehhez a
Subaru, a Mazda, a Suzuki és
a Daihatsu is hozzáfér majd.
A japán óriás 2025-re évi egymillió saját e-jármű értékesítését tervezi.

Beígért a Rivian
A villanyterepjárókat fejlesztő
amerikai Rivian márka bejelentette, hogy a jövőre megjelenő szériamodelljeik képesek lesznek az egyik autóból
a másikba való töltésre is.

2019. JÚLIUS
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autóteszt

FOTÓ: ACSAI MIKLÓS

Motor:
Lökettérfogat:
Max. teljesítmény:
Max. forgatónyomaték:
Méretek (Hatchback):
Tengelytáv (Hatchback):
Csomagtartó térfogata:
Legnagyobb sebesség:
Gyorsulás (0-100 km/h):
Gyári fogyasztás:
Alapára (Hatchback Active):

A király új ruhája
Persze, nemcsak a ruha új, hanem ami még fontosabb, a burkolat
alatt is jelentős változtatásokkal tör az élre a minden porcikájában
vadonatúj Toyota Corolla.
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2 benzines, 2 hibrid
1197-1987 cm3
84-133 kW/114-180 LE
142-190 Nm
4370/1790/1435 mm
2640 mm
313-598 liter
180-200 km/h
7,9-10,9 s
4,3-7,3 l/100 km
5 900 000 forint

Amit először észrevesz az ember: eltűnt a két generáción át szolgáló Auris név, és immár valamennyi
karosszériaváltozat újra a jól bejáratott brandet használja. Ez nyilván jelzésértékű a cég részéről, hiszen
nem voltak rosszak az Aurisok sem, ám az új irány
egyértelmű: a tradicionális értékekre építve fejlődni.
A Toyota Corolla ferde hátú, lépcsős hátú vagy
kombi kivitelét szemlélve látszik, hogy világmodellt
igyekeztek alkotni a dizájnerek – egy olyan formát,
ami a világon mindenütt befogadható. Ennél azonban sokkal fontosabb a technológia, amelyet a korszerű, de nem igazán egyedi karosszéria alá fejlesztettek a japán mérnökök. A márka elköteleződése
a környezetkímélő megoldások iránt nem új keletű,
a legendás Prius első generációja óta tökéletesre
csiszolták a villanymotoros/benzines rendszer
működését. Volt mire támaszkodni a Corollánál is:
az 1.8 Hybrid kivitel 122 lóereje elektronikusan vezérelt, fokozat nélküli váltóművön keresztül jut el a hajtott tengelyekig, így biztosítva minden körülmények
között a nemcsak gazdaságos és tiszta, de tényleg
dinamikus autózást. A márka vadonatúj TNGA platformja lehetővé tette a súlypont alacsonyra helyezését, ez pedig jó hatással van a menetdinamikára
és -biztonságra. Elérhető egy 2.0 literes hibrid hajtáslánc is 180 lóerővel, vadonatúj fejlesztésű, 1.2-es
turbómotor 114 lóerővel, illetve a Sedanhoz egy 1.6os 132 lóerővel, ám mind közül a kisebbik hibrid harmonizál legjobban a kompakt méretekkel.

A példakép
Természetesen a menettulajdonságok és a környezetvédelem mellett roppant fontos a biztonság is,
és a Corolla ezen a téren is az élvonalat képviseli.
Alapfelszerelésként kapott 7 légzsákot és a Toyota
Safety Sense második, tovább finomított változatát.
Itt kevés a hely tételesen felsorolni, mennyi szenzor
és beépített segédlet összjátéka szolgálja az aktív és
passzív biztonságot, legyen elég annyi, hogy nemcsak kategóriájában, de abszolút értelemben véve
is megnyugtató a Corolla őrző-védő szolgáltatása.
Az új Toyota Corolla nem a legnagyobb az alsó
középkategóriában, ám helyhiányra nem panaszkodhat senki, akármelyik karosszériaváltozat bármely ülésére is szól a „beszállókártyája”. Sok csomaggal utazóknak, illetve a sokat variálóknak
nyilván jobb a kombi, céges kocsinak és a konzervatívabb ízlésűeknek a szedán, ám nehéz elképzelni olyan élethelyzetet, amelyet a ferde hátúval
ne lehetne megoldani. Odabent a tér és a kényelem praktikus berendezéssel és funkciókkal társul.
A 8 colos érintőképernyővel ellátott multimédiás
rendszer remekül bánik az okostelefonokkal, vezeték nélküli töltést is kínál, egyébként meg logikusan
és egyértelműen kezelhetők vele a kocsi funkciói.
Összességében az a benyomásunk támadt az új
Corolla próbája során, hogy most nem új név égisze
alatti világmegváltásra utaztak a Toyotánál, hanem
azt hozták össze immár sokadszorra, amihez a legjobban értenek: magabiztos, kipróbált technológiával, hosszú évtizedek tapasztalataira alapozott
értékekkel példaképpé válni az autózás világában.
És ennek a brandnek a neve újra Corolla.

Ajánlott olaj
MOL Dynamic Gold
DX 5W-30, 1 l

9069 Ft-tól*
*Kiskereskedelmi alapár,
mely töltőállomásonként eltérhet.

FOTÓ: SÁROSI ZOLTÁN | STYLING: KAZAL VIKTÓRIA | SMINK, HAJ: RÉDLI ÁGNES | RUHA: ROBERT MAAR;
TÁSKA, CIPŐ, ÖV: VAGABOND | KÜLÖN KÖSZÖNET A HELYSZÍNÉRT A FUJI JAPÁN ÉTTEREMNEK

címlapsztori

Lépés, lépés, kitörés!
A budapesti vívó-vb előtt a kétszeres olimpiai bajnok
kardozóval, Szilágyi Áronnal találkoztunk.

H

alkan beszél, komolyan és megfontoltan. Olykor
mosolyogva. Nyílegyenesen. Úgy, ahogyan vív.
Talán tudod, mi következik a páston, és hogy mit mond
majd, mégsem tudsz előle kitérni. Egy olimpiai döntőben ez az ellenfél számára vereség. Interjúhelyzetben
viszont egy jó beszélgetés. A kardja az asztalon pihen,
a szusi előtt. A kulisszák már diszkréten az ötkarikás
játékokat idézik – mert a következő nagy lépés Tokió.
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Hány kardot használsz?
A versenyekre és az edzésekre összesen ötöt-hatot.
Megőrzöd a kifutó darabokat?
A penge gyakran három-négy hét alatt eltörik, a kosár
jóval tovább bírja, de a kard alapvetően fogyóeszköz.
Gyorsan „kipörögnek” a fegyverek.

A pörgés az idei évre is érvényes.
Az olimpiai kvalifikációs időszak a vívóknál erről
szól. Egy éven át, aktuálisan jövő március végéig
gyűjthetjük a ranglistapontokat a világkupákon,
a kontinensversenyen és a világbajnokságon, azaz
nagyon nem lélegezhetünk fel egy torna után akkor
sem, ha jó eredményt értünk el. Az olimpiai kvótához stabilan ott kell lenni a legjobbak között.
Igazságos és izgalmas a kvalifikációs rendszer.
Mondjuk, az utolsó világkupaversenyeken őrültekháza van. Akinek még bizonytalan a kvótája, hatalmasat küzd, akinek az utolsó egy-két verseny eredményétől függetlenül már a zsebében a repülőjegy,
az „sakkozik”, nézi, mi az érdeke.
Beszéljünk nyíltan: a rivális kiejtéséről van szó.
Te is „sakkozol”?
Én az egyenes utat szeretem. Megértem és elfogadom a taktikázást, de morális szempontból ez nem
mindenkinek fér bele a versenyzésbe. Nekem sem.
Az egyéni ranglistán a szűk elit tagja vagy,
a kardcsapat szintén jól szerepel. Ha az utóbbi
kijut Tokióba, azzal egyéni kvóták is járnak –
ebből kiindulva a csapat nem élvez prioritást?
Ha önmagában nézzük az olimpiai kvalifikációt,
akkor egyértelmű a képlet: a csapatkvóta automatikusan három egyéni indulót, plusz egy tartalék egyéni kvótát jelent. De nem csak a kvalifikáció
létezik, az Európa- és a világbajnokság saját jogon
fontos versenyek. Másrészt a vívás egyéni sportág.
Megpróbálok egyik kezembe sem beleharapni, és
mindkét versenyszámra maximálisan felkészülni,
ami nem lehetetlen. Nekem és a csapattársaimnak
is megvan hozzá a kellő rutinunk. Az a cél, hogy ne
kelljen választanunk.
Olvastam egy interjúban, hogy az olimpiai
bajnoki álom 9–10 évesen befészkelte magát
a fejedbe. Ez igaz?
Az olimpia, mint esemény, igen. 2000-ben Sydneyben Nagy Tímea olimpiai bajnok lett, Ferjancsik
Domonkos pedig a négy között volt, érte is lehetett izgulni. Akkor már a Vasasban forgattam a pengét. Persze, álom volt, körvonalak nélkül. Akkor az is
elképzelhetetlennek tűnt, hogy egyszer felnőtt válogatott legyek. Egy tízévesnek az a kijelentés értelmezhetetlen, hogy „mostantól tíz éven át elvégzett
napi két edzéssel el fogsz érni valahová”. A londoni
olimpia viszont már konkrét cél lett.
Ahol nyertél. A riói olimpia előtt alaposan felmérted a helyszínt, hogy mi, merre, hány méter.
És jól is jött.

