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NYÍLT HÉTVÉGE:
SZEPTEMBER 17-18.

ÚJ TOYOTA 
COROLLA
MEGÉRKEZETT A VILÁGELSŐ 
MODELL ÚJ GENERÁCIÓJA

Még egy kifogástalan modell is tovább tökéletesíthető. Íme, a világ 
legnépszerűbb személyautója mai megjelenésében - az új Toyota 
Corolla. Az autó, amely már eddig is a megbízhatóságáról volt híres, 
most a legkorszerűbb technológiával, innovatív biztonsági rendszerrel 
gazdagodott. Ismerje meg a legendát új, lenyűgöző formájában!

A képen látható gépkocsi illusztráció. Az itt szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak. 
Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,5-6,1 l/100 km; kombinált CO2-kibocsátás: 92-142 g/km. „Toyota Corolla - a leg-
többet értékesített autó a világon a focus2move weboldal felmérései alapján focus2move.com/world-best-selling-car”

13027980_ Stílus & Lendület 210x297_Corolla_Hun.indd   2 23/08/16   13:31
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kedves olvasó!
Büszkén ajánljuk figyelmébe új magazi-
nunk, a Fresh első számát. Egy kívül-belül 
új kiadványt, melyet az évtizedes hagyo-
mányokkal bíró Stílus&Lendület sikere-
iből és tapasztalataiból építkezve hoz-
tunk létre. Hogy mit tud a Fresh? Havonta 
megjelenő, ingyenes magazinunk hasáb-
jain szórakoztató írásokat, utazási 
tippeket és megannyi, a sho-
pokban aktuálisan elérhető 
akciós ajánlatot kínálunk az 
úton lévőknek. Keresse töl-
tőállomásainkon vagy Fresh 
Cornereinkben, majd vigye 
magával az útra. Hiszen Ön 
már pontosan tudja: számít, 
hol áll meg, és persze: szá-
mít, mit olvas.
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Tervek
és eredmények

Az alternatív hajtási technológiák fejlesztése, illetve felhasználása már 
nem csupán néhány hatalmas autógyár exkluzivitása, szinte mindenki 
kötelességének érzi, hogy felszálljon a villany- vagy hibrid vonatra. 

BriSToL BuLLET

A visszatérő
Hetven éve kezdett autót gyártani 
a brit Bristol, ennek örömére egy 
korlátozott darabszámú szériával 
örvendeztetik meg a nosztalgikus 
közönséget. Stílszerűen 70 Bulletet 
készítenek a BmW V8-as, 4,8 literes 
motorjával, utána pedig hatótávnöve-
lős villanymotoros technikára állnak 
át. A magát megnevezni nem kívánó, 
de híres olasz formatervező művész 
által rajzolt autó karbonkarosszériája 
ragasztott alumínium térvázra épül, 
független felfüggesztését a Ford 
GT-t is fejlesztő multimac cég készíti.

LAdA VESTA EV

Az orosz trafó
A Lada nagy reményt fűz a Vesta típusához, olyannyira, 
hogy egy szentpétervári zenei és költészeti fesztiválon 
megvillantotta annak elektromos kivitelét, az EV-t. A kocsi 
külső megjelenése gyakorlatilag nem változott, a bele-
pakolt 25 kWh-s akkumulátor 60 kW-os (82 lóerős) villany-
motort lát el energiával. Noha ez csupán 15,5 másodperces 
százas gyorsulásra és 140 km/órás végsebességre ele-
gendő, nagy nyomatéka és 200 kilométeres hatótávolsága 
miatt városban használhatónak tűnik a konstrukció. 

autós hírek
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Ap WorKS LiGHT ridEr

Beszélő név
Az űrrepülésben is otthonosan mozgó 
Airbus Grouphoz tartozó Ap Works első-
sorban robotikával foglalkozik, de sza-
badidejükben megépítették a Lightrider 
elektromos motorkerékpárt. Azon túl, 
hogy ez a világ első 3d-nyomtatással 
készült motorja, a készítésénél alkalma-
zott titánötvözet miatt a jármű váza mind-
össze hat ki logrammos legyen, és az 
egész szerkezet ne nyomjon többet 35 
kilogrammnál. A motor mozgatásáról egy 
6 kW-os elektromotor gondoskodik.

SuBAru XV HyBrid TS

A színkódolt
Különleges kivitellel akarja még kívánatosabbá tenni  
XV modelljét a Subaru. A Hybrid tS hajtáslánca ugyanaz, 
mint a gyári hibridé, azaz a 150 lóerős 2,0 literes benzines 
boxermotor és elektromos rásegítése CVT váltón keresz-
tül hajtja mind a négy kereket. Az újdonságot a színkódolt 
aerodinamikai elemek adják: különleges színárnyalatot 
kaptak a felnik, a hűtőrács, és még a belső tér megjelené-
sét is a látványos külcsínhez igazították. Az ülésekbe STi 
logót nyomtak, ami sokat elárul a menettulajdonságokról.

ALLTErrAiN

stílusgyakorlat
A Tesla design Studio korábbi gyakor-
noka, bizonyos Jason mcGinnity agyának 
szüleménye a mindenjáró autó, amely 
hátizsákként cipeli tartalék akkumuláto-
rát. most azért kapta fel újra a szakma  
a tervet, mert Elon musk, a Tesla főnöke 
bejelentette, hogy a közeljövőben még 
tovább szélesítik az elektromos autókat 
gyártó márka kínálatát. Noha homokfutó-
ról egyelőre nincs szó a tervek között, ám 
pick-up, kisbusz és sok egyéb karosz- 
szériaváltozat jöhet. Addig is figyelemfel-
keltőnek itt az Allterrain.

kishírek
új szupersport
A Ferrari számítástechnikai 
partnere szivárogtatta ki  
a hírt, miszerint az olasz sport-
autómárkánál új szuper-
sportkocsi-platform fejlesz-
tésébe fogtak. Az erre épülő 
modellről egyelőre semmit 
sem tudni.

terjeszkedés
A Tesla Európában, Kínában 
és egy másik, egyelőre nem 
pontosított ázsiai helyszínen 
is óriási akkumulátorgyárat 
kíván létesíteni. Ezt maga 
Elon Musk jelentette be a 
nevadai Gigafactory 
avatóján.

sportkombi
Hivatalosan is bejelentette  
a Porsche Panamera modell-
választékért felelős igazga-
tója, hogy még az idén  
gyártani és forgalmazni  
kezdik a shootingbrake 
karosszériás Sport Turismót. 
Párizsban lesz a premier.

tiszta az opel
A német közlekedési felügye-
let vizsgálatának lezárulásá-
val az Opel kétliteres CDTI 
motorja hivatalosan is  
megfelel az előírásoknak.  
Ezt korábban sajtóhadjárattal 
vonta kétségbe egy  
civil szervezet.
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A lényeg változatlan
A típus ötvenedik 

születésnapjára 
megfésülték az aktuális 

Toyota Corollát, 
azonban az alapértékei, 

amelyek miatt annyian 
választják szerte  

a világon, szerencsére 
nem változtak.

a Corolla a világ legnagyobb pél-
dányszámban eladott autótí-
pusa, közel százötven ország-

ban kínálja a gyár ilyen néven a különféle 
kiviteleket és változatokat. Első helyét 
2016 első félévében is tartja, eddig mint-
egy 635 000 példány kelt el belőle.

magabiztos
Tévedhet-e ennyi ember? – adja magát 
a kérdés. Vagy az évtizedek alatt kiala-
kult megbízhatósági mítosz emocio-
nális csapdát rejt? Nos, a helyzet az, 
hogy nincs it t semmilyen csapda, az 
egyre jobb és kif inomultabb autókat 
kínáló kompaktszegmensben a Corolla 

magabiztosan áll rajthoz, és valóban 
roppant kellemesen és megbízhatóan 
hozza, amit vállalt. A most bevezetett 
erős ránctalanítás során kicsit finomítot-
ták, csiszolgatták, mondhatjuk, tökélete-
sítették azt, ami eddig is jó volt.

közízlés
A leglátványosabban az autó orrát plasz-
tikázták át, és bár a gyártó szereti hang-
súlyozni a mindenféle dizájnelméleteket, 
az ilyen-olyan formatervezési elveket, e 
típus elsősorban nem a külsejével fog 
rabul ejteni senkit, annak ellenére sem, 
hogy ízlésesen simul bele a forgalomba. 
A kasztni praktikus, célratörő, korszerű, 

toyota Corolla

autóteszt
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A lényeg változatlan
de nem hivalkodó vagy extravagáns. 
A Toyotánál tudják, mit csinálnak, meg-
osztó, túlságosan az érzelmekre ható 
formatervvel a Corolla nyilván nem 
lehetne a világ legkedveltebb típusa.

