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Kedves Olvasó!
A január az év egyik legunalmasabb, legnyomasztóbb 
hónapja – ismerős mondat, igaz? Persze a decemberi 
ünnepi forgatagot, a karácsony hangulatát, a nagy jövés-
menést, a várakozás izgalmait nehéz felül-
múlni, mi mégis szeretnénk bebizonyítani, 
hogy az év első hónapja is számtalan lehe-
tőséget tartogat. Az pedig csakis rajtunk 
múlik, milyen közérzettel telnek a napok. 
Jobbnál jobb téli programok várják ilyenkor 
az embert, a puha és csendes havas 
tájban tett kirándulások, a megnyug-
tató fehérségben való autózás ked-
venc síterepünk felé… ébresztő, ilyet 
szinte csak a január tud! Élvezzük 
ki a hónap kuriózumait, szürcsöl-
jük hozzá kedvenc forró italain-
kat, miközben egy hegytetőn, 
a napsütésben töltődünk fel 
energiával.  
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MOL-csoport
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Audi e-tron
Számos elektromos és hibrid tanulmány-
autót villantott az Audi az utóbbi évek-
ben, azonban még adósak egy széria-
modellel, amelyet bárki megvásárolhat, 
ha van rá pénze. Ez a helyzet már a gyár 
szerint sem tartható sokáig, ezért 2018-
ra beígérték az e-tron utcai változatát, 
amit 2020-ig további két elektromos 
négykarikás követ majd. A Q5-ös SUV-
nál valamivel nagyobbra ígért kocsi a 
tervek szerint ötven perc alatt teljesen 
feltölthető lesz.

2018-as Ízelítő

Év autója jelöltek
Hét modell – Alfa Romeo 
Stelvio, Audi A8, BMW 5, 
Citroën C3 Aircross, Kia Stinger, 
Seat Ibiza és Volvo XC40 – 
került be a 2018-as Év autója 
választás döntőjébe. A győztest 
márciusban, a Genfi 
Autószalonon hirdetik ki.

Növekszik a Renault
Noha a francia állami autógyár-
nak most sem megy rosszul, 
2022-re 40 százalékos növeke-
dést prognosztizálnak, és az 
elektromos modellek részese-
dését is növelni akarják.

Új Giulia-változat
Az Alfa Romeo Giulia motorkí-
nálatában hatalmas rés táton-
gott a 280 lóerős Veloce és az 
510 lovas QV kivitel között – 
ezt foltozza be idén a gyártó 
egy 350 lóerős, turbós 
négyhengeressel.

A Faraday esélye
A Tesla nagy riválisának szán-
ták az ígéretes Faraday villany-
autót, ám a fejlesztések után 
nem maradt pénz a gyártásra. 
Ezen segíthet idén a Tata, az 
indiai cég ugyanis bejelentke-
zett pénzdonornak.

röviden

BMW motorkerékpárok
Herald Krugel, a BMW Motorrad igaz-
gatótanácsának elnöke megerősí-
tette, hogy a bajor márka tizennégy új 
modellel készül a 2018-as esztendőre. 
Beszámolójában elmondta: az újdon-
ságok a különféle hajtásláncok széles 
körét fedik le, így valamennyi rajongó 
megtalálja majd a számára testhezálló 
BMW motorkerékpár-modellt.

Izgalmasnak ígérkezik az idei esztendő is az autós-motoros 
világban, a rajongók számos újdonság érkezését várják, amelyekről 

folyamatosan csepegtetik az előzeteseket.

Tesla Roadster
A villanyautózás emblematikus és megkerülhetetlen gyár-
tója most újabb nagy lépést jelentett be: a legelső Tesla 
modell típusnevét továbbvivő szupersport autót. Az ame-
rikai vállalat 2020-ra ígéri a gyártás beindítását, mi pedig 
addig is ámulhatunk a menetteljesítményeken: 2 mp-s sprint 
álló helyzetből 100 km/h-ra, 400 km/h-s végsebesség. 
Mindez – állítólag – 1000 kilométeres hatótávolság mellett. 