Budapest most ebből a szempontból könnyebb
terep. Vagy nehezebb. Isten tudja. Hazai pálya…
Én arra emlékszem, hogy a 2013-as budapesti
világbajnokságon, ahol bronzérmes lettem, feldobott a közönség támogatása. Engem kifejezetten
motivál a hazai pást. Persze ott is a vívásra, az ellenfélre, a következő akcióra kell fókuszálnom, ugyanakkor az az energia, ami a közönség felől érkezik
– a beszűrődő zajokból érzem, hogy nekem szurkolnak –, hatalmas pluszt ad. Jellemzően fiatalként
is jó versenyzőtípus voltam, az élsportban szerintem ez a legszerencsésebb adottság.
Van olyan nézet, amely szerint az egyensúly,
az egyén jólléte a kulcs, és nincs olyan, hogy jó
vagy rossz versenyzőtípus.
Erre rákontrázok: van, aki alapvetően könnyebben
találja meg az egyensúlyt, könnyebben van jóban
önmagával. Az, hogy valaki jó vagy nem jó versenyzőtípus, egy tünet. Mindenesetre én nem sok olyan
példát láttam, hogy ez átfordult volna.
Mi a másik fontos adottság?
Talán a szorgalom. Szomorú látni, hogy az edzőteremben valaki csodát művel, de versenyszituációban csak a tudása 30-40 százalékát képes nyújtani. Viszont a másik verzió sem vidámabb, amikor
üvölt valakiről a tehetség, olyan precizitással nyúl
a kardhoz, hogy leesik az állam, de nincs meg
benne a kellő akarat.

2019. JÚLIUS
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címlapsztori

SZILÁGYI ÁRON
Olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó,
a Vasas SC versenyzője. 1999-ben kezdett el
vívni Gerevich György mesteredzőnél. 2006ban a kadett világbajnokságon ötödik, a juniorEurópa-bajnokságon aranyérmes lett. Az Új
Európa Alapítvány indulásakor (2006) az elsők
közt nyerte el a MOL Tehetségtámogató
Program támogatását, jelenleg a MOL Alapítvány
jószolgálati nagykövete. 2007 óta felnőtt
válogatott, abban az évben a szentpétervári vb-n
a kardcsapat tagjaként aranyérmet szerzett. Előbb
volt egyéni olimpiai bajnok, mint Európa-bajnok
(London, 2012; Montreux, 2015), 2016-ban Rio
de Janeiróban megvédte egyéni olimpiai bajnoki
címét. Az ELTE nemzetközi tanulmányok szakán és
a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia
szakán szerzett alapdiplomát (BA). 29 éves.

Te hogyan nyúltál a kardhoz?
Nagy álszerénység lenne azt állítani, hogy nem volt
különleges érzékem a víváshoz, de szerintem voltak
nálam tehetségesebbek. Nekem is inkább azzal kellett foglalkoznom, hogy ne emelkedjek el a földtől, és
alázatosan dolgozzak a hétköznapokon. Talán sikerült.
Nemcsak a „csúcstámadást”, az olimpiát vagy vb-t,
illetve a sikert várom, hanem azokat az időszakokat is,
amikor együtt megtervezzük a felkészülést, aztán elvégezzük a munkát az edzőmmel, az erőnléti edzővel,
a pszichológussal, a masszőrrel, szóval azokkal, akik
szakmailag segítenek.
Vívás és Szilágyi Áron: eleve elrendelés?
Nem egészen… Nagyon visszahúzódó srác voltam, aki
nehezen nyílt meg a kortársai felé. Kilencévesen vittek
le először a vívóterembe. Ott a nevelőedzőm, Gerevich
György személyisége fogott meg igazán – több sportot is kipróbáltam, de Gyuri bácsi csoportja volt az első,
ahol a közösségben is jól éreztem magam. És emellé
jött maga a sportág. Mindenféle mozgásigényemet,
agressziómat és túlfűtöttségemet szépen mederbe
terelte a vívás, amely egyszerre küzdő- és technikai
sport. Tök jó érzés, amikor megtámadom az ellenfelemet, és a lépés, lépés, kitörés végén megvágom, mert
ebben az ember kiéli az ösztöneit. Ám emellett nagyon
precíznek kell lenni. Ha nem jól vezetem a pengémet,
a támadás nem lesz sikeres. Szóval a vívás szabályoz
is. Folyamatosan tanultunk, az ügyesebbek közé tartoztam, tetszett, hogy ismernek és elismernek. Akkor
erre volt szükségem. Hogy legyek valaki, hogy kitűnjek a kortársaim közül.
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Tokióban a kardvívók csúcsbajnoka lehetsz. Senki
sem nyert még az olimpián férfi egyéniben három
aranyat ebben a fegyvernemben. Ergo zsinórban
sem. Kellenek a rekordok?
Fiatalabb koromban abszolút az eredmény élvezett prioritást. Ahogy idősödöm, egyre fontosabb az érzés és
a tudat, hogy igen, a legtöbbet hoztam ki magamból,
de az, hogy én legyek az első, aki háromszor nyer kard
egyénit olimpián, óriási motiváció. Ugyanígy motivál,
hogy ott állhassak Tokióban a csapattal a dobogón.
Amióta versenyzem, lement három olimpia úgy, hogy
nem tudtunk odaérni. Pekingben egy tussal kikaptunk a négy közé jutásért, Londonba nem jutottunk ki,
Rióban pedig nem rendeztek csapatversenyt.
Az egyéni világbajnoki cím ugyanez a kategória
motivációs szinten?
Igen, azzal a kitétellel, hogy vb-n sokszor szerepeltem,
de egyéni aranyat nem sikerült nyernem.
Van ilyen…
Nem akarok mumusversenyt csinálni a vb-ből, nem
akarok pluszterhet rakni magamra azért, mert nincs
egyéni vb-címem. Inkább örülök azoknak az érmeknek, amelyeket megnyertem. Ha egyszer a vb-arany is
közéjük kerül, nyilván még boldogabb leszek. És pont.
Egy interjúban azt nyilatkoztad, hogy az ellenfeleid
kapcsán át kellett hangolnod magadat a riói olimpia
után. Pontosan mire gondoltál?
Arra, hogy azokról az ellenfeleimről, akikkel a versenyek végső fázisaiban találkoztam, az eredményeik és
a vívásuk láttán teljesen fals képet alakítottam ki. Gátat
emeltem magamban. Ezt kellett lebontani – és újra felépíteni magam.
Lipcsei Árpád

Szolnok nyári köntösben
Ha kikapcsolódásra vágysz, ha kulturális programokat keresel,
ha a gasztronómiában kalandoznál, irány a Tisza-part, hiszen idén
nyáron Szolnokon mindent egy helyen megtalálsz!

Augusztusban több helyszínen

Parti-túra Szolnoki Szimfonikus Nyár
Művészeti Fesztivál

A 2012-ben hagyományteremtő kezdeményezésként elindított Parti-túra Fesztivál kezdettől fogva
óriási közönségsikert arat a szolnoki zenerajongók
körében. A nyáresti koncertek magas nézőszáma
arról árulkodik, hogy a színvonalas komolyzenei
hangversenyek napjainkban is tömegeket tudnak
megmozgatni. A fesztivál szervezői igazi kalandos nyáresti utazásra invitálnak minket, a különféle
helyszíneken megrendezésre kerülő koncerteket
pedig izgalmas látványelemekkel varázsolják felejthetetlen élménnyé. www.partiturafesztival.hu

Hild János tér – július 26–27.

Séf Randevú
Gasztrokulturális program, különleges falatok,
varázslatos ízek, hungarikumételek. Szolnoki éttermek és az ország további neves séfjei készítik és
kínálják a Séf Randevúra összeállított különleges
fogásaikat július 26-án és 27-én, éttermi étkészleten szervírozva. Az Aba-Novák Agóra Hild téri színpadán főzőshow és koncertek, kulturális csemegék
várják a közönséget a kellemes nyáresti hangulatban. www.agoraszolnok.hu

Tiszaliget – augusztus 29–31.

Provakáció Fesztivál
A háromnapos nagyszabású zenei fesztiválon többek között a Wellhello, a Tankcsapda, a Halott Pénz
és a Bikini vár mindenkit a szolnoki Tiszaligetben.
www.provakacio.hu

Tiszai hajósok tere – augusztus 17–20.

