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A kávé világnapja nálunk a pörgésről, az energiáról szól, így e témában kínálunk inspirációt olvasóinknak. Azoknak, akik szó szerint veszik a feltöltést,
kávés érdekességekkel és színes őszi receptekkel
készültünk, akik pedig inkább szellemi frissítésre vágynak, azoknak színházi és kulturális tippjeinket ajánljuk. Akit az ősz sem
tántorít el a túrázástól, annak a legjobb
hazai tanösvényekről készített válogatásunk segít majd eligazodni, ha pedig
egy jó példa kell a kifogyhatatlan
energiára, a címlapsztárunkkal,
Péterfy Borival készült interjú telitalálat, hiszen az énekesnő az
50. születésnapja küszöbén is
igazi energiabomba. Kellemes
olvasást kívánunk, amihez a
MOL-kutakon a világnap alkalmából elérhető akcióval kínálunk pezsdítő kísérőket.
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autós hírek

Réteges modellpolitika
Az őszi autószalonok kavalkádja előtt a gyárak leginkább rétegmodellekkel
hívták fel magukra a figyelmet, legyen az kupé crossover, dinamikus
kompakt, lakóautó vagy éppen bivalyerős sportjárgány.

Pagani Huayra Roadster BC
A Pagani elkészítette a legagresszívebb Huayra modellváltozat
tető nélküli verzióját. A Roadster BC 40 darabos limitált szériában készül majd, és a hírek szerint már valamennyi előre elkelt.
A mindössze 1250 kilogrammos önsúlyhoz 6,0 literes V12-es
motor társul, az AMG által kifejezetten a Pagani számára tervezett
erőforrás legnagyobb teljesítménye 802 LE, maximális forgató
nyomatéka pedig 1050 Nm. Az új aerodinamikai csomag elképesztő, 500 kg-os leszorítóerőt produkál.

röviden
Duster: új motor

Audi Q3 Sportback
Jobb későn, mint soha: a német prémiummárkák közül utolsóként az Audit is
utolérte a kupécrossover-láz. A standard Q3 alapjaira épülő sportos kivitel
Győrben készül majd, és természetesen a lejtősen kialakított tetővonal a legfőbb jellegzetessége. A dinamikus megjelenés nem ment teljesen a praktikum
kárára, a csomagtartó alaphelyzetben
530 literes, és akár 1,4 köbméteresre
is növelhető. A belső térben alul lapított sportkormány és a vezető felé fordított középkonzol mutatja, hogy sportos
rétegmodellel van dolgunk. A forgalmazás ősszel indul, egyelőre két 2,0 literes
turbómotorral: a dízel 150, a benzines
230 lóerős. Mindkettőhöz automata váltó
társul, később azonban érkezik manuális
változat is, és nem marad ki a kínálatból
az S-Line gyári tuningcsomag sem.

Ford Mustang Shelby GT500
A Ford megkezdte eddigi legerősebb
utcai autójának forgalmazását: az új
Shelby GT500 motorházteteje alatt dolgozó V8-as, 5,2 literes erőforrás maximális teljesítménye 760 LE. A gyártó szerint a brutális sportautó 10,6 mp alatt éri
el a 160 km/h sebességet és fékez vissza
állóra. Mindebbe a 80 milliszekundumos
váltási idővel rendelkező Tremec automata váltó mellett az amerikai sportkocsik között új rekordnak számító, 419 mm
átmérőjű első féktárcsák is besegítenek.

A Dacia folytatja motorkínálata
modernizálását: az 1,6 literes,
115 lóerős benzines
szívómotort az 1,0 literes,
háromhengeres, 100 lóerős
turbós egység váltja. Az új
motor tehát valamivel
gyengébb, de cserébe
a fogyasztása is kisebb.

Brit nyerő ötös?
A Defender és a Range Rover
új generációi, egy teljesen
friss középkategóriás Land
Rover SUV, a Jaguar XJ
elektromos meghajtású
utódja és a Jaguar vadonatúj,
nagy méretű SUV-ja – ez
az az öt fejlesztés alatt álló
kulcsmodell, amelyeknek
a következő néhány év során
biztosítaniuk kellene a Jaguar
Land Rover jövőjét.

Erősít a Cadillac

Volkswagen California 6.1
Renault Sandero RS
Miután a Renault felfrissítette a Dacia Sandero saját márkanév alatt árult dél-amerikai változatát, megújult a 2015-ben
csak ezen a piacon bevezetett RS sportverzió is. A módosítások leginkább a külsőt érintik, így újak a LED-fények,
a 17 colos keréktárcsák, a küszöbszélesítések és a vörös
féknyergek is. A tetőlégterelő és a dupla kipufogócső változatlan maradt, akárcsak a 2,0 literes és 150 lóerős turbómotor, a sportfelfüggesztés és az elektrohidraulikus
kormányzás.
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A Multivan mikrobusz után a német
gyártó felfrissítette annak lakóautó-változatát is. Az élesebb vonalakkal megrajzolt frontrész mellett a California 6.1 verzió a kategóriában ritkaságnak számító
asszisztenseket is megkapta: a többi
közt szenzoros oldalvédelmet, sávtartó
rendszert, parkolássegítőt, oldalszélas�szisztenst és vontatmányasszisztenst.
Az új Californiához akár 9,2 colos kijelző,
digitális műszerfal, illetve integrált internetkapcsolat is kérhető, és tovább fokozták a lakótér kényelmét.

A Cadillac is részesedni akar
a nagy teljesítményű SUV-k
egyre növekvő piacából:
a jövőben megjelenhet
a Corvette-motorral hajtott
Escalade, valamint az
XT4 crossover 320 lóerős
változata is.

2019. SZEPTEMBER
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autóteszt

Elektromos csúcsgép
LOT US E V IJA
Hosszú idő után új modellel jelentkezett a Lotus Cars – nem is
akármilyennel, hiszen az Evija egyből rekorddöntésre készül.

KEZDŐDJÖN A
KALAND!

Ú

gy tűnik, nem voltak légből kapott ígérgetések azok a tervek, amelyeket néhány éve felvázolt a patinás angol márka, a Lotus Cars akkor
új kínai többségi tulajdonosa, a Geely. A váltás
utáni első modell, a július közepén bemutatott
Evija ugyanis egyből a világ legerősebb közúti
szériaautója címre pályázik.
A látványos szupersportautó meghajtásáról
négy elektromotor gondoskodik, amelyeket egy
középre épített, 70 kWh kapacitású lítiumionakkumulátortelep lát el energiával, a gyári adatok
alapján egy feltöltéssel 400 km a maximális hatótáv. A vadonatúj töltőrendszer a világ leggyorsabbja, hiszen akár 800 kW-os töltési sebességre
is képes, ám ez csak elvi határ, hiszen a jelenlegi
leggyorsabb publikus töltők 350 kW-ra képesek
– ezekkel 12 perc alatt lehet 80 százalékos szintet elérni, és 18 perc egy teljes töltés.
A Lotus a közúti menetkényelem és az extrém
pályahasználat optimális ötvözetét ígéri. Ennek
jegyében az autó aktív hátsó szárnyat és adaptív
versenyfelfüggesztést kapott, illetve 20 és 21 colos
magnézium keréktárcsákat, amelyekre Pirelli Trofeo
R abroncsokat húztak. Az alumínium AP Racing fékrendszerhez karbon-kerámiás tárcsák tartoznak.
Ugyan az elektromos meghajtás nem igazán versenybarát, a speciális aerodinamikának, valamint a motorok és az akkumulátorok
nagy teljesítményű hűtésének köszönhetően
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az autó 7 percen át vezethető folyamatos versenypálya-üzemmódban, padlógázon, teljesítményvesztés nélkül. A jobb aerodinamika miatt
a visszapillantókat a kerékdobokba, illetve a
tetőbe süllyesztett kamerák helyettesítik.
A karbonba bújtatott, futurisztikus belső teret az
egyedi volán és középkonzol uralja, opcionálisan a versenyzésre tervezett négypontos biztonsági öv is rendelhető az autóhoz, amelyből
mindössze 130 darabot készít a Lotus.
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• 360 fokos tolatókamera
• Intelligrip tapadásoptimalizálás
• Hát- és gerincbarát AGR ülések*

* A felsorolt kiegészítők opcionális felszereltségek. Az Opel AGR üléseit egy független német ergonómiai
kiválósági központ, az AGR szakértői tüntették ki minőségi tanúsítvánnyal. Ezt a tanúsítványt különböző
orvosi szakterületek képviselőiből álló tesztelő bizottság állítja ki a minőség elismeréseként.
A WLTP mérési ciklus szerint az Opel Grandland X kombinált fogyasztása 4,9–7,8 l/100 km, kombinált
CO2-kibocsátása: 129–177 g/km.
A megadott átlagos fogyasztási adatok kizárólag a többi gépjárműtípussal történő összehasonlítás
célját szolgálják, és eltérhetnek a tényleges fogyasztástól, amelyet többek között az opcionális
kiegészítők, az útviszonyok és vezetési stílus nagy mértékben befolyásolnak. A képen látható autó
illusztráció és opcionális kiegészítőkkel van felszerelve.

címlapsztori

Másfél milliárd másodperc

Lassan véget ér a fesztiválszezon. Lemerülnek
ilyenkor az elemek, vagy épp ellenkezőleg,
ebből az időszakból töltekezel?
A nyár a koncertek szempontjából energikusabb, ilyenkor nagyobb színpadokon, nagyobb
közönség előtt lépünk fel, ami rengeteg energiát ad, és könnyen feledteti a nehézségeket –
mint például a korai leutazást a helyszínekre, a
hosszú várakozást a backstage-ben vagy a hajnali hazaérkezést. Előfordulnak kellemetlenségek, de ez a rock and roll! Tréningezni kell
magunkat, hogy ezeket is kibírjuk, és standbyüzemmódban is jól érezzük magunkat.

