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Kedves Olvasó!
Egyre mélyebben járunk az őszben, az október azon-
ban még tartogat napsütést és ehhez passzoló remek 
programokat. Most érdemes felkeresni az ezer szín-
ben pompázó lombkoronaösvényeket, és sétálni egy 
nagyot a tarka levelek között. Vagy induljunk 
erdei futásra, melyhez szintén szolgálunk 
tippekkel a kezdőknek, és remek desz-
tinációkkal a haladóknak. Ha pedig leg-
szívesebben a szüret kincseivel ismer-
kednénk, egy igazi zamatbarangolásra 
csábítunk a MOL-kutak októberi 
akciós tételeivel. És októberben 
ünnepeljük az állatok világnapját 
is, így ez a hónap egy kicsit négy-
lábú társainkról is szól: ennek 
és közelgő budapesti fellépése 
apropóján a „kutyasuttogó” 
Cesar Millannel is beszélget-
tünk. Magazinunkhoz kellemes 
kikapcsolódást kívánok! 

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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A bemutatott modell egy CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive felszereltségben, Premium Crystal Red Metallic színben. A CR-V sorozat 
üzemanyag-fogyasztása: WLTP, alacsony–magas: 6,4–11,8 l/100 km, NEDC: 5,6–8,6 l/100 km és CO2-kibocsátása: WLTP: 166–201 g/km, 
NEDC: 143–162 g / km. Az adatok az EU szabályozásainak megfeleló́  tesztekbó́ l származnak, összehasonlítási célt szolgálnak,  
a valós adatok eltéró́ek lehetnek. A 7 személyes változat a Lifestyle felszereltség esetén érhetó́ el.

AKÁR 7 SZEMÉLYES VÁLTOZATBAN IS!

Új

Az autózás 
élménye
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Land Rover Defender
A Land Rover Defender 21. századi vál-
tozatának külső dizájnja a  közel 60 
évig szinte változatlan elődöt idézi, míg 
belül high-tech tér várja az utasokat. 
A 29 cm-es hasmagasság mellett modern 
technológia gondoskodik a megnövelt 
terepjáró képességekről. A motorpalettát 
300 és 400 LE benzines, illetve 200 vagy 
240 LE teljesítményű dízelmotor alkotja. 
Az akár hétüléses Defender 110-et hama-
rosan követi a rövid tengelytávú Defender 
90, és egy haszonjármű-változat is.

Porsche Taycan
Elkészült a német autóipar első válasza a Tesla S modellre 
– a Porsche vadonatúj kupélimuzinja teljesen elektro-
mos meghajtású. A 4963 mm hosszú Taycan két változat-
ban kerül piacra: a Turbo és a Turbo S teljesítménye alap-
ból 625 LE, de az előbbi esetében 680, utóbbinál pedig 
761 lóerőre emelkedik az Overboost funkció aktiválásával. 
A Taycan Turbo S így 2,6 mp alatt gyorsul fel 100 km/h 
sebességre. A német sportszedán hatótávolsága 450, 
illetve 412 km a szigorú WLTP-szabvány szerint.

Audi AI:TRAIL quattro
Míg az Audi szériaautóira az unalo-
mig fegyelmezett dizájn a jellemző, 
Frankfurtba egy futurisztikus tanulmány- 
autót is elhoztak: az AI:TRAIL quattro az 
elektromos meghajtást és az önvezető 
technológiát ötvözi kivételes terepjáró 
képességekkel. A 4,15 méter hosszú 
„holdjáró” hasmagassága 36 cm, négy 
elektromotorja összesen 430 lóerőt és 
1000 Nm forgatónyomatékot ad le. A vilá-
gítást öt, LED-fényszórókkal ellátott drón 
biztosítja, amelyek a tetőrészről fölre-
pülve világítják be az autó körüli területet.

Mercedes-Benz Vision EQS
Progresszív külső dizájn, a jachtok vilá-
gát idéző belső tér és környezettu-
datos anyaghasználat – így képzeli el 
a Mercedes-Benz a jövő luxusautóját. 
A karosszéria mikroszálakból készült, 
a kárpit mesterséges műbőr, míg a bel-
tér egyes elemeihez PET-palackokat 
hasznosítottak újra. A márka jövőbeni 
szériamegoldásait előrevetítő Digital 
Light fényszórókat holografikus lencse-
modulokkal szerelték fel, ami szinte kor-
látlan számú fényvariációt tesz lehetővé. 
Emellett a hűtőrácsot 188, míg a hátsó 
részt 229 darab háromágú csillagot for-
mázó LED teszi még látványosabbá. 
A  Vision EQS két villanymotorjának 
összteljesítménye 470 LE, így a tanul-
mányautó 4,5 mp alatt éri el a 100 km/h 
sebességet, a 100 kWh kapacitású 
akkumulátortelep pedig 700 km-es 
hatótávot biztosít.

Szalonmustra
A Frankfurti Autószalon a német prémiummárkák kedvelt terepe, de 

a hazai újdonságok mellett egy régóta várt brit modell is a szeptemberi 
eseményen ünnepelte világpremierjét.

BMW Concept 4
A bajor gyártó a jövőbeni M3 és M4 szériamodellek formavilá-
gát vetíti előre a Frankfurtban bemutatott koncepcióval. A BMW 
dizájnját meghatározó dupla hűtővesét óriási méretűre növel-
ték (formájuk a klasszikus 3.0 CSi típust idézi), az agresszivitást 
a nagy légbeömlő nyílások és a meredeken lejtő tetővonal fokoz-
zák. Hogy mindebből mennyi marad meg a szériamodellekbe, az 
a jövő titka, de az biztos, hogy a meghajtásról 3,0 literes, ikertur-
bós motor gondoskodik majd, 473 vagy 503 LE teljesítménnyel.

Visszahívás 
a Rolls-Royce-nál
Az amerikai hatóságok vissza-
hívtak több mint 400 db, 
2019 júliusáig gyártott Rolls-
Royce Cullinan SUV-ot, mert 
a hátsó lámpájuk nem felel 
meg az egyesült államokbeli 
szabványoknak.

Érzelmes Minik
A Mini jövőbeni modelljeire 
is érvényes lesz a vidám és 
érzelmekkel teli formavilág – 
ezt nem más ígérte meg, mint 
Thomas Sycha, a márka külső 
dizájnért felelős új főnöke.

Eltűnik az A5 Sportback?
Az Audi vezetése tovább 
akarja folytatni a modellkínálat 
észszerűsítését, aminek – 
sajtóhírek szerint – az A5 
Sportback kupélimuzin lesz 
a következő áldozata. Csak 
a kétajtós A5 Coupé változat 
maradna meg.

Sportos ID.3
A Volkswagen Frankfurtban 
mutatta be az elektromos ID. 
modellcsalád első tagját, az 
ID.3 kompakt modellt, miközben 
már a típus sportváltozatán is 
dolgoznak – nagyobb teljesít-
ményű villanymotorral és 
összkerékhajtással.

röviden

autós hírek
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a gyártó tökélyre fejlesztett 
Honda Sensing rendszere alapáron 
jár minden modellváltozathoz.

Safety for Everyone – szól a Honda jelmondata, s az alábbiakból kiderül: 
nem a levegőbe beszélnek. A márka valamennyi modellje, azon belül is 
a górcső alá vett CR-V, alapáron kínálja a legmagasabb szintű védelmet. 

Megnéztük, mi mindent.

Korunk autóvásárlási tendenciái azt mutatják, 
hogy döntéseinkre a kiválasztott autó biztonság-

technikai mutatói gyakorolják az egyik legnagyobb 
hatást. Remek hír ez a Hondának, a gyártó ugyanis 
nemcsak felismerte az igényt, de valamennyi típu-
sának összes felszereltségi szintjén nyújtja ugyan-
azt a nívót. Magyarán demokratizálja a biztonságot, 
ami hatalmas szó! Így a piacra kerülésekor általunk 
is tesztelt CR-V nem csupán azt mutatta meg, meny-
nyire jó autó, legyen szó erőátvitelről, kényelem-
ről és praktikumról, de azt is, hogy menetbiztonság 
szempontjából is az iparág egyik legjobban átgon-
dolt és legjobban felszerelt modellje.

Erős alapokra építenek
A Hondánál jól tudják: a biztonság a speciálisan 
fejlesztett karosszériaszerkezettel és a merev, 
erős, deformálódásra kevéssé hajlamos utas-
cellával kezdődik, s az ezt kiegészítő, legtöbb-
ször technika formájában érkező védelem kizá-
rólag ilyen alapokra építve fejti ki a kívánt hatást. 
Nevet is adtak a filozófiának: All Directions Collision 
Safety. Megalkotásához kidolgozták az Advanced 
Compatibility Engineering (ACE), vagyis a Fejlett 
Kompatibilitású Tervezés technológia következő 
generációját, ennek az a lényege, hogy úgyneve-
zett váznyúlványok teljes hálózata felel az ütközési 
energia elnyeléséért, illetve az utastér irányából 
történő elvezetéséért. 

Honda Sensing – a rendszer lelke
A fenti technológia természetesen a CR-V vala-
mennyi kivitelének a sajátja, akárcsak a gyártó szin-
tén tökélyre fejlesztett Honda Sensing rendszere, 
amely alapáron jár minden modellváltozathoz, és 
a ma elérhető legfejlettebb menetbiztonsági esz-
közöket foglalja tökéletes egységbe. A kamerák és 
szenzorok érzékenyen összehangolt rendszerére 

épített funkciókból kiemeltünk néhányat, hogy 
érzékeltessük, „mennyien” vigyáznak ránk:
•  Az ütközés erejét mérséklő funkció: önálló féke-

zéssel segít megállítani a kocsit, amennyiben a 
rendszer elkerülhetetlennek ítél egy frontális 
ütközést.