24. „Örökség” Világzenei Fesztivál
Az elsőként 1996-ban megtartott fesztivált minden
év augusztus közepén a szolnoki Tisza-parton,
a Tiszai hajósok terén rendezik meg, programja
pedig évről évre számos kortárs művészeti ág produkciójával egészül ki. A nagyszínpadon egymást
váltják a fiatal és a már neves hazai, világzenei előadók, és az utóbbi években egyre több a külföldi
együttes is. A kisszínpadon a helyi és környékbeli
csapatok mutatkoznak be, olykor közös zenére és
táncra invitálva a közönséget. Finom falatok, zamatos pálinkák, üdítő sörök teszik teljessé a nyár végi,
ünnepi hangulatot.

RepTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum – augusztus 31.

RepTár Piknik
Egész napos családi program keretében, számos
nagyszabású kiegészítő élményprogram várja
a látogatókat, akik jegyet váltanak a RepTár Piknikre.
www.reptar.hu; facebook.com/reptarszolnok

– PROMÓCIÓ –

vívó vb

Tudj meg többet!

Igazi kismenő
A Z ÚJ VOL KSWAGEN T-CRO S S

Alapadatok a FIE vívó-világbajnokságról és sportági gyorstalpaló,
hogy tudjuk, mikor és kikre érdemes igazán figyelni.
Időpont: 2019. július 15–23.

Rendező város: Budapest

Helyszín: BOK Sportcsarnok

Selejtezők: 1000 Ft (felnőtt)

Maximális nézőszám: 4800 fő

Döntők: 3000–4500 Ft

Fegyvernemek:

Információ: www.2019budapest.com

Kívül-belül fiatalos stílus és vagány formavilág: ilyen az új T-Cross,
a Volkswagen szabadidő-autó kínálatának legkisebb tagja.

Bérlet (9 napra): 28 000 Ft

Versenyszámok:

Résztvevők:

t őr

mintegy 100-120 országból
1000–1200 versenyző

pá r b a j t őr
Magyar indulók
száma:

A három fegyvernemben női és
férfi egyéni, valamint női és férficsapatversenyt is rendeznek

kard

24 versenyző

Vb-történelem

A BELÉPŐMODELL AKCIÓS
ÁRA HASZNÁLT AUTÓ
BESZÁMÍTÁSSAL: 5 369 359 FT

Magyar eredmények a korábbi budapesti rendezésű vívó-világbajnokságokon
1959

3 db arany

1975

2 db ezüst 1 db bronz

2 db ezüst

1991

4 db bronz

3 db arany

A vb-k történetének legsikeresebb versenyzői

1 db ezüst

2013

3 db bronz

1 db arany 2 db bronz

A vb-örökranglista

(csapat és egyéni eredmények)

Valentina Vezzali (olasz)
tőr

1. olaszország
10 db arany

Sztaniszlav Pozdnyakov (orosz)
kard
10 db arany
Alekszandr Ramanykov (szovjet)
tőr
10 db arany

6 db ezüst

5 db ezüst

2 db ezüst

118 db arany

102 db ezüst

124 db bronz

2. magyarország 90 db arany

84 db ezüst

94 db bronz

3. szovjetunió

57 db ezüst

50 db bronz

4 db bronz

2 db bronz
90 db arany

3 db bronz

Címvédők
(2018. évi aranyérmesek)

Nők

Férfiak

Női csapat

Férficsapat

Párbajtőr

Mara Navarria (olasz)

Yannick Borel (francia)

Egyesült Államok

Svájc

Tőr

Alice Volpi (olasz)

Alessio Foconi (olasz)

Egyesült Államok

Olaszország

Kard
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Kim Dzsung Hvan (koreai)

Franciaország

Dél-Korea

A

Volkswagen az utóbbi időben több szabadidő - au tót is piacra vezetet t már,
Magyarországon öt különböző típus szerepel a palet tán: a T-Roc, a Tiguan, a Tiguan
Allspace és a Touareg alá érkezett a kínálatba
a közelmúltban bemutatott T-Cross, amely a Polo
alapjaira épülve a kis méretű SUV-k mezőnyében
kínál alternatívát a vásárlóknak.
Az újonc SUV 14 milliméterrel magasabb és 55
milliméterrel hosszabb a Polónál, ellenben 12
centivel rövidebb az eggyel nagyobb kategóriatársnál, a T-Roc modellnél, 2,5 méteres tengelytávolságának köszönhetően mégis a kategória
egyik legtágasabb modellje. Az ülések 10 centivel magasabban helyezkednek el, mint a Polo
esetében, így kényelmes a ki- és beszállás. helykínálata az autó kis mérete ellenére impozáns,
amit az utasok a fej- és lábtérben is élvezhetnek.
Praktikus megoldás, hogy a hátsó üléseket sínen
állíthatjuk előre-hátra (a hátsó üléssor így 14 centiméteres hosszon mozgatható), attól függően,
hogy nagyobb lábtérre, vagy nagyobb csomagtérre van épp szükség. A csomagtartó alapesetben 385 literes, de akár 455 literre is bővíthető.

Bőkezű alapfelszereltség
A T-Cross Life és Style felszereltségben érhető
el hazánkban. A szériafelszereltség többek közt
manuális klímát, multifunkciós kormánykereket,

variálható csomagtérpadlózatot és 16 colos kön�nyűfém kerék tárcsákat kínál. Szintén az alapcsomag része a Front Assist környezetfelügyelő
rendszer, a Pedestrian Monitoring gyalogosfelismerő rendszer, a városi vészfékfunkció, a Lane
Assist sávtartó rendszer, a Hill Start Assist emelkedőn elindulást segítő rendszer, a proaktív utasvédelmi rendszer és a holttérfigyelő is, amely
a sávváltásoknál segít a hátsó keresztirányú forgalomra való figyelmeztetéssel. Az autó igény
esetén fáradtságérzékelő rendszerrel, adaptív
sebességszabályzóval és parkolóasszisztenssel
is felszerelhető.
Ami pedig a konnektivitást illeti: az új T-Cross
utasaként okostelefonunkat induktív módon tölthetjük, digitális kényelmünket pedig akár 4 USB
csatlakozó is segíti. Mindkét felszereltségi szinthez rendelhetünk továbbá különböző dizájncsomagokat is, amelyekkel a külső és belső színvilágot igazíthatjuk ízlésünkhöz.

Méregzsák
A Volkswagen legkisebb szabadidő-autója jelenleg két turbómotorral, a háromhengeres, részecskeszűrős, 1.0 literes, 95 és 115 lóerős TSI-vel
vásárolható meg, amelyekhez motorváltozattól
függően 5- vagy 6-fokozatú kéziváltót, illetve
7-fokozatú DSG-t rendelhetünk. Később érkezik
a kínálatba dízelmotor is.

utazás

Alap-KRESZ újoncoknak

Egy lakóautónak általában mind a bérleti díja,
mind a vételára a hasonló színvonalú lakókocsi
költségének minimum a kétszerese. Ez persze
érthető abból a szempontból, hogy a lakókocsival csupán egy vontatmányt kapunk, amihez
még szükség van egy megfelelően erős gépjárműre. A két kategória felszereltsége között
ugyanakkor nem kell, hogy nagy különbség
legyen: mindkettő esetében létezik az abszolút
luxus, vagyis a lakókocsi nem feltétlenül kényelmetlenebb vagy kisebb. Sőt!

A szabadság tetőfoka
N YAR AL ÁS L A KÓAU TÓVA L, L A KÓKOCSIVA L
Nyaranta számtalan guruló otthon rója Európa útjait, sokszor bringákkal,
kismotorral felpakolva, akár motorcsónakot is vontatva. Az irigykedve
csodált nyaralós műfaj azonban nem elérhetetlen.

A

utós kalandozás több országon át?
Nyaralás a szállásfoglalás okozta izgalmak és kompromisszumok nélkül?
Akár minden éjszaka új helyen, mégis tökéletes kényelem az egész utazásunk alatt,
állandó ki-be pakolás, táskacipelés nélkül?
Rugalmasan, bármikor módosítható útiterv, ha
a kedvünk úgy hozza, hogy egy helyen többet vagy kevesebbet maradnánk a tervezettnél, vagy beiktatnánk egy kitérőt? A válasz
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mindenre egy kövér igen, csak a megfelelő
eszközt kell megtalálni, és máris indulhat a sátrazás szabadságát a szállodaszobák kényelmével ötvöző nyaralás. Jól hangzik?

Lakóautó vagy lakókocsi?
Az első kérdés, hogy miért érdemes az egyiket vagy a másikat választani, és persze, hogy
milyen anyagi vonzatai vannak egy ilyen útnak.