„Izgalmas kihívásnak és
szinte provokációnak
érzem, hogy mit lehet
kezdeni a sztereotípiák
megdöntésével: egy ilyen
szakmában, nőként, ennyi
idősen meddig lehet ezt
vagányul csinálni?”

FOTÓ: HARGITAY OLIVÉR | SMINK: RÉDLI ÁGNES | STYLING: CSÓKÁSI LILLA | HAJ: FRÓNA SÁNDOR
RUHA: CÍMLAP – ZARA | SENTIMENTSCOUTURE, JOÓ BEATRIX – KÉK SZETT: AERON | EZÜST: SENTIMENTSCOUTURE

Péterfy Bori ősszel 50 éves lesz, de továbbra is lételeme a pörgés,
és esze ágában sincs visszavenni belőle. Feltöltődésről, kihívásokról,
fiatalságkultuszról beszélgettünk, és a sulikezdés is szóba került.

Van valami, ami mégis lehúz?
Érdekes módon pont az, amit a legjobban imádok. Folyamatosan színpadon lenni, teljesíteni,
azon görcsölni, hogy mindig jónak kell lenni…
Előfordul, hogy ez visszaüt, és váratlanul jönnek olyan időszakok, amikor rám tör a színpadtól vagy akár a közönségtől való félelem. Az előadóművészeknél ez egyébként gyakran előfordul
– nem hiszem, hogy van olyan, akinek még soha
nem volt mélypontja. Ráadásul minél nagyobb a
tét, annál nagyobb a rizikó. Ezen tudatosan kell
dolgozni. Nekem a jóga és a meditáció is segít,
vagy akár egy beszélgetés a kollégákkal, hogy
ki hogyan éli meg ezeket az időszakokat. Végül
általában egy jól sikerült koncert vagy előadás
oldja fel teljesen a szorongást.
És a számokkal mennyire foglalkozol?
Mérföldkőnek érzed az 50. születésnapodat?
Ha tehetném, egyáltalán nem foglalkoznék
ezzel, mert nem érzem ennek a számnak a súlyát
– legfeljebb abból a szempontból, hogy kön�nyebben látok át helyzeteken, javult az emberismeretem, bölcsebb lettem, tehát sok pozitívum
is van, ami a korral jár. Persze emellett érzem a
külső nyomást is, ami a minket körülvevő fiatalságkultusszal jár. De olyan, mintha ez a tendencia rogyadozna. Már nem csak fiatal modelleket
látunk a divatbemutatókon és a reklámokban,
egyre nagyobb teret hódít a sokszínűség, mindenféle típusú és korú ember lehet modell.
Ez az átalakulás a zenei világra is jellemző?
A rock and rollban még mindig erősen a férfiak
javára billen a mérleg. Szoktam mondani példaként, hogy a 76 éves Mick Jaggernek most
volt nemrég a szívműtétje, ami után két héttel már fellépett. Mindenki arról beszélt, hogy
milyen fantasztikus, hogy ugyanúgy ugrál és
rázza a csípőjét a szűk gatyájában. Ezzel szemben Madonna, amikor megjelenik 60 évesen

Péterfy Bori
Az októberben 50. születésnapját ünneplő énekesnőszínésznő 2000-től 2008-ig a Krétakör Színház tagjaként vált az alternatív színházi élet ismert alakjává, majd
2008-tól 2013-ig az Alföldi Róbert vezette Nemzeti
Színház társulatához tartozott. Jelenleg a Katona József
Színházban és az Átriumban játszik. A kilencvenes évek
végén az Amorf Ördögök énekesnőjeként kezdte zenei
pályafutását. A zenekar tagjaival 2007-ben alapították a Péterfy Bori & Love Bandet. Az együttes legutóbbi
lemeze, a tízéves jubileumra készült Bori X című album
telefonos applikáció formájában is elérhető: a játékban Bori figuráját kell végigvezetni a dalokhoz tartozó
pályákon. Színházi szerepei és a koncertezés mellett
sorozatokban (Terápia) és filmekben (Poligamy, Nyitva,
Szeretlek, mint állat!) is játszik. Férje Merényi Dávid
fotós, fiuk, Doma 2011-ben született.

– vagyis több mint tizenöt évvel fiatalabban –,
akkor azt kell hallgatni, hogy most már azért ez
mennyire gáz. Miért van ez így? Valószínűleg a
nőknek nem bocsátják meg olyan könnyen az
öregedést, mint a férfiaknak.
És te ugyanúgy bírod a pörgést, mint húsz éve?
Egyáltalán nem érzem, hogy túl sok lenne, sőt,
több koncertet is bírnék. Izgalmas kihívásnak és
szinte provokációnak érzem, hogy mit lehet kezdeni a sztereotípiák megdöntésével: egy ilyen
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„Könnyebben látok át
helyzeteken, javult az
emberismeretem, bölcsebb
lettem, tehát sok pozitívum
van, ami a korral jár.”

Tippek a feltöltődésre Boritól
1. M
 inél több időt a kisfiammal és a családommal tölteni – az első számú szempont a pihenésnél, hogy
a lehető legtöbbet és nagyon jól legyünk együtt.
2. Jóga, úszás, szauna és napozás: egy ilyen nap
engem rögtön helyrerak.
3. E
 lmenni egy jó koncertre, és a közönségben táncolni olyan legendás előadók zenéjére, mint például Iggy Pop, akit már másodszor hallottam élőben, de megunhatatlan.
4. T
 éli családi utazás olyan helyekre, ahol még soha
nem jártunk. Talán Kuba lesz a következő…

aludni. Ha próbaidőszak van, akkor utána
megyek próbálni, délután vásárolok, fél ötkor
megyek érte az iskolába: amíg jó idő van, játszóterezünk vagy jöhet a bandázás. A klas�szikus családi hétvége nálunk sajnos ritkán
jön össze, mert én többnyire koncertezek, de
a hétköznapok a suli után általában róla szólnak.
Nekem nagyon sok energiát ad, ha ő boldog,
ezért olyan dolgokra is képes vagyok, amikről
korábban soha nem gondoltam volna. Az ember
a gyerekéért tényleg mindent megtesz.

szakmában, nőként, ennyi idősen meddig lehet
ezt vagányul csinálni? Igen. Ez van. Ötvenéves lettem. És akkor mi van?! Nevetségesnek tűnik az a
fajta kritika, hogy a kor bármiféle hátránnyal járna.
Hogyan ünnepeltek majd?
Másfél milliárd másodperc – vagyis ötven év.
Ez lesz a címe a téli időszakban a koncertünknek, amellyel a Müpában és két vidéki helyszínen is fellépünk. Egyszer-egyszer szoktunk
akusztikus előadásokat is tartani. Mivel általában zúzós zenét játszunk, van sok olyan pszichedelikusabb számunk is, amelyek a dobozban maradnak – az ülős koncertek pedig jó
apropót biztosítanak arra, hogy ezeket elővegyük. A mostani koncertre vendégeket is
hívunk: ott lesz például az Amorf Ördögöktől
Tariska Szabi, akinek köszönhetem, hogy elindultam ezen a pályán, és jön majd a bátyám,
Péterfy Gergely is, hogy legyen családi vonal
és az irodalmi véna is képviseltesse magát.

10
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A kerek szülinap jó alkalom lehet a visszatekintésre. Van olyan momentuma az életednek, amit újragondolnál?
Rengeteg dolog van, amit ma már másképp
csinálnék. Fiatal nők – ahogy én is –, éveket vesztegetnek el azzal, hogy mindenféle
reménytelen csávókat próbálnak megváltoztatni. Nekem is voltak ilyen kapcsolataim fiatalon, miközben attól szenvedtem, hogy mi
a csúnya és a rossz bennem. Ezt biztos máshogy csinálnám. Irigylem azokat a fiatal lányokat, akiket ezek a gondolatok nem sújtanak.
Az időt viszont sajnos nem lehet visszafordítani, ahogy megállítani sem – de, ha lehetne,
sem akarnám, mert akkor nem láthatnám, hogy
a kisfiamból milyen jó pasi lesz.