•  Ráfutásos ütközésre figyelmeztető funkció: 
folya matosan monitorozza az autó előtti terüle-
tet, és figyelmezteti a vezetőt, ha veszélyhelyze-
tet érzékel.

•  Sávelhagyásra figyelmeztető funkció: f igyel-
mezteti a vezetőt, amennyiben irányjelzés nélkül 
átlépi a sávelválasztó útburkolati jeleket. Sávtartó 
asszisztenssel tehető kényelmessé.

•  Útpályaelhagyásra f igyelmeztető funkció: 
a szélvédőre helyezett kamerával figyeli az autó 
mozgását, és az út elhagyása esetén az elekt-
ronikus szervokormány beavatkozásával tereli 
a megfelelő irányba, miközben automatikusan 
fékezni kezd.

•  Adaptív sebességrögzítő funkció: a vezető meg-
szabhatja a sebességet és a követési távolságot, 
így változó forgalmi körülmények között is hasz-
nálható a tempomat.

•  Holttérfigyelő rendszer: radarokkal pásztázza 
a jármű környezetét, és azonnal jelez, ha egy 
másik közlekedő ér a nem látható terünkbe.

•  Kitolatást segítő rendszer: figyelmezteti a piló-
tát, ha tolatás közben valamelyik irányból másik 
közlekedő érkezik.

•  Változó szögállású tolatókamera: teljes látható-
ságot ad hátramenetben. Alapesetben 130 fok 
a látószög, széles látószögnél függőlegesen és 
vízszintesen egyaránt 180 fok.

Az impozáns lista pedig nem csak ígéret: tesztek 
is igazolják a Honda elképzelését, az új szerke-
zet frontális, oldalirányú és hátulról érkező ütközés 
esetén is kimagasló biztonságot nyújt valamennyi 
utasának – a most kedvezménnyel vásárolható hét-
üléses kivitel esetében az egész nagycsaládnak.

„Biztonságot 
mindenkinek!”

Ajánlott olaj
MOL Dynamic Star  
PC 5W-30

8459 Ft/db*

*Kiskereskedelmi alapár,  
mely töltőállomásonként eltérhet.

autóteszt
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Négy láb négy keréken
A legtöbb állattartó számára a kisállat családtag. Ott a helye a tévé előtt 

a  kanapén, a legjobb tápot kapja, és persze visszük magunkkal a hétvégi 
kiruccanásra is. De milyen szabályok vonatkoznak rájuk az úton?

Először is, ahogyan nekünk jogosít-
ványra van szükségünk a vezetéshez, 

a négylábúaknak is kell a papír az uta-
záshoz. Külföldre kisállatútlevél, belföldre 
elég az oltási könyv, de ezek nélkül ne 
induljunk útnak. És néhány alapszabály: 
utazás előtt közvetlenül és közben ne 
etessük a négylábút, mindenképpen 
legyen számára víz, és tervezzünk úgy, 
hogy az állat kétóránként mozoghasson.

Muki rakománynak számít
Akármilyen cuki is a kutyánk vagy 
a cicánk, az autóban a KRESZ szerint 
ő rakomány, ezért ennek megfelelően 
kell tárolni – vagyis szállítani: bizton-
ságosan. Alapszabály, hogy az állatot 
a járműben rögzíteni kell. Hogy ez ket-
rec, fixált hordozó vagy biztonsági öv, 
lényegében mindegy. A legjobb meg-
oldás mégis, ha a hátsó ülésen hordo-
zóban, vagy – egyterű, illetve kombi 

esetén – a leválasztott csomagtartóban 
boxban visszük. Nagyobb testű kutyák-
hoz kapható speciális biztonsági öv, 
amely erős fékezés esetén is a helyén 
tartja az állatot. Az első ülésen viszont 
semmilyen körülmények között nem biz-
tonságos az utaztatás, ráadásul az állat 
a mozgásával a vezető figyelmét is meg-
zavarhatja. Az előírt szállítási módozatok 
valamelyikét pedig nemcsak azért érde-
mes betartani, hogy kisállatunkat és az 
autó utasait is biztonságban tudjuk, de 
mulasztás esetén a rendőr is megbün-
tethet: „a közúti közlekedési szabályok 
kisebb fokú megsértése” 5-től 20 ezer 
forintig terjedő helyszíni bírsággal jár.

Külföldön országonként eltérő
Annak szabályozása, hogy miként lehet 
állatot az autóban szállítani, országon-
ként eltérő. Van, ahol nincs erre külön 
szabályozás, de például Ausztriában 
és Németországban a szakszerűtlen 
(vagyis rögzítetlen) kisállatszállítás 50 
eurós büntetési tétel. Olaszországban 
és Spanyolországban csak az elvá-
lasztó rács vagy háló, illetve a szállító-
doboz használata megengedett, ellen-
kező esetben ott is helyszíni bírságot 
fizettethet az intézkedő rendőr. Indulás 
előtt tehát mindenképp ellenőrizzük, 
mire számíthatunk a célországban.

Két keréken 
hogy vigyük?
A magyar KRESZ nem tiltja 
a kisállat motoron történő 
szállítását, de itt még 
szigorúbb a rendelkezés. 
Vagy a szakszerűen 
a motorhoz rögzített 
kisállatszállítóban vihető 
a négylábú, vagy speciális 
kisállatszállító hátizsákban. 
Vannak azonban országok, 
ahol kizárják az állatok 
motoros szállítását, így 
indulás előtt érdemes 
e téren is utánanézni 
a szabályoknak.

Hova ne vigyük?
Bár a MOL töltőállomásain 
szeretettel várja a négylábú 
kedvenceket, sőt 
chipleolvasóval segít abban, 
hogy minden elkóborolt 
kutya hazataláljon, a MOL 
Limo járműveiben nem 
megengedett állatok 
szállítása, hiszen könnyen 
lehet, hogy a következő 
utas allergiás a kutyaszőrre.

autóval az élet
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Szélvédőmosó és fagyálló 
folyadékok a fenntarthatóságért

kibocsátások csökkentése, a járműmeg-
osztás, a kiváló hulladékgazdálkodás és 
a természeti értékek megőrzése mellett 
a hatékony vízfelhasználás és a javuló 
energiahatékonyság is része a fenntart-
ható működésnek.
Az elkötelezettség egyik jó példája, 
hogy EVOX és Alycol szélvédőmosó 
és fagyálló folyadékokat 100%-ban 

újrahasznosított műanyagból készülő 
PET-f lakonokba töltjük, ezek révén 
pedig évente annyival kevesebb 
műanyag alapanyag felhasználására 
van szükség, amennyiből nagyjából 5,5 
millió darab másfél literes ásványvizes 
palackot állítanának elő. Ha ezeket a ter-
mékeket választjuk, mi is teszünk a Föld 
tisztaságáért.

Sok kis lépés, rengeteg odafi-
gyelés és tudatosság – ez kell 
ahhoz, hogy hosszú távon is 

élhető maradjon a környezetünk. 
Minden apró döntés számít: ha az 
újrahasznosításra szavazunk, kevésbé 
szennyezzük a Földet.

A fenntartható fejlődés ügyéért a leg-
többet a nagy, ipari termelést végző 
cégek tehetnek, így a MOL-csoport rég-
óta f igyelembe veszi a fenntartható-
sági elveket, és célul tűzte ki környe-
zeti lábnyoma csökkentését, valamint 
a körforgásos gazdaság megvalósítá-
sát. Az újrahasznosítás, a környezetba-
rátabb alapanyagok felhasználása, hosz-
szabb élettartamú termékek gyártása, a 

– PROMÓCIÓ –

Több millió flakonnyi megspórolt műanyag az EVOX és Alycol-termékekkel

Az EVOX és Alycol szélvédőmosó és 
fagyálló folyadékokat 100%-ban 
újrahasznosított műanyagból készülő 
PET-flakonokba töltjük.

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS 
CSÖKKENTI 
KÖRNYEZETÜNK 
TERHELÉSÉT.
MI LÉPTÜNK.

VÁLASSZA ÖN IS A 100%-BAN 
ÚJRAHASZNOSÍTOTT PET 
FLAKONBA CSOMAGOLT EVOX 
ÉS ALYCOL SZÉLVÉDŐMOSÓ 
FOLYADÉKOKAT!

100%
ÚJRAHASZNOSÍTOTT
MŰANYAGBÓL



Azok kedvéért, akik még esetleg nem 
találkoztak a kutyamágus nevével: 
az 50 éves, mexikói születésű Cesar 

Millan 21 évesen érkezett Kaliforniába, és pár 
évvel később már a világ legismertebb kutya-
oktatójaként hivatkoztak rá. A pályáját 25 
évvel ezelőtt kutyasétáltatóként kezdő tréner 
egyszerűen lenyűgözte a környezetét, ahogy 
40-50 kutyával póráz nélkül sétált, és olyasmit 
művelt, amit Amerika történetében más még 

Vagy te irányítasz, 
vagy a kutya

soha – pláne nem egy latinó. Millan így mond-
hatni látványossággá és országa igazi kurió-
zumává vált.
Mielőtt Emmy-díjat kapott volna a magyar for-
dításban A csodálatos kutyadoki című műso-
ráért, agresszív és nehezen kezelhető ebeken 
végzett terápiát kutyapszichológiai központ-
jában, és azóta is számos műsorában bizonyí-
totta, hogy szinte bármilyen problémás kutyát 
képes megnyugtatni.