Mennyibe fog kerülni?
Azzal érdemes kalkulálni, hogy ez a fajta nyaralás nem olcsó. Még, ha élményben és szabad
ságfaktorát tekintve hasonló is a sátrazáshoz,
pénzügyileg semmiképp nem alternatívája.
A négycsillagos hoteleknek már inkább.
A költségek a kaucióval indulnak, amely a bérlemény kategóriájától függően általában 200500 ezer forint közé esik. A napi bérleti díj,
ugyancsak mérettől és felszereltségtől függően, lakóautóknál 25-35 ezer Ft körüli nettó
ártól indul, amihez általában társul egy egyszeri,
20-30 ezres felkészítési költség. Ez hét napra
úgy 250-300 ezer forint, tehát kb. ott vagyunk,
mintha egy jobbfajta szállodába foglalnánk.
A mobilitási szabadságunk ugyanakkor jóval
nagyobb, ha „nem tetszik a kilátás”, csak gázt
adunk, és odébb gurulunk. Végül e költségekhez jönnek még hozzá az üzemanyag-kiadások
(11-12 liter/100 km), az út- és kempingdíjak, utóbbiak tartalmazzák az áramhasználatot, valamint
a víztartályok ürítését és feltöltését.
Foglaláskor viszonylag gyakori, hogy a kaució
mellett akár teljes egészében megfizettetik a
bérleti díjat is, és arra sem árt felkészülni, hogy
a bérbeadók kérhetnek különféle igazolásokat,

• A lakóautó 3500 kg össztömegig
személyautónak számít, és B kategóriás jogosítvánnyal vezethető.
• A lakóautóra Magyarországon a személyautókkal azonos sebességhatárok vonatkoznak, míg a lakókocsi autópályán max. 80, autóúton
70 km/h-val vontatható.
• A vontatáshoz az autó össztömegének meg kell haladnia a vontatmány össztömegét, illetve az autóval együtt vizsgáztatott vonóhorog
is előírás.
• Mozgó lakókocsiban tilos tartózkodni, mozgó lakóautóban bekötve,
ülve kell utazni.
• Bérléskor vegyük figyelembe, hogy
3,5 tonna össztömeg felett sok helyre
tilos a behajtás!

például az otthoni közüzemi számlák megfizetését bizonyító dokumentumot is, hogy biztosítva
lássák fizetőképességünket.

Időzítés és egyéb feltételek
A legtöbb autót nem adják ki 3, 5, de főszezonban akár 10 napnál kevesebbre sem, ez azonban már-már előnyös is, hiszen a műfaj eleve
feltételezi, hogy az ember nagyobb területet szeretne becsavarogni, ami időigényes.
Az „alkalmassági” paraméterek tekintetében
minden kölcsönzőnek vannak saját szabályai,
de azért előfordulnak hasonlóságok. A lakóautók nagy része például vezethető B kategóriás jogosítvánnyal, néhol további kritérium
a legalább két éve megszerzett jogosítvány.
A lakókocsiknál ez a kérdés valamivel összetettebb, és függ a vontató jármű tömegétől is,
tehát minden esetben a konkrét járművek alapján kell mérlegelni a jogosítvány kérdését (ld.
KRESZ-keretesünket).

Rutinos sofőröknek
A lakóautó vezetése kíván némi rutint és
bátorságot, hiszen jóval hosszabb és magasabb „szerelvényről” van szó, mint egy személyautó esetében. Ha lakókocsit vontatunk,

2019. JÚLIUS

15

utazás

utazás

figyelni kell rá, hogy a vontatmány szélesebb
a személyautónál, ezért nem biztos, hogy ahol
az autónknak elég a hely, elfér a lakókocsi is.
Körforgalmakban, manőverezésnél, tolatásnál
és parkolásnál szintén fokozott vezetéstudás
szükséges – ezért is van az, hogy lakókocsival akkor érdemes elindulni, ha az ember hos�szabb ideig tartózkodik egy helyen, így nem
kell naponta bűvészkedni. Ezzel szemben lakóautóval egyszerűbb a helyváltoztatás, csak
a nagyobb méretekre kell figyelni.

Alszunk, ahol elfáradunk?
Európában jellemzően tilos kempingen vagy
lakóautó-parkolón (Stellplatz, stop-over) kívül
megállni, bár ez országonként és városonként
is változhat. A tiltás ellenére sok helyen nem
szólnak azért, ha egy-egy éjszakára félreállunk
valahol, de Franciaországban például már kihelyeztek kifejezetten ezt tiltó táblákat. A szabályozásnak persze oka van: ha például ketten
utazunk egy nagyobb járművel, a víztartály akár
egy hétig is bírhatja, viszont 5-6 fővel egy nap
alatt is elfogyhat a 110 liter. Vagyis idővel valahol mindenképpen fel kell töltenünk a tartályt,
aminek lesz némi költsége, ahogy a világításhoz, főzéshez, esetleg fűtéshez használt áramnak is. Arról nem beszélve, hogy a szennyvizet
sem ereszthetjük le ott, ahol eszünkbe jut, erre
léteznek kijelölt állomások, amelyeken mindenféle töltést-cserét egy füst alatt letudhatunk.

Guruló luxus
Minden kihívással együtt, ha rászántuk magunkat, és kibéreltük vagy ne adj’ isten megvettük
álmaink mobilhoteljét, garantáltan bele fogunk
szeretni ebbe az életmódba. Hiszen még az
alapdarabok is rendelkeznek olyan kényelmi
funkciókkal, mint a klíma vagy a hűtőszekrény,
a nagyobbak pedig már tényleg minden igényünket kielégítik. Az út porát zuhanyzós fürdőben moshatjuk le a nap bármely szakában,
nyáron tetőablak, szúnyogháló és sötétítő rolók
segítik a pihenést, míg hűvösebb időben hőszigetelés és fűtés szolgálja a kényelmünket. Bőrés velúrfelületek, plüsss zőnyeg teszi
otthonossá az autókat, és
kiterjedt tárolórendszer
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segíti a holmik rendben tartását. A nagyobbakban hátul akár mini garázsban (!) szállíthatjuk a
motort, biciklit, csomagokat. A konyhában több
gázégő, mikrohullámú sütő és mosogató teszi
lehetővé a főzést, az előtető vagy lakókocsiknál
az elősátor pedig az életteret növeli.

Modern és zöld Svédország

Vándorúton
Európában

1

Nyáron a hosszú nappalok, télen pedig
a sarki fény már önmagában különlegessé teszi az északi országot. Mivel
Stockholm kötelező megálló, a körülötte elterülő szigetvilágot is tervezzük
be úti célként. Míg északon Lappföld ritkán lakott és háborítatlan területei és
nemzeti parkjai nyűgözik le a látogatót,
addig az ország középső részén tavak
és erdők között kalandozhatunk. Mivel
a szállás nem olcsó, megéri lakóautóval
utazgatni, de figyeljünk rá, hogy csak ott
éjszakázzunk, ahol az megengedett –
a svédek igen kényesek ugyanis a környezetük védelmére.

2

1.
Irány a Baltikum!
Lit vánia ideális célpont lakóautó val. Személyautóval nehéz belevágni,
mert elég messze van (kb. 1300 km
Budapesttől), lakóautóval viszont bejárható a Via Balticán, a világ egyik legjobb
minőségű országútján. A főváros, Vilnius
mellett kötelező látnivaló a Labanoras
nemzeti park, ahol 300 kristálytiszta tó
rejtőzik, de idetartozik a Balti-tenger 90
kilométeres partvonala, illetve a többször ledózerolt katolikus zarándokhely,
a Keresztek hegye.

5.
Horvátország egy lendülettel

3

4

2.

3.

Narancsligetek Pugliában

Balkáni kaland

A délolasz tartomány nem hemzseg
a turistáktól, pedig a hangulata csodálatos. Itt nem a látnivalókat kell kipipálni,
hanem békésen autózni a csodálatos
vidéken: narancs-, citrom- és olajfák
sorfala között, pár száz méterre a tengerparttól, miközben a köves dombokon ezeréves kolostorrom, a hegytetőn

Személyautóval már fárasztó lehet, lakóautóval azonban ideális a Budapest és
Szkopje közötti 800 km-es távolság. Ha
kicsit kilépnénk a nyugat-európai kultúrkörből, Észak-Macedónia és az oda
vezető út segít áthangolódni a görögkeleti nézőpontra. Az ortodox kolostorok
és mecsetek mellett azonban a természeti látványosságok adják az utazás
sava-borsát: tavak, szurdokok, hegyek
és sziklák között vezet az út, egyebek közt a Mavrovo vagy a Galicsica
Nemzeti Parkban. Visszafelé pedig
érdemes útba ejteni a Montenegró és
Albánia határán fekvő, fantasztikus látványvilágú, madárparadicsomként is
ismert Shkodrai-tavat.

5

rozmaringbokrok övezte kilátó magasodik fölénk. Az életvidám, hamisítatlan
olasz vendéglátás a lakóautósoknak is
kijár: nem fognak belénk kötni, ha megállunk nézelődni az út mentén, s ha erre
járunk, Mattinata kis falvát és környékét
feltétlenül érdemes útba ejteni!