háttérben
odabent hasonló a helyzet. A műszerfal, 
a berendezés, az anyagok mind-mind  
a használható, tartós minőséget céloz-
zák, nincs itt semmi fakszni, „csak” úgy 
simán és magától értetődően műkö-
dik minden, ahogy kell – illetve annál 
egy kicsit jobban. Az új, 7 colos kijelző-
vel ellátott Toyota Touch 2 with Go mul-
timédia-rendszer átgondolt konstrukció, 

olyan, mint a jó asszisztens: mindenben 
számíthatunk rá, de sosem tolakszik az 
előtérbe, szinte észrevétlenül intéz min-
dent. A Toyota Safety Sense biztonsági 
szolgáltatása párját ritkítja a kategóriá-
ban, de akár még magasabb szinteken is.  
A lézerrel és kamerákkal működő rend-
szer a szokásos sávelhagyásra figyel-
meztetés és jelzőtábla-felismerés mellett 
ütközésmegelőző funkcióval is rendelke-
zik, ami természetesen nem egyedülálló 
a mai autóknál, ám a Corollában való-
ban jól működik az összehangolt funk-
ciók tárháza.

hűségeskü
A jól ismert motorokkal igazi utazóautó-
ként is funkcionál a Corolla, akár az 1.3 
dual VVT-i, az 1.6L Valvematic vagy az 
1.4d-4d dízel kerül a motorházába, nem 
fog alólunk kifogyni az erő, és a pénz-
tárcánk sem leheli ki a lelkét a benzin-
kúton. Ér thető, hogy az autóiparban 
néhány évenként meg kell fésülni egy-
egy típust, hiszen nagy a harc, a Toyota 
Corolla esetében azonban nem ez  
a lényeg. Hanem az, amit az a sokmil-
lió vásárló tud róla, akiknek a következő 
autója is biztosan Corolla lesz.

Ajánlott olaj:

MOL DynaMic Star 
Pc 5W-30, 1 L

adatlap
corolla
hosszúság: 4620 mm
szélesség: 1775 mm
magasság: 1465 mm
tengelytáv: 2700 mm
Csomagtér: 452 liter
motorválaszték: 2 benzines, 

1 dízel
teljesítményszint: 90-132 LE
átlagfogyasztás: 3,5-6,1 liter
listaár: 4 190 000 forinttól

Toyota Corollát mindenki látott már valamennyi kontinens 
összes országában (még ha nem is tudott róla), azonban 
két egyformát nem biztos. A típus ugyanis sokféle autót 
takar, legalábbis ami a külcsínt illeti. Az amerikaiak kicsit 
mást kapnak, mint mi, nem is beszélve a japán belpiacos 
modellekről, vagy a világ kevésbé fejlett, még árérzékenyebb 
részein kapható régebbi konstrukciókról. Van, ahol a mi 
Aurisunkat is Corollának hívják, de a Ceres, Levin, Rumion 
vagy Spacio utónevek is egészen érdekes és számunkra 
ismeretlen autókat takarnak.

Világpolgár

8459 ft
Az ár töltőállomásonként változhat.
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    Gratulálunk 
a moL-csapatnak!

m inden előzetes várakozást 
felülmúltak moL-támogatott 
sportolóink, akik fénye-

sebbnél fényesebb érmeket szerez-
tek a riói olimpián. A közös ünnep-
lésre, örömmámorra ráadásul nem is 
kellett sokat várni, hiszen a legelső 
napon a moL által támogatott Vasas 
SC versenyzője, Szász Emese pár-
bajtőröző tudatos és magabiztos 
versenyzéssel győzte le a döntőben 
ellenfelét, az előző évek világbaj-
nokát, az olasz rossella Fiamingot, 
megszerezve a magyar küldöttség 
első olimpiai aranyérmét. A páston 
maradva, Szilágyi Áron kardvívó 
olimpiai bajnokunk a világon ötödik-
ként tudta véghezvinni a címvédés 
bravúrját, megtörve ezzel a magyar 
zászlóvívők átkát, akik sosem nyertek 
aranyat az eddigi olimpiákon.  
Kozák Danuta, a kajak-kenu futamok 
legnagyobb esélyese a rá nehezedő 
teher ellenére sem roppant össze, 
kajak párosban Szabó Gabriellával 
az utolsó centiméterig küzdöttek a 
német egység ellen, végül legyőzve 
őket. Ez azonban csak a kezdet: 
danuta egyesben, majd négyesben 
is aranyérmes lett – utóbbi győzelem-
mel megszerezte ötödik olimpiai baj-
noki címét, s ezzel minden idők leg-
eredményesebb magyar kajakosa lett. 
A moL Tehetségtámogató program 
által segített versenyzők szintén jól 
szerepeltek az ötkarikás játékokon. 

éremeső és örök emlékek

Az atlétikacsarnokban ugyancsak 
érem született: Márton anita súly-
lökő egyre nagyobb dobásokkal, 
végül 19,87 méteres új egyéni és 
országos csúccsal szerezte meg 
a bronzérmet, ami azért is hatal-
mas bravúr, mert magyar női atléta 
utoljá ra 1968-ban szerzett érmet 
olimpián. A szintén moL-támogatott 
tótka Sándor az utolsó pillanat-
ban tudta meg, hogy rióba utazhat, 

ahol a férfi kajak párosok 200 méte-
res versenyében párjával, molnár 
péterrel a pontszerző negyedik 
helyet szerezték meg.
Bár versenyen kívüli eredmény, de 
fontos sportdiplomáciai siker, hogy 
Gyurta Dánielt beválasztották a 
Nemzetközi olimpiai Bizottság (NoB) 
sportolói bizottságába, ahol nyolc 
éven át képviselheti a versenyzők 
érdekeit.

MOL-hírek
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a z áprilisban meghirdetett moL nyereményjáték fődíja – számos más 
értékes ajándék mellett – egy riói álomutazás volt. A nyertesek, 
maros Árpád és maros-Krasznai Tímea egy olajszintméréssel és a 

nyereményszelvény kitöltésével vettek részt a sorsolásban, és július elején 
kapták a fantasztikus hírt, hogy ők utaz hatnak Brazíliába. A házaspár kilenc 
csodás napot töltött az olimpia ideje alatt a brazil fővárosban, miközben sport-
versenyeken szurkolhattak, részt vettek a magyar ház rendezvényein, ahol 
legjobb sportolóinkkal, például Szász Emese és Hosszú Katinka olimpiai baj-
nokokkal is találkozhattak.

a z ENi Hungária zrt. 2016. 
augusztus 1-jétől a moL-
csoport tulajdonába került. 

A kúthálózat megvásárlását követően 
a jövő év végéig az összes Agip-kút 
átalakul, a töltőállomások névváltása 
és a Fresh Corner egységek kiépí-
tése már az idén megkezdődik, így az 
országban már közel 550 helyen vár-
juk vásárlóinkat. Ami pedig az üzleti 
vásárlókat illeti: a moL Gold/Silver 
üzemanyagkártyákat már most is hasz-
nálhatják az egykori Agip-kutakon. 

megérte a mol-lal játszaniuk
OLAJSZINTMéRéSSEL JuTOTT KI BRAZíLIÁBA A TISZALöKI HÁZASPÁR

Agipból mol-kutak
EGyRE TöBB HELyEN VÁRJA A MOL-MINŐSéG

A telefonos alkalmazás listázva megmutatja a legköze
lebbi kutakat, összesen több mint 3000 kútról szolgál 
naprakész információkkal. 
Funkciói: listázza a közelben lévő töltőállomásokat, 
utazásaink során jelzi az útba eső kutakat, kalkulátora 
megadja, hogy adott utazás során mennyi üzemanyagra 
lesz szükségünk, s még a kutakon elérhető, aktuális 
promóciók listáját is lekérhetjük.

mol kútkereső applikáció
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„Eddigi pályafutásom 
legnagyobb büszkesége,  
hogy az Operettszínház 

színpadán játszhatok."

