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Kedves Olvasó!
Elértünk egy újabb decemberhez, mely hónap teli van 
várakozással: van, aki a szentestét és az ajándékbontást 
várja, és van, aki az ünnepeket megelőző utolsó munka-
napig húzza a strigulákat. De van, akit a kará-
csonyi készülődés megszállottjaként inkább 
az előzmények érdekelnek, és van, aki azt 
a pár békés napot áhítja, amikor együtt a 
család, és végre legális a közös semmit-
tevés. Az elmúlt években azonban felírta 
magát egy újabb tétel a „mit várunk 
decemberben” listára. Naná, hogy 
a legújabb Star Wars részt! A fana-
tikusok számára pedig külön jó hír 
lehet, hogy töltőállomásaink vagány 
SW-relikviákkal készülnek, így 
a karácsonyi ajándékbeszerző kör-
úton érdemes hozzánk is betérni. 

Az erő legyen mindenkivel az 
ünnepek alatt is!
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AresX-Raid
Ahogy a  márkajelvény sisakos feje 
is utal rá, az Ares a  görög hadisten-
ről kapta a nevét, és a vadonatúj autó-
márka  első típusát elnézve valóban 
komoly harcra tervezték. Az X-Raid nem 
teljesen új és saját fejlesztés, hiszen jól 
láthatóan a Mercedes G63 AMG alapjait 
használja, ám alaposan átalakították kívül 
és belül is. Az 5,5 literes, V8-as motor tel-
jesítményét 760 lóerőre emelték, így nem 
csupán a behavazott városokban jut kellő 
erő minden helyzetre.

Évzáró ínyencségek

Amperhiány
Alig eresztette a piacra ígéretes 
villanyautóját az Opel, az 
Ampera-E értékesítését már fel is 
kellett függesztenie, ugyanis 
a gyártókapacitás nem 
tudja követni a megrendelések 
ütemét. A legtöbbet a norvégok 
vásárolnának.

VW-extraprofit
Habár a hírhedt dízelbotrány mil-
liárdos költségeket okozott 
a Volkswagen-csoportnak, keser-
gésre nincs okuk, hiszen a friss 
jelentések szerint harmadával 
nőtt a gigavállalat profitja az idei 
harmadik negyedévben.

A véreb
Tervezői szerint 1600 km/h 
sebességre lesz képes a már 
tesztelés alatt álló, Bloodhound 
névre keresztelt szuperszonikus 
autó, amellyel 2019-ben kívánják 
megdönteni a világrekordot. 
Ehhez a vérebnek 1228 km/h fölé 
kell gyorsulnia.

Erősáram
Európa legnagyobb akkumulátor-
gyárát építi a dél-koreai LG Chem 
Lengyelországban. Az 1,63 milli-
árd dolláros wroclawi beruházás 
hiába a kontinens legnagyobbja, 
még így is jócskán elmarad 
a Tesla nevadai Gigafactoryjától.

röviden

Nissan IMx
A japán autógyár régóta elkötelezett a villanyautók iránt, 
bizonyítja ezt az is, hogy a roppant sikeres Leafnek immár 
a második generációját prezentálták az idén. Ezúttal 
a Nissan a szabadidő-autók szegmensébe tett kirándu-
lást egy tanulmány erejéig, ám őket ismerve hamarosan 
valamely szériamodelljükön is felfedezhetjük majd ennek 
vonalait és technikai újdonságait. Az IMx-et két villanymo-
tor hajtja, az egyik az első, a másik a hátsó kerekeket, és 
állítólag 600 kilométert is képes megtenni egy töltéssel.

BMW X2
Az erősen lejtő kupétetővel felruhá-
zott X4-es és X6-os alá érkezett meg 
a napokban a bajor autógyár X2-ese, 
ezúttal némileg hagyományosabb, ám 
praktikus és így is izgalmas vonalve-
zetéssel. Az egyelőre kizárólag négy-
hengeres, két l i teres erőforrások-
kal rendelhető dizájndarabnál soros 
hathengeres nem várható, ugyanis 
a keresztmotorra optimalizált alapplat-
form nem alkalmas erre. 

Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake
Noha hátsókerék-hajtásával a csúszós téli utakon okozhat 
meglepetéseket, a Mikulásra való tekintettel nem marad-
hat ki a legszebb puttonyos, az Aston Martin Vanquish 
Zagato által átalakított kombija. A kétszemélyes álomautó 
hatliteres, V12-es motorja 600 lóerőt tud. Összesen 99 
példányt készít belőle a gyártó, úgyhogy könyökölnie kell 
annak, aki ezzel a stílusos járgánnyal indulna ajándékvá-
sárlási körútra a karácsony közeledtével.

Toyota TJ Cruiser
Van hová visszanyúlnia a Toyotának, 
ha  határozot t vonalú, elnyűhetet-
len terepjárót akar készíteni. Ékes 
példa erre a TJ Cruiser, amelyet egye-
lőre tanulmányként mutat tak meg 
a rajongóknak, ám nem sok kétség fér 
hozzá, hogy hamarosan gyártásba kerül. 
A benzin-elektromos hibridhajtást stra-
pabíró anyagokból préselt kaszt-
niba csomagolták, olyanba, amilyenből 
utazóbőröndök is készülnek. 

A téli közlekedés olykor a városok útjain is feladja a leckét 
a sofőröknek, az autógyárak legújabb városi terepjáróinak azonban 

meg sem kottyan a nehezített terep.

autós hírek
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Nem tudni, mit adtak be a Toyota formatervező-
inek, de tény, hogy ezúttal nagyon telibe talál-
ták a menőségi faktort ezzel a SUV-vel. A CH-R 
külalakja önmagában is eladja a kocsit, amely 
mellé szinte már csak hab a tortán, hogy a világ 
talán legkorszerűbb, negyedik generációs hib-
rid rendszerével szerelték fel, és más összetevői-
ben is technológiai fölényt képvisel a szegmens-
ben. „Mindenki megnéz. Nem engem, hanem az 
autót” – mondja mosolyogva Viktor, miközben 
arról beszél, mennyire bejön neki az autó csen-
dessége, simasága, és az, ahogy gyorsul.

Forradalmi összkép
C, mint compact, H, mint hybrid és R, mint revolu-
tion, azaz forradalom. Magáért beszél, ahogyan 
összeáll a Toyota típusneve. A japán márkától 
megszokott módon az 1,8 literes, négyhengeres 
erőforrást tökéletesen egészíti ki a villanymotor. 
Viktor nemcsak szereti a kocsiját – amit teljesen 
meg tudunk érteni –, de menet közbeni beszél-
getésünk során kiderül, sokat is tud róla: „A CH-R 
főmérnöke, aki maga is autóversenyző, egy ver-
senypályán tesztelte az autót, és a tapaszta-
latai alapján tervezték meg a menetdinami-
káját” – meséli, látható lelkesedéssel. Miután 
országúton kipróbáljuk a CH-R valóban letag-
lózó dinamikáját, mobiltelefonról szinkronizált 
zenét hallgatunk a kétségtelenül páratlan hang-
zást biztosító JBL hangrendszeren, Viktor pedig 
mindeközben nagy hozzáértéssel mutogatja  
a Toyota Touch and Go központi navigációs rend-
szerének tudását. És ennél a pontnál letérünk az 
aszfaltról: noha a CH-R nem akar terepjáró lenni, 
emelt hasmagasságának hála a dűlőkön maga-
biztos. Az autó a Toyota új, globális, úgynevezett 
TNGA platformjára épült, amelynek a „sima”, föld-
szintes modellekhez is passzolnia kell, ezért nem 
hegyezgethették túlságosan a terepes képessé-
geket. A futómű kellően feszes és stabil. 

Menő Prius
Viktor folyamatosan hangsúlyozza, hogy ez  
a kocsi mennyire tökéletes eszköz – vagy már 
inkább társ – a mindennapokhoz, hiszen nem-
csak kivételesen takarékos, de dinamikus is.  
„Igazából ez egy legújabb generációs Prius, 
dögös ruhába csomagolva” – mosolyog az éne-
kes, és láthatóan élvezi, hogy vezethet. Persze, 
hiszen a vezető ülésből a kilátás elfogadható, 
ugyanakkor a hátsó traktus az aprócska ablakok 
miatt nem a depressziósok Mekkája. Hiába, a jó 
kinézetért hozni kell némi kompromisszumot is. A 
helykínálatra és kényelemre azonban nem lehet 
panasz, utasok és csomagok a kompakt kategó-
ria határain belül igen jól elférnek. A rendelhető 
felszereltségek terén viszont még a kategóriali-
mit sem szabhatott határt, gyakorlatilag minden 
biztonsági és kényelmi dolog megrendelhető 
a CH-R-hez, ami ma az autóiparban elérhető. 
Sávelhagyás-figyelő, holttér-ellenőrző és rada-
rosan távolságot tartó tempomat, LED-világítás, 
intelligens nyitási és indítási rendszer, fűthető 
sportülések – hogy csak néhányat említsünk.
Király Viktorral tett menetpróbánk végén köny-
nyedén foglaljuk össze a benyomásokat: a 
CH-R-be a Toyota kivételesen jó arányban ada-
golta az avantgárd megoldásokat, a jópofa, sze-
rethető részleteket, valamint a márkát fémjelző 
megbízhatóságot és más évtizedes értékeket. 