Lakóautóval egyszerre az egész horvát partvidéket felfedezhetjük, kezdve
Dubrovnik filmes kulisszákat idéző, történelmi városával, megpihenve Makarska
homokos strandjain, felautózva Omišnál
a szelíd vadvízként számon tartott Cetina
mellett, majd észak felé továbbhaladva
kihajózni egy-két napra Splitből Brač
vagy Vis szigetére. Megállni Trogirnál
és Šibeniknél, beautózni a Krka Nemzeti
Parkba, Zadar városánál pedig eldönteni, hogy folytatjuk-e utunkat a mesés
Isztria felé, vagy elengedve a parti utat,
inkább az ország belseje felé vesszük
az irányt, nem kihagyva a Plitvicei-tavak
mesés vízeséseit.

Lakókocsis töltőpont
Szerbiában
A MOL Serbia benzinkútját nem
sokkal a Batrovci–Bajakovo
horvát–szerb határátkelő után,
Szerbia irányában találjuk. Ez
az első és egyetlen „kempingezőbarát” benzinkút az E70-es autópályán. A Dock Stop tisztasági
állomáson az utazók tiszta vízzel
és elektromos árammal tölthetik fel lakókocsijukat, leengedhetik a szennyvizet, és külön lakó
kocsi-parkoló is várja őket.

MOL Nagyon Balaton

A legjobb
Balaton-parti
A MOL Nagyon Balaton programkínálata az egész tavat és környékét felöleli.
Összegyűjtöttük július legizgalmasabbjait, és azt is eláruljuk, hová érdemes
még elmenni, ha már az adott helyszínen járunk.

ANNAUTCABÁL

BADACSONY

BOR7

Zamárdi

Keszthely

Veszprém

Badacsonytomaj

Balaton
Sound

KeszthelyFest

VeszprémFest

július 5–7.

július 10–13.

Badacsony
Bor7

július 3–7.
Európa legjobb
elektro-pop fesztiválja mindent
megad, amit egy
nyaralástól várunk:
napközben pihenés, strandolás,
napozás, este pedig
a legnagyobb és
legőrültebb koncertek. A különleges
Boat Partyn pedig
a balatoni panorámával körbevéve
bulizhatunk külföldi
sztár-DJ-k ütemeire.
Ha már Zamárdiban
vagyunk, látogassunk el
a Zimek Pálinka
Manufaktúrába,
a balatoni régió legeredményesebb,
saját látványfőzdével rendelkező
és kóstolóprogramokat kínáló
pálinkafőzdéjébe.
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július 12–28.
A mediterrán hangulatú fesztivál jól
illik a város történelmi miliőjéhez:
kézműves vásárra,
utcazenére és számos gyerekprogramra készülhetünk. A koncertek
közül ne hagyjuk ki Myrtill és
a Swinguistique
francia sanzonjait, de a Hooligans
rajongói sem fognak csalódni.
Ha egy kis mozgásra vágyunk,
akkor Keszthely
külvárosában
vár a Tavirózsa
Kalandpark, ahol 35
pályán bizonyíthatjuk ügyességünket.
A gyerekek számára
is ideális terepen a
mászást, az íjászkodást és a lengőtekét
is kipróbálhatjuk.

Egy fesztivál,
amely a minőségi zenére épül.
A színpadra az
opera, a jazz, a
klasszikus, a világzene és a popzene területéről
is érkeznek világhírű előadók, köztük Katie Melua
(lenn) vagy Caro
Emerald.

Badacsony borát
az istenek nektárjának nevezik. Ezt bizonyítják majd július
második felében Badacsonytomajon a környék leghíresebb
pincészetei az
ország egyik legkedveltebb borvidékének zamatos
nedűivel.
Ha a boros élmények után szívesen időznénk egy
valódi hazai vulkánnál, akkor
irány a monoszlói
Hegyestű. A kevesek által ismert, pár
millió évvel ezelőtt
még aktív vulkánként működő természeti csodánál
geológiai bemutatóhelyet alakítottak ki.

KLASSZ
a pARTon!
július 20. –
augusztus 30.
A Balaton számos településén csendülnek
majd fel komolyzenei dallamok
a holdfényben,
templomokban és
szabadtéri színpadokon, hogy
a nagy klasszikusok a nyaralás
részei lehessenek.
A koncertek egyik
helyszíne a keszthelyi Festeticskastély, ahol az
idén a Helikon
Kastélymúzeum
különleges időszaki kiállításának
keretében a holland expresszionista festő, Vincent
van Gogh rajzait
tekinthetjük meg.

Siófok

Zamárdi

Ákos-turné
2019

Red Bull
Air Race

Veszprémi
Utcazene
Fesztivál

július 13.

július 13–14.

július 17–20.

Hazánk legnépszerűbb pop-rock
ikonjának fülbemászó dallamai
betöltik majd a siófoki Plázs területét,
ahol a tőle megszokott hatalmas
bulira számíthatunk a „magyar
tenger” partján.

A világ leggyorsabb és legizgalmasabb motorsport
versenysorozatán
a legjobb pilóták
mérik össze tudásukat – idén valószínűleg utoljára.

Pár napra
Veszprém igazi
fesztiválvárossá
változik, az utcákon a legkülönbözőbb formációk és kreatív
előadóművészek
szórakoztatják
a közönséget.

51. Kékszalag

Művészetek
Völgye

július 18–20.

július 19–28.

Balatonfüred

Gyenesdiiás

Balatonfüred

6. Los An
Gyenes

Anna-utcabál
július 27.

július 20.
Európa legnagyobb tókerülő
versenyén látványos rajtot és
szoros versenyt
ígérnek a szervezők, a parton pedig a szokásosnál is
színesebb programokkal készülnek a nézők
szórakoztatására.

A tíznapos összművészeti fesztiválon 1500
program segítségével hagyhatjuk magunk
mögött a hétköznapokat Kapolcs,
Taliándörögd és
Vigántpetend
falusi miliőjében.
Ha a fesztivál
nyüzsgéséből egy
kis nyugalomra
vágyunk, akkor
ezt megtaláljuk
a Nivegy-völgyben,
a Hegyestű lábánál található
Tagyon Birtokon.
A közel négy hektáros borászat és
kulináris élményhely organikus
házi finomságokat
és remek balatoni
borokat kínál.

Hamisítatlan
50-es évekbeli életérzés
Gyenesdiáson
Elvis és a rock ’n’
roll rajongóinak.
Az autentikus hangulatról Cadillacek
és amerikai zenék
gondoskodnak.
Gyenesdiás
a Keszthelyihegység déli lábánál, az úgynevezett Balatoni
Riviérán terül el,
mely lélegzetelállítóan szép kirándulóhely, a hegység
túloldalán pedig
Zalaszántón fehérlik Magyarország
legnagyobb buddhista sztúpája.

Míg a kastélyban keringőznek
a füredi Annabálon, a Blaha
utcában szól
a swing. A bál
éjszakáján zenés
forgatag és gasztrokalandok várnak
a városban.

Koccints
a nyárra!
Ha nem tudod,
milyen bort válassz,
nézz körül a MOL
töltőállomások
kínálatában!

Sauska rosé
(0,75 l)

2190 Ft
2920 Ft/l
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életmód

Segítők a tűz körül
A nyáresti grillezések lehetnek még jobbak: ha tökéletes
eszközöket használunk. Ha szerinted sem csak az számít, hogy
mi kerül a rácsra, kezdj pontgyűjtésbe, hogy minél több Carl
Schmidt Sohn eszközt szerezhess be hihetetlen áron.

Hordozható faszeNES grillező (36 cm)
Az acélporbevonatú fedél, a tál és a széles
grillezőfelület kiváló sütési hőmérsékletet biztosít.
Méretek: M: 47 cm, SZ: 37,5 cm

13 990 Ft
vagy

13 490 Ft + 100 multipont

Santoku kés (18 cm)
Hosszú és vastag pengéjű ázsiai séfkés
pl. halhoz, húshoz és zöldségekhez.
A függőleges bemélyedések
szeletelés közben óvatosan tolják el
az ételt.
11 990 Ft helyett

2690 Ft
Steak kés készlet (2db)

Trancsírozó kés (20 cm)

Tökéletesen éles asztali kések mindenféle hústípushoz és vastagsághoz.

Vékony és erős pengéje alkalmas ízületek és sültek tökéletes trancsírozására.

3990 Ft helyett

11 990 Ft helyett

Séfkés (20 cm)
A felfelé görbülő penge segíti a hintázó
mozgást, így ideális fűszernövények,
zöldségek és húsok aprítására.
11 990 Ft helyett

2690 Ft
20
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-77%

2690 Ft

-77%

Pizzakő csúszkával (33 cm)
Tehetjük egyenesen a grillre, a kordierit kő egyenletesen oszlatja el a hőt,
hogy a pizza és a kenyér minél ropogósabb legyen.