Aston Martin Vantage 
Bár az első autókat csak az év második 
felében kezdik kiszállítani, a 2018-ra terve-
zett darabszám már szinte teljesen elkelt 
az új Aston Martin Vantage típusból. Ez 
a brit márka első szériamodellje, amiben 
már az AMG-től átvett erőforrás dolgo-
zik: a 4,0 literes, V8-as, ikerturbós motor 
legnagyobb teljesítménye 510 LE, és 3,6 
mp-s gyorsulást tesz lehetővé 100 km/h-
ra. A végsebesség pedig 313 km/h.

McLaren Senna
A brit gyártó egy új csúcsmodellel jelentkezik, amit a 
háromszoros Forma–1 világbajnok Ayrton Sennáról nevez-
tek el. A McLaren eddigi legkeményebb utcai autóját  
4,0 literes, V8-as biturbó motor hajtja, melynek maximá-
lis teljesítménye 800 LE. A szénszálerősítésű-műanyag 
bőséges használatának köszönhetően mindez 1,2 ton-
nás önsúllyal párosul, így a végsebesség meghaladja  
a 320 km/h-t, míg 0-ról 100 km/h-ra 2,5 mp alatt gyorsul fel 
az 500 példányban készülő szupersportautó.

autós hírek
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2018-ban is érdemes f igyelem-
mel kísérni január 6–20. között  
a Dakart, melyen a Peugeot utoljára 
vesz részt. A csapat a legutóbbi két 
versenyt megnyerte, sőt tavaly hár-
mas Peugeot-győzelem született:  
a címvédő Peterhansel honfitársa-
ként Sébastien Loeb a második, Cyril 
Despres a harmadik helyen végzett.

A ralirajongók másik kedvence a 
World Rally Championship verseny-
sorozata, amely idén január 25–28-
án a Monte Carlo Rallyvel indul, majd  
a világ számos helyszínén végig-
söpörve, november 15–18-án zárul 
Ausztráliában.

Kihagyhatatlan szakmai és szóra-
koztató program február 23–25. 
között  a Budapest Motor Fesztivál, 
Magyarország meghatározó motoros 
szezonnyitója, idén is a Hungexpón.

A Genfi Autószalonon, a világ egyik 
legmeghatározóbb autós sereg-
szemléjén bemutatott újdonságok 
mindig fontosak és lebilincselőek. 
2018-ban március 6. és 18. között 
kerül rá sor, és Svájc nincs is olyan 
messze, ha kigurulnánk.

A balatonfüredi Tagore sétányon 
rendezett Concours d’Elegance 
veteránautó-szépségversenyre 
minden évben a világ számos tájá-
ról érkeznek a klasszikus csodák. 
Idén május 5–6-án lesznek láthatók 
a patinás darabok. 

A 19. Harley David son Open Road 
Festre június 6–10-ig várják a hami-
sítatlan életérzést képviselő gép-
csodák szerelmeseit Alsóörsön. 
A teljes program még nem ismert, 
az azonban biztos, hogy fellép az 
Alphaville!

Ide gurulunk az idén
Autós-motoros rendezvényekben, show-kban, izgalmas versenyekben 

2018 is bővelkedni fog, az alábbiakat érdemes felvésni a naptárba.

Biztos, ami biztos, a Forma–1 hazai 
futamát is beemeltük a listába, a 
Magyar Nagydíjra idén július 27–29. 
közt kerül sor a Hungaro ringen. 