November 14-én, az It’s All About Family elnevezésű turné keretében 
ismét színpadra áll Budapesten a csodálatos kutyadoki, Cesar Millan.  

A viselkedéstréner ezúttal fiaival kiegészülve mutatja meg, hogyan lehet 
neveletlen ebünkből kezelhető falkatagot faragni.

Életének egy nagyobb krízishelyzete után 
választotta azt a hivatást, amelyről ma már 
szinte az egész világon ismerik. Ekkor alakult 
ki ez a szoros kapcsolata a kutyákkal, vagy 
korábbról ered?
Mindig is mély kapcsolatom volt az állatok-
kal, hiszen egy farmon nőttem fel. Az embe-
rek kutyás srácként ismernek, de a természet-
tel való kapcsolatom ennél jóval több. Mindig is 
valami természetközeli dologgal akartam fog-
lalkozni – delfinekkel, elefántokkal –, állator-
vos akartam lenni, tehát egyértelmű volt, hogy 
a boldogságomat az állatok körül találom meg.

A közvélemény kutyasuttogóként ismeri, 
televíziós sorozatában sokszor reményte-
lennek tűnő gazda–kutya-helyzetekre ad 
megoldást, és az esetek 99 százalékában 
képes feloldani a konfliktust. Mi a titok? Van 
egyáltalán?
A titkom az, hogy hiszek a képletekben: azt gon-
dolom, a boldogságnak is van képlete, ahogy 
minden sikeres embernek is. Emellett hiszek 
a  rituálékban, ami azt jelenti, hogy minden 

reggel meghatározott időben gyakorlok, egy 
bizonyos módon feltöltve magamat négy ener-
giával: nyugalommal, magabiztossággal, szere-
tettel és életörömmel. Hiszek továbbá a szim-
bólumokban és abban, hogy bizonyos dolgok 
boldoggá tesznek, mások nyugodttá, magabiz-
tossá és vidámmá. Tudom, mit szeretek, és azt 
is tudom, kik azok, akikhez közel akarok lenni, 
hogy feltöltsenek. És természetesen mindig az 
állatok töltenek fel a világ legjobb energiájá-
val! A titok tehát az, hogy tudom, mit szeretek, 
és képes vagyok nagyon egyértelműen meg-
fogalmazni: szeretem a szépséget, a struktúrát 
és a tisztaságot.

Átültetve ezeket a gondolatokat a gyakor-
latba: hogy néz ki egy terápiája? Ott is ilyen 
„egyszerű” képletekkel dolgozik? Ki kap 
nagyobb fókuszt, a kutya vagy a gazda?
Természetesen az emberek élveznek prioritást, 
hiszen az állatok tudják, mi a teendőjük. Őket 
egyszerű drive-ok mozgatják: étel, játék, társa-
ság – ezekért a kutya mindent megtesz, amit 
csak kérnek tőle. Emellett tudják, milyen élet-
formára van szükségük, és egyértelműek a cél-
jaik: harmónia, egyensúly, család, védelem, 
irányítás, szeretet, játék, felfedezés. De egy 
embert motiválni! Az emberekből néha hiány-
zik az „éhség”, nincs meg a szükséges hajtó-
erő, a kreativitás, hiányzik a nyitottság. Emiatt 
az embereket olykor sokkal nagyobb kihívás 
inspirálni.

„Mexikóiként számunkra 
normális, hogy folytatjuk 
a családi hagyományt, 
és örülök, hogy a gyerekeim 
a természet nyelvén is 
megtanulnak.”

címlapsztori
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Ez általános? Számtalan helyen megfordult 
már a világban, mi a tapasztalata a külön-
böző országokban élő gazdákról?
A világon mindenhol, még a kutyabarát orszá-
gokban is három alapattitűddel lehet találkozni: 
a kutyák szeretetével, a tőlük való félelem-
mel, és azzal, hogy nem szeretik a négylá-
bút. Akárcsak a világ alapvető energiái: szere-
tet, félelem és ellenszenv. Mivel én mindhárom 
kategória képviselőivel beszélhetek, számomra 
örömet szerez, hogy azoknak, akik nem szere-
tik az ebeket, segíthetek empátiát tanulni. Így 
aztán nem kell együtt élniük az állatok iránt 
érzett ellenszenvükkel. Ahogy azoknak is 
segítek elsajátítani a nyugalmat, akik retteg-
nek a kutyáktól. Azoknak pedig, akik szeretik 
az ember legjobb barátját, segítek megérteni, 
hogyan szerethetnek jól.

Ez az emberi kapcsolatokban is hasznos 
tudás lehet. Sokan például egyenlőség jelet 
tesznek a kutyatartás és a gyereknevelés 
közé. Azt mondják, aki tud bánni egy ebbel, 
az készen áll a szülőségre is. Apaként egyet-
ért ezzel?
Teljes mértékben. De fontos, hogy ne kényel-
mesedjünk el, mert az embergyerek – a kutyá-
val ellentétben – gondolkodik, kérdéseket 
tesz föl, míg egy kutya leginkább a te álmodat 
követi… A formula lényege azonban ugyanaz: 
mentális stimuláció, testedzés, szeretet – ebből 
minden gyerek profitál. Vagyis a sikeres szülő-
ségnek is van formulája. Persze idővel rájössz, 
hogy saját kérdéseik és saját álmaik vannak, és 

ez más, mint egy kutyánál: míg egy kutya neve-
lése hat hónapig tart, egy gyereké 16 évig.

Önöknél az állatok szeretete a neve-
lés része volt? Az idén már a fiaival együtt 
érkezik hazánkba, így felmerül a kérdés: 
hogyan vált a kutyákkal való munka családi 
vállalkozássá?
Én ezt nem nevezném munkának, inkább olyan 
ez, mintha azt mondanánk, megtanulunk egy 
nyelvet, elsajátítjuk a kultúrát. Ez a családi 
identitásunk része. Mexikóiként, hispanicként 
számunkra normális, hogy folytatjuk a családi 
hagyományt, és örülök, hogy a gyerekeim nem-
csak spanyolul és angolul beszélnek, hanem 

a természet nyelvén is. Szeretném, ha az embe-
rek azt látnák, hogy családként nem csupán az 
anyanyelvedet, a kultúrádat és a hagyományo-
kat örökítheted a gyerekeidre, hanem azt is, 
hogy tiszteljék a természetet, vigyázzanak rá, 
és megértsék, hogy óvniuk kell azt.

Kicsit erről is szól az állatok világnapja, ame-
lyet októberben ünneplünk. Ön számos 
négylábú baráttal osztja meg a háztartását – 
mi az, amiért hálás nekik, amit kap tőlük?
Először is szeretem a békét, amit kapok tőlük, 
mihelyt reggel felébrednek. Lehengerlő a bol-
dogságuk: bármilyen tevékenységbe fogunk, 
borzasztóan örülnek. Jó érzés, hogy mennyire 
következetesek a feltétel nélküli szeretetben, 
hogy mennyire tudnak örülni kis dolgoknak is. 
Van például egy papagájom, aki labdázni tanul, 
és imádja. Vagy ott van Junior, a pitbull, aki profi 
a labdával, és van egy emum, aki imád játszani 
a biciklivel, és megkerget, ha felülök a kerék-
párra. Aztán van egy kacsám, aki mihelyt meg-
lát, odajön hozzám, és hozza a többi kacsát is. 
Egy kecském, aki szeret sétálni menni a kutyák-
kal, egy szamaram, aki imádja, ha megké-
rem, hogy forogjon egyet, és egy lovam, aki 
jelez a lábával, hogy adjak neki f inomságo-
kat. Mindegyiknek megvan a saját módszere 
a velem való kommunikációra, és mindegyik 
mindig örül, hogy lát. Ha elnyered az álla-
tok bizalmát és tiszteletét, akkor pontosan azt 
kapod tőlük, amire az életben mindenki vágyik: 
békét, harmóniát, egyensúlyt, feltétel nélküli 
szeretetet, barátságot.

Már kétszer járt Magyarországon. Mire 
emlékszik a látogatásokból? 
A gulyást mindenképp meg kell említenem, 
annak nagy rajongója vagyok: minden alka-
lommal, ha Budapesten járok, napi két gulyást 
eszem. És tetszik a város is, az emberek hason-
lítanak a mexikóiakhoz: szeretnek enni, inni, 
szeretik a zenét.

És kutyás szemmel nézve?
Az európaiaknak régóta van kutyájuk, ez itt a kul-
túra része. Én személy szerint nagyon szeretem 
azt, amilyen kapcsolatot az európaiak ápolnak 
a kutyáikkal, és kedvelem a fajtákat is, amelyeket 
az európaiak kitenyésztettek. Magyarországról 
például a vizslát, ebből a fajtából sok példány-
nyal dolgozom itt, Amerikában is. Mivel vadász-
célra tenyész tették őket, városi környezetben 
elegendő futás és specifikus munka nélkül gyak-
ran bizonytalanná válnak. Náluk a bezártsághoz, 
nem fajta specifikus életmódhoz kapcsolódó 
viselkedési problémákkal szoktam találkozni.

Egyetért azzal, hogy a kutyák egyre több 
emberi tulajdonságot vesznek fel, és egyre 
jobban értik az általunk adott jeleket?
A kutyák mindig figyelnek téged, tehát három 
dolgot kell neked is megtanulnod: figyelni, irá-
nyítani és szeretni őket. Mert ők figyelni fog-
nak téged, és ha te nem irányítod őket, akkor 
ők fognak téged – és természetesen minden-
képpen szeretni fognak. A legtöbb ember ezzel 
szemben csak szereti őket, miközben nem 
figyeli és irányítja a viselkedésüket.