Kisebb korában egy koncerted után a fiad megkérdezte, hogy hol a másik anya, aki énekel?
Most, 8 évesen hogy kezeli a népszerűségedet?
Kiskora óta sokat jön a koncertjeinkre. Persze
nem viszem túlzásba, nem hurcolom magammal
erőszakkal – csak akkor jön, ha van kedve, és
ha olyan helyen, időben van a buli, amit meg
lehet oldani. Most már nem azt kérdezi, hogy
hol a másik anya. Legutóbb például azt mondta,
hogy én vagyok a világ legmenőbb éneklős
mamija. De ha bosszantani akar, akkor néha
már le is szólja a számainkat.
Pedig a kamaszkor még arrébb van… Hogy
néz ki egy átlagos napotok? Össze tudjátok
egyeztetni a munkádat és az iskolai életet?
Doma most lett másodikos. Sokkal jobban ment
az első év, mint amire számítottam. A koránkelés
és ez a fajta rendszeresség az elején nagyon
nehéz volt, de végül egész jól belerázódtunk.
Fél hét, hét körül kelünk, és szerencsére elég
közel van a suli, úgyhogy fél nyolc után elég
elindulni. Ha fáradt vagyok, vagy este előadásom van a színházban, akkor hazajövök és vis�szafekszem. Annyira nincs semmilyen rendszeresség az életemben, hogy bármikor el tudok

Amellett, hogy szeretnél minél több időt tölteni
a fiaddal, mik a terveid a következő – ötven évre?
Én annyira színpadi ember vagyok, hogy meg
kell erőltetnem magam, hogy találjak igazi
vágyakat az életben ezen kívül is. Ez biztos
betegesen hangzik, de sajnos így van. Nekem
tényleg olyan, mintha az lenne a valóság, amikor a színpadon vagyok, és amikor lejövök,
akkor egy szürreális világban találom magam:
történnek a dolgok, próbálok eligazodni az
emberek közt. Amikor visszatérhetek a színpadra, mindig megnyugszom. A zenekarral,
hacsak nem következik be valami váratlan esemény, van még jó pár év bennünk. Én tizenkét
éve azt érzem, hogy egyre jobbak vagyunk.
Most ősszel kezdjük majd felvenni az új lemezünket, amiben mindig van egy nagy adag izgalom. A független színházak nehéz helyzete miatt
a színpadi munkáim most eléggé megcsappantak, de mindenképpen szeretném továbbra is
tartani az egyensúlyt, és a koncertezés mellett
jó előadásokon, forgatásokon is szívesen részt
vennék. Erősnek, jónak, rugalmasnak és nyitottnak kell lenni a dolgokra, és akkor az ember
bevonzza azokat, amiket be kell. Legalábbis az
én életem eddig erre volt példa.
Szakszon Réka
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7 TA NÖ SV ÉN Y, NEM C SA K GY EREK EK NEK
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Az ősz kiváló alkalom a felfedezésre: a természet ilyenkor a legszínesebb arcát
mutatja, az ország pedig tele van jobbnál jobb helyekkel, amelyeket
a hétvégeken vagy az iskolai szünetekben érdemes felkeresni. A legjobb tanulás
pedig maga az élmény – szóval túracipőt fel, irány a vadon!

1

A Zalakarosi Parkerdő területén húzódó Csiga-túra
ösvény a lassú haladás jelképe, célja, hogy a látogatók minél ráérősebben járják végig. Az ösvény tíz
interaktív állomásból áll, ezeken megismerhetjük a
helyi gombákat, erdei állatokat, meghallgathatjuk a
környékbeli madárfajok dalát. Az ösvényt önállóan
vagy vezetett túra keretében is be lehet járni, a tanösvényvezető füzet letölthető a zalaerdo.hu oldalról.
És míg a nagyobbak csigatúráznak, a kisebbek az
Égerösvény – melyet Tőzike tündér őriz – mesebeli világában ismerkedhetnek a helyi élővilággal. A tanösvény a Kis-Balaton térségének élővilágát mutatja be játékosan, öt állomása 30 perc
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alatt könnyen bejárható, óvodásoknak is garantáltan élménydús kis kirándulás. A tanösvény a termáltó mögötti égerligetben indul, a pallósor mozgáskorlátozottak számára is elérhető.

Időtartam |

Kinek ajánljuk |

Katalinpuszta

A Budapest től alig 50 kilométerre
induló tanösvény ideális egy kellemesen fárasztó kisgyerekes kiránduláshoz.
A tanösvényhez készült munkafüzetben Hangya Dani vezeti körbe a gyerekeket, akik az út 13 állomásán játékos
feladatokon keresztül fedezhetik fel a
Börzsöny és a Cserhát erdőit és természeti kincseit.
5 km-es körtúra
2,5–3 óra
Iskolások, természetjáró családok.
Autóval Budapest felől a 2-es
számú főútról a Katalinpuszta végét
jelző táblánál jobbra letérve pár
száz méteres aszfaltozott út vezet
a kirándulóközponthoz.
TIPP: Helyi finomságokért nézzünk
be az erdei boltba!

1,2 km (Csigatúra)
30–90 perc, kedvtől függően
Kisiskolások és természetszerető
családtagjaik.
A tanösvény parkolója elérhető a zalakarosi
Termál útról a Park utcába kanyarodva.
TIPP: A Csigatúrához szakértő vezetést
biztosít Gál Sándor kerületvezető erdész,
telefonszáma: 06 (30) 474-2130.

Táv |

2

Gyadai tanösvény

Megközelítés

3

Csodabogyós barlang
Balatonederics

Igazi kihívás és különlegesség a gyűjtésünkben: ez az egyetlen hely, aminek
nem érdemes normál öltözetben nekiindulni, de már a megközelítése is külön
túra, hiszen a parkolótól kb. 40 perc
sétára találjuk e fokozottan védett barlang lejáratát. Előzetes foglalás nélkül el
ne induljunk, és csak azoknak ajánlott,
akiket nem nyomaszt, hogy néha csak
hason csúszva jutnak majd tovább…
Kevésbé vállalkozó szelleműeknek itt
a Pele apó tanösvény, amely a barlang
felé vezető út mentén található világot
mutatja be 38 állomáson.
400 m
1,5–2 óra
Iskoláskortól bárkinek, akinek
kedve támad a föld alá mászni.
Autóval a 71-es főútról letérve
egészen a bázis épületéig be lehet
menni. A barlang egyénileg nem
látogatható, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park szakvezetőinek
elérhetősége: tura@csodabogyos.hu
vagy +36 30 306 6050.
TIPP: Kérdezzük a túravezetőt
a Hegykirálynő föld alatti
kincseskamrájáról!

FOTÓ: SZTANKÓ BÁLINT

Erdőt járva tanulunk

Égerösvény és Csigatúra

3

FOTÓ: GULYÁS ATTILA

2

4

Dráva Kapu
Drávaszentes

Komplex látogatóközpont, őshonos háziállatok bemutatója, kilátó és persze tanösvény garantálja a tudás gyarapodását, ahol
biztosan mindenki talál magának programot. Az Üde rétek tanösvényen megismerhető a helyi élővilág, van madármegfigyelő
torony, sőt legelésző szürkemarha-gulya is
látható. Ungarische puszta, a legjobb formájában. Egyetlen kihívása, hogy október
16. után csak részlegesen van nyitva, tervezzünk tehát mielőbb látogatást.
3 km
2 óra
Mindenkinek.
M7-es után a 68-as útra letérve Barcstól
4 km-re a Barcs–Csurgó-közúton.
TIPP: Előzetes bejelentkezéssel
biciklik bérlésére, sőt sátorozásra is
van lehetőség.
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A Dél-Alföld ékköve
– Kiskunmajsa

6

FOTÓ: TÓTH JUDIT

Gyógyító termálvíz, egyedülálló helyi értékek és különleges látnivalók
várják a Kiskunmajsára látogatókat az év valamennyi időszakában.

5

7

2,9 km
90 perc
Királyrét mindenkinek, a tanösvény
kisiskolásoknak.
Autóval Kismaros központjából jobbra
Királyrét, Szokolya irányába térjünk le.
TIPP: A Hiúz Ház Erdei Iskola és
Látogatóközpont szálláslehetőséget
is kínál, így nyugodtan tervezzünk
többnapos programot a környékre.

Természetjáró
applikáció
Hazánk interaktív, online térképes
útikönyve, rajta a teljes Országos
Kéktúra nyomvonalával, több
száz túraajánlattal, látnivalókkal,
szállásokkal, időjárás-előrejelzéssel.

GooglePlay

14

FOTÓ: GULYÁS ATTILA

Az erdő és a tavak mellett a kisvasutak
és a vasbányászat történelme is témája
a tanösvénynek. A Béka Bori által vezetett túrához a Látogatóközpontban
lehet tanös vény f üzetet kapni, és
készüljünk rá, hogy utunkba akadhat
mocsári teknős, szalamandra, kisvasút,
sőt hajtánypálya is. A tanösvény a Hiúz
Háztól indul.