a mindössze 22 éves Veréb Tamás tele van energiá-
val, lételeme az éneklés, és valamennyi önkifejezé-
siforma, ezért a szabadidejében költ, és dalokat sze-

rez. „Korábban azt gondoltam, hogy én biztosan nem tudok 
verset írni, aztán kiderült, hogy mégis. Szeretem, hogy ilyen-
kor teljes a szabadságom, arról írhatok, amiről csak szeretnék.”  
A színpad Tamás számára természetes közeg, kilencéves kora 
óta lép fel rendszeresen, ugyanis ekkor kapta meg élete első 
szerepét a miskolci Nemzeti Színház isten pénze című darab-
jában. Ezután nem volt megállás, és 2013-ban már a Budapesti 
operettszínházban mutatkozhatott be, amivel régi álma vált 
valóra: „Eddigi pályafutásom legnagyobb büszkesége, hogy 
az operettszínház színpadán játszhatok. Gyermekkorom 
óta áhítoztam erre, a társulat tagjaira mindig is példaképként 
tekintettem, ezért hatalmas öröm számomra, hogy most ők  
a kollégáim.” Büszkeségre azonban számos további oka 
is van, többek között, hogy 19 éves korában a rómeó 
és Júlia musical történetének legfiatalabb férfi főszerep-
lője lett, és az alakításával két nívós díjat is kiérdemelt.  
Ő az Elfújta a szél Ashley-je, a Fame Nickje, és láthatjuk 
majd az idén ősszel bemutatásra kerülő Lady Budapestben, 
illetve a TV2 Sztárban sztár című műsorának legújabb 
évadában.Ezenfelül egyike lesz azon művészeknek, 
akik október elsején fellépnek az Új Európa Alapítvány  
10 éves jubileumi gáláján.

veréb tamás
Népszerű musicalekben lép fel, 
saját  zenekarában játszik, köny-
nyűzenei szóló karrierre készül és 
nemrég szerezte meg  diplomáját 
klasszikus ének szakirányon.

néVjegy
név: Veréb Tamás Dániel
művészeti ág: színész-énekes
eredményei: 
  Montenegrói Nemzetközi  
Énekverseny – 1. hely

  VI. Nemzetközi Europop  
Fesztivál – zsűri különdíja

A MOL Új Európa Alapítvány 2007 és 2010 
között  támogatta Tamás  pályafutását.

Kirobbanó
művészet

példakép

10 fresh  2016. SzEpTEmBEr



www.ujeuropaalapitvany.hu | www.mol.hu

 INDULJON ÉLETED
 NAGY TÖRTÉNETE!
 MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ 
 PROGRAM
 Támogatottaink sorra bizonyítanak a művészet és a tudomány területein.
Ragadd meg a lehetőséget, pályázz Te is!
A MOL Tehetségtámogató Program művészet-tudomány kategóriája 
2016-ban is várja a 10–18 év közötti tehetségeknek a jelentkezését. 

A pályázatok postára adási határideje: 2016. szeptember 30.
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Önismeretről, pályaelhagyókról, 
inspirációról, párkapcsolatról
és félelmekről beszélgettünk 

az élethosszig tartó tanulás (lifelong 
learning) kapcsán Dr. Almási Kitti 

klinikai  szakpszichológussal. 

Befejezetlen 
ember 
– avagy élethosszig
  tanUlUnk?

Szakterülete, a párkapcsolat ideális 
példa az élethosszig tartó tanulásra. 
Sosem ismerhetem meg tökéletesen 
a partneremet.
mondok általánosabbat: az önismeret 
mélyítése is állandó tanulás eredménye. 
Sokan azzal a mondattal érkeznek hoz-
zám, hogy „elég jól ismerem magam…”, 
amin belül mosolygok. minden pszicho-
lógus több száz órát tölt önismerettel, 
menet közben pedig lassan rájövünk, 
hogy ennek a folyamatnak sosincs vége. 
A másik tévhit az, hogy ha egy adott idő-
szakban sok időt töltöttünk önismerettel 
vagy bármilyen ismeret megszerzésével, 
akkor tehetünk egy pipát a vonatkozó 
rubrikába, miszerint kész, ezzel megvol-
nánk. Hát, nem. 

Unalmas is lenne önmagunkból csak 
egyszer vizsgázni…
minden életszakaszban annyi minden-
nel kell szembenéznünk, amivel koráb-
ban nem: az öregedéssel vagy azzal, 

tapasztal tabb ember alázatosabb.  
Aki a komfortzónáján belül ragadva 
mindent megkapott, kevésbé értékeli  
a lehetőségeit.

A páli fordulatot villantó pályael
hagyók, az orvosi rendelőt pék
műhelyre, a közgazdász egzisztenciá
ját a sörfőzőére vagy a szénégetőére  
cserélők döntése mögött milyen 
mo tiváció lapul?
Én ennek a jelenségnek a konstruk-
tív, előrevivő példáit a sorsunk alakítá-
sában megélt szabadságélményhez,  
a kapkodós, habzsolós változatait inkább 
a Fomo-hoz, a „fear of missing out” – 
félelem attól, hogy kimaradok valamiből 

hogy különböző helyeken és helyzetek-
ben másként van ránk szüksége a gyer-
mekeinknek és a munkahelyünknek. 
Ezek eltérő önismereti tartalmakat jelen-
tenek. A párkapcsolati kudarcra adott 
reakció a munkámhoz kapcsolódó leg- 
gyakoribb élményem. Hogyan reagálnak 
az emberek például arra, ha megcsalják 
őket? milliószor hallom a „ha megcsal, 
egy percig sem maradok tovább vele” 
mondatot, aztán kiderül, hogy nem is 
olyan könnyű kilépni, és az illető küzd a 
kapcsolatért. Amíg nem élsz meg bizo-
nyos élethelyzetet, csupán elképzelésed 
lehet arról, miként kezeled majd a szitu-
ációt és hogyan dolgozod fel. Tanulod 
a határaidat. A több „poklot” megjárt, 
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– jelenségéhez kötöm. Ami persze csak 
egy a lehetséges magyarázatok közül. 
Az ellenben tény: tömegek ret teg-
nek attól, hogy lemaradnak valamiről. 
A Facebookon „mindenhez” hozzáfér-
hetsz, „mindent” láthatsz, és ez ugyan-
úgy sokkoló hatású, mint annak a felis-
merése, hogy dönthetsz másként. Ez a 
tendencia érvényes a munkára és a pár-
kapcsolatokra is. régen az utóbbi téren 
sem volt választási lehetőség, egyet-
len trend létezett: maradj házas. ma 
sokan éppen az első házasságukban 
élő, kitartó emberekre tekintenek szinte 
sajnálkozva, akik azt sem tudják, miből 
maradnak ki. 

Az éles karrierkanyar kor vagy inkább 
generációs tendencia? Korábban is jel
lemző volt, csupán nem tudtunk róla?
Ahogy a párkapcsolatokban kevesebb 
volt a széthullás, úgy a munkában is 
kisebb volt a fluktuáció, ami a társadalmi 
berendezkedésre és az alternatívák hiá-
nyára vezethető vissza. Ezzel szemben 
ma már javasolt, hogy x év után válts 
munkahelyet, próbáld ki magad más terü-
leten, másik cégnél, képezd magad és 
így tovább. Amikor az emberek jelentős 
változáson átment életutakról hallanak, 

azt mondják: ja, csak azért, mert valami-
kor pénzügyet tanultam, talán nem kel-
lene megkövesednem és életem végéig 
ezen a csapáson maradnom, egész mást 
is csinálhatnék. Az egyik ismerősöm pél-
dául orvosból lett pilóta.

Mi állhat a váltás hátterében?
Ha valaki kecsegtető lehetőséget leb-
bent meg előtted, egy agyonstrukturált 
életből hirtelen ki akarsz lépni. Nem vélet-
len az extrém sportok térnyerése, ami a 
monotonitás megtörésének a szándékára 
utal. Az első döntés racionális: az eszem-
mel tudom, hogy orvos leszek, mert meg-
vannak a képességeim hozzá. Később 
aztán előkerülnek a gyerekkori álmok: 
pék leszek, pilóta leszek. A „merj nagyot 
álmodni, és minden lehetséges” minde-
mellett felületes üzenet, de tele van vele 
a média. ugyanakkor nagyon sok előnyét 
is látom annak, ha valaki mer változtatni. A 
szüleink, a társadalom és a magunk által 
kreált keretekből sokszor nem merünk 
kilépni. A változást az hozza el, ha eze-
ket a határvonalakat megkérdőjelezzük. 
miért kell, hogy olyan és az legyek, aki-
nek és amilyennek húszévesen gondol-
tam magam? Lehet, hogy ötvenévesen 
valami egészen mást kellene csinálnom? 

Ennek a felismerésnek és kérdésfelvetés-
nek már önismereti és személyiségfejlő-
dési íve van. 

Ön akart változtatni? A patchwork  
karrier, azaz foltokból összeálló 
pályaív összefügghet az élethosszig 
tartó tanulással. Ugyanakkor a patch
work karrier egy adott szakmában 
vagy tudományterületen belüli ugrást 
és fejlődést is jelenthet. 
Alapvetően én is az utóbbi vonalat kép-
viselem: a pacientúrám gyorsan kiépült, 
később meghívtak különböző televíziós 
műsorokba, majd a Nyitott Akadémia 
állandó előadója lettem, valamint köny-
veket ír tam. Nehéz kérdés, most mit 
sorolnék az első helyre, a terapeutát 
vagy inkább az előadót… Azt nem tudom 
elképzelni, hogy feladom a praxist, azt 
viszont igen, hogy egy évre kivonulok a 
szakmából, és csak írok. 