Cesar öt fontos tanácsa gazdiknak
1.  Reggel, ébredés után figyeld meg, hogy érzed magad! Ha 

nem tudsz alkalmazkodni aznapi önmagadhoz, akkor rossz 
energiával kezdheted a napot, amit a kutyád megérez majd.

2.  Tudatosítsd öt tevékenység fontosságát: nyújts, sétálj, fuss, 
pihenj, aludj. A nap elején nyújts, mert az rendkívül egészsé-
ges, fokozza a vérkeringést és bemelegíti az ízületeidet.

3.  Sétálj és fuss a négylábúval, mert a kutyák a nyújtás után 
sétálnak és futnak, hogy ételt és vizet találjanak, nekünk 
pedig le kell utánoznunk a természetes viselkedésüket. 
Mielőtt munkába mész, fáraszd le a kutyát!

4.  Amikor hazaérsz, egy darabig ne vegyél tudomást a kutyá-
ról! A kutya ideges lesz az emberekre való várakozástól. 
Gyakorold, hogy az elején nem érinted meg, majd várd meg, 
amíg megnyugszik, és ezután te pörgesd fel. Ha mindig ráerő-
sítesz arra, hogy izgalommal üdvözöljön, akkor azt fogja hinni, 
az a dolga, hogy minden embert így köszöntsön.

5.  A kutyának a fegyelmezés nem büntetés, hanem segítség 
annak megértésében, hogy mit vársz el tőle.

címlapsztori
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4Erdei séta extrákkal – így jellemezhetnénk a lombkoronaösvényeket, amelyeket 
végigjárva eddig nem látott perspektívából csodálhatjuk meg a természetet.  

A földfelszíntől akár több mint 20 méteres magasságban kanyargó utak az ősz 
ezer színében pompázva különleges látványt ígérnek.

Séta a fák felett

Ott járni, ahol a madarak repülnek: az ötlet már 
önmagában is izgalmas, az egyre több helyen 
kiépülő lombkoronaösvényeknek köszönhe-

tően pedig könnyen meg is valósítható. Egy-egy ilyen 
kirándulás alkalmával végigmehetünk a fák lombko-
ronáinak szintjén létrehozott „folyosókon”, amelyek 
közül van, ahol ismeretterjesztő állomásokkal, más-
hol kalandparkokat idéző megoldásokkal is találkoz-
hatunk. Bármelyiket választjuk is, garantáltan emléke-
zetes élmény lesz az egész családnak!

Pannonhalma 
Boldog Mór-kilátó és lombkorona-tanösvény

A Sokorói-dombság tölgyfáiból épült többszintes kilá-
tótól pár lépésre beléphetünk az erdők birodalmába. 
A fák lombkoronája fölé nyúló sétányról zavartala-
nul élvezhetjük az alattunk elterülő táj szépségét, tel-
jes rálátással Pannonhalma városára, de tiszta időben 
a Bakony északi vonulatai is jól kivehetők. Ha kinéze-
lődtük magunkat, a lombkoronaösvénytől – amelyet az 

egyik legrégibb keresztény szimbólum, a hal formáját 
idézve építettek meg – egy sétaúton haladva pár perc 
alatt eljuthatunk a Pannonhalmi Bencés Főapátsághoz. 
A tanösvényre egy rámpán juthatunk fel, így kerekes-
székesek is látogathatják.

 80 méter |  14 méter |  ingyenes

Kaszó 
Lombkorona-tanösvény

A magasan az ágak közé épített falétesítményen végig-
haladva számos interaktív ismeretterjesztő tábla és 
játékos feladat hozza közelebb a lombkorona élővilá-
gát a kis természetbúvárokhoz. A Somogy megye zöld 
szívében található ösvény különlegessége az állatok 
megfigyelésére szolgáló rejtett vadles és a függőhíd, 
melyen a legmerészebbek próbára tehetik bátorságu-
kat. Ha ez utóbbit mindenképpen ki szeretnénk pró-
bálni, akkor érdemes előzetesen bejelentkezni, hogy 
a hidat nyitva találjuk.

 124 méter |  9,5 méter |  ingyenes

8  L O M B K O R O N A Ö S V É N Y  Ő S Z I  K I R Á N D U L Á S O K H O Z

Makó 
Maros-part Lombkoronasétány

Habár erről a május elejétől október végéig nyitva 
tartó építményről nem láthatunk rá hegyekre, a ter-
vezők gondoskodtak róla, hogy a szintkülönbsége-
ket a lehető legélvezetesebb módon érzékelhessük. 
A lombkoronasétány különlegessége, hogy hagyma 
formájú kupolával ellátott kilátójáról egy 40 méter hosz-
szú csőcsúszdán száguldhatunk lefelé, így az erdei 
sétát a kalandparkok izgalmával ötvözhetjük. A tan-
ösvény tíz állomásának mindegyikén érdekes ismere-
tekkel gazdagodhatunk, megtanulhatjuk például felis-
merni a különböző énekesmadarak hangját.

 191 méter |  10 méter (sétány), 18 méter (torony)  
|  ingyenes, a csúszda alkalmanként 200 Ft

 Hossz |  Magasság |  Belépő 

5

Gyomaendrőd
Erzsébet ligeti lombkoronasétány és kilátó 

A Ligetfürdő mellett a Hantoskerti-holtággal körülvett 
kis félszigeten található magaslati sétány, amely ápri-
listól október végéig várja látogatóit, igazi menedék 
a nagyvilág zaja elől. A séta egy 15 méter magas faszer-
kezetes kilátóba vezet, annak legfelső szintjén panorá-
mateleszkóppal csodálhatjuk meg a tájat. Az interaktív 
táblákkal gazdagított ösvény egyik különlegessége az 
üvegkilépő, ahonnan a lábunk alatti mélységbe tekint-
hetünk. A tanösvény a vízen is folytatódik, óránként 
2000 forintért csónakot bérelhetünk, s körbeevezhet-
jük a Hantoskerti-holtágat.

 1000 méter (a teljes tanösvényé) |  5 méter  
|  felnőtt 550 Ft, gyermek 450 Ft

Ipolytarnóc 
Lombkoronasétány

Az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi 
területen található kilátótoronyból induló, keskeny 
függőhidakból álló sétányon a látogatók hevederrel 
biztosítva fedezhetik fel a lombkoronában megbújó 
vadvilág talajszintről nem látható mindennapjait. Akik 
könnyebb sétára vágynak, azokat a középső, háló-
val védett ösvény várja. A séta végén hologramos 
vetítésen elevenednek meg előttünk azok az ősál-
latok, amelyek az egykori vulkáni katasztrófa idején 
itt éltek. Erre kombinált jegy váltható: felnőtteknek 
2600 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak és gyermekek-
nek 2100 Ft. A 4D mozi ára 1300 Ft.

 150 méter |  10 méter |  1100 Ft
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Óhodász (Althodis) 
Burgenland, Ausztria – Baumwipfelweg

A magyarországi Bozsoktól mindössze 12 kilométerre 
fekvő Althodis (Óhodász) határában fekvő varázslatos 
tanösvény tizenegy tornyát fahidak kötik össze egy-
mással. Az ösvényt úgy alakították ki, hogy azt vakok 
és gyengénlátók, valamint kerekesszékesek is könnyen 
használhassák, illetve babakocsival is kényelmesen 
bejárható legyen. A magaslati fapallókon 8 tematikus 
ismeretterjesztő állomás és tábla várja a kirándulókat.

 500 méter |  20 méter |   felnőtt 6 € (2000 Ft),  
gyermek 4 € (1300 Ft)

Lipno nad Vltavou 
Csehország

Lombkoronaösvény – stezka korunami stromů
Csehország nagyszabású lombkoronaösvényéhez 
Lipno nad Vltavou településen kell libegőre szállnunk. 
A Lipno-tó panorámája, a környező érintetlen termé-
szet és tiszta időben az Alpok ausztriai hegyeinek lát-
ványa felejthetetlen élményt nyújt majd. Az ösvény egy 
40 méter magas, kilencszög alakú kilátótoronynál ér 
véget, amelynek tetejéről a bátor vállalkozók pár száz 
forintnyi cseh korona fejében akár száraz csúszdán 

is megtehetik a lefelé vezető utat. A torony tetejére 
vezető sétát akár éjszaka is bevállalhatjuk, részben 
a csillagok, részben a kivilágított kilátó fantasztikus lát-
ványában gyönyörködve.

 675 méter |  24 méter |  felnőtt 250 cseh 
korona (3300 Ft), gyermek 205 cseh korona (2700 Ft) 

Bachledova-völgy
Bélai-Tátra, Szlovákia

Bachledka lombkorona-tanösvény  
– chodník korunami stromov

A fenyőfák felett vezető útvonal a műfaj egyik legigé-
nyesebben és legkreatívabban kialakított gyöngy-
szeme. A fokozatosan emelkedő tanösvény folyamato-
san kanyargó, szűk, két méter széles faszerkezetének 
végpontján valódi adrenalinbomba vár: a kilátó tete-
jére felkapaszkodva egy hatalmas, strapabíró műanyag 
háló fogad minket, amelyre rásétálva több mint 32 
méterrel a föld felett „lebeghetünk”. A helyszín meg-
közelítéséhez érdemes egy kicsit tájékozódni a tér-
képen. Az ösvény autóval közvetlenül nem érhető el, 
így a legcélszerűbb a Hotel Bachledka Strachan vagy 
a Bachledka Ski & Sun helyeknél leparkolni, és innen 
egy kellemes erdei sétával melegíteni be a fizetős 
magaslati kirándulásra.