T O Y O TA  C H - R

A Toyota legendásan kiforrott hibrid rendszere vagány formában  
csábít a CH-R képében. Király Viktor is imádja a sajátját, így örömmel vitt el 

minket egy körre, és osztotta meg stábunkkal a tapasztalatait.

Sztárhibrid

Motor  1 benzines, 1 hibrid

Lökettérfogat  1197; 1798 cm3

Max. teljesítmény 115 LE; 122 LE

Max. forgatónyomaték  185 Nm; 142 Nm

Méretek (H/Sz/M)  4350/1795/1565 mm

Tengelytáv  2640 mm

Csomagtartó  377 liter

Váltómű  6 fokozatú kézi; CVT automata

Max. sebesség  170-190 km/h

Gyári fogyasztás  3,9 - 6,3 l/100 km

A modell alapára  5 995 000 forint

ajánlott olaj
MOL Dynamic Star PC  
5W-30 (1 L) 

8459 Ft/db*

*Az ár töltőállomásonként eltérhet.

autóteszt
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A téli autózás örömei
A winkleri intelmek sora folytatódik, bebizonyítva, hogy autóval  

télen is szép, de mindenesetre kalandos az élet. 

Hol is tartottunk a múltkor? Ja, igen, megígér-
tem, hogy mire a cikk a nyomdába kerül, beme-
gyek az autósboltba, és veszek végre anyám 
Swif tjére új ablaktörlőlapátot. És vettem? 
Vettem hát! De sajnos az egyes szám, mármint 
hogy veszek új ablaktörlő lapátot, nem vélet-
len: a vasaló-Swift két ablaktörlő lapátja eltérő 
hosszúságú, és az autósboltban, amit már évek 
óta kerülgettem, csak a hosszabbik volt. Meg 
is vettem, de sajnos a rövidebbikhez el kéne 
mennem egy másik autósboltba – mi a pokoli 
patthelyzet, ha nem ez? A gyári csomagolású 
gumilapátot beállítottam az otthoni esernyő-
tartóba, anyámat egyelőre nem is értesítem, 
hiszen mekkora öröm lesz majd, ha egyszer  
a készlet tényleg összeáll!

Igen a téli gumira
Vannak örömei a téli autózásnak, nem is feltét-
lenül arra gondolok, hogy egy kis hó egy fél-
holt Zsiguliból ütőképes driftautót varázsol.  
A téli megpróbáltatások összehozzák az embe-
reket, Moszkvában például, akinek a hajnali 
mínusz negyvenben először indul be az autója, 
szépen végigbikázza a többiekét. És máris 
mennyi érdekes barátság szövődött! Nem egy 
sikeres oligarcha networkingje indult ziman-
kós lakótelepi parkolóból. És ezzel el is érkez-
tünk a kényes téligumi-témához. Kapaszkodjon 
meg: ha ön nem cseréli a nyári gumijait téliekre, 
attól ön még nem egy potenciális tömeggyil-
kos! Illetve… tudom is én, Anders Breivik pél-
dául igen, de nem azért, mert fent hagyta a 
nyári gumikat, mielőtt bevonult volna 21 éves 
börtönbüntetésére. Elnézést, elkalandoztam. 
Az van tehát, hogy ha nem lesz hó, akkor a 
nyári gumi sokszor télen is jobban tapad. Ha 
tehát Ön megteheti, hogy amennyiben leesik 
a hó, otthon marad, vagy legalábbis bottal sem 
nyúl az autójához, hagyja a fenébe a novemberi 
gumicserét. Ha ellenben nem teheti meg, hogy 
ha leesik a hó, akkor megvárja, míg elolvad, az 
a szomorú igazság, hogy muszáj lesz téli gumit 
felrakatni. Lehetőleg még az első hó előtt.

A téli autózás Benny Hill Show-ja 
Az autóban tartott zárolajozó jégoldó. Hol 
másutt tartaná az ember, mint az autójában? És 
mekkora katarzis lesz a pillanat, amikor egyet-
len másodperc alatt járunk meg mennyet és 
poklot, mert észleljük, hogy 

•  az éjjel befagyott a zár, de
•  zseni vagyok, hiszen vettem jégoldót, ami
•  ott van az autóban…

Én meg itt vagyok, az autón kívül.
Megoldás? Nincs. Ha valakinek van egy szten-
derd táskája, amivel jár, abba tényleg érde-
mes belerakni, de ha arról volna szó, hogy 

A cikkből is látszik, az autós figyelme télen meg-
annyi felé oszlik, így jó, ha legalább egy biztos 
pont van: az üzemanyag. Az EVO Diesel Plus 
esetében biztosak lehetünk benne, hogy akár 
–38 fokban sem hagy cserben. Miközben csúcs-
teljesítményű adalékanyagainak köszönhetően 
növeli a motor élettartamát, egyenletes alapjá-
ratot és halkabb működést biztosít, így ne csak 
akkor válasszuk, ha jön az extrém hideg.

A JTD, TDI, PDTDI, HDI, TDdi, TDCi, 
i-CTDi, CDI motorokkal szerelt autók-
hoz kifejezetten javasolt.

Indulj biztosan 
dízellel is!

Milyen típusokhoz 
ajánlott?

bárki is a télikabátja zsebében hurcolásszon 
egy zárspray-t, hát én azt mondanám, inkább 
kockáztasson.
A Benny Hill Show vegyészváltozata az akku-
mulátor segítségével történő nadrágmegsem-
misítés. Csináltam már ilyet én is régen: anyám 
120-as Skodájából télen kiműtöttem az akksit, 
és ha pár hétig állt az autó, a melegben dajkál-
gattam, és csepptöltővel kényeztettem. A sze-
relem egyoldalúnak bizonyult: ahogy magam-
hoz ölelve szállítottam, orvul a nadrágomra 
folyt, amit csak másnap reggel vettem észre. 
Aki nem látott még ilyet, talán még örül is az 
élménynek, mert... nehéz hasonlatot mondani.
Mert az erdőtűz látványos elszíneződést okoz, 
a sáskajárás után is marad némi tarló, az akku-
sav után viszont egyszerűen eltűnnek bizonyos, 
akár tenyérnyi részek. Volt-nincs. Ráadásul a 
sav valahogy megállt a nadrágnál, úgy értem, 
nekem nem lett bajom. És azt hittem, ilyen már 
nem létezik, de a minap ugyanezt élte át egy 
kolléga egy zárt cellás, gondozásmentes akk-
sival is – a lényeg tehát, hogy az akkumulátort 
óvatosan szeressük. Hiába nem jön ki semmi a 
modern akkumulátorból, szállításkor néha egy-
egy megreped, akkor aztán szétfolyik egy kis 
sav, mi megvesszük, és kész a baj.
Kevésbé drámai feladat a takarítás, ami minden 
évszakos felkészülésben benne van. És persze 
egyik évszakban sem csináljuk meg, hiszen 
autót csak pillanatnyi elmezavarban taka-
rít az ember, vagy még úgy sem, de ha mégis 

egyszer megcsináljuk, az tutira nem ebben a 
csípős, cudar hidegben lesz. Hajolgatunk, kilóg 
a derekunk, vesemedence-gyulladás, kell az 
nekünk? Akkor már inkább maradjon az a kis 
nyári mocsok, legalább emlékeztet az a szép 
sárga homok a strandra. Vezeklésül vigyünk le 
az autóba egy mikroszálas törlőkendőt és egy 
alkoholos ablakspricnit, és legalább a szélvédőt 
pucoljuk le, belülről.

Kedvenc téli típushibám
Idén csináltam életemben másodszor: vettem 
egy téli szélvédőmosót, aztán csak káromoltam 
a forgalmazót, hogy ez is mekkora egy hulladék 
már, nem szárad meg rendesen, és még pálin-
kaszaga sincs. Téli szélvédőmosó az ilyen?! 
Nem, nyilván, csak fagyálló, a motorba. Könnyű 
elnézni: ugyanolyan ötliteres flakonokban van-
nak, kék vagy zöld a színük, és a dekor tartal-
maz jégvirágokat, meg a „fagyálló” szót. Óriási 
szerencsém, hogy mielőtt megkezdtem volna 
a nyilvános vádaskodást a gyártó ellen, még 
egyszer elolvastam a címkét: FAGYÁLLÓ. És 
igen: teljesen normális, hogy nem párolog, és 
nem tartalmaz alkoholt, meg hogy beleragad az 
összes por. Málnaszörpöt is csak azért nem töl-
tök az ablakmosó tartályába, mert piros, literes 
üvegben forgalmazzák, és nem szerepel rajta a 
fagyálló szó.
Olvasni, olvasni, olvasni! 