6

Jági tanösvény
Pilisszentiván

Változatos és gyönyörű túra, ami akár
kisebb gyerekekkel is megjárható. A 2-2,5
órás út jól jelzett erdei túraútvonalon
halad, a Jági-tó romantikus részéig pedig
babakocsival is el lehet sétálni. A gyerekek élvezni fogják a helyenként fapallókon
kanyargó tanösvényhez készített vezetőfüzet feladatait, amely Pilisszentiván több
boltjában is kapható vagy online letölthető
(www.dunaipoly.hu).
3,7 km
2 óra
Mindenkinek.
Pilisszentiván, a sportpálya melletti
parkolóból, a Villa Negra büfé elől
indul a zöld levéllel jelzett útvonal.
TIPP: Ősszel már mindenképpen
érdemes egy extra dzsekit betenni.

FOTÓ: FARKAS PÉTER

5

Királyréti Látogatóközpont

Tisza-tavi vízi sétány
és tanösvény

7

A Tisza-tavi az egyik legnépszerűbb
tanösvény hazánkban – nem véletlenül. A pallórendszer három szigetet köt
össze, érdekessége a 15 méter magas
megf igyelőtorony és a két madárvárta. Babakocsival és kerekesszékkel is kényelmesen végigjárható. Ha
séta helyett inkább csónakba szállnánk,
a Tisza-tó erre alkalmas: az ökocentrum GPS-es csónaktúráin 12 különböző
útvonal közül választhatunk.
2 km
30 perc
Elsősorban a kisiskolás
korosztálynak.
Poroszlóról, a Fűzfa Kikötőből
20 percenként indul kishajó.
TIPP: Míg az Ökocentrum egész
évben, a tanösvény azonban csak
október végéig van nyitva.

AppStore
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Aktív nyugalom
Kiskunmajsa legfőbb turisztikai ékköve minden
bizonnyal a városközponttól mindössze négy kilométerre található Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő,
ahol a kellemes termálvíz adta nyugalom mellett
csúszdaparkban is szórakozhatnak a vendégek.
A fürdőben a komplexum valamennyi medence
szolgáltatása egyetlen jeggyel igénybe vehető.
A fürdővárost körülölelő természeti környezet is
igazi csodát rejt, itt található ugyanis KiskunmajsaBodoglár területén a pannon bennszülött tartós
szegfű, azaz a világon kizárólag hazánkban termő
növényfaj legnagyobb élőhelye.
A nyugodt környezetben eltöltött aktív kikapcsolódás szerelmeseit lovaglás, horgászat, sportlövészet, tenisz vagy éppen vadászat várja. A környéken mindenki megtalálja a számára ideális
szálláslehetőséget, hiszen a fürdővel szemben lévő
üdülőfalu üdülőházai, a kemping, a motel, a panziók
és az igazán romantikus, vendégfogadó tanyák is
rendelkezésre állnak a feltöltődésre áhítozók számára. A Kiskunmajsára látogatók egész évben változatos programokkal, minden igényt kielégítő
infrastruktúrával és legendás vendégszeretettel
találkozhatnak.

A Magyar Természetjáró
Szövetség ajánlásával.

V

arázslatos világ hívogat Kiskunhalas és Kiskun
félegyháza között, a Fehértói–Majsai-főcsatorna
mellett fekvő Kiskunmajsa városában, a körötte elterülő természeti csodákkal együtt.
Kiskunmajsa területe hajdan kunok, avarok és hunok szálláshelye volt, és bár a 16. században a törökök felégették az
itt lévő települést, a különleges adottságokban bővelkedő
térség mindig megragadta a fejlődési lehetőségeket.
Kiskunmajsa polgárai nagy hangsúlyt fektetnek történelmi
értékeik és mai eredményeik megőrzésére és megmutatására. A barokk stílusú római katolikus templom, a tájház és
a Konecsni György Helytörténeti Múzeum egyaránt érdekes látnivalókat kínál. Az ország egyetlen 56-os múzeuma
is itt található, ezt Pongrácz Gergely, a Corvin közi felkelők
parancsnoka alapította.

Információ: Tourinform Iroda
Kiskunmajsa, Zárda utca 2., tel.: (77) 481 327
E-mail: kiskunmajsa@tourinform.hu
www.visitkiskunmajsa.hu

sulikezdés
életmód

Egészséges tízórai
ökocsomagolásban!

Gombakalauz túrázóknak
Őszi erdei kirándulásaink során lenyűgöző gombatelepekre bukkanhatunk,
amelyek láttán az ember könnyen elcsábul. De mire kell figyelnünk, ha úgy
döntenénk, hazaviszünk egy kosárra való kalapos finomságot?

Mit gyűjtsünk?

Hol szedjük?

Hogyan szedjük?

Az őszi erdő eső után tele van felfedezésre váró, illatos gombákkal, de kezdő
szedőknek csak olyan fajtákat szabad
étkezésre gyűjteniük, amelyeket ismernek. A szakértők kezdésnek a csöves
gombákat (vargányákat) ajánlják, de
ezen időszak kedvence a nagy őzlábgomba és az ízletes rizike is. És persze
a gombahatározót se hagyjuk otthon!
Ez ugyan nem váltja ki a gombaszakértőt, akihez, ha picit is hezitálunk, inkább
vigyük el a gyűjtést – kis szerencsével a legközelebbi piacon találunk is
szakembert.

Hogy tiszta, vegyszermentes élelemhez
jussunk, kerüljük el az olyan, vélhetően
szennyezett területeket, mint az autópályák és iparterületek környéke, illetve
ahol az aljnövényzet kiirtására szolgáló
vegyszereket használhatnak. Érdemes
az erdei utak nyomvonalát követni, mert
a fákkal sűrűn övezett területekkel szemben itt több csapadék jut a földbe, így
gazdagabb a gombatermés, és az erdő
békéjét is így zavarjuk a legkevésbé.
Ne feledjük azonban, hogy a fokozottan
védett területeken semmit sem szedhetünk össze az erdőből, így gombát sem,
sőt a kijelölt útról sem térhetünk le.

Leghelyesebb, ha a gomba tönkjét óvatosan kicsavarjuk a földből (kést ne használjunk, hogy fémmel ne érintkezzen),
majd a helyét avarral fedjük be, hogy
ne száradjanak ki a földben maradó, a
továbbszaporodáshoz szükséges micéliumok (gombafonalak szövedéke).
Ügyeljünk rá, hogy ne szedjünk fel túl
sokat egy területről, és a különálló gombákat is hagyjuk a helyükön, hogy szaporodni tudjanak. A fiatal vagy túl öreg,
megrágott vagy férges gombát hagyjuk
az erdőben, és lehetőleg ne döntsük ki,
mert ott még hasznosulhat akár élelemként, akár búvóhelyként.

Vigyázz, mérges!

Mennyit szabad?

Mielőtt szedésbe kezdünk, feltétlenül ismerjük meg a gyilkos galócát és annak ugyanannyira mérgező
fehér változatát, hogy ezek véletlenül
se keveredjenek a kosarunkba! Ha
mérgező vagy annak gondolt gombára bukkanunk, ne tapossuk el vagy
döntsük ki, mert a spórák így is átkerülhetnek más, ehető gombára vagy
a cipőnkre.

Hazánkban ma 2 kg az alkalmankénti
megengedett mennyiség. Ha ennél
többet szeretnénk begyűjteni, ahhoz
az adott erdészet írásos engedélye
szükséges. Ennek hiányában, ha lefülelnek, pénzbírságra számíthatunk.

Egészséges uzsonna maradék szemét és műanyagok nélkül? A sulikezdés apropóján
haladó uzsonna- és csomagolástippeket adunk – környezettudatosan, alufólia,
szalvéta és szívószál helyett, elsősorban magyar tervezőktől.
készíthetjük mandula- vagy rizstejjel,
dúsíthatjuk natúr joghurttal, és keverhetünk hozzá friss gyümölcsöt, olajos magvakat, reszelt almát, esetleg kókuszreszeléket, fahéjat.
Mogyorókrémből szerencsére sós
és natúr változat is létezik, ami ideális a fehérjebevitel és az egészséges
zsírok szempontjából. Attól függően,
hogy gyermekünk inkább gyümölcsvagy zöldségfogyasztó, vágjunk fel
almát vagy karalábét, és tegyünk mellé
mogyorókrémet (nem Nutellát!), amelyet
akár otthon is előállíthatunk.
Készítsünk teljes kiőrlésű sós muffint
zöldségekkel, magvakkal. Izgalmas
például a lila hagymás, diós változat,
vagy a túrós, esetleg juhtúrós vagy olajbogyós, ha a gyermek bírja az erősebb
ízeket. A muffin tésztája készülhet zabból
vagy tönkölyből is.
Kicsi gyümölcsöket és zöldségeket
válogassunk a szivárvány színeiben:
pl. áfonya, málna, paradicsom. Ha nehezen fogynak a zöldségek, kiszaggathatjuk különböző tésztaformákkal, így az
unalmas uborkából izgalmas állatokat
varázsolhatunk.
Ha kamasz fiúknál nem is, kisebb
gyerekeknél jellemző, hogy az
egészben küldött szendvics vagy gyümölcs hazaérkezik a nap végén, ros�szabb esetben a padban várja a sorsát.
Éppen ezért, ha pékáruban gondolkodunk, vágjuk kisebb szeletekre a kenyeret, amit vaj helyett kenjünk meg olívavagy tökmagolajjal, adhatunk hozzá
mozzarellát, otthon sült húsból készült
sonkát, avokádókrémet, humuszt, hidegebb időben tojáskrémet, de helyettesíthetjük felcsavart, majd kisebb tekercsekre vágott töltött tortillával is.