 603 méter |  24 méter |  felnőtt 9 € (2900 Ft),  
gyerek 7 € (2300 Ft), családi jegy 22 € (7100 Ft) 

6

7

8

A Magyar Természetjáró 
Szövetség ajánlásával. 
www.termeszetjaro.hu

Útravaló
A magasban is kell a fel- 
frissülés, ne feledd, a MOL  
töltőállomásokon a kávék  
mellett rengeteg víz és üdítőital 
közül válogathatsz.

MAGNESIA SPORTVÍZ
(0, 75 l)

299 Ft/db
399 Ft/l
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A rövidülő nappalok ellen valahogy küzdenie kell mindenkinek, az egyik 
legegészségesebb megoldás pedig a futás. És ha már futócipőt húzunk, 

miért ne koptatnánk a talpát a világ különböző, izgalmas tájain? Szakadjunk 
ki az őszi hajtásból pár napos, aktív utazással!

Mindegy, hogy eddig csak terveztük, vagy esetleg már 
bele is vágtunk: az ősz mindenképpen a legtökélete-
sebb futóévszak. Míg nyáron a testünk küzd a hőleadás-
sal és a dehidratációval, addig télen mi bajlódunk az 
öltözködéssel és a sötéttel. Ezzel szemben ősszel olyan 
jó érzés kikocogni az illatos, hűvös levegőbe, a színes 
fák közé, hogy kifogást keresni sem marad kedvünk.

Természetes dopping
A testünk minden módon meghálálja a futásra szánt 
időt: miközben a rövidülő nappalok teherként nehe-
zednek a pszichére, a kocogás az agy két területére 
gyakorol hatást. A hippokampuszt serkentve har-
col a depresszió, a rosszkedv, a dekoncentráltság 
és a motiváció hiánya ellen, míg a frontális cortexet 
segíti a körkörös gondolatok megszakításában, letisz-
tázásában és a sikerek értékelésében. Ha mértékkel 
és odaadással végezzük az edzéseinket, a felszaba-
duló hormonoknak köszönhetően hamarosan annyira 

rászokunk, hogy hiába köszönt be a hidegebb idő, 
esik eső vagy hó, képesek leszünk a komfortérzetün-
ket is feláldozni a pozitív hatások kedvéért. Ezáltal sok-
kal vidámabban és könnyebben vészeljük át a legsöté-
tebb napokat és az erőnket meghaladó feladatokat is.

Ne öltözz túl!
Sokan hajlamosak túlöltözni a hűvösebb idő beköszön-
tével, pedig a kulcs a réteges, technikai öltözet haszná-
lata. Kerüljük a pamutholmikat, amelyek egy hűvösebb 
esőben mázsás súlyként nehezednek ránk, emellett 
nagy hátrányuk, hogy nem vezetik el az izzadságot. 
Izzadni pedig ősszel is fogunk, tehát felesleges a moz-
gást korlátozó, nehéz rétegeket magunkra aggatni.
Ha naplemente tájékán terepre megyünk, legyen 
nálunk fejlámpa, a fényvisszaverő ruházat, kiegészí-
tők és csíkok pedig városban már napközben is hasz-
nosnak bizonyulnak, mivel az autósok messziről észre-
vesznek minket.

Javítsd a hangulatodat 
futással!

Zafiro Palma Marathon
  Palma de Mallorca, Spanyolország
  2019. október 13. 

  42 km, 21 km, 10 km, gyerektávok

Csodálatos díszletekkel vár Mallorca mór építészeti 
jegyeket felvonultató fővárosa a sziget csücské-
ben, ahol futás közben hol az öböl türkiz vizében, 
hol a lenyűgöző történelmi épületekben gyönyör-
ködhetünk. A gyerekek ingyenesen indulhatnak 
igazi gyerektávokon. Nevezni a helyszínen is lehet!

Salzburg Trail Running Festival
  Salzburg, Ausztria
  2019. október 25–27.

  5,4 km – 21,9 km
A fesztivál ideje alatt számos versenyen kipróbál-
hatjuk magunkat: válogathatunk az éjszakai, a hosz-
szú, a meredek és a kellemes között, vagy elindul-
hatunk akár mindennap, mindig új és új kihívásokon. 
Alapvetően terepfutásra számítsunk, városi részek-
kel és sok emelkedővel. Gyerekeknek gyerekver-
seny, ingyenesen. Nevezni online október 21-ig, 
vagy a verseny napján a helyszínen is lehet.

Cres & Lošinj Trail Weekend
  Cres és Lošinj, Horvátország
  2019. november 2–3.

  6 km, 8 km, 15 km, 17 km, 23 km
Két nap két lélegzetelállító szigeten, kezdők-
nek, haladóknak és prof iknak. A két nap alatt 

választhatunk magunknak nehézségi kategóriát 
vagy távot, de bárhogy is döntünk, szponzorpóló, 
tenger, sziklák és szintemelkedés mindenképp jár. 
Nevezés október 23-ig.

Istanbul Marathon
  Isztambul, Törökország
  2019. november 3.

  42 km, 15 km, fun run  
(sétálva is teljesíthető)
A Boszporusz-félszigeten elhelyezkedő városban 
nemcsak a látvány, hanem a történelmi jelentőségű 
épületek és helyek is elvarázsolják az ideérkező 
futót. Ráadásul ritkán van lehetősége az ember-
nek átfutni Európából Ázsiába és vissza, ez a ver-
seny pedig éppen ezt ígéri. Nyugat és Kelet hatá-
rán megéri futás előtt és után körbenézni is!

Gargano Running & Trekking Week
  Gargano, Puglia, Olaszország
  2020. április 27–28.

  14 km, 30 km, 80 km, éjszakai vertikál,  
7 km gastro run (ínyenceknek)

A novemberi versenyek után érdemes vissza-
térni az alapozáshoz, majd megtervezni a tava-
szi versenynaptárt. A Gargano Running Week 
Olaszország délkeleti részén kihagyhatatlan úti 
cél terep- és aszfaltversenyeivel: narancs-, cit-
rom- és olajfaligetek a tenger mellett, ókori épüle-
tek és hangulat, vérpezsdítő olasz vendéglátással. 
A helyiek számos futóbarát szálláshelyet alakítottak 
ki, és átfogó futó-, nordic walking- és túratérkép is 
várja az aktív vendégeket.

Legyél futóturista!
Egyre nagyobb divat a sportturizmus, azon belül 
is a külföldön futva megtett kilométerek gyűjtése 
– nem véletlenül. „Indulócsomagként” összegyűj-
töttünk 5 szuper helyszínt, ahova ősszel is érde-
mes ellátogatni egy jó kis versenyzés kedvéért.

sport
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Épített örökségünk felfedezése nemcsak 
egy-egy osztálykirándulás vagy családi hét-
vége programjának kötelező eleme lehet. 

Történelmünk utazással, felfedezéssel egybekötött 
megismerése igazi élménnyé válhat. De hol kezd-
jük az ismerkedést?
A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit 
Kft. mintegy ötven műemléki védettségű épületet 
üzemeltet, mely feladat azt is jelenti, hogy gondos-
kodik az építészeti kincsek felújításáról, fejleszté-
séről és hasznosításáról, régészeti előkészítéséről, 
állagmegóvásáról és karbantartásáról is. A hazai 
épített örökség megőrzése és az értékek tudomá-
nyos szintű feldolgozása mellett kiemelten foglal-
kozik a kezelésében álló kastélyokhoz, várakhoz 
és történeti kertekhez kapcsolódó események és 
rendezvények szervezésével. Az építtető családok 
bemutatásával közelebb hozza az érdeklődőkhöz a 
magyar történelem, az irodalom és a képzőművé-
szet egy-egy jeles korszakát.

A NÖF koordinálja továbbá a Nemzeti Kas-
télyprogram és Nemzeti Várprogram 39 fejleszté-
sét, amelynek keretében állami és EU-s források 
felhasználásával jelentős rekonstrukciós és állag-
védelmi munkálatok kezdődtek. A program célja, 
hogy a kulturális örökségvédelem jegyében ne 
csupán külső felújításon essenek át az épületek, 
hanem változatos rendezvények és programok 
révén váljanak a látogatók számára is élővé és 
szerethetővé.

Már hat helyszínen  
várnak országszerte

A jelenleg kilenc helyszínen tartó munkálatok mel-
lett hat jelentős, már nyitva tartó műemléket min-
denképpen érdemes felkeresni, ezek mind azt 
bizonyítják, hogy az átfogó kulturális szemlélet 
valóban új megvilágításba helyezi épített öröksé-
günk kiemelkedő értékeit.

– PROMÓCIÓ –

Indulj kastélytúrára!
Az országos kulturális örökségvédelmi feladatok összefogására alapított  

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) küldetése,  
hogy műemlékeink ne csak szépek, de hasznosak is legyenek. A munka már 

javában zajlik, így őszi kirándulásaink újabb célpontokkal bővülhetnek.
Edelényi Kastélysziget

A vezetett túrák végén 3D-s kisjátékfilm segítsé-
gével ismerkedhetnek a látogatók az impozáns 
barokk épület történetével, Magyarország legna-
gyobb egybefüggő rokokó falképének keletkezé-
sével. A kastélyt víztükör veszi körül, éppúgy mint 
300 éve, az építés kezdetekor.

Majki kamalduli remeteség
Az Oroszlányhoz tartozó remeteség cellaháza-
iban élő kamalduli szerzetesek hallgatási foga-
dalmat tettek. Az idelátogatót még ma is meg-
érinti a csend misztériuma. A vezetett túrák során 
a kolostor főépületében két szinten a rend törté-
netéről és az Esterházyak életéről szóló kiállítások 
tekinthetők meg.