Winkler vezet
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Most, hogy nemsokára a harmadik trilógia 
második része, Az utolsó jedik is megérke-
zik a nagyvásznakra, ismét itt az alkalom, 
hogy – a jelentőségéhez képest persze 
nagyon röviden – összefoglaljuk, miért is 
fontos negyven éve, hogy az Erő folyama-
tosan velünk legyen. E kis áttekintés pedig 
azoknak is segítség lehet, akik valamilyen 
galaktikus rejtélynek köszönhetően eddig 
még nem bámulták megbabonázva azo-
kat a legendás fénykardokat.

Forradalom!
Az egész a hetvenes években kezdődött 
– egy izgalmasan új nyelvet beszélő bátor 
társaságnak köszönhetően akkortájt fan-
tasztikus dolgok történtek az álomgyár-
ban. Az Új-Hollywood vadjainak is becé-
zett formáció (Francis Ford Coppola, Brian 
De Palma, Martin Scorsese, John Milius, 
Steven Spielberg és George Lucas) tag-
jai tulajdonképpen megreformálták az 
amerikai f ilmet. Bátrak voltak, provo-
katívak, és rettentően izgalmas módon 
gondolkodtak a mozgóképről. No, de 
aki minket most elsősorban érdekel, az 
Lucas, aki rengeteget kockáztatott szá-
mos mítoszból, műfajból, vallási alapve-
tésből összeollózott űroperájával. Amikor 
a Csillagok háborúja (későbbi alcímén: 
Egy új remény) első, félkész, nyers válto-
zatát megmutatta barátainak, a tökéletes 
bukás réme járta be a vetítőt. A beszá-
molók szerint se füle, se farka nem volt 

a történetnek, az akció jeleneteket archív 
háborús filmrészletek helyettesítették – 
volt tehát nagy aggódás és kéztördelés. 
Aztán De Palma kitalálta, hogy a nézőket 
mégse dobják már be csak úgy egy isme-
retlen sztoriba, így születtek meg azok az 
ikonikus, fölfelé úszó betűk a főcímben, 
melyek kontextusba helyezték a látot-
takat. 1977 tavaszán bemutatták a filmet  
– a kasszák pedig akkorát robbantak, 
mint a film végén a Halálcsillag.
A folytatás, A Birodalom visszavág nem-
csak ugyanolyan erős lett, de jobb is. 
Használt neki, hogy nem Lucas ren-
dezte, és bár nyögvenyelősen szüle-
tett meg, minden idők egyik legjobb 
második részét tisztelhetjük benne. Az 
ifjú Luke Skywalker itt vált kitartó jedi 
lovaggá, itt szembesült családi viszonya-
ival, megismerhettük Yoda mestert, Han 
Solo kirögtönözte magából minden idők 
legfrappánsabb szerelmi vallomását, 

A Csillagok háborúját lehet imádni és utálni, de nem ismerni… szinte 
lehetetlen. Akik eddig mégis kimaradtak, azok kedvéért a december 
közepén mozikba kerülő Az utolsó jedik apropóján Kovács Gellért 

Filmszerész foglalja össze az elmúlt negyven év galaktikus történéseit.

Star Wars Forever

Leia pedig igyekezett nem összeomlani 
a sötét fordulatok közepette. A színészek 
ekkor már világsztároknak számítottak, 
és bár Mark Hamill balesetei, Carrie 
Fisher drogproblémái, Harrison Ford 
morgásai nehezítették a helyzetet, a film 
„élni akart”. Így Lucas saját pénzéből és 
némi kölcsönből csak összeállt a film és 
azóta is a rajongók szívében ragyog. 
Igen, a Star Warsszal kapcsolatban nem 
tilos szentimentálisan fogalmazni, hiszen 
pontosan ez tartja egyben az egészet. 
Hogy nincs abban semmi fura, ha valaki 
évekig kuporgat egy Ezeréves Sólyom-
makett miatt, vagy összegyűjti John 
Williams korszakos filmzenéinek összes 
fellelhető változatát, mindenféle hordo-
zón. Ez a lelkesedés már a harmadik 
mozi, A jedi visszatér idején is legalább 
annyira világméretűnek és életre szóló-
nak, sőt generációkon átívelőnek tűnt, 
mint amilyennek ma ismerjük.  

A Star  
Warsszal  
kapcsolat-
ban nem tilos 
szentimentá-
lisan fogal-
mazni, hiszen 
pontosan ez 
tartja egyben 
az egészet.

címlapsztori
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univerzumot, de a cselekményt felesle-
gesen túlbonyolította, a találékony, „kéz-
műves” látványt számítógéppel fröccsön-
tött műanyagra cserélte. Az egész olyan 
hatást keltett, mintha pont az nem értette 
volna a Star Wars világát, aki annak idején 
megteremtette.

A Disney-korszak 3 mozija
És akkor 2012-ben jöt t a hír, hogy 
Lucas eladta a Star Warst a Disney-nek. 
Pontosabban a Lucasfilmet, vele együtt 
a folytatások és az újabb filmek megvaló-
síthatóságának jogát. Az első reakció ter-
mészetesen a pánik volt, de miután min-
denki lehiggadt, kiderült, hogy a Disney-nél 
bizony komolyan gondolják a rajongók 
kiszolgálását. A legnagyobb dobást A jedi 
visszatér után három évtizeddel játszódó, 
Lucas teljes mellőzésével, fiatal karakte-
rekkel és várva várt visszatérőkkel leforga-
tott újabb hármas egység jelentette. Ennek 
volt első része Az ébredő Erő, a második 
a premierre váró Az utolsó jedik, és két év 
múlva jön az egyelőre cím nélküli zárófilm. 
Ha pedig mindez nem lenne elég, a négy-
milliárdból felvásárolt cégnél olyannyira 
begyújtották a rakétákat, hogy a sorfilmek 
közötti években a múltba visszanyúló, úgy-
nevezett antológiamozikkal is készülnek: 
ennek a vonulatnak volt bemutatkozó pro-
dukciója tavaly a Zsivány Egyes – Egy Star 
Wars történet, jövőre pedig érkezik a Han 
Solo fiatal éveiről regélő önálló kaland is. 
Star Wars tehát, nagyon úgy tűnik, hogy 
volt, van és lesz is, érdemes tehát bekap-
csolódni a vérkeringésbe, és akár az 
ünnepi pihenőt kihasználni a restanciák 
pótlására, hogy utána már igazi rajongó-
ként üdvözölhessük a legújabb epizódot.

Az előzménytrilógia
Éppen ezért kapott mindenki a szívéhez, 
amikor a kilencvenes években George 
Lucas előállt azzal az ötlettel, hogy végre 
elmesélné, hogyan is született meg a szu-
szogó fekete köpenyes nagyúr, Darth 
Vader figurája. Így aztán (az eredeti három 
film digitálisan felújított, 1997-es újbóli 
bemutatóit követően) 1999-ben mozikba 
került a Baljós árnyak, az úgynevezett előz-
ménytrilógia első darabja, amelyet nemso-
kára követett A klónok támadása, majd a 
nagy finálé, A Sithek bosszúja. Óriási bevé-
tel és siker, a régi filmeken felnőtt hívek 
nagy része azonban mélységesen csaló-
dott a mesterben. Úgy érezték – nem taga-
dom, én is így voltam ezzel –, hogy elvet-
ték tőlük a Star Warst, méghozzá maga 
Lucas. Az űrwesternből modern trükközön-
ben fürdő, gyermeteg ifjúsági sci-fit csinált, 
amely ugyan igyekezett bővíteni a kitalált 

Csillagok háborúja:  
Baljós árnyak (1999)
(924 317 558 dollár)
——

Csillagok háborúja:  
A klónok támadása (2002)
(649 398 328 dollár)
——

A Sith-ek bosszúja (2005)
(848 998 815 dollár)
——

Csillagok háborúja  
– Egy új remény (1977)
(775 398 007 dollár)
——

A Birodalom visszavág (1980)
(538 375 067 dollár)
——

A jedi visszatér (1983)
(475 106 177 dollár)
——

Az ébredő Erő (2015)
(2 066 000 000 dollár)
——

Az utolsó jedik (2017)
——

Csillagok háborúja IX. rész 
(2019)

Az eddigi Csillagok háborúja-
sorfilmek a CSELEKMÉNY 
időrendjében 
(bevétel világszinten)

Tankolj fel a Star Wars 
maratonhoz!
Egy teljes hétvége a csillagok 
között? Remek program! 
Hogy az étel-italra ne legyen 
gondod, szerezd be nálunk a 
melegszendvicsből és többféle 
ízesítésű San Benedetto ice 
teából álló menüt. Együtt most 
200 Ft-tal olcsóbb.

címlapsztori
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Promóció

Galaktikus könyvespolc
Teljesíts küldetést, építs TIE-lopakodót, ismerd meg a legújabb  

Star Wars rész eddig nem látott karaktereit. A legújabb Star Wars könyvekben  
mindent megtalálsz, amit a Star Wars – Az utolsó jedikről tudnod kell. 