Egy új terület új ismeretek megszer
zését követeli meg. A test, a lélek mit 
nyer az új kihívásnak, a szakmai vál
tásnak, az agy folytonos karbantartá
sának köszönhetően? 
Felfrissülést, energiát, motivációt, és per-
sze új perspektívát, ami óriási energiákat 

„Az új kihívás 
felfrissülést, 

energiát, 
motivációt, 

és persze új 
perspektívát 

adhat, ami óriási 
energiákat 

szabadíthat fel.” 

címlapsztori
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szabadíthat fel. Az ember különféle gon-
dolkodásbeli sablonok mentén műkö-
dik, de szétfeszítheti ezeket a kerete-
ket. Vegyünk egy párkapcsolati példát. 
Eljönnek hozzám a párok, amelyeknek 
a tagjai legtöbbször csak panaszkod-
nak egymásra. miért rossz a kapcso-
lat, mivel bántják egymást és így tovább. 
ilyenkor nagyon izgalmas megkérdezni 
tőlük, hogy miért büszkék egymásra? 
miért választották anno egymást? Ezzel 
egy másik ösvényre terelem őket, a világ 
fordul egyet, máris megváltozik a látó-
szög. Visszatérve az én „ébredésemre”: 
a Nyitott Akadémián tartott előadásaim-
nak köszönhetően tanultam magamról 
valami újat.

Megosztható?
Korábban azt hittem, hogy nekem nagyon 
fontos a siker. 

Mit ért siker alatt?
inkább onnan közelítem meg, mit éltem 
meg kezdetben rettenetes kudarcként: 
ha a 600 férőhelyes teremben „csak” 
450-en ültek, úgy éreztem, nem tartanak 
elég érdekesnek. Később sikerült „elen-
gednem” ezt az érzést, életbe lépett a 
legutóbbi könyvem, a „Bátran élni” alcíme: 

na és akkor mi van? Ehhez nyilván kellett 
az, hogy láttam, mennyien érdeklődnek, 
és a sok-sok telt ház is segített. de arra 
is rájöttem, hogy ettől nem lehet telje-
sebb az életem. Ahogy attól sem lenne 
az, ha a Facebook-oldalamnak, amelyet 
egy barátnőm javaslatára indítottam el, a 
jelenlegi hatvanezer helyett kétszer ennyi 
követője lenne. Ezek persze jó dolgok, 
de nem lényegesek – ha nem hajkurá-
szod őket, szabadabbnak érzed magad.

A barátnő unszolása önmagában  
nyilván kevés lett volna a profil létre
hozásához, még kevésbé ahhoz, hogy 
okosan is használja az oldalt.  
Az új tudás iránti igény Almási Kittiből 
fakadt. Az élethosszig tartó tanulásra 
ugyanez igaz. Vagy megvan bennünk 
a szikra, a tanulásra való hajlandóság 
– vagy nincs. 
Eltérőek vagyunk. Vannak emberek, 
akiknek a szűk mozgástér jelenti a kom-
fortzónát, mert abban érzik magukat biz-
tonságban. Őket inkább megrettenti a vál-
toztatás esélye, az újban rejlő ismeretlen. 

A jó, a sikeres példa azért motiváló, 
nem? 
igen, létezik egy ilyen fajta teremtő ereje. 

Kulináris 
törzshely, 
nem csak 
budaiaknak!
Szeptemberi számunk címlapfotózása 
helyszínén, a budai émile villájában 
a hírességek mellett a családok és 
az üzletemberek egyaránt örömmel 
látott vendégek. egy reggeli a kertben, 
üzleti tárgyalás az étteremben, könnyű 
délutáni falatok a café-bárban, céges 
vacsorák a különteremben, családi 
összejövetelek a kis szalonban? Hát 
persze. A sajátos stílusú konyha,  
a helyben készült sütemények és 
fagylaltok minőségét a közös vezetésű 
Onyx és gerbeaud garantálja. 
1026 Budapest, Orló utca 1. 
Asztalfoglalás: (+36) 30 585 0602 
www.emile.hu

DR. ALMÁSI KITTI
Klinikai szakpszichológus. 
Az ELTE pszichológia szakán 
diplomázott 1998-ban, majd  
a Semmelweis Egyetem 
doktori iskolájának ösztöndíjas 
hallgatója lett. 2000-től 
az Országos Pszichiátriai 
és Neurológiai Intézetben 
(Lipótmező) dolgozott, 
tudományos kutatómunkát 
folytatott. Három évvel később 
PhD-fokozatot szerzett, 
2004-ben letette a klinikai 
szakpszichológusi szakvizsgát. 
A lipótmezei intézmény 2007-
es bezárása óta magánpraxist 
folytat. Több pszichológiai 
témájú könyv társszerzője. 
Önálló kötetei: Hűtlenség (2012), 
Bátran élni (2015). 
Férjezett, két gyermek 
édesanyja.
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Az élethosszig tartó tanulás nem a különleges képességűek kiváltsága, hanem 
mindannyiunk számára lehetőség. Továbbtanulás, másoddiploma, új szakma vagy 
új nyelv? Merjünk belevágni, hiszen környezetünk és mi is csak nyerhetünk vele. 

Lifelong learning

Noha a lifelong learning koncep-
ciót (rövidítve LLL) a 70-es évek-
ben dolgozták ki, az élethosszig 

tartó tanulás fontosságának felismerése 
jóval korábbra tehető, már Konfuciusz  
(Kr. e. 551–479) kínai f ilozófus is írt az 
állandó önművelés szükségességéről. 
Ezzel együtt csak az őrült tempóban vál-
tozó XX. század késztette arra a szakem-
bereket, hogy létrehozzanak egy peda-
gógiai programot az emberek folyamatos 
és rendszeres képzésére. Nagy nemzet-
közi szervezetek immár több mint 40 éve 
foglalkoznak ezzel, hiszen egyértelművé 
vált: a lifelong learning a gazdasági és tár-
sadalmi fejlődés egyik nélkülözhetetlen 
motorja. Az Eurostat 2015-ös adatai sze-
rint a 25–64 év közötti magyar lakosság 
7,1%-a él az élethosszig tartó tanulás lehe-
tőségével, ami jelentős növekedést jelent 
a korábbi évekhez képest. Eu-s viszony-
latban azonban van még hova fejlőd-
nünk, ugyanis tavaly a tagállamokban ez 
az átlag 10,7% volt. A lista élén szereplő 
dánia ettől csaknem háromszor jobban 
teljesít, ugyanis az ott élők 31,3%-a képzi 
magát folyamatosan. Őket követik a své-
dek 29,4%-kal, a dobogó harmadik fokán 
pedig a finnek állnak 25,4%-kal.

a motivációról
Szakértők szerint a felnőttkori tanulás 
leggyakoribb oka gazdasági jellegű, 
vagyis a cél, hogy megkapjanak egy 
állást, vagy jobban teljesítsenek a már 
meglévőben. Az is jellemző, hogy szak-
mai kiégés vagy túlhajszolt életvitel miatt 
döntenek a tanulás mellett – régi álmaik 

megvalósítása érdekében, vagy éppen 
azért, hogy a hobbijukat a hivatásukká 
tegyék, s ezért örömmel hoznak áldo-
zatokat. A cél pedig szinte minden eset-
ben egy élhetőbb, boldogabb élet, mely 
stabil alapot biztosít a következő gene-
ráció számára. A magukat rendszeresen 
képző szülők jobb anyagi körülményeket 
tudnak biztosítani gyermekeiknek, vala-
mint jobb jövőt azáltal, hogy számukra 

is vonzó példává teszik önmaguk folya-
matos képzését. Az LLL ily módon egy 
rendkívül felelősségteljes döntés, mely 
túlmutat rajtunk, és kihat a jövőre. 
Nem beszélve arról, hogy ahogy egy 
tanulmány rámutat, hamarosan az eddigi-
ekhez képest teljesen eltérő kihívásokkal 
kell majd szembenéznünk. már elkezdő-
dött a Big data, azaz a hatalmas adathal-
mazok kora, amiből kinyerni a releváns 

a hónap témája
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A 25–64 év  
közötti magyar 
lakosság 7,1%-a  
él az élethosszig 
tartó tanulás  
lehetőségével, 
az EU-s átlag 
tavaly 10,7%  volt.