Ozorai Pipo-várkastély
Az épület valóban olyan hangulatot áraszt, ami-
lyennek gyermekkorunkban a várkastélyokat 
elképzeltük, nem érdemes kihagyni filmvetítéssel 
egybekötött állandó kiállítását és híres fegyver-
gyűjteményének megtekintését.

Siroki vár
Valószínűleg mindenki hallott már a siroki várról, 
amelynek állandó kiállítása a török hódoltság rop-
pant érdekes világába kalauzol, három enteriőrben 
mutatva be a török kor mindennapjait: egy kony-
hát, egy lakóhelyiséget és egy hadifelszerelések-
kel berendezett térrészt járhatunk végig.

Szent László Nemzeti Emlékhely
A Somogyvár határában található épület részle-
tesen bemutatja nagy királyunk életét és tetteit, 
valamint az általa 1091-ben alapított bencés apát-
ság történetét. Az interaktív kiállítás megtekintését 
követően az apátság romjai is meglátogathatók, az 
erdőben kialakított lépcsős sétaút végén.

Andrássy-kastély
Tiszadob ékének állandó kiállításán a legendás 
Andrássy család életébe és az épület történetébe 
nyerhetünk betekintést. Az első emeleten idősza-
kos kiállítások kaptak helyet, a földszinti, Rippl-
Rónai által tervezett szecessziós ebédlő szomszéd-
ságában pedig októberben nyílik az új étterem. 
A park egyedülálló nevezetességéből, a bukszus-
labirintusból megszámolható a hónapok számának 
megfelelő 12 torony és az év napjainak megfelelő 
365 ablakszem.
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Októberben ünnepeljük a holtak szellemének visszatérését egy 
hátborzongató bulival és meghökkentő halloweeni ételekkel!

Rémséges partifogások

Hozzávalók (18 cm-es tortához):
•  2 tojás
•  280 g cukor
•  365 g puha vaj
•  1 evőkanál céklapor
•  325 g liszt
•  30 g kakaópor
•  250 ml író vagy kefir
•  1 teáskanál szódabikarbóna
•  1 teáskanál almaecet
•  300 g natúr sajtkrém
•  375 g porcukor
•  50 g étcsokoládé
•  30 g fehér csokoládé

Véres torta

A sütőt előmelegítjük 180 fokra. 
Habosra verünk 115 g vajat a cukor-
ral, egyenként hozzáadjuk a tojáso-
kat, végül pedig a céklaport, amivel 
sima krémmé keverjük. A lisztet és 
a kakaóport összeszitáljuk, a felét a 
vajhoz adjuk, majd következik az író, 
végül pedig a liszt másik fele. Az ece-
tet és a szódabikarbónát is össze-
keverjük (felhabzik), majd azonnal 
a masszához adagoljuk egy spatulá-
val. A keveréket egy 18 cm-es torta-
formába simítjuk és 35–40 perc alatt 

megsütjük. A formában hagyjuk tel-
jesen kihűlni, majd 4 lapba vágjuk. 
Felhabosítunk 250 g vajat, majd hoz-
záadjuk a sajtkrémet és tovább habo-
sítjuk, végül az átszitált porcukorral 
selymes krémmé verjük. A tortala-
pokat rétegenként megkenjük vele, 
majd kívülről is bevonjuk. A csokolá-
dékat vízgőz felett összeolvasztjuk, 
zacskóba töltjük, amin nagyon pici 
nyílást vágunk, majd a képen látható 
módon, pókhálót rajzolunk a tetejére. 
Tálalásig hűtőben tartjuk.

Pók sütinyalóka

Hozzávalók (20 db):
•  6 tojás
•  4 evőkanál liszt
•  2 evőkanál őrölt mandula
•  5 evőkanál cukor
•  70 g puha vaj + 1 teáskanál vaj
•  50 g málnalekvár
•  300 g étcsokoládé
•  színes díszítőcukor
•  20 db hurkapálca

A sütőt 180 fokra melegítjük, a tojásokat szét-
választjuk. A fehérjét egy csipet sóval kemény 
habbá verjük, majd félretesszük. A sárgá-
ját a cukorral fehéredésig habosítjuk, hozzá-
adunk 50 g puha vajat és tovább keverjük, 
végül belekeverjük a lisztet és a mandulát. 
A sima masszához három részletben adjuk 
hozzá a tojáshabot, vigyázva, hogy ne törjük 
össze. 20 × 30 cm-es tepsiben 25 percen át 
sütjük, tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e. 
A kihűlt tésztát kézzel összemorzsoljuk, hoz-
záadjuk a maradék 20 g puha vajat és a lek-
várt, masszává gyúrjuk és behűtjük legalább 
1 órára vagy egy teljes éjszakára. A csokit 
vízgőz felett megolvasztjuk és elkeverjük 
a teáskanál vajjal, a masszából diónyi golyó-
kat formázunk, pálcákra tűzzük. Belemártjuk 
a csokiba, szemet csinálunk a díszítő cukor-
ral és hungarocellbe szúrjuk a másik végü-
ket, amíg megszáradnak. Az olvadt csokiból 
C betűket húzunk, és amikor megszáradtak, 
egy kis csokival rögzítjük a pókok lábának. 
Fogyasztás előtt hűtsük két órát.

gasztro
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Méregkeverő puncs

Hozzávalók (8 főre):
•  1 liter víz
•  20 g hibiszkuszvirág
•  1 liter gránátalmalé
•  100 g aszalt vörös áfonya
•  300 g ananász (konzerv)
•  1/8 teáskanál őrölt fehér bors
•  1 teáskanál szegfűszeg
•  5 evőkanál méz

Az aszalt áfonyát beáztatjuk a gránátalma-
lébe, a vizet felforraljuk, s 20 percet áztatjuk 
benne a hibiszkuszvirágot, a fehér borsot és 
a szegfűszeget. Miután leszűrtük, feloldjuk 
benne a mézet, majd kihűtjük. Az ananászt 
falatnyi darabokra vágjuk. Összekeverjük 
a hibiszkuszteát a gránátalmalével, beletesz-
szük az ananászt és pár órára behűtjük.

Szemgolyó süti

Hozzávalók (12 darabhoz):
•  170 g liszt
•  170 g puha vaj
•  100 g cukor
•  420 g porcukor
•  3 tojás
•  2 teáskanál sütőpor
•  60 g málnalekvár
•  1 evőkanál céklapor
•  240 g mascarpone
•  12 szem aszalt vörös áfonya

Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. A vajat habosítsuk 
fel, majd adjuk hozzá a cukrot, 70 g porcukrot, egy 
csipet sót és habosítsuk tovább. Adjuk hozzá a tojá-
sokat és mikor felvette a massza, keverjük hozzá kéz-
zel a sütőporral átszitált lisztet. Az egészet kanalazzuk 
egy habzsákba, nyomjuk a muffinformába és 20–22 
perc alatt süssük készre, majd hűtsük ki. A muffinok 
közepét vágjuk ki egy kanállal, és töltsünk a nyílá-
sokba málnalekvárt. 200 g porcukrot keverjünk ki 1-2 
evőkanál vízzel, hogy sima, jó bevonó állagú masszát 
kapjunk, ezután adjuk hozzá a céklaport. Vonjuk be 
a muffinok tetejét a piros masszával és hagyjuk szá-
radni. 100 g porcukorból ugyanilyen masszát készí-
tünk, de az fehér marad. Egy levágott szélű zacskóból 
kinyomva, ereket mintázunk a muffin piros bevona-
tára. A mascarponét 50 g porcukorral kikeverjük és 
habzsákból a muffinok tetejére nyomjuk, végül pedig 
egy vörös áfonyát teszünk a közepébe.

gasztro
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Töltsd le az
applikációt

Mert kávéinkat mindig 
frissen, gondosan 
válogatott kávészemekből 
készítjük.
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Szüreti zamatbarangolás
Magyarország 22 borvidékének mindegyike ezernyi finomságot kínál. 

Szerezd be az egyes régiók akciós különlegességeit a MOL töltőállomásain, 
kóstolgatás közben pedig tervezz egy igazi őszi borutazást!

 Régió |  Bor |  Étel/alkalom |  Ha ízlett, ezt is szeretni fogod |  Gasztroprogram  

Pannonhalmi Tricollis  
Fehér

1990 Ft    0,75 l (2653 Ft/l)

 Pannonhalma elsősorban az apátsá-
gáról híres, az apátok azonban mindig 
is tudták, hogy a lélek mellett a testnek 
is megadhatják Isten ajándékait, ezért 
készítenek a Pannonhalmi Apátsági 
Pincészetben ma is borokat.

 A Tricollis, ahogy neve is elárulja, 
a  borvidék három fontos fajtájából 
készült: olaszrizlingből, rajnai rizlingből 
és traminiből, mellettük egy kis pinot 
blanc-nal. Üde, mégis tartalmas, zama-
tos bor.

 Önálló fogásként is örömet nyújt, de 
fehérhúsos ételek mellé is tökéletes.

 Ha már eljutottunk az apátság pincé-
szetébe, ki ne hagyjuk vörös csúcsboru-
kat, az Infusiót, amely az élet örömét jut-
tatja az ereinkbe.

 Az apátságban van gyógynövény-
kert, arborétum, tanösvény, és működik 
teaház, kávézó és a helyi alapanyagok-
ból dolgozó Viator étterem is.

Kreinbacher Extra Dry
3990 Ft    0,75 l (5320 Ft/l) 

 Somló az ország legkisebb bor-
vidéke, amely vulkanikus talajának 

köszön hetően az egyik legizgalmasabb 
is egyben.