4990 Ft

Kenyérvágó kés (20 cm)
Kenyér és egyéb kérges ételek, pl. édességek és sütemények
felszeleteléséhez.
11 990 Ft helyett

2690 Ft

FOTÓ: TALABÉR GÉZA

1590 Ft -60%

-77%

-77%
2019. JÚLIUS
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gasztro

„Zöld” grillkalandok
A kánikulával együtt a grillszezon is tombol. Használjuk ki ezt
az időszakot, hiszen faszénen sütve minden alapanyag, még
a legegyszerűbb zöldségek előtt is új dimenziók tárulnak fel!

Fetás tekercsek zöldséges
mártogatóssal
Hozzávalók:
• 1 csomag rétestészta
• 250 g feta sajt
• 1 tojás
• 2 db kápia paprika
• 5 -6 db piros és sárga paradicsom
• 1 csomag friss kapor
• 1 csomag friss petrezselyem
• fél citrom leve
• olívaolaj
• só, bors
Ha szeretnénk egy kiváló előételt,
míg a főfogást sütögetjük, készítsük el
előre a fetás tekercseket. A rétestésztát kisebb téglalapokra vágjuk, arányosan eloszlatjuk rajtuk a kaporral elkevert
fetát. A lapokat feltekerjük, azok széleit
felvert tojással rögzítjük, majd tetejüket
is átkenjük vele. Húsz perc alatt készre
sütjük 190 fokra előmelegített sütőben.
A salsajellegű mártogatósnak azonban
már a grillen, a parázs első fázisában
célszerű nekilátni, amikor hőfoka még
túl magas a húsok készítéséhez, de
a zöldségeket hirtelen megkapatva egy
kis füstös ízt kölcsönözhetünk nekik.
A paprikát és paradicsomot 10–15 percen át grillezzük. Ha kész, lehűtjük, és
apró kockákra vágjuk. Felaprított petrezselymet, olívaolajat, kevés citromlevet, sót és borsot adunk hozzá, és ezzel
tálaljuk a tekercseinket.

Grillezett répa és gomba
Hozzávalók:
• 500 g zsenge répa (lehet
színes is)
• 700 g csiperkegomba
• olívaolaj
• 1 csokor friss kakukkfű
• 1 csokor friss petrezselyem
• 1 citrom leve
• olívaolaj
• só, bors

A megszokott grillzöldségek izgalmasabb verziói: míg a répa a kissé
zsírosabb húsokhoz, pl. tarjához
ideális, addig a gomba a csirkéhez, karajhoz passzol leginkább.
A zöldségeket megtisztítjuk és egy
nagyobb darab alufóliára rakjuk,
meglocsoljuk olívaolajjal, mellé tes�szük a kakukkfüvet, sózzuk, végül az
alufólia széleit ráhajtogatva lezárjuk.

A megtisztított gombát összeforgatjuk egy kevés olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, és alumínium grilltálcára rendezzük. Faszénen kb.
20–30 percig sütjük, ha elkészültek,
a répát kevés citromlével, a gombát
pedig egy citrom levéből, fél deci
olívaolajból, sóból, borsból és az
apróra vágott petrezselyemből álló
öntettel locsoljuk meg.

2019. JÚLIUS
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– PROMÓCIÓ –

Hajózz velünk!

Padlizsános tésztasaláta

Nyár, szabadság, napsütés, a Wiking-kikötők pedig csordultig
a gyönyörűbbnél gyönyörűbb hajó-, és jetskicsodákkal.
Ha nem csak a partról szeretnéd csodálni őket, cseréld az
autódat hajóra a nyáron, és tapasztald meg a fantasztikus
hajós életérzést velünk, a Duna hullámait szelve.

Hozzávalók:
• 150 g penne tészta
• 1 db nagy padlizsán
• 250 g mini mozzarella
• 200 g koktélparadicsom
• 1 nagy marék rukkola
• 3 evőkanál fehérborecet
• olívaolaj
• só, bors
A tésztát a csomagoláson feltüntetett
ideig főzzük, majd leszűrjük és lehűtjük.
A padlizsánt megmossuk és egy centi
vastag szeletekre vágjuk. Meglocsoljuk
olívaolajjal, sózzuk és 10–15 percen át
grillezzük. Ha kész és kihűlt, falatnyi
kockákra vágjuk. Elkészítjük az öntetet: alaposan elkeverjük az ecetet kétszeres mennyiségű olívaolajjal, sózzuk
és borsozzuk. A saláta összeállításához
összeforgatjuk a tésztát a padlizsánnal,
a mozzarellával, a félbevágott paradicsomokkal, a rukkolával és az öntettel.

www.wiking.hu
FB/WIKING YACHT CLUB

Hozzávalók:
• 500 g burgonya
• 1 közepes fej édeskömény
• 100 g reszelt parmezán
• 100 g olajbogyó
• 50 ml olívaolaj
• só, bors
Kiváló köret lehet húsok mellé, és akár
egyszerre is elkészíthetjük azokkal.
A burgonyát egészben készre főzzük.
Ha kihűlt, meghámozzuk és felkarikázzuk. Megsózzuk és összeforgatjuk a felcsíkozott édesköménnyel, olajbogyóval
és olívaolajjal. Tűzálló edénybe tesszük,
megszórjuk parmezánnal és letakarjuk
alufóliával. 15–20 perc alatt készül el
a grillrácson vagy a 190 fokos sütőben.

2019. JÚLIUS

Nekünk, hajósoknak vízre szállva
megdobban a szívünk, az élmény
azonban mit sem ér, ha nem tudjuk kivel
megosztani. Épp ezért kiemelten fontos
számunkra, hogy igazi, összetartó hajós
közösséget alkossunk. Nincs is jobb
élmény, mint együtt szelni a hullámokat
a Dunán, ahol nemcsak szórakozunk, de
a hajózás semmihez sem fogható, luxus
élményét is élvezhetjük. Ha magával
ragadott a hangulat és csatlakoznál
a Wiking Yacht Clubhoz, keresd
kollégáinkat és kövesd eseményeinket
a Facebookon!
Bármilyen utakról is érkezzünk,
a Wiking Yacht Club tagjaival egy
hajóban evezünk!

Mediterrán
rakott burgonya
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Csatlakoznál a Wiking
Yacht Clubhoz?

Fresh Corner

Eszpresszóvarázs
útközben is
A nyári autós túrák, utazások alkalmával sem kell nélkülöznünk az igazán jó kávét,
akkor sem, ha éppen nem esik útba egy Fresh Corner. Olyan eszközöket mutatunk,
amelyekkel akár menet közben is elkészíthető a kiváló minőségű frissítő.

MOL GRILL
GÁZPALACK

Waeco Coffee-Maker de Luxe

HA GRILLEZÉS,
AKKOR MOL!

Wacaco Nanopresso
Semmilyen, még 12 voltos áramforrást
sem igényel ez az apró kávéfőző, hiszen
a jó eszpresszóhoz szükséges 18 baros
nyomást pumpálással kell előállítani
a használata közben. A forró vizet akár
termoszból is adagolhatjuk, és az alig
30 dekagrammos szerkezetből néhány
másodperc alatt ízletes, gazdag, masszív
krémmel megbolondított kávét nyerünk.
A praktikus és igen kompakt úti készlet
tokot, beépített csészét és tisztítókefét
is tartalmaz.

22 900 forint • ekokapszula.hu

Jegesen az igazi
Ha a forróságban sem szeretnél lemondani a napi koffeinről,
keresd jeges különlegességeinket
a MOL töltőállomásokon!

Tripla karamellás
latte és kókuszos
jeges latte

599 Ft-tól
26

2019. JÚLIUS

Az autó vagy kisbusz valamennyi utasa
egyszerre kávézhat a Waeco 12 voltról üzemelő főzőjének segítségével,
hiszen a sorozat De Luxe darabja 8
adag remek eszpresszót is képes egyszerre lefőzni. A pultra vagy falra is szerelhető, klasszikus formájú eszköz elsősorban lakókocsikba, kempingbe, út
menti pihenőkben tartott piknikre optimalizált, de a hajónkra is magunkkal
vihetjük, ha van kedvünk – és hajónk.
A biztonsági kikapcsolóval is felszerelt
Coffee-Maker hozza a Waecótól megszokott minőséget.

23 500 forint • kempingshop.hu

Handpresso Auto Hybrid
A 16 baros nyomással működő hibrid
autós kávéfőző 12 voltról üzemeltethető,
formatervét a kocsi pohártartóihoz igazították, és nyomásmérő, valamint hangjelzések segítségével instruálja használóját
a kávékészítés során. Kapszulával és őrleménnyel is garantálja az útközben elérhető legmagasabb kávézási élményt.