 Bizonyított, hogy akik rendszeresen képezik magukat, szélesebb látókörrel és 
jóval nagyobb önbizalommal rendelkeznek, nyitottabbak és befogadóbbak

tinédzserkorunkban, és ahogy telnek az 
esztendők, egyre csak tompul. Az orvos-
tudomány egyelőre nem találta meg a 
módját, hogyan lehetne visszafordítani 
ezt a folyamatot, de abban már biztosak, 
hogy a megállítására van lehetőség: ez 
pedig az élethosszig tartó tanulás. Ha 
ugyanis rendszeresen tornáztatjuk az 
elménket, időskorunkban is szinten tart-
hatjuk a teljesítőképességét. A lifelong 
learning ezenfelül a személyiségünket 
is pozitív irányba befolyásolja, hiszen a 
megszerzett tudás alakítja, fejleszti azt. 
Bizonyított tény, hogy azok, akik rend-
szeresen képezik magukat, szélesebb 
látókörrel és jóval nagyobb önbizalom-
mal rendelkeznek, nyitottabbak és befo-
gadóbbak, mindez pedig a környeze-
tünk és a társadalom hasznára is válik. 

5 jel 
ami arra utal, 
hogy érdemes  

pályát  
váltaNuNk

Semmi kedvünk 
nincs a munkánk
hoz – kényszer
nek és tehernek 
érezzük a felada
taink elvégzé
sét, állandó moti
vációhiánnyal 
küzdünk.

A munka min
den mást kiszo
rít az életünkből 
– nem jut ele
gendő időnk a 
szeretteinkre és 
önmagunkra, 
szinte folyton 
túlórázunk. 

Túl sok a stressz 
– a munkahe
lyünkön állan
dóan görcsben 
vagyunk, rette
günk a konflik
tushelyzetek
től és attól, hogy 
hibázunk.

Robottá válunk 
– munkánkat 
monotonitás 
 jellemzi, nem 
lehetünk kreatí
vak, nem lehet
nek önálló  
gondolataink, 
ötleteink.

Nem fejlődünk 
– a munka
helyünkön nincs  
lehetőségünk  
a fejlődésre,  
és nem is 
vagyunk  
ebben 
motiváltak.

információt egyre több embermek ad 
majd munkát. Ezenkívül a mesterséges 
intelligencia és a robotika fejlődésé-
vel bizonyos szakmák teljesen eltűnnek 
majd, miközben új hivatások keletkeznek. 

hasznunkra válik
Sajnos az idő a memóriánk ellen dol-
gozik: 30-40 éven felül az emléke-
zetünk már nem úgy működik, mint 
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BALAToNFürEd
vitorlát bonts!

Fantasztikus tudás birtokába jutunk, ha 
megtanuljuk befogni az elemi erőket, 
szél által hajtva szelni a vizet – ami ráa-
dásul nemcsak rettentően macsó dolog, 
hanem okos, felelősségteljes elfoglalt-
ság is.  A Füredyacht Charter és okta-
tóközpont tanfolyamán a hajó felsze-
relésétől a túraútvonal tervezéséig 
minden gyakorlati és elméleti tudást 
bezsebelhetünk. Ha pedig a Balaton 
fodrait már úgy ismerjük, mint a tenye-
rünket: irány a tengeri vitorlástanfolyam! 
A határ a vízben tükröződő csillagos ég!

www.furedyacht.hu

Ismeretekből sosem elég, a tudásvágy akár jó érzésű 
függőséget is okozhat. Keljünk hát útra, és menjünk 

házhoz az új ismeretekért! Inspiráló közegben jobban fog 
az agy, és ha az önképzésre otthonunktól távol kerítünk 

sort, az utazás maga egyből kikapcsolódást is hoz.

minden út  
a tudáshoz vezet

ViLLÁNy
borkurzus a szőlőben 

Tanuljunk meg érteni a borhoz az egyik 
legautentikusabb helyen! A Villányi Borász 
Akadémián, ahol a villányi védett eredetű 
borok előminősítése is történik, okleve-
les borbírálóvá válhatunk, ahol megtanul-
hatjuk a szőlő feldolgozásának módjait, a 
barrique technikát, a rozékészítés miként-
jét, vagy a tokaji borkülönlegességek 
receptjeit. A képzés után felismerjük majd 
a borhibákat, és képesek leszünk igazi 
borversenyeken élesben bort bírálni. 

www.telekiszakkepzo.hu

BüKKSzENTKErESzT
gyógynövényismeretek 

Ha beleszerettünk a gyógynövények vilá-
gába, és ismerjük a „fűben-fában orvos-
ság” életmódot, akkor egyfajta nyugalom 
szállhat meg bennünket: az a tudat, hogy 
a jég hátán is megélünk – bármilyen civi-
lizációs túlkapás mellett is –, eszményi 
állapot. Bükkszentkereszt büszkesége 
a „bükki füvesember”, azaz Gyuri bácsi, 
akinek az oktatókertjében megtanuljuk 
felismerni, okosan gyűjteni, majd feldol-
gozni a népi gyógyászat kincseit. A fes-
tői szépségű hegyi útvonalakra kidolgo-
zott egy- vagy háromnapos, csoportos 
szemináriumokra online jelentkezhetünk.

www.gyorgytea.hu
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GyŐr
művészetterápia
 
Nagyszerű továbbképzési lehetőség 
pedagógusok és pszichológusok szá-
mára, ha művészetterápiával kezde-
nek foglalkozni. Azon kívül, hogy szak-
mai repertoárjuk színesedik, az oktatás 
sajátossága miat t maguk is terápiá-
ban részesülnek. Saját alkotásaik elem-
zéséből merítve gyűjtenek ugyanis 
tapasztalatokat önmagukról: élmény-
világuk szimbólumainak nyelvét ismer-
hetik meg itt, majd tovább hasznosít-
hatják a terápia hatásait szakmájukban. 
A jelentkezés feltétele egyetemi vagy 
főiskolai végzettség. Győrben, ebben 
a gyönyörű, kulturális ékességekkel teli 
városban élmény lesz újra diáknak lenni.

www.lelkiegeszsegert.hu

diSzEL
festőkurzus a szabadban

A plein air festészet elsajátítása nem 
csak vizuálisan izgalmas. maga a helyzet 
is nagyon érdekes, ugyanis szabadtéren, 
kint a természetben „kell” festeni. A tere-
pen csendben festegető ember így nem 
pusztán a táj, de észrevétlenül saját lelke 
mélyrétegeihez is közelebb kerül. Kiváló 
tájképfestészeti helyszín a Balaton-
felvidéki Tapolcához közeli falvacska, 
diszel, ahol mágika tanyája is található. 
A festőtábort Stockinger László, elismert 
festőművész vezeti, a tábor indulása 
rugalmas, a jelentkezők számától függ.

www.magikatanyaja.elison.hu

zÁNKA
tudatos gazdálkodás

A vulkanikus eredetű Tanúhegyek ölelé-
sében a rojtos horizont váro sába, zánkára 
érkezve beléphetünk a Gyógynövény-
völgybe. Ez az oktatóközpont egy olyan 
ökocentrum, ahol a turisták és a hobbi-
kertészek a fenntartható gazdálkodás 
szerelmeseivel, természetgyógyászok-
kal és holisztikus gyógyítókkal karöltve 
tanulhatnak. A gyógynövényekről, gyógy-
borok és -szörpök készítéséről szerzett 
tudást később otthon a kiskertben vagy 
az erkélyre ültetett fűszerek közt is kama-
toztathatjuk. A vakok kertje és a relaxgyep 
megcsodálása után saját házi gyógynövé-
nyes termékeinket is el tudjuk készíteni.

www.gyogynovenyvolgy.hu
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Szeptemberben 
csodálatos a természet, 
az időjárás is kellemes, 

így minden hétvége 
remek alkalom  

a túrázásra,  
a kalandokkal, olykor 

adrenalinnal telített 
kirándulásokra. 