 A korszerű Kreinbacher Bir tokon 
hagyományos, azaz champagne-i mód-
szerrel készülnek a pezsgők, illatuk és 
ízük fenséges, buborékjaik aprók, szinte 
olvadnak a szánkban.

 Ez a remek pezsgő minden estét 
ünnepivé varázsol, és vacsora mellé is 
kitűnő kísérő.

 Kóstolj egy Kreinbacher-magnumot! 
A magnum dupla, azaz 1,5 literes, de 
nemcsak a méret lesz kétszeres, hanem 
az élmény is! 

 Somló-hegyen van egy bolt, ahol 
a vulkáni kúp szinte mindegyik bora egy 
helyen kóstolható, ez a Somlói Borok 
Háza.

Bock Ermitage
2990 Ft    0,75 l (3987 Ft/l)

 Villány az ország legdélebbi borvi-
déke, a többi borvidéktől eltérően medi-
terrán klímával.

 A híres Bock Pince legnépszerűbb 
bora, válogatott kékszőlők házasítása, 
amelyet 12 hónapig érleltek fahordóban. 
Főleg meggy, mellette csokoládé érző-
dik gazdag illatában és ízében.

 Fenséges lakomák, vadhúsok mellett 
is megállja a helyét ez a különleges, tar-
talmas tétel.

 Ha tetszett a bor, ajánlatos többféle, 
barrique hordóban hosszabban érlelt 
bort is megkóstolni. 

 Villányban mindig történik valami, 
októberben (4–6.) lesz például a Vörös-
bor Fesztivál, de ha csak pihennénk 
egyet, Bockék ugyancsak Ermitage 
nevű szállodája az ország egyik legjobb 
borhotele, remek szolgál tatásokkal.

St. Andrea Áldás
3190 Ft    0,75 l (4253 Ft/l)

 Eger mesés borvidék, sokan az azo-
nos szélességi fokon elhelyezkedő fran-
cia Burgundiához hasonlítják.

 Az Áldás az egriek legnemesebbje, 
egy egri bikavér, vagyis legalább négy 
szőlőfajta házasítása, benne minimum 
két Kárpát-medencei fajtával.

 A gazdag, ízekben bővelkedő bor 
a vacsora dísze, sertéssültek, kacsa 
vagy liba mellé ideális.

 Egri csillag néven ma már minden 
egri borász készít zamatos fehérbort is 
a bikavér mellett. Kihagyhatatlan! 

 Az Egri várat vegyük be stílusosan, 
a vár tövében található Macok Bisztró-
ban, az egri gasztronómia fellegvárában.

Dúzsi Pannon Rosé Cuvée
1590 Ft    0,75 l (2120 Ft/l)

 Szekszárd az ország talán legsokol-
dalúbb borvidéke, a könnyű fehérek-
től a  rozékon át a fűszeres kadarkán 
keresztül a szekszárdi bikavérekig min-
dent megtalálunk itt.

 Ez a házasítás tartalmas, a szokásos 
habkönnyű rozéknál koncentráltabb bor. 
Kóstolva epret, málnát és csipkebogyót 
is felfedezhetünk benne.

 Önmagában is, de könnyebb ételek, 
saláták, halas fogások mellett szintén 
megállja a helyét.

 Érdemes Dúzsi fajtarozéit is kipró-
bálni, izgalmas felfedezni a különbséget 
rozé és rozé között.

 Szekszárdon található az ország leg-
jobb kávéja a Kávé Házában, Tóth Sán-
dor kávépörkölő mesterrel.

Etyeki Kúria White
1590 Ft    0,75 l (2120 Ft/l)

 Etyek a „főváros szőlőskertje”, főleg 
fehérborairól ismert, de a vörös pinot 
noirt és az etyeki pezsgőt is érdemes 
megkóstolni.

 Királyleányka és szürkebarát házasítá-
sából készült ez a frissítő, könnyed, cit-
rusos-zöld almás ízvilágú, üde bor.

 Őszi délutánokon magában is élve-
zetes, de lágy sajtok és könnyű szend-
vicsek mellé is ideális.

 Érdemes más reduktív, azaz acél-
tartályban készült bort is megkóstolni, 
ezeknél ugyanis a levegő kizárásával 
érlelődik a bor, megőrizve a szőlő min-
den frissességét.

 Érdemes betérni Árpás László son-
kamesterhez, a Rókusfalvy Fogadóba 
vagy éppen a Haraszthy Pincészet steak 
house-ába, a Matadorba.

pannonhalma etyek

Somló

szekszárd

Eger

villány

gasztroplusz
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Egészséges  
szenvedély: a kávé

Egyre több kutatás támasztja alá, hogy a koffein a barátunk, mértékkel 
fogyasztva pedig elsősorban a jótékony hatásaival szembesülhetünk.

Jótékony hatások
Azt eddig is rebesgették, hogy a kávézás 
csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség 
kialakulásának veszélyét, azonban már 
az is beigazolódott, hogy a Parkinson-
kór megelőzésében is lehet szerepe. 
Napi egyetlen csésze kávé is 40-60 szá-
zalékkal mérsékli a rettegett kór kialaku-
lásának valószínűségét.
A vastagbéldaganat, a májgyulladás, az 
idősebbeknél igen gyakori csontritkulás 
megelőzésére is hasznos a kávé, de ter-
mészetesen nem csodaszerről van szó, 
az egyéb körülmények is sokat számíta-
nak. Az viszont meglepő, hogy bár a kli-
nikai vizsgálatok egyértelművé tették a 
kávé vérnyomásemelő hatását, még sincs 
összefüggés a fogyasztása és a szív- és 
érrendszeri betegségek kockázata között.
Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy 
olykor veszélyeket is hordozhat a kávé-
zás. A terhességre gyakorolt hatásai 
nem tisztázottak, és a krónikusan magas 
vérnyomásra hajlamosaknak is mértéket 
kell tartaniuk. 

Optimum és maximum
Hogy mennyi a napi ajánlott kávémennyi-
ség? Ennek megállapítása sok mindentől 
függ, az egyéntől a kávékészítési techni-
káig, azonban ha mindenképpen meg kell 
húzni egy képzeletbeli vonalat, 5 csészé-
nyi olvasható ki a legtöbb friss tanulmány-
ból. Három-négy csésze fekete 300-
400 mg koffeint tartalmaz, aminek káros 
mivolta elhanyagolható, ugyanakkor jóté-
kony hatásai kimutathatóak.
Mivel a koffein addiktív hatású, azaz füg-
gőséget okoz, nem könnyű egyik napról 
a másikra kávémentessé válni, de sze-
rencsére erre nincs is szükség, hiszen 
mértékletességgel párosulva az egész-
ségünk javára válhat ez a szenvedély.

Tény, hogy egy csésze kávé 99 szá-
zaléka víz – ezért is fontos, hogy az 

jó minőségű legyen –, ám időről időre 
fellángol a vita, vajon a maradék 1 szá-
zalék egészségtelen-e, avagy mint egy 
ártalmatlan, természetes doppingszer-
rel, jót is teszünk a szervezetünkkel 
a kávé zamatának élvezete mellett.
A kávézást gyakran emlegetik egy lapon 
a dohányzással, a magas vérnyomás-
sal és az álmatlansággal, ezért korábban 
szinte egyöntetűen a káros szenvedélyek 
közé sorolták, ám az ilyen minősítések – 
mint általában az élet más területein is – 
messze vannak a valóságtól. Egyre több 
egyetem és komolyan vehető kutatócsa-
pat foglalkozik a koffein hatásaival, leg-
frissebbként az Oregon State University 
tett közzé egy átfogó tanulmányt a témá-
ban. Az elemzésből is kiolvasható, hogy 
nem jó túlzásba vinni a kávézást, azonban 
napi néhány csésze jó minőségű fekete 
előnyösen hat a szervezetünkre, és több 
betegség, kór és nyavalya esetében is 
bizonyított a preventív hatása. Mik is ezek?

Kávézz nálunk!
A MOL töltőállomások kínálatá-
ban a legjobb minőségű kávékból 
és a hozzájuk illő édességekből is 
válogathatsz.

Cappuccino és 
portugál krémes

A két termék együttes vásárlása 
esetén 100 Ft kedvezmény a por-
tugál krémes árából.

Csak frissen főzött cappuccino esetén,  
az akció nem vonatkozik a pénzbedobós 
és önkiszolgáló kávégépek termékeire. 

Fresh Corner
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Inspiráló őszköszöntők
Klasszikus őszi programokat kínálunk otthoni kuckózáshoz és kültéri 

aktivitáshoz, hogy az október igazán élménygazdag legyen.

Tisza-völgyi Bemutatóház, Szatymaz

Őszi darules a szegedi 
Fehér-tónál

október 19.

A daruvonulás az ősz legvonzóbb és 
leglátványosabb természeti esemé-
nye Magyarországon, igazi életre szóló 
élmény. A vezetett túrán a bemutató-
ház kiállításainak megtekintése után 
a  tórendszer kijelölt pontján csodál-
hatjuk, amint a szinte menetrendsze-
rűen érkező madarak tízezrei húznak 
el a fejünk fölött a felkelő Hold felől a 
lemenő Nap irányába. Az érintetlen 
természeti környezetben szinte ész-
revétlenül gazdagíthatjuk ornitológiai 
tudásunkat.

Budapest

26. Titanic Nemzetközi 
Filmfesztivál

október 21–27.