59 990 forint • kavebolt.net

Bialetti 8 Cup
Handpresso Wild Pump Hybrid
Valamivel komolyabb szerkentyű, ám
még mindig az elektromosságot nem
igénylő kávéfőzők táborából érkezik
a Handpresso 16 baros nyomással dolgozó gépe. A gondos formatervezésnek köszönhetően könnyed eleganciájú darab használata roppant egyszerű,
és gyakorlatilag semmiféle karbantartást
nem igényel. Finom és egyenletesen
tökéletes krémmel szervírozza az eszpresszót, E.S.E. filterrel és őrölt kávéval
is üzemeltethető, így kedvelt ízeinkről
útközben sem kell lemondanunk.

34 990 forint • mountex.hu

Áram nélkül, kézi nyomással, úgymond
francia módon készít akár 900 ml kávét
a Bialetti kiváló minőségű úti szerkentyűje. Bár megosztó, aki erre a kávékészítési technikára esküszik, a patinás
márka készülékében nem fog csalódni.
Az olasz márka készíti ugyanis a „kotyogók Ferrarijait”, nem kockáztatunk tehát
nagyot, ha mellette voksolunk.

A grill gázpalackok kizárólag a kijelölt MOL töltőállomásokon érhetőek el
és válthatóak vissza.
A grill gázpalackok csak a hozzá tartozó nyomáscsökkentővel használhatóak.
A nyomáscsökkentő szettet keresse a shopban.

Robogj Rá a nyeReményekRe!
Vásárolj 2 db 0,25 l Red Bullt bármely Mol töltőállomáson, és legyen Tied a napi nyereményeink egyike vagy nyerd meg
a fődíjunkat. A vásárlást igazoló blokk AP kódját töltsd fel a www.toltsdfelmagad.hu weboldalra.
A játék időtartama: 2019.07.01.-2019.07.31.
További részletek: www.toltsdfelmagad.hu

FŐDÍJ:
1 DB MOTOWELL ELENOR
ROBOGÓ

70 USD (kb. 20 ezer Ft) • creativecoffee.ca

HETI NYEREMÉNY
5 DB ACER LAPTOP

NAPI NYEREMÉNY
31 DB RED BULL RACING
SAPKA

kultúra

Hideg nedűk, forró
ritmusok
Brit, amerikai és magyar rocklegendák, mátrai és börzsönyi természeti
túrák és gasztrofesztiválok – a nyár egyik legizgalmasabb hónapjában
érdemes elmerülni a hedonista élvezetekben.

Fesztiválkatlan, Tokaj

Bonnie Tyler

Liliput Hollywood
A kendőzetlen igazság

július 27., 20:30

Tankcsapda
Az idén 30 éves a Tankcsapda,
Lukács Laci, Fejes és Sidi pedig
úgy döntöttek, hogy a tripla X-et
érdemes alaposan megünnepelni. A T30 néven indult jubileumi koncertsorozatuk mellett
a banda történetéről könyvet jelentetnek meg, mégpedig
nem egy szokványos életmű-feldolgozást, hanem egy speciális
„Tankcsapda-ereklyét”, amely
a rocktrió tagjainak eddig soha
nem látott oldalát mutatja meg.
A több mint 600 oldalas, kulis�szatitkokkal, mélylélektani történetekkel és exkluzív fotókkal teli
kiadványhoz kizárólag a MOLkutakon juthatunk hozzá.

Keresd a kijelölt MOL
töltőállomásokon!
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Barba Negra Track, Budapest

Ásványtúra
július 7.: Mátrakeresztes;
július 21.: Szokolya
A Mátra Ásványház szervezésében
indítot t ásvány túrákon szakavatot t
túravezető segítségével merülhetünk
el az ásványok és kristályok világában. A szervezők az elméleti tudnivalók mellett a gyakorlatra is nagy hangsúlyt helyeznek: a mátrakeresztesi túrán
hegyikristályt, kalcedont és kvarcváltozatokat, a szokolyai túrán pedig opált
és termésaranyat gyűjthetünk. A felnőttek és gyerekek számára egyaránt ajánlott programra fontos, hogy olyan ruhában érkezzünk, amelyet nem sajnálunk
tönkretenni, a gyűjtés ugyanis a földön
térdelve vagy guggolva történik. A talált
kincseket aztán igény szerint formára
vágják és le is csiszolják nekünk.

A walesi rockénekesnő karcos mély
hang ja a 70 - es, 80 -as évek nyu gati életérzését testesíti meg. Az It’s a
Heartache, a Total Eclipse of the Heart
vagy a Holding Out for a Hero című slágerei ma is ugyanolyan erővel zendülnek
fel. Bonnie most az egyedi stílusához illő
nem mindennapi koncerthelyszínen lép
fel: a Fesztiválkatlan egy korábbi külszíni bánya helyén kialakított közösségi
tér, ahol a természet és a kultúra találkozik. Kelet-Magyarország legnagyobb
rendezvényhelyszínének a Bodrog folyó
közelsége ad egyedi atmoszférát, Tokaj
pedig izgalmas gasztronómiai utazásra
hív a koncert előtt és után.

Bük

Gyógy-Bor Napok Büki
Gasztrofesztivál
július 17–21.
Bükfürdőre, a nyugat-dunántúli fürdővárosba nem csak a termálvíz gyógyító hatása
miatt érdemes ellátogatni. A Gyógy-Bor
Napok a termálvizes nyaralás és a gasztrofesztivál elegyét nyújtja minőségi magyar
borokkal és pálinkákkal, autentikus kézműves termékekkel és koncertekkel, hogy teljes legyen a testi-lelki kikapcsolódás.

Richie Kotzen
július 9., 20:00
Richie Kotzen több mint két évtizedes
karrierje során a zenei paletta szinte
teljes spektrumát kimerítette: zenéje a
rock, a jazz, a soul, a blues és a popzene
elemeiből építkezik, és ezeket kombinálja, sőt az amerikai gitárvirtuóz játékstílusa olyan jellegzetes, hogy már gitármodellt is elneveztek róla. Koncertjén
garantáltan euforikus hangulatba kerülünk, köszönhetően a virtuóz technikájának, kimeríthetetlen energiáinak és profi
zenészeinek.

Szeged

Nemzetközi Söröm Fesztivál
július 12–14.
A szegedi Dugonics téren három napon át
a nagyvilág legjobb kézműves sörei adnak
egymásnak randevút. A hawaii napon ananász-lime, banán-, kiwi-, citrom- és mangó
söröket kóstolhatunk, a székely napon
a közkedvelt Csíki sör kerül a poharunkba,
míg a görög napon a buzuki dallamaira kortyolhatjuk a hideg nedűt. Találkozhatunk kis
magyar sörkifőzdék remekeivel is, amelyekhez egyébként csak ritkán juthatunk hozzá
a boltok polcain vagy a vendéglátóhelyeken.
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– PROMÓCIÓ –

MOL-hírek

Fejlesztünk és fejlődünk
SIK ERESEN INDULT A N YÁ R A MOL-N Á L

Újabb mérföldkő a MOL közösségi
autómegosztó szolgáltatásában
Idén nyáron újabb rendkívül fontos állomáshoz érkezett a közösségi autózás: a MOL
Limo, a magyar autómegosztók közül elsőként,
immár dedikált parkolóhelyekkel rendelkezik
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén. A reptér sorompójához érve a beléptetőrendszer felismeri a MOL Limo autóinak rendszámát, így automatikusan be- és kiengedi
a Limo-felhasználókat, akik a kijelölt területen parkolhatják le az autókat. A szolgáltatás
végösszegéhez csak egy 1990 forintos reptéri
díj adódik hozzá. A MOL célja, hogy 2020-ra
Budapest teljes közigazgatási területére kiterjessze a szolgáltatást.

Babos Timi történelmet írt

Egyre bővül az e-hálózat

Óriási siker a Roland Garroson
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Boldoggá tesz

A

Szupertöltők a MOL-csoport kútjainál

A MOL-csoport is részese az
EU által támogatott Next-e projektnek, amelynek keretében
a részt vevő vállalatok 2020ra létrehoznak egy 222 gyors-,
valamint 30 ultragyors elektromos töltőből álló hálózatot
a régióban. A 252 töltőből 141

A megjelenítés a nyomattól színárnyalatban eltérhet; nem színminta. A grafika szerzõi jogait a tervezõ, felhasználói jogait a megrendelõ gyakorolja. A grafika egészének, vagy részeinek felhasználása, illetve bármilyen jellegû módosítása kizárólag a tervezõ vagy a megrendelõ hozzájárulásával lehetséges. ULRICH© 2018

A nyári kirándulások alkalmával érdemes Soltvadkert felé venni az irányt,
hiszen a település nemcsak a bor és fagylalt fővárosaként ismert, de a strandolás,
vízparti kikapcsolódás szerelmeseinek is élményeket tartogat.

A reptérre is MOL Limóval!

kap helyet a MOL-csoport töltőállomásain MOL Plugee márkanév alatt, ezek közül a vállalat a tervek szerint 100-at 2019
végéig telepít. Legutóbb májusban adtak át egy ultragyors töltőt
a Nagyszőlős utcai MOL-kúton.
Eközben áprilisban a vállalatcsoport horvát tagja, a Tifon is
üzembe helyezett több elektromos gyorstöltőt a legforgalmasabb A1 és A6 autópályák mellett. Várhatóan augusztus elejére
Romániában és Szlovákiában
már 4-4, Horvátországban 11,
Szlovéniában 7, Magyarországon
pedig legalább 10 állomáson tölthetjük az eddiginél gyorsabban
elektromos autónkat.