Ősszel is hív a természet

m íg nyaranta sokan  veszik a 
tenger vagy más vizek felé az 
irányt, a kora őszi napsütéses 

idő erdőre, mezőre, hegyre hív – elő-
vehetjük a túrafelszerelést, a kerékpárt, 
és nekivághatunk, hogy megismerjük 
hazánk kincseit. Akár családdal, akár 
az aktív testmozgás kedvéért látoga-
tunk ezekre a pompás és sokoldalúsá-
gukban egyedülálló helyekre, tartalmas 
pihenésben, felejthetetlen kalandokban 
lehet részünk.

kis-balaton a tapolcai 
tavasbarlanggal
A Balaton-felvidéki Nemzeti parkhoz tar-
tozó Kis-Balaton térsége igazi ínyenc-
ségeket kínál az őszi túrázóknak is. A 
hangulatos kisváros, Tapolca alatt elte-
rülő tavasbarlang ma már igazi turisz-
tikai komplexumot képez, ahol vala-
mennyi korosztály talál kedvére való, 

tar ta lmas időtöl tés t .  Az egészen 
különleges élményt nyújtó barlangi 
csónakázás mellet t kúszóbarlang, 
őskarszt- és búvárterem, mászófal és 
játszótér is garantálja az aktív pihenést. 
mindemellett érdemes ellátogatni a kör-
nyező kis-balatoni vidék Tüskevárból is 
ismerős, vadregényes tájára, tenni egy 
túrát a kápolnapusztai bivalyrezervá-
tumban, illetve a fenékpusztai Fekete 
istván-emlékhelyhez.

sárospatak a megyer-
hegyi tengerszemmel
A zempléni-hegység lábánál elterülő 
ékszerdobozszerű kisváros hű híres 
történelméhez és messze földön elis-
mert szellemi értékeihez. A várost ket-
tészelő Bodrog folyó a vízi sportok sze-
relmeseinek kedvelt terepe, a környező 
kies hegyek pedig a túrázóknak tar-
togatnak felejthetetlen élményeket.  

használjUk ki az indián nyár hazai lehetőségeit!

utazás
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Közvetlenül Sárospatak határában, a 
megyer-hegyen található a természetvé-
delmi védettséget élvező „tengerszem”, 
amely bár egy régóta nem használt kőbá-
nya csapadékkal feltöltött fejtőhelye, ám 
a természet azóta befogadta, és a saját 
színpompás képére formálta. A régióban 
túrázva érdemes ellátogatni Háromhuta 
környékére – ami tulajdonképpen Óhuta, 
Középhuta és Újhuta települések gyűjtő-
neve –, ahol ii. rákóczi Ferenc fejedelem 
alapított üveghutát.

A tavasbarlang 
alkalmas a légúti 

megbetegedésekben 
szenvedők terápiás 

kezelésére is.

eger a bolyki-völggyel
Az ősz természetesen az újbor idő-
szaka is, jól tudják ezt azok, akik ebben 
az évszakban kirándulnak Egerbe és 
környékére. A Bükk közelsége remek 
túrázásra nyújt lehetőséget a színka-
valkádban pompázó erdőkön-mező-
kön, a szőlő isteni nedűjének kedvelői 
pedig a jól ismert Szépasszony-völgyön 
kívül jól teszik, ha a Bolyki-völgybe is 
ellátogatnak. Szeptemberben is fesz-
tiválok, zenei rendezvények, szürettel 

A Megyer-hegyi tengerszem (balra) és a 
Bolyki-völgy (lent) meglátogatásakor is 
érdemes útba ejteni a közvetlen közelük-
ben lévő csodás kisvárosok hangulatos 
utcáit, hiszen Sárospatak és eger törté-
nelme és jelene is izgalmas látnivalókkal, 
érdekességekkel szolgál.

történelmi 
hangulat

A hosszabb utak alatt más fél-
két óránként tartsunk pi henőt, 
álljunk meg egy MOL töltő-
állomáson, igyunk egy kávét a 
Fresh Cornerben, és mozgassuk át 
magunkat, hogy felfrissít-
sük a vérkeringésünket.

Cappuccino M-L méretben:

409-609 Ft

CappuCCiNo 
és biztoNság
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kapcsolatos programok várják a kirándu-
lókat, természetesen kóstolókkal és bor-
bemutatókkal egybekötve. Az Eger bel-
városától tíz percre található régi kőfejtő 
harmincméteres kőfalai lélegzetelállító 
díszletet teremtenek a szabadidő kelle-
mes eltöltéséhez.

mátrafüred a sportbázissal
A mátra kedvelt kirándulóhely egész 
évben, ám az igazán extrém sportok 
kedvelői is megtalálják a számításaikat a 
mátrafüredi High-tech Sportok Bázisán. 
A létesítmény egy kellemes őszi csa-
patépítő tréningre is kiválóan alkalmas, 
hiszen a segway-túráktól kezdve a leg-
különfélébb szabadidős programokat 
kínálja, de hilldog-, crosscountry- és 
akár e-bike-túrákon is részt vehetnek 
a kétkerekezés szerelmesei. A kerék-
páros-gyakorlópályán pedig biztonsá-
gos körülmények között feszegethe-
tik saját határaikat. mindehhez a mátra 

káprázatos kulisszái, ezerféle őszi szín-
árnyalata adja a környezetet, ami már 
önmagában is megér egy látogatást.

szekszárd környéke  
a gemenci erdővel
Az Al föld nyugat i szegletében, a 
Sárközben terül el magyarország legna-
gyobb kiterjedésű ártéri erdeje, amely 
egész Európában is egyedülálló termé-
szeti kincs. mintegy 180 km²-es terü-
lete rendszeresen víz alá kerül, ami 
egészen egyedi flórát és faunát ered-
ményez. A nemzeti parki védettsé-
get élvező vidéken kanyarog 30 kilo-
méter hosszan a Gemenci Erdei Vasút, 
amely a Szekszárdtól hat kilométerre 
fekvő Bárányfoktól indulva csatlakozik 
az országos Kéktúra útvonalához. Az 
erdei vasutas természetjárás Gemencen 
összeköthető sétahajózással, lovasfoga-
tozással, kerékpáros, valamint gyalog- 
és kenutúrákkal.

Szeptemberben 
fesztiválok, zenei 

rendezvények 
és a szürettel 
kapcsolatos 

programok várják
a kirándulókat.

spóroljuNk 
az agipNál!
Ha utazás közben épp 
egy Agip-kútnál állnánk 
meg, már ott  is hasz-
nálhatjuk MOL gold és 
Silver üzemanyagkár-
tyánkat, így még több 
helyen tankolhatunk  
kedvező áron.

utazás
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az első kérdés, melyet érdemes 
 tisztázni: milyen idős kortól gon- 
  dolkodhatunk úszásoktatáson.  

A szakirodalom szerint egy 4-5 éves gyerek 
már elég fegyelmezett ahhoz, hogy végig-
csináljon egy tanfolyamot. Néhány hónap 
után a gyerek már komfortosnak találja majd 
a vizet, ám a vízbiztos úszástudás elérése 
heti 1-2 edzéssel akár két év is lehet. Ez az 
időtartam attól függően változhat, hogy cse-
meténk kisebb korában (pl. babaúszáson) 
milyen vízbiztonságot szerzett.

a számok nyelvén
Egy foglalkozás ál talában 45 per-
cig tart, illeszkedve az iskolában meg-
szokot t időkeretekhez. A legtöbb 

helyen a gyerekeket 10-15 fős cso-
portokra bontva oktatják, a heti két-
szeri elfoglaltsággal járó havi tanfo-
lyam ára pedig 7500-15 000 forint 
között alakulhat. Több uszoda kínál 
azonban testvérkedvezményt is, ami  
a nagyobb családoknak kifejezetten  
előnyös lehet.

tisztaság, okosan!
Az uszodákban különösen fontos a higi-
énia, ne tévesszen meg azonban az erős 
klórszag! A túl sok klór használata nagyban 
hozzájárul a felső légúti betegségek és az 
asztma kialakulásához (melyre egyébként 
az úszás önmaga éppen gyógyírként szol-
gálhat), illetve az ekcémának sem tesz jót. 

Ha tehát az uszodába belépve már-már 
könnybe lábad a szemünk a klórszagtól, 
nem járunk a legjobb helyen.

a jó foglalkozás
A játékos úszásórák lesznek igazán  
eredményesek, ezért érdemes az okta-
tóválasztás előtt végignézni egy foglalko-
zást. Tartott bemelegítést? Gyakorolják az 
új elemeket? Hagy időt edzés végén az 
önfeledt játékra is? Ha a kérdésekre igen 
a válasz, akkor bízhatunk abban, hogy jó 
edzőt választottunk gyermekünknek. 

mi kerüljön a táskába?
Az uszodában mindenképp viseljünk és 
viseltessünk papucsot. A talpa legyen 
recézett, így kivédhető a csúszásve-
szély. Gyermekünknek válasszunk 
inkább egy számmal kisebb papucsot,  
a lötyögő lábbeli balesetveszélyes. 
igazán kedvcsináló lehet, ha engedjük, 
hogy csemeténk maga válassza ki leendő 
úszódresszét és sapkáját. Ha úszószem-
üveget is vásárolunk, figyeljünk rá, hogy 
már a szárazpróbánál, még a pánt rögzí-
tése előtt egy pár pillanatra megtapadjon 
a szemüveg az arcon, így biztosak lehe-
tünk a tökéletes szigetelésben.