2.

3.

M
Mibe tegyük?
Ügyeljünk rá, hogy jól szellőző kosárban, kilyukasztot t dobozban, ne
pedig zacskóban, egymásra zsúfolva szállítsuk a gombákat, mert a
fülledt, levegőtlen közegben hamar
tönkremennek, összenyomódnak, így
fogyasztásra és bevizsgálásra is alkalmatlanná válnak.

ivel rajtunk is múlik, hogy gyerekeink komolyan veszik-e a klímaváltozás fenyegetését, a szemétszigetek szörnyűségét, és azt, hogy
ez ellen lehet és kell is tenni, szülőként
támogatnunk kell őket abban, hogy harcolhassanak az ellen, amiben mi felnőttünk: az irracionális, következményekre
nem gondoló fogyasztásban, az egyéni
felelősség fel nem vállalásában. Ők nem
fogják követelni a műanyag szívószálat, ahogy felnőttek nélkül a rágót és a
gumicukrot sem ismernék.

Tápláló tízórai
Nehéz igazságot tenni a szakértők
között: miközben a gyerekorvos pudingot javasol, a dietetikus pedig teljes

kiőrlésű kenyeret, Vekerdy Tamás pszichológus arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a fehér kenyérből készült
szendvics az iskola legerősebb valutája
az egészséges változatokkal szemben,
amik a szemétben landolnak. A lényeg,
hogy erőszakkal nem lehet egészségre
szoktatni a gyerekeket, jó példával és
odafigyeléssel inkább. Ennek jegyében
csomagoljunk a gyereknek tápláló, de
finom és kívánatos ételeket, amelyekhez ha lehet, ne túl távolról érkező,
inkább hazai és szezonális hozzávalókat használjunk.

1.

Ezer variáció létezik a zab- vagy
köleskására, ami ebédig megfelelő energiával látja el a kicsiket.
A romlandóság elkerülése érdekében

4.
5.
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Ötletek az első lépésekhez
Az uzsonnacsomagolás során gyakran dobozba pakolnánk az ételt – ha
már megvannak a műanyag dobozaink,
ne dobáljuk el őket, hanem használjuk,
amíg épek –, de érdemes figyelemmel
kísérni a mikroszemcsékről szóló kutatásokat. Ha új beruházást terveztünk,
választhatunk például a fém- és a bambuszdobozok között, de ha nem kocsival szállítjuk a gyermeket, érdemes mérlegelnünk a kérdést súly alapján is.

Összeállításunkban megmutatjuk, mit szerezz be,
ha szeretnél egy jól átgondolt, praktikus, fenntartható
kezdőcsomagot a pakoláshoz.
1.

3.
2.

Praktikus
és környezetbarát
H a már gondot fordí tot tunk u tó dunk egészségére, valószínűleg az is
eszünkbe jutott, hogy milyen jó lenne
szépen becsomagolni az uzsonnát,
mégis kevés szemetet termelni. A szelektív gyűjtés ugyan abszolút szükséges, de érdemes eggyel továbbmenni:
ha lehet, ne is gyártsunk szemetet.
Első lépésként az egyszerhasználatos
csomagolókat iktassuk ki: az alufóliát,
celofánt, szalvétát, italoskartont, szívószálat. Talán ezeket a legnehezebb
helyettesíteni, hiszen nem szeretnénk,
ha a szendvics a gyerek táskájába morzsolódna, vagy az alma belekenődne
a tolltartójába. Ezen a problémán segítenek a viaszos kendők és az újraszalvéták, amelyeket ki lehet mosni, és rengetegszer fel lehet használni, ha pedig
végleg megöregedtek, akkor komposztálhatók. Kedvencünk a méhviaszos
BogPack és az Odú újraszalvétája –
ezeket könnyű kezelni, alkalmasak alufólia helyett csomagolásra vagy valaminek a lefedésére is, és szuper minták
közül válogathatunk. A BogPack ráadásul biopamutból készül.

Biztos, hogy lebomlik?
Érdemes odaf igyelni arra is, hogy
a lebomló műanyagok a nevükkel
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2019. SZEPTEMBER

4.

6.

8.

5.

7.

ellentétben csak szétesnek mikroszemcsékre, vagyis nemcsak, hogy megmaradnak műanyagnak, hanem bejutnak
mindenhova – a szervezetünkbe, az ételünkbe. Más módon, mégis problémásak a
kukoricából készült csomagoló- és tálalóeszközök: ezek csak ipari komposztálás
során, 50-60 °C-on bomlanak le, vagyis
a kertünkbe hiába tesszük ki, jó darabig
nem épülnek vissza a természetbe.

Ha több dolgot küldenénk a csemetével, vagy szeretnénk biztosra menni
a csomagolás tekintetében, akkor
a Kivibag zseniális kis táskái tökéletes
választásnak bizonyulnak. A vízlepergető csomagolás egyszerűen tisztítható, és a gyümölcsök is biztonságban
utazhatnak benne, és bár nem erre
találták ki, még vizes fürdőruhához is
tökéletes.

1. Tranquillo bambusz uzsonnásdoboz 5990 Ft, www.econeked.hu • 2. Odú Natural Home gyerek-újraszalvéta
2700 Ft, www.econeked.hu • 3. Bogpack méhviaszos textilszalvéta 1690 Ft, www.bogbag.hu •
4. Cibi Újratasak 2890 Ft, www.zoldbolt.hu • 5. ECOlunchbox szögletes, háromrészes, fém ételhordó doboz
9390 Ft, www.zoldbolt.hu • 6. Bakery baggy vászontasak 1290 Ft-tól, www.bogbag.hu • 7. Cibi Újraszalvéta
2890 Ft, www.zoldbolt.hu • 8. Lunch bag 5200 Ft, kivibag.com
2019. SZEPTEMBER
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Az ősz ízei a tányéron
Tormás zellerkrémleves
A nyár végével nemcsak a gyönyörű, mély színek ideje köszönt be, de a tartalmas,
komplex ízeké is. Gyökérzöldségekkel főzünk, erdő-mező termései közül válogatunk
a piacon, hogy aztán melengessenek bennünket a levélhullós, esős napokon.

Hozzávalók:
• ½ fej hagyma
• 1 zellergumó
• 1 evőkanál reszelt torma
• 2 dl tejszín
• 2 teáskanál keményítő
• 1 liter zöldségalaplé
• fekete bors
• tengeri só
• 2 evőkanál olaj
A hagymát finomra reszeljük és a felhevített olajon 3 percig pirítjuk, majd rádobjuk az apró kockákra vágott zellert, sózzuk, borsozzuk és további 5 percen át
pirítjuk. Felöntjük az alaplével és fedő
alatt puhára főzzük. Közben a tejszínt
a tormával és a keményítővel simára
keverjük. A zellert botmixerrel pürésítjük, majd hőkiegyenlítéssel – fokozatosan – hozzáadjuk a tejszínes keveréket. Közepes lángon hevítjük pár percig,
de nem forraljuk. Sóval, borssal metéltre
vágott zellerzölddel ízesítjük és forrón,
pirítóssal kínáljuk.

Zöldfűszeres gombafasírt
Hozzávalók:
• 500 g csiperkegomba
• 150 g zabpehelyliszt
• 2 tojás
• 1 fej hagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 teáskanál majoránna
• 1 teáskanál fűszerpaprika
• 2 evőkanál
petrezselyemzöldje
• fekete bors
• tengeri só
• olaj a sütéshez

Evőkanálnyi olajon megfuttatjuk a finomra
vágott hagymát és fokhagymát, majd hozzáadjuk az apróra kockázott gombát, pár
percig pároljuk, majd hagyjuk hűlni. A zabpehelylisztet összekeverjük a sóval, borssal, fűszerpaprikával, majoránnával. A gombához adjuk a tojásokat, a lisztkeveréket,
a petrezselymet és jól összegyúrjuk. Nyolc
korongot formázunk belőle és felhevített
olajban, közepes lángon aranybarnára sütjük. Fokhagymás tejföllel kínáljuk.