Star Wars – Az utolsó jedik 
Képes útmutató

A Star Wars – Az utolsó jedik teljes, képes útmu-
tatójaként ez a könyv a Star Wars galaxis új karak-
tereit , járműveit és helyszíneit tárja az olvasók 
elé. Megismerheted Snoke legfőbb vezér halálos 
Praetorianus Gárdáját, Luke szigetének furcsa élővilá-
gát és az első jeditemplom titkait is.

Star Wars – Az utolsó jedik 
Kézikönyv és makett

Csatlakozz Kylo Rennel a sötét oldalhoz, és tudj meg 
többet a Star Wars – Az utolsó jedikben megjelenő 
csillagvadászáról! E kézikönyv segítségével megis-
merheted a legújabb mozifilm szereplőit és járműveit, 
találkozhatsz kedvenc hőseiddel, és még a saját TIE-
lopakodódat is megépítheted!

Star Wars – Az utolsó jedik 
Fantasztikus keresztmetszetek

Tizenhárom fantasztikus keresztmetszet mutatja be 
a Star Wars: Az utolsó jedik járműveit. A részletgaz-
dag képeken és átfogó leírásokon keresztül megis-
merheted a Star Wars univerzum legújabb gépeit, köz-
tük a Raddust, Organa tábornok zászlóshajóját és az 
Ellenállás büszkeségét, a hátborzongató AT–M6 csata-
lépegetőt vagy a fényűző Libertine-t.

Star Wars – Az utolsó jedik 
A galaxis hősei

Csatlakozz hőseinkhez, akik az Első Rend elől mene-
külnek! Találkozz a bátor Rose-zal, aki Finn oldalán 
indul veszélyes küldetésre, és tanuld meg használni az 
Erőt Rey-jel együtt!



Kezdetét vette az adventi időszak, és 
ezzel legtöbbünk életében átveszi a 
főszerepet a karácsonyra való felké-
szülés, melyet a legelfoglaltabbaknak is 
illik legalább a hétvégék erejéig „komo-
lyan venni”. Nem, nem azért, mert így 
kell. Sokkal inkább azért, mert így jó. 
Különösen, ha valaha feltettük magunk-
nak a következő kérdéseknek akár csak 
egyikét is: Miért rohanok állandóan? 

Figyelek eléggé a környezetemre? Adok 
elég időt magamnak? Élvezem azt, ami 
éppen történik velem?

Kapcsolj hyggébe!
Sokak számára talán már ismerős az 
utóbbi években egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvendő ún. hyggézés, mely 
a skandinávok, köztük is elsősorban a 

dánok „találmánya”. A kifejezés amolyan 
eszményi állapotot takar, amikor tökéletes 
nyugalomban, biztonságban, lelki béké-
ben vagyunk. Ilyenkor semmiféle felka-
varó, zavaró dolog nem zökkent ki minket 
az egyensúlyi állapotunkból, csak léte-
zünk, boldogan. A kanapén egy könyvvel, 
a kádban relaxálva, a nappaliban szalon-
cukrokat csomagolva, vagy akár a kará-
csonyi sütik készítése közben. Képesek 

vagyunk elfelejteni a jövőt és a múltat: 
csak az itt és most létezik, saját magunk, 
vagy azok, akikkel szeretünk együtt lenni.  
A recept egyszerűnek tűnik, mert tény-
leg az, épp csak egy kis szemléletvál-
tás szükséges hozzá! Hiszen annyi apró 
boldogságforrást találhatunk a napjaink-
ban: elfoghat a jó érzés, amikor frissen 
húzott ágyneműbe bújunk, vagy tiszta, 
illatos függönyöket teszünk fel. Ott van a 
boldogság a pénteki hazaérkezésben is, 
kikapcsol és feltölt, ha egy sötét, hideg, 
nehéz napra rácsukhatjuk otthonunk ajta-
ját. De napi boldogságadagunkat meg-
lelhetjük egy baráti ebéd során is, csak 
szánjunk rá időt. Ezekért a mikrokikapcso-
lódásokért sosem kell messzire mennünk, 
csodálatos erejük pedig pont ebben rejlik. 
Kezdjük el figyelni őket, és fordítsunk gon-
dot a megtalálásukra.

Lassulj le, karácsony van!
Advent idején, segítendő az ünnepre han-
golódást, egyszersmind annak részeként, 
a vasárnaponkénti gyertyagyújtásra tekint-
sünk olyan apró békeszigetként, melynek 

idejére félretesszük a heti feszültséget. 
Amikor tudatosan átkapcsolunk, akár 
élvezhetjük is azokat a dolgokat, ame-
lyek máskor bosszúságot okoznak. Hogy 
korán sötétedik, hogy az esték már csípő-
sen hidegek, hogy fúj a szél és valami min-
dig esik – de mennyire jó ilyenkor a meleg 
szobában, gyertyafénynél, félhomályban 
beszélgetni, szeretteink körében tervez-
getni az ünnepi menetrendet: hogy ki mit 
készít, süt-főz majd, hogy mikor, melyik 
rokonnál gyűlünk össze, hogy mivel lepjük 
meg egymást… Elvégre ezekért a pillana-
tokért van értelmük az ünnepeknek. Adjuk 
hát meg nekik az őket megillető időt!
A hygge által oly fontosnak tartott „én 
időmből” a vágyott év végi lelassulás-
ban „mi időnk” lesz. Sokat segíthet a 
karácsony lényegének megélésében, 
ha elengedjük a tökéletességre való 
törekvést; a meghittséget nem feltét-
lenül a makulátlanul tiszta, gyűrődé-
sektől mentes, élére állított otthonban 
leljük meg. A lakás legyen élhető és 
kényelmes, de semmi esetre se hason-
lítson múzeumra. Sugározza azt, hogy 
élünk benne, használjuk, szeretjük. Ízlés 

dolga, ki milyen enteriőrben érzi jól 
magát, de ha lehet hinni a dán „boldog-
ságreceptnek”, a letisztult, természetes 
anyagok, a natúr, nyugtató tónusú szí-
nek jó hatással vannak a lelkünkre. Ha 
van kandallónk, tegyük az estéink fősze-
replőjévé! Gyújtsunk gyertyákat, ameny-
nyit csak jól esik, és párologtassunk illó-
olajat: a különféle aromák bizonyítottan 

Éld meg az ünnepet!
Karácsony közeledtével évről évre eltervezzük a tökéletes ünnepet. Az álmokból 

azonban többnyire csak a rohanás, a kapkodás marad. Sebaj, idén sikerülhet! Hogy 
így legyen, egy bizonyítottan boldog nemzet, a dánok módszereit hívjuk segítségül.

Sokat segíthet a karácsony 
lényegének megélésében,  
ha elengedjük a tökéletességre 
való törekvést.

Lepd meg szeretteid  
a MOL csokoládés-
mandulás karácsonyi 
muffinjával!
Az ünnepi készülődéshez  
a sütit mi adjuk. Keresd a limi-
tált kiadású muffinokat a kijelölt 
MOL-töltőállomásokon!

349 Ft-tól
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képesek megváltoztatni a hangulatun-
kat, segítségükkel pedig akár kedves 
emlékekhez kötődő illatokat is kikever-
hetünk. Nyugtató hatású például a ber-
gamott, a boróka, a ciprus, a fenyő, a 
kakukkfű, a római kamilla, a muskotály-
zsálya, a tömjén és az ylang-ylang is.