Ha átugornánk Prágába egy jó pofa 
sörre, látogassunk el az autók szerel-
mesei körében legendás Prague Car 
Festivalra, a régió egyik legnagyobb 
benzingőzös rendezvényére szeptem-
ber 1–2. között! A ritka veterán autó-
csodáktól a legújabb szuperautókig, 
a formamodellektől a legmenőbben 
tuningolt versenygépekig minden fel-
vonul, amitől egy vérbeli autóbolond-
nak hevesebben dobog a szíve.

autós hírek
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Ssangyong Rexton G4 2.2 e-XDI 181 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

A képen látható autó illusztráció.
A műszaki adatok felszereltség függők. 

Kombinált üzemanyag fogyasztás: 6,4–10,4 (AT) l/100 km
CO2 kibocsátás (vegyes): 199–218 (AT) g/km

Rexton_Fresh_magazin_210x279mm_v1.indd   1 2017. 11. 30.   17:03



Ajánlott olaj
MOL Dynamic 
Gold Longlife 5W-30 

8999 Ft/db*

*Kiskereskedelmi alapár,  
mely töltőállomásonként eltérhet.

Háziasított sárkány
S S A N G Y O N G  R E X T O N  G 4

Az új Ssangyong Rexton a nagy méretű SUV-k szegmensébe is 
elhozza mindazt a jót, amiről a dél-koreai márka legutóbbi típusai 

mindenkit meggyőztek.

Furcsa, a magyar fül számára idegenül csengő 
név (ami állítólag ikersárkányt jelent), szokat-
lan, már-már megosztó formatervek, ugyanakkor 
bevált, sok esetben vásárolt technika és robusz-
tus megbízhatóság. Nem is olyan régen még így 
élt a Ssangyong a kollektív tudatban nálunk, illetve 
annyira nem is élt, hiszen különlegességként, fur-
csa egzotikumként tekintettünk az ős-Korandóra, 
a Mussóra vagy a némileg eklektikus Actyonra. 
Ám akiknek volt ilyen járgányuk, mintegy titkos 
klub elégedett tagjaiként szerették kicsit vad és 
zabolázatlan, de harciasan szolgáló sárkányukat.
Aztán, hasonlóan a többi dél-koreai gyártó-
hoz, a Ssangyong is felzárkózott az élvonalhoz, 
az utóbbi években immár formára is konform, 
magas minőségű, fejlett technikájú, jó ár-érték 
arányú modellekkel kezdték elárasztani a cross - 
overek piacát. És arra, hogy ezt milyen jól 
teszik, ékes példa a Rexton G4 is.

Teljes harci egységben
A márka zászlóshajójaként is értelmezhető Rexton 
G4 teljesen új fejlesztésű modell. Ez első ránézésre 
is látszik rajta, használat közben pedig igazán egy-
értelművé válik. Alapos munkával domesztikálták 
a hatalmas sárkányvasat a fejlesztők, hogy min-
denben megfeleljen a kategória elvárásainak.  

Motor  1 dízel

Lökettérfogat  2157 cm3

Max. teljesítmény 181 LE

Max. forgatónyomaték  400 Nm, 420 Nm

Méretek (H/Sz/M)  4850/1960/1825 mm

Tengelytáv  2865 mm

Csomagtartó  777-1977 liter

Váltómű  6 fokozatú manuális, 7 fokozatú automata

Max. sebesség  181-184 km/h

Gyári fogyasztás  6,4-10,4 l/100 km

A modell alapára  7 990 000 forint (ötüléses);  

 8 180 000 (hétüléses)

A kocsi masszív tömbje formás, könnyen befogad-
ható, divatos, kicsit emlékeztet a kategória legen-
dás nagyjaira, de ezzel nincs is semmi baj. Amiben 
továbbra sem engednek a márkánál, hogy a kom-
fortos, luxusautós menettulajdonságok oltárán 
nem áldozták fel a jó terepképességet, így egy 
minden helyzetben kiválóan használható futómű-
vet és hajtásláncot tettek le az asztalra.
Az autó orrában dolgozó dízelmotor a kíná-
lat egyetlen tagja, és minden rezdülésével azt 
támasztja alá, hogy nincs is szükség egyéb erő-
forrásokra, hiszen a 2,2 literes egység váltótól 
függően 181 lóereje és 400-420 Nm-es nyoma-
téka optimális a testes karosszéria mozgatásá-
hoz, és az összkerékhajtással is kiválóan kapasz-
kodik össze. A közvetlen befecskendezéses 
e-XDI LET (Low-end torque) motor természete-
sen tudja az Euro-6-os emissziós normákat. 