Soltvadkert – lehet egy
élménnyel több
Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában, Kiskőröstől és Kiskunhalastól szinte
kőhajításnyira várja egész évben a kirándulókat a Dél-Alföld gyöngyszeme.
A város egyik ékköve a Vadkerti-tó, amely úgy
őrizte meg természetes romantikáját, hogy a fejlesztéseknek és folyamatos gondozásnak köszönhetően mind a fürdőzőknek, mind a horgászoknak
idilli környezetet nyújt náddal szegélyezett partja.
A tó körül festői szépségű tanösvény húzódik, bejárása családoknak, iskolai osztályoknak is remek,
ismeretszerzésben gazdag szórakozás.
A Vadkerti-tó környezetében a gyermekek számára kialakított napozóstég, permetpark és napvitorlák várják az aktív vízparti kikapcsolódást keresőket, a csendes visszavonulás kedvelői pedig
horgászható halfajok sokaságának kapását leshetik meghitt és nyugodt környezetben. A kereskedelmi szolgáltatások sorában éttermek, sörkertek,
ajándékboltok, bérelhető üdülőházak, kemping és
stílusos panzió állnak a vendégek rendelkezésére.

Ízek harmóniájában
Babos Timi és Kiki Mladenovic megnyerte a női
párost a Roland Garroson. Babos ezzel a 2010ben a juniorok között elért három Grand Slamdiadal (Párizs, London, New York) után immár a profik között is kétszeres bajnok, s így az első olyan
magyar teniszező, aki duplázott ezen a szinten.
A magyar–francia kettős uralta a döntőt, kezdeti
magabiztosságuk a második játszmában is végig
megmaradt, így végül megérdemelten ünnepelhettek. „Gratulálok az ellenfélnek, Kikinek pedig
köszönöm, hogy a partnere és a barátnője lehetek. Minden együtt töltött nap olyan, mintha döntőt játszanánk” – jelentette ki Babos meghatottan,
majd magyarul is köszönetet mondott családjának
és a kilátogató magyar szurkolóknak.

Az önfeledt nyári kikapcsolódáshoz természetesen hozzátartoznak a kulináris élvezetek is, és
Soltvadkertre látogatva nem is marad hiányérzete senkinek. A 2005-ben az Év cukrászdájának

További infók: www.soltvadkert.hu

választott, messze földön híres Szent Korona
Cukrászda ízletes süteményei és mennyei textúrájú fagylaltjai nemcsak az ország más vidékein, de
már külföldön is ismertek, egy jó desszertezés után
pedig cukrásztörténeti kiállítást is megtekinthetnek
az érdeklődők a múzeumban.
Gondosan termesztett, kiváló minőségű gyümölcsből persze nem csupán sütemények és fagylalt készülhet, hanem remek italok is. Márpedig
Soltvadkert vidékén, ameddig a szem ellát, pompás szőlő terem, s abból nagy hozzáértéssel és
szeretettel készítik a nagyszerű borokat a gazdák.
A Hamvas Béla írásaiban is megörökített, alföldi
nap érlelte borok olyan nagynevű pincészetekben születnek, mint például a Frittmann, a Font
és a Schiszler, ahol a borok mellett ínycsiklandó
zamatú pálinkák is készülnek, melyek a Szekeres
Pálinkával együtt szintén a város jellegzetességei.
A városba látogatókat július 6-án Bor- és Gasztronap,
26–28-án Sörfesztivál, szeptember idusán pedig
az elmaradhatatlan Soltvadkerti Szüreti Fesztivál
várja hagyományosan jó hangulattal, szórakozási és
kikapcsolódási lehetőségekkel és természetesen
felejthetetlen ízekkel.

www.vadkerti-to.hu 06-78/581-845

Gyöngyház Kulturális Központ 06-78/582-585

GY

T Ö LT

ÁG
V
BÓ L!

(0,5 l)

–500 Ft


(90 g, többféle)

–100 Ft
Lay's chips

Magnum

Bruschetta Maretti

(0,33 l, többféle)

(65 g, 70 g, 77 g többféle)

(többféle)

(70 g, többféle)

2 db vásárlása esetén

389 Ft/db

2 db vásárlása esetén
ajándék strandpárna

2 db vásárlása esetén

379 Ft/db

5985 Ft/kg, 5557 Ft/kg, 5052 Ft/kg

1148 Ft/l



–100 Ft

5414 Ft/kg



–100 Ft

Juicy fruit
(13 g, többféle)

Cafemio

199 Ft/db

(0,25 l, többféle)

15 308 Ft/kg

2 db vásárlása esetén

vagy (35 g, többféle)

369 Ft/db

309 Ft/db

1476 Ft/l

8829 Ft/kg
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Sauska Rose

Lotus Autó Parfüm

(0,75 l)

(100 ml, többféle)

2190 Ft/db

1690 Ft/db

2920 Ft/l

16 900 Ft/l

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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 07. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Vodafone Sim
kártya



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 meg és a kupon csak
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 07. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Francia Hot-dog

379 Ft/db

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

A kupon 500 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. 07. 01–31., illetve a készlet erejéig.

M & M's

Somersby

LE A Z A

Russian Standard
Original

S

PP

A

D

Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

D KI V

MOL-akciók

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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 07. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Energizer power
BL4 AA és AAA
elemek

–200 Ft

A 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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 07. 01–31., illetve a készlet erejéig.

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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példakép

Négylábú tanársegédek
Tízéves az egyesület, amely fejlesztést igénylő gyermekeknek
biztosít állatasszisztált terápiát.

A

Pata és Mancs Terápiás és Oktatási
Egyesület színeiben 2009. májusi megalakulásuk óta 28 terápiás kutya és felvezetője vizsgázott és végzett önkéntes munkát. „Évente 8-10 terápiás kutyával mintegy 150
gyermek fejlesztését segítjük, gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal, fejlesztőpedagógusokkal és a székesfehérvári köznevelési,
egészségügyi intézményekkel együttműködve”
– mondja Csorbáné Szigetvári Melinda, az egyesület elnöke. Az egyesület azzal a céllal alakult,
hogy minél több gyermek számára – függetlenül a családjuk anyagi helyzetétől – elérhetővé
tegyék az állatok bevonásával történő, egyéni
igényeknek megfelelő fejlesztőterápiát.
„Sokat köszönhetünk a MOL Alapít
vány Gyermekgyógyító Program
jának, ami immár hetedik éve

támogatja a Négylábú tanársegédekkel a gyógyulásért elnevezésű kutyás terápiás programunkat” – teszi hozzá Melinda. „Terápiás kutyáinkkal felnőtteket is látogatunk – az Olajág
Otthonokban, demens osztályokon, valamint
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató
Kórház onkológiai és neurológiai osztályain is.”
A MOL Alapítvány tízéves jubileuma alkalmából szervezett nyereményjátékon a Pata és
Mancs Egyesület az öt legnagyobb társadalmi
támogatottságot élvező szervezet egyikeként
elnyerte az alapítvány nagykövete címet és
az ezzel járó 1 millió forintos pénzdíjat. „Ezt az
összeget kutyás terápia területén kidolgozott
módszertani tudásunk megosztására, pedagógus-továbbképzésünk akkreditálására és
a módszertani kiadványunkra fordítottuk” –
mondja az elnök.

Pata és Mancs Terápiás
és Oktatási Egyesület
——
Speciálisan képzett
állatok közreműködésével
személyes igényekre
építő fejlesztőterápiát
nyújtó szervezet.
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500 Ft

Feltöltőkártyás
SIM kártya

Fokozd a nyarad dupla nettel!

1+1 GB Tuti+Net tarifával 1245 Ft-ért, 30 napra!
Megvásárolható a kasszánál.
2019. 08. 31-ig, magánszemélyeknek. A megújuló adat és perc felhasználható belföldön és az EU-ban, utóbbi normál díjas magyar számokra.

SsangYong Musso Grand pick-up
2.2 e-XDI 181 LE/420 Nm dízelmotor
Kapcsolható összkerékhajtás
Önműködő mechanikus differenciálzár*
5 lengőkaros vagy laprugós hátsó felfüggesztés*
3 t vontatási kapacitás
Intelligens vezetéstámogató rendszerek*
5 év vagy 100 000 km garancia

*A műszaki adatok felszereltségfüggők. A differenciálzár a hátsó tengelyen értendő.
Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 8,1–9,0 (AT) l/100 km.
CO2-kibocsátás (vegyes): 214–236 g/km.

A képen látható autó illusztráció.

Jelentkezzen tesztvezetésre vagy kérjen ajánlatot:

www.ssangyong.hu