Család = biztonság = nyugalom
Ahhoz, hogy ki tudjunk kapcsolni, hogy 
lelkünk megnyugodhasson, bizonyított 
tény, hogy biztonságérzetre van szük-
ségünk. A fentieken túl ezt az érzetet 
pihe-puha pokrócokkal erősíthetjük.  
A legtökéletesebb mikroklíma egy 
hűvös téli estén csakis a takaró alatt 
lehet. Birkagyapjú, vastag kötött takaró, 
vagy néhány szép szőttes – tartsunk ott-
hon annyit, amennyiből a barátainknak 
is tudunk adni, ha jönnek. 
Fogadjuk meg a jótanácsot, és család-
anyaként se ácsorogjuk végig a konyhá-
ban az ünnepeket. Ne hagyjuk, hogy a 
tennivalók a meghittség fölé bokrosod-
janak. Osszuk fel a feladatokat: a közös 
főzés jó móka, és nem baj, ha nem 
ér Michelin-csillagot az a karácsonyi 
pulyka! Amint megérezzük az „együtt” 
erejét, magunk is gyorsan belátjuk majd, 
mennyivel nagyobb eredmény szeret-
teinkkel együtt létrehozni valamit, mint 

egyedül, versenyt futva az idővel, tel-
jesítőképességünk határait feszegetve 
tökéleteset alkotni. 
Ha pedig egyszer sikerült átlépni ezt a 
korlátot, már csak rajtunk múlik, milyen 
aktív vagy épp passzív formáit választjuk 
a kikapcsolódásunkat is szolgáló ünnepi 
készülődésnek. Elengedve a virtuá-
lis valóságot, képeslapokat írunk, kará-
csonyi filmeket nézünk, egy forralt bor 
gyorsan illanó melege mellett, vásár-
ról vásárra járva keresünk apró figyel-
mességeket szeretteinknek, puncs-
kortyolgatós süteménysütésre vagy 
DIY-ajándékkészítésre csábítjuk át leg-
kedvesebb barátainkat…? Teljesen mind-
egy, csak figyeljünk rá, hogy ott és akkor 
arra koncentráljunk, és annak örüljünk, 
ami éppen történik velünk, tudatosan 
lezárva és elengedve mindazt, amin az 
év 11 hónapjában idegeskedhetünk.

Szeretetbefőtt: minden 
napra egy kedvesség 
Aranyozd be a napjait valakinek, 
aki közel áll hozzád!
Hozzávalók:
•   1 db befőttesüveg
•   30 cm szalag
•   pillanatragasztó
•   papír, olló, színes cérna, tollak
A papírdarabokra írjunk fel 
egy-egy okot, miért szeret-
jük a megajándékozott sze-
mélyt. Csavarjuk fel őket, kössük 
meg kis cérnával, és tömjünk 
meg velük egy üveget. A tete-
jét díszítsük textilekkel, szala-
gokkal. Az üzenetekből naponta 
csak egyet szabad felbontani!

Nyugalomdoboz
Az ünnepek közeledtével jó hír, 
hogy a béke és a boldogság „ins-
tant is elérhető”, csak egy meg-
felelő méretű doboz kell hozzá. 
Készítsünk személyre sza-
bott, kedves kis hygge dobozt. 
Ami nem maradhat ki belőle: 
egy puha takaró, illatgyertya és 
meleg zokni. Anyukáknak, barát-
nőknek rejtsünk a dobozba saját 
készítésű lekvárt, bonbont vagy 
különféle luxuskencéket, az erő-
sebb nem képviselői pedig kap-
hatnak például egyedi fűszersót 
kedvenc fűszereikkel. Próbáljuk 
minél személyesebbé tenni a 
csomagot, könyvet, kedvenc illa-
tokat, kis üzeneteket beleszőve.

Figyeljünk rá, hogy 
ott és akkor arra 
koncentráljunk, és 
annak örüljünk, ami 
éppen történik velünk, 
tudatosan lezárva és 
elengedve mindazt, amin 
az év 11 hónapjában 
idegeskedhetünk.

Adventi hetek  
Szegeden

Az ünnepek közeledtével érdemes végigjárni hazánk nagyvárosait, 
köztük elsőként és kötelezően Szegedet, ahol decemberben 

minden napra jut élmény, program, látnivaló.

Magyarország egyik legszerethetőbb városában az 
adventi időszak is különleges és egyedi, hiszen a 
Szegedi Karácsonyi Hetek alkalmával a Széchenyi, 
a Dóm és a Dugonics tér is felpezsdül, november 
24-től egészen szentestéig. A legkisebbeket a város-
ban első ízben Bogyó és Babóca-kiállítás várja, de 
elbújhatnak Dél-Magyarország legnagyobb szalma- 
labirintusában is. A nagyobbakat jégszobrász-látvány-
show, kézműves adventi vásár, a Fogadalmi Templom 
falára vetített fényfestés és a Szegedi Téli Játékok virtu-
ális sportbajnoksága kápráztatja el. Felsorolni is nehéz a 
sok programot, a teljes kínálatért érdemes ellátogatni az 
ünnepi hetek közösségi oldalára:

 szegedikaracsony

Színpadi kavalkád
Szegeden természetesen az év utolsó hónapja sem 
telhet el színházi és zenei programok nélkül. Az IH 
Rendezvényközpontban a Quimby, a Besh o droM és 
Szentpéteri Csilla muzsikájára lazulhatunk el, a színházi 
előadásra vágyók pedig Ray Cooney A miniszter félre-
lép című fergeteges bohózatán és Udvaros Dorottya 
estjén szórakozhatnak. A Szegedi Nemzeti Színház is 

különleges produkciókkal készül az ünnepre, a L’art 
pour l’art Társulat és Pindroch Csaba önálló estje mel-
lett fellép a 100 Tagú Cigányzenekar is.
Bővebben: www.szegedtourism.hu

Bébioroszlán karácsonya
A Szegedi Vadaspark egész évben a város egyik leg-
kedveltebb családi programhelyszíne, ám úgy alakult, 
hogy ezt a karácsonyt egy igen ritkán látható cukiság 
teszi igazán emlékezetessé. Az öt évvel ezelőtt a parkba 
érkezett oroszlánpár, Nadja és Timba kicsinye október 
végén jött a világra, aki nemcsak arról nevezetes, hogy 
az első itt született oroszlánbébi, de szüleihez hason-
lóan fehér színű bundában pompázik. Decembertől már 
a látogatók is találkozhatnak vele.
Bővebben: www.zooszeged.hu

Adventi séták a fényben
Képeket nézegetve sokszor tekintünk ábrándozva 
távoli városok karácsonyi fényeire, holott a hamisítat-
lan, meghitt és fenséges adventi hangulatot Szeged is 
nap mint nap elénk tárja. Szervezett séták alkalmával, 
melyek december 2-án, 9-én és 16-án, délután öt órakor 
indulnak a Dugonics téri Tourinform irodától, átadhat-
juk magunkat az ünnepi varázslatnak. Szívjuk magunkba 
együtt a karácsonyi kavalkádban a forralt bor és a sült 
gesztenye illatát, vesszünk el a különleges fényekbe 
öltözött belváros esti hangulatában!
www.szegedtourism.hu

Promóció

életmód
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Karácsonyozz velünk!
A legmenőbb újdonságok a család aprajának és néhány ínyencség  

a felnőtteknek. Töltőállomásaink idén is változatos ajándékötletekkel 
készülnek az ünnepekre.

10582 Ft/l

1. 9900 Ft • 2. 2699 Ft • 3. 6990 Ft • 4. 6990 Ft  
• 5. Ajándék joystickkel, Just Dance '18 és Forza Horizon 3 játékokkal 99 990 Ft  

• 6. Fém díszdobozban, 4299 Ft (8598 Ft/l) • 7. 1799 Ft (10 582 Ft/kg) • 8. 23 990 Ft helyett 5 matrica + 14 990 Ft  
9. 4399 Ft (2933 Ft/l) • 10. 3290 Ft helyett 5 matrica + 1490 Ft  

• 11. 7490 Ft helyett 5 matrica + 400 Multipont + 2490 Ft • 12. 3000 Ft (minimális feltöltési érték)

2. Ferdinánd 
plüssfigurák

1. Darth Vader 
és Rohamosztagos 

ébresztőóra

3. Darth Vader 
karóra

5. xBox One S 
500 GB

4. Friends Olivia 
karóra

6. Unicum és 
Unicum szilva 
(0,5 l) 

7. Stühmer 
szaloncukor (170 g)

9. Sauska Cuvée & 
Rosé borcsomag

8. Akkus csavarhúzó, 
10.8 V

10. csavarhúzókészlet

11. Karabineres 
multiszerszám

12. MOL Group Gift 
ajándékkártya

A választék töltőállomásonként eltérő lehet, az ajánlatok az adott hónapban, illetve a készlet erejéig érvényesek.