2019. SZEPTEMBER
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Körtés-kecskesajtoslila hagymás pizza
Hozzávalók:
• 500 g liszt
• 300 ml langyos víz
• 7 g friss élesztő
• 10 g só
• 2 evőkanál olívaolaj
• 2 érett körte
• 100 g kecskesajt
• 1 fej lila hagyma
• darált bors
• tengeri só
Az élesztőt a vízbe morzsoljuk, hozzáadjuk
a lisztet, a sót, és 3–4 percen át dagasztjuk. Hozzáadjuk az olajat, és még 4 percig
dagasztjuk, majd 1 órát kelesztjük letakarva,
szobahőmérsékleten. Két gombócot formázunk belőle, és 6–12 órát pihentetjük a hűtőben. Sütés előtt 2 órával kivesszük és kelni
hagyjuk. Kinyújtjuk, majd körteszeletekkel
rakjuk körbe, szeletelt lila hagymával és morzsolt kecskesajttal szórjuk meg, megcsorgatjuk olívaolajjal. 250 fokos sütőben kb. 10 perc
alatt sülnek meg. Olívaolajjal meglocsolva,
azonnal kínáljuk.

Sütőtökös zsemle
Hozzávalók:
• 50 + 200 g liszt
• 50 ml víz
• 2 + 4 g friss élesztő
• 2 evőkanál kukoricadara
• 50 ml tej
• 100 g sütőtökpüré
• 4 g só
• 30 g vaj
1
• 
/2 teáskanál őrölt szerecsendió
Az előtésztához 50 g lisztet, 50 ml vízzel és 2 g
élesztővel összekeverünk, és egy éjszakát érleljük. Másnap egy tálban összekeverjük a 200 g lisztet a kukoricadarával, a közepébe morzsoljuk az
élesztőt, ráöntjük a langyos tejet és tökpürét, lisztet
szórunk rá és egy órát pihentetjük. Hozzáadjuk az
előtésztát, a sót és a szerecsendiót, majd dagasztás közben apránként a puha vajat. A sima tésztagömböt letakarva 2 órán át kelesztjük. 8 rudat
formázunk belőle és 15 percig pihentetjük fólia
alatt, majd gombócokat formázunk, és 45 percig
kelesztjük. A tetejét vízzel bekenhetjük, majd 220
fokra előmelegített, gőzös sütőben, 20 perc alatt
készre sütjük. Vajjal vagy levesek mellé kínáljuk.
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LEGJOBBAT
A CSALÁDNAK
Keresse a PICK Prémium friss
húsokat az üzletekben,
melyek minőségét és egyedülálló
előnyeit a PICK garantálja!

GMO-mentes takarmány
a teljes élettartam alatt

Antibiotikummentes
takarmánnyal hizlalt sertések

Alacsonyabb telepítési sűrűség,
több férőhely, kevesebb stressz

Ínycsiklandozó receptvideókért és hasznos elkészítési tippekért látogassa meg a
„Fülétől a farkáig” blogot! www.fuletolafarkaig.hu, www.facebook.com/fuletolafarkaig

WWW.PICK.HU/PREMIUM

Fresh Corner

Lángelmék koffeingőzben
Áttekintve az utóbbi néhány évszázad történelmét és
művészettörténetét, számos nagy hatású személlyel találkozhatunk,
akik kemény koffeinfüggőségükről is ismertek voltak.

„A kávé engem felélénkít, gyomorégést és fájdalmat
okoz, de az élvezet mindent elnyom. Inkább szenvedek, minthogy a szenvedélyem nélkül éljek.” Bonaparte
Napóleon száját hagyták el e szavak, jól mutatván,
milyen meghitt kapcsolatban volt a hedonista személyiségjegyeket sem nélkülöző hadvezér a fekete nedűvel.

Ilyen volt Johann Sebastian Bach is, aki 1732-ben
a Kávékantátával gúnyolta ki a bécsi kávézók felvirágozásának nyomán keletkezett széles körű felháborodást. Akkoriban a kávézást egyfajta bűnös
szenvedélynek tartották, amivel a barokk zeneszerző-géniusz sehogy sem tudott egyetérteni.

Napóleon és Voltaire napi 50 csészéje

Beethoven vendégűzője

Azt nem tudni pontosan, hány kávé miatt szenvedett
Napóleon gyomorégéstől, ám honfitársa, Honoré de
Balzac a feljegyzések szerint napi ötven csészével
ivott meg. A Huhogók világhíres írója nem volt egyedül önpusztító szenvedélyével, a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakja, a Candide szerzője,
Voltaire is legalább 40-50 feketét megivott egyetlen
nap alatt. Ez a hihetetlen mennyiség már csak azért
is félelmetes, mert a hozzáértők szerint naponta 70
kávé akár halált is okozhat, ám ők ezt akkoriban nem
tudták, így például Voltaire is vígan eléldegélt 83
éves koráig, különösebb betegség vagy tünet nélkül.

Ludwig van Beethovent szintén szoros kapcsolat fűzte
a kávéhoz. A mester maga számolta ki egyenként minden egyes csészéhez a 60 szem kávébabot, ami éppen
tízzel több volt, mint amennyit akkortájt helyénvalónak
tartott a köztudat. Veszélyesnek ítélték Beethoven
mániáját, ő maga pedig előszeretettel élt is ezzel, életrajza szerint többször úgy küldött el nemkívánatos vendégeket a háztól, hogy kávéval kínálta őket.

Bach és a bűn itala
Német nyelvterületen sokan ellenségesen tekintettek a kávéra az elmúlt századokban, éppen ezért
nem voltak könnyű helyzetben a szenvedély hívei.

S Z AMO S C S O KO LÁ D É MÚZ E U M
Látogasson el a Kossuth téren berendezett csokoládé múzeumunkba! Ismerkedjen
meg a csokoládékészítés eszközeivel a kezdetektől napjainkig! Tekintse meg
milyen hangulatot áraszt egy 20-as évekbeli cukorkabolt és egy századfordulós
csokoládé műhely! Fedezze fel az aprólékos és finom munkával készített
marcipán szobrokat, a parlament tökéletes miniatűr másolatát, a koronázási
ékszereket és a világ legnagyobb marcipán alkotását, A szép csokoládéslányt,
melyet 78 kilogramm marcipánból készítettek a Szamos mesterei. A Szamos
Csokoládé Múzeum egyedülálló csokoládétörténeti látványosággal várja a
csokoládé szerelmeseit.

Sisi szerelmi bájitala
Nemcsak művészi, de uralkodói körökben is voltak lelkes rajongói a kávénak, Erzsébet királyné, azaz Sisi is
előszeretettel hódolt a frissítő italnak. Az ő favoritja természetesen a bécsi kávé volt, amit kedvenc virágával, az
ibolyával együtt lefőzve készíttetett el magának. A meglehetősen bizarrul hangzó főzetből a korabeli füveskönyvek szerint roppant hatásos szerelmi bájital is készíthető.

anno 1935
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kultúra

Merüljünk el
az indián nyárban!
A remélhetően kellemes időjárást hozó kora őszre dinamikus szabadtéri
programok, izgalmas filmek és kulturális csemegék közül válogattunk.

Az aranypinty
bemutató: szeptember 19.
A Donna Tartt amerikai írónő Pulitzer-díjas és Man
Booker-díjas nagyregényéből készült film egyszerre
bűnügyi és lélektani történet. A 13 éves Theodore
Decker egy New York-i múzeum festészeti kiállításán
sétál, amikor az épületet terrortámadás éri. A robbanásban Theo anyja meghal, a káoszban pedig senkinek sem tűnik fel, hogy a kisfiú magával visz egy
apró, ám világhírű németalföldi festményt. Theo élete
ettől fogva a New York-i elithez tartozó dúsgazdag
nevelőszülők, a Las Vegas-i peremvidéken tengődő
édesapa és a műkincskereskedő alvilág egyre veszélyesebb háromszögében telik. A főszerepben Ansel
Elgort és Nicole Kidman látható.

Balatonboglár, Gömbkilátó
Spinoza Ház, Budapest

Balaton Piknik 2019

Spinoza Zsidó Fesztivál

szeptember 13–14.

szeptember 10–23.
A balatonboglári Gömbkilátó futurisztikus látványa, a
tó közelsége, a helyszínül szolgáló rét és a nagyszabású zenei felhozatal felejthetetlen, fesztiválszerű piknikélményt kínál. A rendezvényen olyan világsztárok
lépnek színpadra, mint a Morcheeba, Róisín Murphy,
Gilles Peterson, Nicola Conte, a Nubiyan Twist, Bebel
Gilberto, vagy José González. A szervezők a gasztronómiai vonalra is nagy hangsúlyt fektettek: a balatoni
régió legjobb boraiból kortyolhatunk, és a környék legnevesebb vendéglője, a balatonszemesi Kistücsök is
képviselteti magát. A színpad melletti VIP-helyszín, a
COLOR TERASZ pedig a plédek mellett kényelmes
ülőhelyekkel, finom falatokkal és hangulatos környezettel várja vendégeit.