Úszni tanulok!
Az őszi iskola kezdés apropóján ideje 
úszótanfolyamot választani. De milyen 
ismérvek alapján, és mivel készüljünk 
az első uszodalátogatásra?

–25%

iskolakezdő akCió  
a mol töltő - 
állomásokoN!

Arena úszósapka

–33%
3299  Ft helyett
5 matrica  
+ 2199 Ft

2399  Ft helyett
5 matrica  
+ 1799 Ft

Arena  
úszózsák
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Ha a gyomrunkon át  az agyműködésünket is javítani  
szeretnénk, figyeljünk oda,  hogy lehetőleg sok friss, zöld  
színű ételt együnk. Petrezselyemmel, fenyőmaggal,  
spárgával és babbal turbózzuk fel  a gondolkodásunkat!  

Doppingoljunk 
zöldséggel!



Vörösboros szűz
spárgás padlizsán-
tekerccsel
hozzávalók: 50 dkg szűzpecsenye,  
2 gerezd fokhagyma, 2 citrom leve,  
3 dl olívaolaj, 2,5 dl vörösbor, 4 dkg vaj,  
1 padlizsán, 20 dkg spárga, só, bors.

 A húsból vágjunk vékony, ujjnyi szeleteket.  
Kevés olajon néhány percig pirítsuk őket, 
miközben a borban elkeverjük az olvadt vajat, 
a tört fokhagymát, sót, borsot és citromlevet. 
Ezután öntsük a vörösboros mártást a húsra, 
és pároljuk, míg az majdnem teljesen elfő 
róla. A körethez mossuk meg a padlizsánt, 
és vágjuk hosszában vékony szeletekre. Egy 
serpenyőt olajozzunk meg, és enyhén pirít-
suk meg benne a padlizsánok mindkét olda-
lát, 5-5 perc alatt. A spárgát tegyük forró, sós 
vízbe, és 4-5 perc múlva öntsük le hideg-
gel. 4-5 spárgát tekerjünk egyszerre a pad-
lizsáncsíkokba, tűzzük meg fogpiszkálóval 
és kenjük meg olívaolajjal. Így tegyük tep-
sibe, majd 180° C-on 15–20 percig süssük.

zöld majonézes ceruzabab

 A majonéz vegán összete-
vőkből is állhat, s minél több 
friss, zöld hozzávalót hasz-
nálunk, annál egészsége-
sebb lesz a végeredmény.  
A zöld majonézhez turmixol-
juk össze a tejszínt a mustárral, 
sóval, borssal, fokhagymával, 
cukorral és citromlével, majd 
turmixoljuk bele a friss fűszere-
ket is, melyektől zöld színt kap. 
A babot mossuk meg, végeit 
vágjuk le, majd tegyük lobogó 
sós vízbe, s 6-7 perc alatt  főz-
zük puhára. Ezután jéghideg 
vízzel blansírozzuk. A majonéz-
zel gazdagon csorgassunk  le 
néhány forróra pirított kenyér-
szeletet, majd tegyük mellé a 
babot, s tálaljuk friss gránát-
almamagokkal, újhagymával.

hozzávalók: 80 dkg ceruzabab, 2 dl szójatejszín,  
1 kk. mustár, só, bors, 1 tk. rizsszirup vagy cukor,  
2 tk. friss citromlé, 1 gerezd fokhagyma,  
1 csokor friss fűszer ízlés szerint, teljes kiőrlésű  
kenyérszeletek, 2 ek. gránátalmamag,  
újhagyma ízlés szerint.

gasztro
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Friss pestós quiche
hozzávalók: 1 adag leveles tészta, 3 tojás 
sárgája felverve, 3 dl tejszín, só, bors,  
1 dl olívaolaj, 1 csokor petrezselyem, 1 csokor 
bazsalikom, 1 ek. pirított fenyőmag, 3 gerezd 
fokhagyma, 5 dkg parmezán reszelve,  
8-10 db koktélparadicsom.

 melegítsük elő a sütőt. A fokhagymát, a pet-
rezselymet, a bazsalikomot, a száraz serpenyő-
ben megpirított fenyőmagot kis sóval és a sajt-
tal együtt mixeljük össze robotgépben. Ezután 
keverjünk hozzá hat evőkanálnyi olívaolajat, és 
kész a házi pestónk. A kinyújtott tésztát terítsük 
sütőpapírral bélelt sütőformába, majd kenjük meg 
alaposan a pesztóval. A tojások sárgáját kever-
jük össze a tejszínnel, sózzuk, borsozzuk, önt-
sük a tésztára, és tegyük bele a koktélparadicso-
mokat. A masszát helyezzük 180 °C-os sütőbe, 
és süssük 20–25 percig. Tálaláskor kenjünk rá a 
házi pestóból és kínáljuk, friss salátalevelekkel.

Légli Blanc 2015 
Dél-Balaton

Rajnai rizling, olaszrizling 
és sauvignon blanc reduktí
van iskolázott, jó savú háza

sítása. Illatában a rizlingek 
almásvirágos jegyei, ízében 

kora nyári gyümölcsök.
szeptemberben 

csak 1299 ft/palack
(1732 Ft/l)

Légli Rosé 2015 
Balatonboglár
Merlot, pinot és kékfran
kos Szőlősgyörökről. Érett, 
szinte silleres rozészín, gaz
dag, meleg, piros gyümöl
csös illat. Gömbölyű korty, 
szinte vörösboros jegyek, 
soksok édeskés erdei gyü
mölccsel, a száraz rozé ele
gáns lecsengésével.
szeptemberben 
csak 1299 ft/palack
(1732 Ft/l)

Keresse a kiemelt 
MOLtöltőállomásokon!

gasztro



AKÁR

50%* 
KEDVEZMÉNY

LendüLjön mozgásba, 
vegye feL  
a sport ritmusát!
Tankoljon a kijelölt MOL töltőállomásokon,  
gyűjtse a matricákat és szerezze meg az Arena  
termékeket akár 50%* kedvezménnyel. 

A promóció időtartama: 2016. 07. 14. –  09. 30.,  
vagy a készlet erejéig. Részletek: www.arena.mol.hu *A MOL kedvezmény nélküli áraihoz képest.



Biztonságos közlekedéshez

Akciós ajánlatainkat keresse a töltőállomásokon!

motorolajok*
minden második flakon –50%
*az akcióban részt vevő termékek: MoL essence 5W-30 1 l és 4 l, MoL essence 5W-40 
1 l és 4 l, MoL essence Diesel 5W-40 1 l és 4 l, MoL essence 10W-40 1 l és 4 l, MoL 
essence Diesel 10W-40 1 l és 4 l, MoL essence 15W-40 1 l és 4 l, MoL Mse 15W-40 1 
l és 4 l, MoL botond 20W-50 1 l és 4 l, MoL arol 2T 0.5 l, MoL Dynamic Turbo Diesel 
15W-40 1 l és 4 l, MoL Turbo Diesel 15W-40 1 l és 4 l, MoL standard Diesel 20W-40 1 l 
és 4 l, MoL Dynamic Transit 10W-40 1 l és 4 l, MoL Dynamic Transit 15W-40 1 l és 4 l.

Szélvédőmosó  folyadékok
4 l alycol Marine + 2 l eVoX 4 season

3499 Ft helyett 

2999 ft*
*Kiskereskedelmi alapár.  
Az akció 2016. szeptember 15-től  
a készlet erejéig vagy visszavonásig tart.

Az akció 2016. szeptember 1-jétől a készlet  erejéig vagy visszavonásig tart.

minden 
utazáshoz

neszeszer
30  ×  15  ×  15 cm nagyságú,  

légáteresztő táska

3599 Ft helyett 
10 matrica 

+ 2499 ft
laptoptáska

40  ×  8  ×  30 cm méretű, vízálló. 

12 999 Ft helyett 
10 matrica 

+ 7999 ft

Utazótáska
39  ×  28  ×  52 cm, kézipoggyász méretű,  

két nagy rekesszel, vízálló

27 990 Ft helyett 
10 matrica 

+ 12 999 ft
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Akciós ajánlatainkat keresse a töltőállomásokon!

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes! A Vodafone Perc+ tarifában a belföldi hívások és SMS-ek percenkénti alapdíja 
bármely belföldi, normáldíjas hálózatba 49 Ft. A kedvezményes percdíjak: 3000 Ft-os feltöltés után 30 Ft, 5000 Ft-os 
feltöltés után 25 Ft, melyek a feltöltéstől számított 30 napig érvényesek. A szolgáltatási időszak megkezdése előtti fel-
töltés összege nem lehet magasabb mint 6000 Ft, mely tartalmazza a SIM-kártyán lévő esetleges kezdőegyenleget 
is. A kedvezményes percdíjak preaktív feltöltés esetén a szolgáltatási időszak kezdetétől számított 30 napig érvénye-
sek. A számlázás percalapú, az egyenleg felhasználási ideje 365 nap. További feltételek az üzletekben, a Lakossági 
ÁSZF Díjszabás B/2.1.2 pontjában és a  www.vodafone.hu/percplusz oldalon. 
A kép illusztráció, a műszaki paraméterek a gyártótól származnak.