MOL-shop
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„Gyógyszert nem írunk fel, ám a szomorú lelket per-
cek alatt meggyógyítjuk” – foglalja össze tevékeny-
ségük esszenciáját Szilárd, akinek kifejezetten jól áll a 
piros labda az orrán. „Színészként ez egy igazi kihívás, 
hiszen nem a nagy nyilvánosságnak szól az előadás, 
hanem olyan intim pillanatok sora, melyek a beteg 
gyermek és a bohócdoktorok között jönnek létre.”
A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség 
Szeretetszolgálatáért Alapítvány vasi megyeszékhe-
lyen is működő küldetéshez roppant érzékenységre 
és nyitottságra van szükség, ahol a sokszor szív-
szorító kórházi szituációkat is vidáman kell kezelni. 
Ahogy Szilárd mondja: „Ha egy bohócdoktor elkezd 
dolgozni, akkor csinálja rendesen!” 
A kis betegek nagyon várják a jókedvhozókat, a terá-
pia egyik meghatározó eleme, hogy a gyerekek hétről 
hétre ugyanazokkal az arcokkal találkozzanak. „Öt-tíz 
percet töltünk egy-egy gyermek mellett, ez idő alatt 
az a feladatunk, hogy feledtessük velük a betegség 
és a kórház okozta nyűgöket, kizökkentsük őket a sok 
megpróbáltatás okozta rossz kedvből és szomorúság-
ból. A legfontosabb ugyanis az, hogy a lélek egész-
séges maradjon.”
Hogy mi a bohócdoktorok titka? „A bohóc egy elő-
ítéletektől mentes figura. Olyan, mint egy fehér felü-
let, rögtön visszatükrözi, amit a kis páciens érez. Ha  
a gyermek megijed, ő is megijed, ha nevet, ő is moso-
lyog. Neki nem jelent rosszat a kórház, a köpeny és  
a betegség. Olyan ártatlansága van, amivel csak gyó-
gyítani lehet” – mondja Szilárd. A feladattal járó lelki 
terhet, a megpróbáltatásokat persze nem mindig 
könnyű feldolgozni. „Természetesen vannak nehéz 
pillanatok, ám mi ezeket is bohócként éljük meg.  
A negatívumot azért tudom elviselni, mert bohócdok-
torként kapom.”

Számít a mosoly

Vass Szilárd
——
Foglalkozása: színművész, a Dr. Bohóc 
Mosolyszolgálat művészeti vezetője
Küldetése: játékkal és nevetéssel gyógyítani
A MOL Gyermekgyógyító Program által 
támogatott misszió.

Dr. Sziszi, azaz Vass Szilárd színművész, a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat 
művészeti vezetője tizenhat éve úgy döntött, szabadidejében azzal 

gyógyít, amihez a legjobban ért: játékkal.

példakép
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ANTI FR E E ZE

-40°C

ÚJ ILLATOKKAL!

MEGÉRKEZETT 
A SZÉLVÉDŐMOSÓK  ÚJ 
GENERÁCIÓJA
ÚJ EVOX SZÉLVÉDŐMOSÓ CSALÁD FRISS 
 CITRUSOS ÉS A BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK 
 ILLATÁVAL - EXTRA JÉGOLDÓ ADALÉKKAL.

MOL_EVOX_A4_FRESH.indd   1 2017. 10. 16.   11:36:10



Régi-új ízek karácsonyra
Ha idén kipróbálnánk valami újat, de szeretnénk, ha a hagyományos  
ízek is megjelennének az ünnepi asztalon, keresve sem találhatnánk 

jobbat a rovatunkban ajánlott fogásoknál.

Marhagolyók kéksajtos 
paszternákpürével

Húsgolyók
•  500 g darált marhahús
•  1 közepes fej vöröshagyma
•  2 gerezd fokhagyma
•  4-5 cm, ujjnyi vastag friss gyömbér
•  só, frissen őrölt bors
•  koriander, petrezselyemzöld
•  1 evőkanál olívaolaj
Paszternákpüré
•  700 g paszternák vagy 

petrezselyemgyökér 
•  40 g kéksajt
•  2 szál friss kakukkfű
•  2 evőkanál vaj
•  só
Díszítés
•  1-1 szál sárgarépa és 

petrezselyemgyökér
•  100 g édeskáposzta
•  3 evőkanál balzsamecet

A húst keverjük össze az apró kockákra vágott 
hagymával, a zúzott fokhagymával és a reszelt 
gyömbérrel, majd adjuk hozzá a fűszereket. 
Formázzunk falatnyi golyókat a masszából, és 
tegyük olajjal kikent jénai tálba. Előmelegített 
sütőben, 200 °C-on, 20–25 perc alatt süssük 
ropogósra. Közben a petrezselyemgyökeret és 
a paszternákot főzzük puhára a püréhez, majd 
szűrjük le, de hagyjunk rajta 1-2 decit a főző-
léből. Forgassuk bele a sajtot és a kakukkfű 
leveleit, adjuk hozzá a vajat, végül kézi mixer-
rel pürésítsük. Tálaláskor díszítsük vékony csí-
kokra vágott sárgarépával, petrezselyem-
gyökérrel és reszelt káposztával, melyeket 
előzőleg átforgattunk egy kis balzsamecetben.

Körtés 
zellerkrémleves

Hozzávalók: 
•  1 db zellergumó
•  1 db érett körte
•  1 evőkanálnyi vaj
•  1,5 liter zöldségalaplé
•  200 ml tejszín
•  só, darált bors, csipetnyi 

őrölt szerecsendió
•  csillagánizs, csillaggyü-

mölcs (karambola)

Forrósítsuk fel egy fazékban a 
vajat, tegyük bele a meghámozott 
és falatnyi darabokra felvágott zel-
lert. Közepes lángon addig párol-
juk, míg a zellerdarabok szélei 
elkezdenek pirulni. Tegyük hozzá 
a meghámozott, kimagozott és 
feldarabolt körtét, majd öntsük fel 
az alaplével. Fűszerezzük darált 

borssal, szerecsendióval és íze-
sítsük sóval. Közepes lángon 
főzzük húsz percig, utána kézi 
mixerrel pürésítsük. Tegyük gaz-
dagabbá a tejszínnel, és forral-
juk jól össze. Tálaljuk kis tálkák-
ban, dekoráljuk az ünnephez illő 
csillagánizzsal és egy-egy szelet 
csillaggyümölccsel.

gasztro
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Ropogós pulykasült

Hozzávalók: 
•  1 db kisebb méretű egész pulyka
•  2 evőkanál só, bors
•  fél evőkanál kakukkfű
•  50 g vaj

Szép, fiatal, formás pulykát válasszunk, 
majd mossuk meg és töröljük szárazra 
papírtörlővel. Dörzsöljük meg kívül-belül 
előbb sóval, borssal, majd a kakukkfűvel 
áttört fűszervajjal. A lábát kössük össze 
húscérnával vagy tűzzük össze hústű-
vel. A hús sütéséhez félkilónként húsz 
percet számoljunk, 180 °C-on kezdjük 
el sütni az első órában, majd vegyük 
vissza a hőmérsékletet 150-160 fokra. 
Sütés közben gyakran ellenőrizzük, és 
locsolgassuk gondosan a szaftjával. Ha 
illatozni kezd, szúrjuk meg hústűvel, így 
megtudjuk, elég puha-e már. Ahhoz, 
hogy ropogós legyen a bőre, az utolsó 
óra első felében emeljük a hőmérsék-
letet 220 °C-ra, majd az utolsó félórára 
ismét vissza 180 °C-ra.

Hozzávalók: 
Körtekompót
•  8 db félkemény körte
•  500 ml száraz fehérbor
•  100 g barna cukor
•  2 evőkanál akácméz
•  szegfűszeg, szegfűbors, fahéj 

– ízlés szerint
Mascarpone krém
•  250 g mascarpone
•  4 evőkanál cukor
•  2 csomag vaníliás cukor
•  fél dl habtejszín
•  1 kis csokor menta
•  1 ujjnyi friss gyömbér
•  1 evőkanál citromlé
•  1 kis fej homoki szarvasgomba
•  mentalevelek

A körtéket mossuk meg és vágjuk 
hosszában négyfelé, magházukat 
távolítsuk el. Tegyük lábasba, adjuk 
hozzá a bort, a fűszereket, a cukrot 

és keverjük el. Öntsük fel vízzel, hogy 
teljesen ellepje, majd kezdjük köze-
pes lángon melegíteni. Forrástól szá-
mítva 8–10 percig főzzük, utána a 
tűzről levéve hagyjuk állni fél óráig. 
Szedjük ki egy szép tálba, szűrjük rá 
a levét, csorgassunk rá mézet, majd 
tegyük a hűtőbe. Közben készítsük el 
a mascarpone krémet: a menta levél-
kéit csipkedjük le a száráról, és egy 
mozsárban törjük egyneműre a vaní-
liás cukorral. Reszeljünk hozzá egy-
ujjnyi friss gyömbért, ezzel is dol-
gozzuk össze, majd adjuk hozzá a 
citromlevet. Egy tálba öntsük össze 
a tejszínt és a mascarponét, majd 
keverjük össze a mentás-gyömbé-
res péppel. Tegyük fagyasztóba 
10 percre, hogy megdermedjen. 
Adagoljuk a körtéstálra, vagy szed-
jük poharakba rétegezve. Reszeljünk 
rá egy kevés homoki szarvasgombát, 
végül díszítsük mentalevelekkel.

Gyömbéres-mascarponés körtedesszert

gasztro
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1990 Ft

¦  80 perc 
lebeszélhetőség minden 
belföldi irányba

¦  1 GB adatforgalom 
belföldi mobilinternetezéshez

¦  365 nap 
rendelkezésre állási idő

HASZNÁLD
SZABADON!