Balaton Camino
október 5–14.
Háromszázezer lépés – ennyi a Balaton kerülete,
ha saját lábon mérjük le. A nagy sétát legalább egyszer mindenkinek érdemes végigjárni, ha nem is egyszerre, de szakaszonként. A 2017 óta egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő tókerülő sétán az idén az
őszi színekben pompázó szüreti Balatont csodálhatjuk
meg. A fizikai és egyben lelki utazás során felfedezhetjük a legjobb pihenőpadokat, a legfinomabb ebédeket, a legszebb szakaszokat és a legizgalmasabb
szállásokat, mindezt egyénileg, vagy a többi túrázóhoz csatlakozva. Az eseményeket pedig akár a balatoncamino.blog.hu-n is követhetjük.
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Nyíregyháza, Jósa András Múzeum

Szinyei impressziói – Szinyei
Merse Pál életmű-kiállítás
november 24-ig
Az időszaki kiállítás hazánk köz- és
magángyűjteményeinek féltett kincseiből merítve mutatja be a magyar festészet fejlődését az impresszionizmus
irányába a korszakalkotó mester munkásságának legfontosabb festményein
keresztül. A kiállítás különösen nagy
jelentőséggel bír, hiszen Szinyei Merse
Pál alkotásainak nagy része általában
rejtve marad a nagyközönség előtt,
ehhez fogható nagyszabású, átfogó
egyéni kiállításra csak ritkán kerül sor.

A zsidó kultúra széles palettájával találkozhatunk a Spinoza Házban, ahol egyebek mellett irodalmi és zenei előadással készülnek a 100 évvel ezelőtti pesti
kávéházi életről, de lesz filmvetítés is
Kertész Ákos Kossuth-díjas író életútjáról, a magyar zsidóság történetéről és
megtekinthetjük Az ifjú Karl Marx című
életrajzi drámát is. Az érdeklődők zenés
játékot is láthatnak a spanyol–indián–
magyar–zsidó származású mexikói festőnő, Frida Kahlo életéről, A Pulitzerügy címmel pedig dokumentumdrámát
mutatnak be Fodor Tamás, Makranczi
Zalán és Szinetár Dóra szereplésével.
A zenekedvelők zsidó elemekkel dúsított jazz-blues-rock és népzenei koncerteket hallgathatnak a Lámpás nevű
romkocsmában.

John Farndon – Tim Hutchinson

Hogyan működik bolygónk,
a Föld?
BABILON KIADÓ
Egy könyv, melynek lapjain feltárulnak
bolygónk rejtett titkai, és megismerhetjük a Föld működésének leglenyűgözőbb részleteit. A kihajtható panorámaoldalpárokon olyan izgalmas témákban
mélyedhetünk el, mint a vulkánok kitörésének folyamata, a hurrikánok kialakulása, de választ kaphatunk arra is,
hogy miért létezik a négy évszak vagy
mi a jelentőségük az óceáni áramlatoknak. A szemléletes ábrák és szórakoztató magyarázatok a felnőttek számára
legalább olyan érdekesek és informatívak, mint a gyerekeknek.
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Új utakon kerékpárral

Ismerős arcok
Világhírű szerzők művei és sikeres filmek jól ismert szereplői
elevenednek meg a hazai színpadokon a 2019/2020-as színházi
évadban. Íme, az öt legfontosabb szeptemberi-októberi bemutató!

Igazi élmény két keréken tekerve felfedezni Bács-Kiskun
megye tájait, értékeit, szépségeit és ízeit.

Kerékpárút, ami összeköt
Cabaret

Fehér szalag

Írta: Joe Masteroff – John Kander – Fred Ebb
Rendező: Béres Attila

Írta: Michael Haneke • Rendező: Ascher Tamás

A nagy sikerű Broadway-musical az 1930as évek elején, Berlinben játszódik. Clifford
Bradshaw, fiatal amerikai író a német fővárosba utazik, hogy ihletet és tapasztalatokat
szerezzen, ahol beleszeret egy elbűvölő
angol énekesnőbe, Sallybe. A fiatalok élvezik a világváros éjszakai életét és a kabarék szabad levegőjét. Azonban a szabadság nem tart sokáig, mert az antiszemita
eszmék egyre terjednek az országban.
Bemutató: Jászai Mari Színház
(Tatabánya), 2019. szeptember 28.

A nagy Gatsby

Kertész utcai Shaxpeare-mosó

Írta: F. Scott Fitzgerald – Kovács Adrián –
Vecsei H. Miklós – ifj. Vidnyánszky Attila
Rendező: Ifj. Vidnyánszky Attila

Írta: Závada Péter • Rendező: Bodó Viktor

Scott Fitzgerald kultikus regényének
különleges világa újra és újra elvarázsolja a nagyközönséget. Az idei színházi
évadban a Vígszínház színpadán találkozhatunk a titokzatos történet szereplőivel, a tehetséges alkotópáros, Vecsei H.
Miklós és ifj. Vidnyánszky Attila jóvoltából.
Bemutató: Vígszínház (Budapest), 2019.
szeptember 7.

A történet – amelynek alapjául Michael
Haneke világhírű rendező Arany Pálmadíjas f ilmje szolgál – 1913 közepén,
egy északnémet főúri birtokon játszódik, ahol bűnügyi esetek sora bontakozik ki, és a falu jószándékú tanítója próbálja összeilleszteni a kirakós darabkáit.
A bűnökért persze büntetés jár. De mi
történik, ha valaki Isten jobb kezének
képzeli magát és önkényesen büntet?
Bemutató: Katona József Színház
(Budapest), 2019. október 12.

Az Örkény István Színház 2019-ben
ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, és
a jubileumi évadban az előzőnél is több új
előadással várják a közönséget. Ebből a
különleges alkalomból Bodó Viktor ismét
Magyarországon rendez! A történetről
egyelőre nem sokat tudhatunk, de a hírek
szerint egyfajta Rómeó és Júlia-átiratra
számíthatnak a nézők.
Bemutató: Örkény István Színház
(Budapest), 2019. szeptember 28.

Nem félünk a farkastól

Bács-Kiskun
megye

Bács-Kiskun megye az aktív turizmus szinte
határtalan lehetőségeit kínálja, ezt szolgálja a
kerékpárutak összekötése, fejlesztése, rendszerbe szervezése is. A Solt–Dunatetétlen és
Akasztó között hamarosan megvalósuló kerékpárút-fejlesztés az EuroVelo 6-os nemzetközi
kerékpáros útvonalhoz csatlakozik, gyakorlatilag a megye egy jelentős részét bekapcsolja
a kerékpáros vérkeringésbe és elérhetővé
teszi a tekerve kirándulók számára is.

Solt, a lendületes kisváros
A hangulatos Duna-menti kisvárosban
érdemes letámasztani a biciklit a Vécseykastély kertjében. A kontyolt nyeregtetős
nemesi épület igazi kuriózum, amely renoválást követően jelenleg könyvtárként üzemel. Solton járva a Révbéri Lovascentrumot
sem szabad kihagyni, hiszen csikósbemutató, autentikus népzene, ínycsiklandó kiskun ételek és tüzes italok révén ismerkedhetünk a vidéki élet örömeivel.

Egy jó fogás Akasztón
Igazi horgászparadicsom Akasztó, ahol
remek infrastruktúrával rendelkező horgászpark várja a pecásokat. Öt mesterséges tó telepített halakkal, horgászbolt, panzió és kemping szolgálja
a kényelmet. Aki a vizet szereti, de
a horgászást kevésbé, az a termálvizes
fürdőben vagy a meleg vizes pezsgő
fürdőben talál kikapcsolódást.

Írta: Edward Albee • Rendező: Székely Kriszta
Martha és George, egy ötvenen túli értelmiségi házaspár egy alkoholgőzös éjszakán vendégül látja George fiatal kollégáját, Nicket és
feleségét, Honey-t. Ahogy Martha egyre inkább elveszti az önkontrollját, a baráti ismerkedés feszült játszmává alakul, és a szemünk
előtt tárul fel egy házasság bonyolult és szenvedélyes szövevénye.
Bemutató: Miskolci Nemzeti Színház (Miskolc),
2019. szeptember 27.
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Dunatetétlen és a Böddi-szék
Igazi természeti különlegességgel találkozhatnak a Duna
tetétlen felé kerékpározók, hiszen itt található a Böddiszék, a legjelentősebb hazai szikes tó. A pannon szikesek
Európa-szerte kiemelt jelentőségű élőhelyeknek számítanak,
a Böddi-széken a 2019-es év madara a gólyatöcs, és egy
150 egyedből álló magyar tarka gulya is megcsodálható.

2019. SZEPTEMBER
A TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00010 kódszámú projekt keretében valósul meg.

Hartai kolbászolás
A közeli Hartára is megéri áttekerni, hiszen az evangélikus
templom és a német tájház helytörténeti gyűjteményének megtekintése után jólesik egy zamatos
hartai füstölt kolbász, a BácsKiskun megyei svábok nemzetiségi étele, amely nap mint
nap frissen készül Hartai Henrik
kolbászüzemében.