A kötelező olvasmányok mellé

maradjunk kapcsolatban!

sió vitatigris
2 db 0,2 l-es üdítő 

vásárlása esetén 
129 ft/db

(645 Ft/l)

Az akció 2016. 09. 01–30. között, 
illetve a készlet erejéig tart.

sió gyümölcs-
nektárok, 1 l

329 ft/db 
(329 Ft/l)

Az akció 2016. 09. 01–30. között,  
illetve a készlet erejéig tart.

Pöttyös óriás  
túró rudi (51g)
129 ft/db
(2529 Ft/kg)

10 Multipont 
beváltása esetén

Az akció 2016. 09. 01–30. között,  
illetve a készlet erejéig tart!

Alcatel 1052 
mobiltelefon  
+ sim-kártya
3690 ft

25 Ft-os percdíj bármely 
belföldi hálózatba
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dallamok és képek szerte az országban

KuLTÚrSzTrÁdA

SzEGEd

pompeji – élet és halál 
a vezúv árnyékában
2016. augusztus 2. – december 31.  
Móra Ferenc Múzeum

Vajon 2000 év múlva mire lennének 
kíváncsiak az emberek, ha Budapest 
felett ma kitörne a Gellért-hegy, és az 
egész város láva alá kerülne? milyen tár-
gyak, ruhák, műalkotások szórakoztat-
nák a kíváncsi földlakókat? Ha ezt nem 
is tudjuk, elgondolkodhatunk rajta, ha 
Szegeden betérünk a pompeji életét és 
halálát bemutató kiállításra, ahol bete-
kinthetünk a gladiátorok világába, a helyi 
étkezési szokásokba, erotikába, a temet-
kezésbe és persze a művészetbe. 

orSzÁGoS

idegpálya
Bemutató: 
2016. szeptember 22.

A gimnazista Vee jobban szereti a hát-
térből f igyelni az eseményeket, azon-
ban barátai kivételesen meggyőzik, 
hogy nevezzen be egy online közös-
ségi játékba. A szabályok szerint a nézők 
tűzik ki a játékosnak teljesítendő feladato-
kat, ami az elején még kifejezetten élve-
zetes is. miután azonban Vee összeta-
lálkozik egy másik résztvevővel, iannel,  
a nézők vérszemet kapnak, és egyre job-
ban elvetik a sulykot. már nemcsak a győ-
zelem és a pénz a tét, és a játék csak nem 
akar befejeződni… 

Szeptemberben 
a művészet visszaköltözik 

a vízpartról a városba. 
Járjuk be az országot, és 

töltsük az őszi estéket 
kulturális feltöltődéssel!
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uTAzÁSHoz

ossian
30 év legszebb balladái
Hammer Records / Hammer Music

A hazai rock/metal kiemelkedő zenekara, 
a paksi Endre vezette ossian 30 éves.  
A kerek évfordulót az együttes szeptem-
ber 10-én ünnepli Budapesten egy jubi-
leumi koncert keretében, melynek tisz-
teletére egy 19 dalos gyűjtemény jelent 
meg. A pár nap alatt Aranylemezzé vált 
albumon pályafutásuk legszebb lírai dalait 
hallgathatjuk meg. A különleges válo-
gatás-Cd viszont kizárólag a moL töltő -
állomásokon kapható.

FErTŐd

la ritirata
2016. szeptember 15.
Esterházykastély

Nyugat-magyarország egyik legszebb 
kastélya az Esterházyak kúriája Fertődön. 
A gyönyörű, békeidőket idéző park-
ban és a monarchia felemelkedését és 
bukását is végigkísérő villában Haydn 
művei csendülnek fel külföldi és magyar 
előadók hangszereiből. A La ritirata a 
zeneszerző szabadkőműves társának, 
Apponyi grófnak címzett kvartettjeit és 
Boccherini (a vonósnégyes műfajának 
másik úttörője) rendkívül ritkán hallható 
spanyolos kvartettjét adja elő Haydn-
korabeli hangszereken.

BudApEST

boban markovic orkestar
2016. szeptember 11.
Dohány utcai Zsinagóga

A zsidó Kulturális Fesztivál keretében lép 
fel a dél-szerbiai együttes, amely rézfú-
vós hangszerekből csalja elő a táncra 
perdítő dallamokat. Nem véletlen, hogy 
közreműködtek Kusturica két filmjében is, 
hiszen olyan életöröm és hamisítatlan dél-
szláv életérzés sugárzik a muzsikájukból, 
hogy a hallgató legszívesebben elindulna 
a Balkánra. 
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kiemelt ajáNlat  
a mol töltő - 
állomásokoN!

990 Ft
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 Kos 03. 21. – 04. 20.

Bár nem úgy indulnak az őszi napok, 
ahogy előre eltervezte, minden akadályt 
a kosokra jellemző kitartással old meg, 
és hamar visszaáll a lelki békéje.

 BiKa 04. 21. – 05. 20.

Gyakorlatias és türelmes, mint a bikák 
általában, jutalmul egy kora őszi utazás 
is esélyes önnek, ami felteszi a pontot a 
remek nyári programok i-jére.

 iKreK 05. 21. – 06. 21.

A döntések hónapja a szeptember, de 
az ikrekre jellemző alkalmazkodóképes-
ség átlendíti a kezdeti nehézségeken. 
mindig hallgasson a szívére! 

 ráK 06. 22. – 07. 22.

Az évszakváltás hatással lesz a hangu-
latára, kedélyére is, legyen most is olyan 
türelmes, mint mindig! Az egészségére 
nem lesz panasza.

 oroszlán 07. 23. – 08. 22.

munka terén erős hónap a szeptember, 
előléptetés, anyagi növekedés várható. 
Ez jó, de vigyázzon, a magánéletét se 
hanyagolja el!

 szűz 08. 23. – 09. 22.

Kötelességének érzi, hogy támogassa 
az önhöz közelállókat, de azért önmagá-
ról se feledkezzen meg! még egy utazás 
belefér az évbe.

 Mérleg 09. 23. – 10. 22.

A hűvösebb őszi estéket sokkal tartal-
masabban el tudja tölteni, mint a kániku-
lai nyarat. Színház, mozi, fürdők és baráti 
esték várják.

 sKorpió 10. 23. – 11. 21.

A skorpiók, ha egyszer meghoznak egy 
fontos döntést, ahhoz tartják is magukat 
minden körülmények között. Tegyen így 
most is!  

 nyilas 11. 22. – 12. 21.

Tele van életerővel, önre aztán nem 
hat az őszi időjárás búskomorsága! 
Kreativitása és leleményessége úgy 
tűnik, határtalan.

 BaK 12. 22. – 01. 20.

Végre azt csinálhatja, amit akar! Lehet 
munkahelyváltás vagy egy új munka-
kör, mindenképpen fejlődésnek éli meg 
a változást.

 Vízöntő 01. 21. – 02. 19.

Az ősz az alkotás időszaka. Lazítson a 
kötelességein és foglalkozzon többet 
a saját fontos dolgaival! Ön a nagy őszi 
utazások mestere.

 HalaK 02. 20. – 03. 20.

A csillagjegyére jellemző optimizmusa 
nem lankad, sőt igazán produktív idő-
szakát éli. pihenjen is a sok aktivitás 
közepette!

A nyári vakáció után most újra rendszer kerül a mindennapjainkba. 
Szeptemberben végre összpontosítsunk magunkra  

és környezetünkre, miközben a természet illatai és színei  
intenzívebben emlékeztetnek az örök körforgásra.

megérkezett
az ősz

david arquette
1971. 09. 08. 

Colin firth
1970. 09.10.

agatha Christie
1890. 09. 15.

pogány judit
1944. 09. 10.

horoszkóp
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Kérjük, hogy megfejtését 2016. szeptember 30-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (FrESH magazin, 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.), vagy 
elektronikus formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Az idő más-más lépést jár, más-más személyekkel.” Kisorsolt megfejtőink, 
akik ajándéktárgyakat nyertek: Resch János – Balatonboglár; Sebestyén Istvánné – Budapest; Sinkáné K. Kati – Budapest; Kerekes Miklós – Nyíregyháza; Sike József – 
Budapest. Gratulálunk!

rejtvény
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