Részletek a kijelölt MOL töltőállomásokon
és a www.mol.hu weboldalon.
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A csendes éj után

Gárdony, Velencei-tó

Szilveszteri Pezsgőfutás
December 31.

Szabadtéri futással búcsúztatni az óesz-
tendőt? A nem annyira új ötlet olyan 
sikeres, hogy idén immár 33. alka-
lommal rendezik meg a Szilveszteri 
Pezsgőfutást a Velencei-tó közvet-
len közelében. Idén újra a régi helyszí-
nen, az agárdi sportcentrumban talál-
koznak a sportos ünneplők, hogy részt 
vegyenek a tradicionális rendezvényen, 
és egy jóleső, közös futással tegye-
nek pontot az év végére. Nekik sportra 
vonatkozó fogadalmat már biztos nem 
kell tenniük 2018-ra.

Sopron, Szent György-templom

300 év karácsony
December 20.

Tudta, hogy Johann Pachelbel XVII. szá-
zadi német mestert a popzene kereszt-
apjának is nevezik, annyit koppintot-
ták már leghíresebb művét, az Ünnepi 
kánont? Ehhez hasonló érdekességekre 
is fény derül a Bach, Liszt és Csajkovszkij 
művein átívelő, a romantikától a cinque-
cento reneszánszáig számos korszakot 
megidéző, grandiózus templomi koncer-
ten. Az ünnepi este főszereplője Rákász 
Gergely koncertorgonista, aki 300 év 
karácsonyi zenéiből válogat.

Karácsony van, Stilton!

A gyerekek régi kedvence, Geronimo 
Stilton mulatságos karácsonyi történetei 
elevenednek meg az Alexandra Kiadó 
idei ünnepi újdonságának oldalain.  
A színes kalandok természetesen a meg-
szokott színvonalú rajzokkal kiegészítve 
garantálják a szórakozást a téli szünet-
ben a kisiskolásoknak, hiszen Stilton 
ezúttal is válogatott kalamajkákba keve-
redik, amelyekből persze a tanulságok 
levonásával kerül ki.

Budapest, BOK-csarnok

Álomutazó
December 26–30.

Miért álmodunk? Mire valók az álmok? 
Ezen kérdések megválaszolását helyezi 
középpontba a mesemusical, amely a 
tavaly sikeresen futott A játékkészítő 
után ismét sztárokat felvonultatva, a 
Broadway-re jellemző látványvilággal 
és színpadi show-val várja a családokat. 
A koreográfiát Juronics Tamás, a vizuá-
lis rendezést Herendi Gábor jegyzi, a fül-
bemászó dallamokért pedig Rakonczai 
Viktor és Orbán Tamás felel.

Országosan 

Ferdinánd
December 21-től a mozikban

A karácsony a családok időszaka a 
mozikban, az elvont művészfilmek rajon-
gói nem ilyenkor ülnek be a nézőtérre. A 
Ferdinánd című amerikai animációs film 
is igazán kellemes szórakozásnak ígér-
kezik kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
Címszereplője egy aranyszívű, hatalmas 
termetű bika, akit egy félreértés folytán 
veszélyessé nyilvánítanak és elvisznek 
otthonából. Ő ebbe persze nem nyug-
szik bele: hazaszökése számos fergete-
ges poén forrása lesz.

A karácsony elsősorban a családról szól, ám ahogy közeledik a szilveszter, 
valahogy az ember „mehetnéke” is megjön – jó hír, hogy bőven lesz mivel 

elfoglalni magunkat.
Tankcsapda  
koncert-DVD

Ha ott voltál a zenekar idei 
Arena-koncertjén, akkor azért, 

ha nem, akkor pedig azért. 
A karácsonyi ajándéknak sem 

utolsó, koncertfilmet tartalmazó 
lemez kizárólag a MOL-kutakon 
kapható, december közepétől.

990 Ft

A cd-k ára egységesen:

990 Ft

Ocho Macho: Dönts!

Groovehouse: 6

Belga: Csumpa

CD-k utazáshoz,  
melyeket csak nálunk  

vásárolhatsz meg

Keresd a kijelölt MOL- 
töltő állomásokon!

kultúra
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Örömmámor
Babos Tímea párosban 
világbajnok

A MOL-támogatott Babos Tímea 
és a cseh Andrea Hlavackova 
nyerte a szingapúri tenisz WTA-
világbajnokság páros versenyét. 
Párosuk a fináléban 4:6, 6:4, 10:5-re 
legyőzte a Kiki Bertens és Johanna 
Larsson alkotta holland–svéd duót. 
A 24 esztendős Babos harmad-
szor szerepelt a vb-n, és a magya-
rok között elsőként jutott be már 
az elődöntőbe is. „Nagyon-nagyon 
boldog vagyok a döntő és a győze-
lem miatt! Hihetetlen élmény, elké-
pesztő dolog, hogy ez megtörtént. 
Büszke vagyok és örülök, remélem, 
hogy még sok ilyen csúcspont lesz 
a pályafutásom során! Szerintem 
a sírból hoztuk vissza a mérkő-
zést…” – nyilatkozta Babos Tímea 
a honlapján.

Arany az utolsó napon is
Második helyen zárta a Világkupát Hosszú Katinka

Hosszú Katinka, a MOL-csapat háromszoros olimpiai bajnok úszónője a FINA 
Világkupa utolsó, zárószakaszán is remekelt, 400 vegyesen aranyat, 200 gyor-
son bronzérmet szerzett. A három állomáson (Peking, Tokió, Szingapúr) összesen 
11 érmet, köztük 7 aranyat szerzett. Az összesen nyolc országban megrendezett 
versenysorozatot Katinka összetettben végül a második helyen zárta a svéd Sarah 
Sjöström mögött. Hosszú számára az idény viszont még nem ért véget, decem-
ber 13–17. között a Koppenhágában megrendezésre kerülő rövidpályás Európa-
bajnokságon zárja az évet.

MOL-hírek

Sport és büszkeség
H I H E T E T L E N  E R E D M É N Y E K ,  B Ő V Ü L Ő  M O L- C S A L Á D

Szendviccsel ünnepeltek
Új klubcsapatokat támogat a MOL

A MOL ettől az évtől már öt eredmé-
nyes és közkedvelt klubcsapatot támo-
gat. A szponzorált sportegyesületek leg-
népszerűbb játékosai ennek apropóján, 
a szendvics világnapján közösen készítet-
ték el kedvenc útravalóikat. A MOL külde-
tésének tekinti a sport és a tehetséges 
versenyzők felkarolását, így az egyéni 
sportolókon túl október végétől már ötre 
bővült a MOL által támogatott klubcsa-
patok köre: a MOL-Pick Szeged kézilab-
dacsapat, a Videoton FC, a Szolnoki Olaj 
Kosárlabda Klub és a Szolnoki Vízilabda 
SC mellett a Fehérvár AV 19 jégkorong-
csapat szponzora is a MOL.

Világcsúcs Újdelhiből
Aranyérmes a MOL-támogatott junior 
sportlövő

Péni István, a MOL Tehetségtámogató Program 
20 éves sportolója kettős juniorvilágcsúccsal 
nyerte meg a férfi légpuskások versenyét az 
Újdelhiben lezajlott sportlövő világkupadöntő-
ben. A szezon kilenc legjobb légpuskását fel-
vonultató viadalon Péni két számban indulva 
szerzett aranyat és bronzérmet. Eredményeivel 
a még éppen juniorkorú versenyző a felnőtt 
világranglista élére került. 

Mitől értékes Roger Federer?
Médiatréning a MOL fiatal sportolóinak

Miért épít egy sportoló márkát, és miért lehet szüksége mene-
dzserre? Hogyan kommunikálnak a legnagyobb sportsz-
tárok, például Roger Federer, Usain Bolt vagy Christiano 
Ronaldo? Hogyan tudsz egy stúdióbeszélgetésre felkészülni 
és sikeres interjút adni? – ezekre a kérdésekre keresték a 
választ a sport területén tapasztalt médiaszakemberek a MOL 
Tehetségtámogató Program fiatal sportolói számára tartott 
médiaképzésen. A tréning célja az utánpótláskorú versenyzők 
médiaszereplésre, magabiztos nyilatkozatokra való felkészítése, 
valamint saját sportolói márkájuk tudatos kialakítása.

Ne hagyjuk veszni  
a multipontokat!
Év végéig még a 2015-ös pon-
tok is beválthatók

2017. december 31-én járnak le 
a 2015-ben gyűjtött multipontok, 
ezért minden kártyatulajdonos-
nak érdemes mihamarabb lekér-
dezni az egyenlegét, amit a www.
multipont.hu oldalon bárki könnyen 
megtehet, vagy az ügyfélszolgálat 
segítségével ellenőrizhet. Ezenfelül 
azok, akik feliratkoztak a Multipont 
hírlevelére, abból is értesülhetnek 
aktuális egyenlegükről. Ne hagyjuk 
veszni a pontokat, hiszen a közelgő 
karácsony remek alkalom arra, hogy 
ajándékokra váltsuk őket!
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!