MOL-hírek

Sportsikerek és jubileum
BŐV ÜL A H A Z A I BÜSZK ESÉGFA L
50 éves a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
Évente 20 ezer látogatóval büszkélkedhet a különleges tárlat
A magyar olajipar hőskorának állít
emléket a Zalaegerszegen 1969-ben
megnyílt Dunántúli Olajipari Múzeum.
A szénhidrogénipar technika-, technológia-, gazdaság- és életmód-történeti
emlékeinek gyűjtésére, átörökítésére,
tudományos feldolgozására és bemutatására létesített múzeum 2013 óta
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum néven
várja az érdeklődőket, gyűjtési területe

pedig az egész Kárpát-medencére kiterjed. A szakterületek kiváló művelőinek
tárgyi, írásos és képi relikviái között
olyan kincseket találhatunk, mint Európa
legrégebbi bányász-türelemüvege 1737ből, Magyarország legkorábbi bányászzászlója 1759-ből, hazánk legkorábbi
bányászruhája a 19. század végéről,
vagy a legrégebbi, 1894-ből fennmaradt
alumíniumérem.

Ezüstérmes lett a magyar
kardválogatott

Keresd az új SBS és Travel Blue
termékeket a MOL töltőállomásokon!

Csupán egy tuson múlt Szilágyi Áronék
vb-győzelme
A dél-koreaiak egyetlen találattal bizonyultak csak jobbnak a döntőben, így ezüstérmes lett a magyar férfi-kardválogatott
a budapesti vívó vb-n, amely olimpiai kvalifikációs verseny is volt. A Szilágyi Áron,
Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi
Tamás összeállítású négyes a vietnámi csapatot 45/31-re, az egyiptomit 45/32-re, az
iránit 45/29-re, az olaszt 45/38-ra legyőzve
jutott el a döntőig. A BOK Sportcsarnok
zsúfolt lelátói előtt feszült légkörű, de
izgalmas és látványos tusokat hozó csatában a magyarok 45/44-re kikaptak, így
egy szépen csillogó ezüstéremmel zárták
a világbajnokságot.
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Hosszú Katinka kilencszeres világbajnok
Sporttörténelmet írt a magyar úszó
A MOL által támogatott úszónő harmadszor is megvédte a címét 200 és 400
méter vegyesen a Kvangdzsuban lezajlott vizes világbajnokságon, ezzel
megszerezve nyolcadik és kilencedik világbajnoki aranyérmét. A szám világcsúcsát is tartó háromszoros olimpiai bajnok 200 méteren 2:07:53-as, 400
méteren pedig 4:30:39-es idővel csapott célba. Katinka ezekkel az eredményekkel sporttörténelmet írt, hiszen ő lett az első női úszó, aki egy számban
– a 400 méter vegyesen – ötször diadalmaskodott vb-n, a sportágban pedig
elsőként mondhatja el magáról: sorozatban négyszer nem talált legyőzőre
vb-n 200 és 400 méter vegyesen sem. Hosszú a magyar úszósport történetének 32. vb-aranyát nyerte, Kvangdzsuban pedig ez volt a negyedik magyar
elsőség a medencében. Emellett Milák Kristóf és Kapás Boglárka 200 méter
pillangón győzött, előbbi Michael Phelps 2009-es világcsúcsát megdöntve.
A nyíltvízi úszók között Rasovszky Kristóf lett első 5 kilométeren.

MOL-akciók
T Ö LT

ÁG
V
BÓ L!

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

(0,7 l)

–500 Ft


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. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

TOFFIFEE desszert
(125 g)

Kit Kat
(40 g, 41,5 g, 42 g, többféle,
kivéve Kit Kat Ruby)
2 db vásárlása esetén

259 Ft/db

Orbit drazsé

Cerbona protein, slim
vagy energy szelet

–150 Ft

(14 g, többféle)

(35 g, többféle)

Lotus törlőkendő csomag

215 Ft/db

20 Multiponttal

(2 db a csomagban)

279 Ft

9995 Ft/csomag

15 357 Ft/kg

8543 Ft/kg



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

–100 Ft



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. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Travel Blue
nyakpárna

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

–200 Ft


Vöslauer mentes
ásványvíz

Sió gyümölcsital

BOCK ERMITAGE

(0,5 l, többféle)

(0,75 l)

(1 l)

2 db vásárlása esetén

259 Ft/db

299 Ft/db

2990 Ft/db

259 Ft/db
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598 Ft/l

3987 Ft/l

EVOX 4 season
szélvédőmosó

1199 Ft-tól

A termék
vásárlása
esetén 150 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

A kupon 150 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. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Melegszendvics

6475 Ft/kg, 6241 Ft/kg, 6167 Ft/kg

PP

JOHNNIE WALKER
RED LABEL

S
LE A Z A

D KI V

GY

D

Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

A

A kupon 200 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre egy termék vásárolható és a kupon
csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

ENERGIZER ALKALINE
AA és AAA 4 db-os
elemek

–100 Ft

A 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. 09. 01–30., 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

Színpadra született
Egész évben keményen edz és tanul a Magyar Táncművészeti Egyetemen (MTE),
de a szünetben sem volt megállás: Szelényi Dóra az idén a londoni Royal Ballet
School nyári kurzusán vehetett részt, ahol értelemszerűen a baletté volt a főszerep.

Szelényi Dóra (18 )
——
balett-táncos növendék
• Magyar Táncművészeti Egyetem
háziverseny 1. díj (2017)
• European Ballet Grand Prix
– zsűri különdíja (2018)
• Pekingi Nemzetközi
Balettverseny (2018)

INDULJON ÉLETED
NAGY TÖRTÉNETE!
„A táncnak elképesztő felszabadító ereje van: az ember
el tudja benne veszíteni magát” – meséli lelkesen a
18 éves lány. Majd hozzáteszi: „Persze csak keretek
közt, mert a klasszikus balettben vannak bizonyos formai követelmények.” Négyéves korában kezdett táncolni, számtalan balettóra, amatőr ritmikus sportgimnasztika és táncverseny után felvételt nyert a Magyar
Táncművészeti Főiskola gimnáziumába. A következő
évben már szólót táncolhatott az Operaház színpadán,
fellépett a Müpában és a Várkert Bazárban tartott gálákon, majd a főiskolából egyetemmé előlépett MTE-n
folytatta tanulmányait. „Az iskola a második otthonom.
Nagyon jó mestereim vannak, köztük az évfolyamvezető
balettmesterünk, Volf Katalin Kossuth-díjas prímabalerina, aki minden tekintetben a példaképem. Rengeteget
szerepelhetek, ami nagyon fontos, hiszen mi előadóművészként a színpadon tudunk igazán fejlődni.”
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2018 nyarán a MOL Tehetségtámogató Program támogatásával részt vehetett a párizsi opera (Opéra national de Paris)
balettiskolájának intenzív kurzusán, ahol a francia baletttechnika mellett új stílusokkal és mesterekkel ismerkedett
meg. Idén nyáron pedig Anglia felé vezetett az útja: szintén a MOL Alapítvány támogatásával egy hónapot töltött
a londoni Royal Ballet School kurzusán. „A világhírű társulat tagjai vezetésével zajló órákon olyan fiatalokkal találkozhattam, akik a bécsi vagy a párizsi operaház balettegyüttesének táncosai, és akiktől nagyon sokat tudtam tanulni – a
saját stílusom kialakításához is hozzájárul ez a tapasztalat.”
Dóra az előző tanév végén szép eredményekkel érettségizett, jövőre tervei szerint minden figyelmét a táncnak
tudja szentelni. „Nagy álmom, hogy bekerüljek a Magyar
Nemzeti Balett társulatába. Nyitott vagyok, a lényeg,
hogy jól érezzem magam és táncolhassak – lehetőség
szerint klasszikus balettet.”

MOL Tehetségtámogató Program 2019
Pályázz Te is!
A MOL Tehetségtámogató Program Művészet-tudomány kategóriában
várja azoknak a 10–18 év közötti tehetségeknek a pályázatát, akik
kiemelkedő eredményekkel rendelkeznek és fejlődésükhöz anyagi
támogatásra van szükségük.
Az online pályázatok benyújtási határideje: 2019. szeptember 30.
molalapitvany.hu

ÚJ TOYOTA COROLLA
MEGELŐZI KORÁT

A Corolla időtlen formája most jövőbe mutató technológiával találkozik. A világ
elsőszámú autója visszatért, és most először hibrid hajtással is elérhető. Automata
sebességváltójának és Toyota Safety Sense biztonsági rendszerének köszönhetően
kényelmesen és biztonságosan juthatsz el bárhová.

Cégautó kedvezménnyel már 4 990 000 Ft-tól*

A képen látható gépkocsi illusztráció. A Toyota Corolla Sedan kombinált WLTP üzemanyag-fogyasztása 4,3-7,4 l/100 km, kombinált WLTP CO₂-kibocsátása 97,9-146,4 g/km.
A kedvezményes ajánlat Toyota Corolla 1.6 benzines Active modellváltozatra vonatkozik, üzleti ügyfelek (jogi személyek) részére érhető el, akár egy darab cégautó vásárlása esetén,
a készlet erejéig, 2019. augusztus 1-31. között illetve visszavonásig. További részletek a Toyota márkakereskedésekben.
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