Októberben Budapest a kortárs 
f ilmek szerelmeseinek fellegvá-
rává válik. A  Titanic Nemzetközi 
Filmfesztivál egy igazi vérfrissítés 
a hazai és nemzetközi f ilmek vilá-
gából, ahol olyan különleges mozi-
filmeket láthatunk, amelyeknek egy 
részét most mutatják be először 
a nagyközönség számára. A műfaji 
és kulturális sokszínűséget a világ 
minden szegletéből érkező alkotá-
sok, és a filmes világ meghívott ven-
dégeivel rendezett közönségtalálko-
zók teremtik majd meg.

Malala Yousafzai: 

Nincs más út
Kolibri Gyerekkönyvkiadó

A Nobel-békedíjas Malala Yousafzai 
megrázó élettörténete Pakisztánban 
kezdődött, ahol iskolás lányként 
a tálibok rálőttek, mert tanulni akart. 
A kislány, aki a súlyos fejsérülésből 
a csodával határos módon felépült, 
nemzetközi aktivistaként és az erő-
szakmentes tiltakozás példaképeként 
ma már számos platformon az emberi 
jogokért küzd. Legújabb könyvében a 
világ különböző pontjairól a bűnözés, 
a háború és a megaláztatások elől 
menekülő lányok történetét meséli el, 
akik egyébként láthatatlanok marad-
nának a statisztikák tengerében.

Millenáris, Budapest

ART Market Budapest
október 3–6.

A nemzetközi kortárs képzőművészeti 
vásáron izgalmas merítést kaphatunk az 
európai kortárs művészeti élet újdonsá-
gaiból. Közép- és Kelet-Európa vezető 
művészeti vásárán Európa legjobb és 
leginnovatívabb műalkotásait élvez-
hetjük egy egyedi kiállítótérben. A ren-
dezvényen az alkotókkal is találkozha-
tunk és előadásokat is hallgathatunk, így 
lesz a látogatás valódi interaktív élmény. 
A vásáron Magyarország vezető galériái 
mind képviseltetik magukat, az egyik 
kiegészítő rendezvényen, az Art Photo 
Budapesten pedig a magyar fotográfia 
fiatal tehetségei mutatkozhatnak be.

Kovács Patrícia színésznő, Janklovics 
Péter humorista és az Alma együt-
tes frontembere, Buda Gábor is szere-
pel a Tankcsapda Szevasz öcsém című 
videó klipjében, amely új lemezük, az 
októberben megjelenő Liliput Hollywood 
felvezetése. A választás nem vélet-
len, a debreceni zenekar három olyan 
művészt szeretett volna szerepeltetni 
a klipben, akiktől alapvetően távol áll 

Ünnep a színpadon,  
verseny az utakon

E S E M É N Y D Ú S A N  K E Z D Ő D I K  A Z  Ő S Z  A  M O L- N Á L

Sofőrök versengése
Idén is kiderült, ki a MOL-csoport legjobbja

a rockzene, a végeredmény pedig egy 
szórakoztató, humoros, bulizós kisfilm 
lett. Az idén 30 éves Tankcsapda októ-
ber 14-én ünnepli születésnapját, ennek 
apropóján jön ki új lemezük, amely CD-n 
és pendrive-on lesz elérhető a MOL- és 
Slovnaft-kutakon. Bár a „születésnapi 
koncert” egy kultikus amerikai helyszí-
nen lesz, a MOL jóvoltából itthon is élő-
ben követhetik a rajongók a bulit.

Dübörög az új Tankcsapda-klip
30. születésnapja apropóján új lemezzel rukkol elő a zenekar

Szeptember 18-án a zsámbéki Driving 
Campben ismét sor került a MOL-
csoport éves versenyére, a Best dri-
versre, amelyet azon öt vállalat számára 
hirdettek meg, amelyek rendelkeznek 
saját üzemanyagot szállító tankautóflot-
tával. A MOLTrans, a SlovnaftTrans, az 
INA, a Tifon és a MOL Austria munka-
társainak versengése két helyszínen és 
a forgalomban zajlott, a győztesek pedig 
értékes nyereményeket vihettek haza. 
A versenyzőknek különféle ügyességi 

feladatokban, köztük szlalomozásban, 
sávváltásban, tolatási gyakorlatban kel-
lett megmutatniuk, mennyire jó sofőrök, 
de a verseny részét képezte az úgy-
nevezett ECO driving is, amely során a 
bírák az üzemanyag-fogyasztást nézték, 
illetve a sofőrök vezetési stílusát is pon-
tozták. A verseny ideje alatt a vendé-
gek az off-road pályán próbálhatták ki 
az élményautózást, illetve egy szlalom 
és parkolási feladatokból álló verseny is 
várta őket a MOL Limo Smart autóival.

kultúra MOL-hírek
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

Szamos golyó 
(27 g, többféle) 

2 vásárlása esetén 

279 Ft/db
10 333 Ft/kg

Kreinbacher  
Nagy-Somlói Cuvée

(0,75 l)

1690 Ft/db
2253 Ft/l

Cappy
(0,33 l, többféle)

2 db vásárlása esetén 

319 Ft/db
967 Ft/l

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.

Fonte Verde ásványvíz
(1,5 l, többféle)

6 db vásárlása esetén 

99 Ft/db
66 Ft/l
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Vásárolj 
egy 4 literes ALYCOL téli  

szélvédő mosót és 

50% kedvezménnyel 
tiéd lehet egy 2 literes négy évszakos 

EVOX 4 Season szélvédőmosó!

Soproni
(0,5 l)

24 db vásárlása esetén 

229 Ft
6 db vásárlása esetén 

259 Ft
458 Ft/l, 518 Ft/l

Zwack Unicum
(0,5 l, többféle)

3599 Ft/db
7198 Ft/l

Balaton újhullám
(33 g, többféle) 

2 vásárlása esetén 

169 Ft/db
5121 Ft/kg



Toblerone 
desszert
(100 g, többféle)

–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható meg és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.



BALLANTINE'S 
FINEST
(0,7 l)

–1000 Ft

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

A kupon 1000 Ft kedvezményre jogosít az aktuális fogyasztói árból. Egy kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak 
készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre 
nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.



Cappucino
–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal két termék vásárolható és a kupon csak 
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Minden  
OSRAM izzó
(többféle)

–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 kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.



Viwa vitaminital
(0,5 l, többféle)

–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre egy termék vásárolható és a kupon 
csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 10. 01–31., illetve a készlet erejéig.

MOL-akciók
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Medencéből  
az atlétikapályára

Mátó Sára kisgyermekként kezdett aktívan sportolni, és azóta is 
remek eredményekkel halad előre a pályán. Szó szerint is, hiszen 

az úszás után az atlétikában talált otthonos közegére.

Mátó Sára (18 )
——
ATLÉTA
•  A Magyar Atlétikai Szövetség válogatott kerettagja;
•  2017 legjobb női sportolója U18-as korosztályban;
•  2017-ben az U20-as junior-Eb döntőse;
•  2018-ban 11. helyezés az U20-as vb-n;
•  2019-ben U20-as Eb 2. hely 400 gáton,  

4. hely 4 × 400 méteren;
•  2019: a felnőttcsapat tagjaként augusztusban  

részt vett a csapatok Eb-jén.

Ötévesen már szinte professzionális sportolónak számított Sára, 
hiszen akkor kezdett rendszeresen úszóedzésekre járni, és 
hat éven át szinte ki sem jött a medencéből. Szakági és diák-

olimpiai versenyeken szerepelt, azonban az úszás mellett duatlonban, 
triatlonban és más atlétikai sportágakban is megmérettette magát. 
„A versenyszituáció mindenkiből mást hoz ki, az én összpontosítá-
somra jó hatással van. Sokan edzésen mutatnak nagyszerű formát, 
én élesben tudok jobban szerepelni” – mondja a fiatal sporttehetség.
Sára 11 évesen döntötte el, hogy az úszás helyett az atlétikát választja, 
és mi sem mutatja jobban elkötelezettségét, mint hogy immár hete-
dik éve aktív versenyző, és korosztályos szinteken az atlétika szinte 
valamennyi ágában kiemelkedő eredményeket ér el.
Egy öt évvel ezelőtti edzőváltást követően, ami új típusú edzésmun-
kát is magával hozott, nemzetközi versenyeken is kipróbálta magát, 
és a sikerek ott sem maradtak el. Mindössze 16 évesen kvalifikál-
tatta magát 400 gáton az U20-as junior-Eb-re, ahol ifjúsági orszá-
gos csúccsal jutott a döntőbe.
A MOL Alapítvány által támogatott ifjú reménység heti öt-hat 
alkalommal megtartott edzésein mostanában elsősorban 
a hétpróba, illetve a 400 méteres gátfutás versenyeire való 
felkészülés kerül előtérbe, ám amikor csak teheti, az atlétika 
egyéb válfajait sem hanyagolja el. „Mindenben szeretem 
magam kipróbálni, még akkor is, ha elsősorban a technikai 
számokra specializálódok. Gátfutás, magas- és távolugrás, 
gerelyhajítás és súlylökés, bármi jöhet, de a különböző 
távú síkfutó számok is a kedvenceim közé tartoznak. 
De ma már egyre jobban kezd letisztulni a kép és a sok 
atlétikai versenyszám közül a leginkább 400 gáton 
találtam meg a  helyemet.”

A MULTIPONT KÁRTYÁD  
MOSTANTÓL A  
MOBILODBAN LESZ

TÖLTSD LE A MOL GO APPLIKÁCIÓT,  
ADD HOZZÁ MULTIPONT KÁRTYÁDAT ÉS 
GYŰJTSD A PONTOKAT A MOBILODDAL!
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