Kesztyűs 
jégkaparó
–100 FT

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható 
és a kupon csak 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: 2017. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Naturtex  
termékek
többféle 

–200 FT

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



A kupon 200 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal 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: 2017. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Mézeskalács latte  
csokis tekerccsel
–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a temékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre a két megjelölt termék vásárolható 
és a kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más 
kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2017. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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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 a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal 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: 2017. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Raffaello 
150 g 

–300 FT

A termék 
vásárlása 
esetén 300 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.

A kupon 300 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal 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: 2017. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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KUPON- 
AKCIÓ!

1. Mogyi Caramoon 
(70 g, többféle, 4557 Ft/kg)

319 Ft/db
——

2. Bounty, Mars, Snickers, Twix 
(57 g, 51 g, 50 g, 50 g, többféle,  
3842 Ft/kg, 4294 Ft/kg, 4380  Ft/kg)

219 Ft/db
——

3. Corny Big müzliszelet
(40 g és 50 g, többféle, 5475 és 4380 Ft/kg)
2 db vásárlása esetén

219 Ft/db

4. Coca-Cola, Fanta
(2 ×  1,75 l, többféle, 200 Ft/l)

699 Ft/csomag 
——

5. Szentkirályi ásványvíz
(1,5 l, többféle, 86 Ft/l)
6 db vásárlása esetén

129 Ft/db  
——

6. Red Bull energiaital
(0,25 l, többféle, 1716 Ft/l)
2 db vásárlása esetén

429 Ft/db

7. 2+1 Pöttyös akció!
Vásárolj 2 db Pöttyös terméket*, és egy 
harmadikat ajándékba adunk! 
*A termékek közül a legalacsonyabb 

fogyasztói árút adjuk ajándékba! 
——

8. Pringles chips
(160 g és 165 g, többféle,  
5806 Ft/kg, 5630 Ft/kg)
30 MULTIPONT BEVÁLTÁSA ESETÉN

899 Ft/db
——

9. PICKSTICK
(60 g, többféle, 4983 Ft/kg)

299 Ft/db

1

2

4

75

6

8

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.

Készülj fel a télre!
Vásárold meg együtt kedvezményesen  
a 4 literes EVOX Winter Citrus Breeze  

–40 °C szélvédőmosót és a 0,5 literes EVOX 
Ice-spray jégoldó spray-t!

4868 Ft*  

3999 Ft
*Kiskereskedelmi alapár. Az akció 2017. november 
1-jétől december 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.

9
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MOL-akciók
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 KOS 03. 21. – 04. 20.

Ön már nyár óta gyűjtögeti a csa-
ládtagoknak szánt karácsonyi meg-
lepetéseket, így akár hátra is dőlhet 
decemberben.

 BIKA 04. 21. – 05. 20.

Energiáit talán túlzottan is leköti a kará-
csonyi ünnepeket megelőző készü-
lődés, de aztán mindig elérzékenyül, 
mikor összejön a család.

 IKREK 05. 21. – 06. 21.

Olyan helyre hívják szilveszterezni, 
ahova már régóta vágyik, ezért már 
nagyon várja az év utolsó éjszakáját.

 RÁK 06. 22. – 07. 22.

Az ön családjában nem a drága ajándé-
koké a főszerep a karácsonyfa fényénél, 
ezt a jó szokást az idén is megőrzik.

 OROSZLÁN 07. 23. – 08. 22.

Szorítson időt a pihenésre is az év végi 
hajtásban, a karácsonyi készülődés-
ben, különben kimerült lesz a meghitt 
pillanatokban!

 SZŰZ 08. 23. – 09. 22.

Úgy dönt, idén nem önhöz megy a csa-
lád apraja-nagyja, hanem ön kel útra 
karácsonykor. Új helyzet, új élmények.

 MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.

Síelni, pihenni vágyik, a hegyek közé 
menne, és erre lesz is lehetősége még 
ebben a hónapban. Óvatosan a lejtőn!

 SKORPIÓ 10. 23. – 11. 21.

Imádja az ünnepi díszkivilágítást, a kará-
csonyi vásárok forgatagát. Már csak egy 
kis hóesés hiányzik a tökéletes karácso-
nyi hangulathoz.

 NYILAS 11. 22. – 12. 21.

Ön inkább kötelességnek éli meg az ünne-
peket – így a karácsonyt is –, de az idén kel-
lemesen csalódik, remek hangulatban telik.

 BAK 12. 22. – 01. 20.

A hagyományos, plafonig érő kará-
csonyfás családi összejöveteleket ked-
veli. Szeretteivel idén is bőven lesz 
része meghitt pillanatokban.

 VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.

Télen is szeret utazni, decemberben is 
kilátásban van akár több remek út is, ám 
a karácsonyt mindig a családdal tölti.

 HALAK 02. 20. – 03. 20.

Ne fogadjon meg semmit szilvesz-
ter éjfélkor, úgysem tartja be. Önt nem 
lehet kontroll és korlátok közé szorítani. 
Legyen erre büszke!

Ábrahám Edit
1956. december 26.

Csányi Sándor
1975. december 19.

Brad Pitt
1963. december 18.

Jane Fonda
1937. december 21.

Derűs ünnepeket!
Nincs új a nap alatt, idén is a sokak által rajongással várt ünnepek 

zárják az évet, melyek, ha egy kicsit odafigyelünk, 2017-ben biztosan 
nem a stresszről fognak szólni.

horoszkóp
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RENDEZVÉNYED
ÉLETRE

AHOL A

KEL!

Budapest, X. ker. Kozma u. 3.
+361-260-1260 ; +3630 670 8590

www.silverkart.hu
gokart@silverkart.hu

NE KERESS TOVÁBB,  
ITT A TÖRZSHELYED NÁLUNK! 
Ez a SiLverKart Budapest, ahová bármikor jöhetsz a 
családoddal, barátaiddal! Sportosan elegáns csarnokunkban 
a legmodernebb gépekkel élhetitek át a gokart verseny 
izgalmát. Lazítsatok éttermünkben, ahol pénztárcabarát 
árakkal, és további játékokkal várunk Benneteket (bowling, 
biliárd, csocsó, darts, XBOX). Bízd ránk a családi eseményeket, 
baráti összejöveteleket!

silverkart_FRESH_A5.indd   1 2017. 11. 20.   17:06

LEGENDÁS AUTÓ, PÁRATLAN AJÁNLAT.
Tapasztald meg az egyedülálló Swift életérzést! Élvezetes vezethetősége, megnyerő formavilága és innovatív  
biztonsági megoldásai téged is meggyőznek. Érdeklődj a Suzuki márkakereskedésekben vagy a suzuki.hu-n!

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a Suzuki márkakereskedésekben. 
Suzuki Swift — üzemanyag-fogyasztás: 3,7-6,4 l/100 km, CO2-kibocsátás vegyes használat mellett: 90-114 g/km.  
A kép illusztráció, a változtatás jogát fenntartjuk. További részletek: www.suzuki.hu

suzuki_swift_kampany_december_Fresh_210x146_2.indd   2 2017. 11. 20.   15:46



Kérjük, hogy megfejtésed 2017. december 15-ig küldd be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (FRESH Magazin, 1016 Budapest, 
Lisznyai utca 38.), vagy elektronikus formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail-címre, hogy megnyerhesd a Tankcsapda Arena-koncert 
dvd-jét. Előző rejtvényünk megfejtése: „Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.” Kisorsolt megfejtőink, akik George 
R. R. Martin Álomdalok című könyvét nyerték: Varga Ferenc (Budapest), Czuppon Tibor (Budapest), Papp Sándorné (Miskolc), Csermely Csilla 
(Szeged), Féth Norbert (Nagynyárád).

A Tankcsapda  koncert-dvd-jét december közepétől meg is veheted a kije-lölt MOL-kutakon.

rejtvény
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Ssangyong Rexton G4 2.2 e-XDI 187 LE/420 Nm dízelmotor

Kapcsolható összkerékhajtás

3t vontatási kapacitás

Mercedes-Benz E-Tronic 7 fokozatú automata váltó

Intelligens vezetéstámogató rendszerek

5 vagy 7 üléses kivitel

www.rextonsuv.hu
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ÉBREDJ
AZ ERŐVEL!
VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN LEGO® ÓRÁKAT 
A KIJELÖLT MOL TÖLTŐÁLLOMÁSOKON!

9 900 Ft

LEGO, the LEGO logo, LEGENDS OF CHIMA, the Brick and Knob configurations and the Minifigure are trademarks and/or 
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BATMAN: TM & © DC Comics. © Warner Bros. Entertainment Inc. (s14)
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