Megtalálsz a klubban
Miközben a Borg Warner által tervezett, kapcsol-
ható összkerékhajtás a három üzemmód bárme-
lyikében teszi a dolgát a hétsebességes, tanu-
lékony E-Tronic váltóval karöltve, a Ssangyong 
Rexton mind a hét utasa fejedelmi kényelemben 
utazhat. Na jó, természetesen a leghátsó sorban 
még egy ilyen hatalmas autóban sincs táncterem, 
ám ez a kocsi abba a szűk klubba tartozik, ahol 
hét „teljes értékű” felnőtt ember is elfér. A belső 
tér anyagai, minősége és felszereltsége nem hagy 
kívánnivalót maga után, ahogy a biztonsági fel-
szereltség sem. Automata vészfékező, sávváltás-
asszisztens, ütközésre figyelmeztető rendszer, a 
hátsó keresztirányú forgalmat figyelő berendezés 
és sok egyéb hasznos segítő vigyáz a bent ülőkre, 
akik akár ergonomikus, nappa steppelt bőrfote-
lekben is terpeszkedhetnek, a második sor ülése-
iben pedig akár maguk alá is fűthetnek.
A G4-es generációval tehát a Ssangyong Rexton 
megérkezett kategóriája élvonalába, az ikersárká-
nyok a barátaink lettek, de ha úgy hozza a szük-
ség, még mindig képesek a tűzokádásra is. 

autóteszt
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Az akár 1,5 millió forintos állami támogatásnak köszönhetően mára  
a megfizethető kategóriába léptek az elektromos kisautók, amelyek 

városi közegben nyújtanak igazi alternatívát. Városi villanycirkálók

Az itt bemutatott trió egyetlen olyan 
tagja, amelyik egy már meglévő 
típus, történetesen az up! átalakított 
változata. Az ülések alatt elhelyezett 
akkumulátorcsomagnak köszönhe-
tően az e-up! az elektromos meg-
hajtás ellenére ugyanazt a helykí-
nálatot nyújtja, mint a testvérmodell. 
Rövidebb távon négy felnőttnek is 
kényelemes, a csomagtér duplafe-
nekű, és lehajtott hátsó üléstámlák-
kal a rakfelület sík lesz. A váltókar-
nak itt is van B állása, ami ugyanúgy 
működik, mint a motorfék, miközben 
visszatölti a mozgási energiát az 
akkumulátorba. A magas vételárat a 
sokkal alacsonyabb működési költ-
ség kompenzálja, hiszen az „üzem-
anyag” mintegy harmadába kerül, 
és a jóval kevesebb számú alkat-
résznek köszönhetően a szervize-
lés is olcsóbb, mint egy belső égésű 
motorral szerelt autó esetében.

A méreteivel a B-szegmenst megcélzó 
modell kívül-belül modernnek hat, a 
csomagtartó sem csak városi bevá-
sárláshoz elég. A modell legfőbb eré-
nye, hogy nagyobb kapacitású akku-
mulátorral is rendelhető, amellyel 
170-ről 300 km-re nő a hatótávolság. 
Az alapáron járó Caméléon töltőrend-
szer alkalmazkodik a töltőáramhoz, 
legyen az egy- vagy háromfázisú, 
akár 43 kW-os. Az R-LINK rendszeren 
keresztül is aktiválható hőpumpa a 
hagyományos légkondicionáló felada-
tain túl képes felfűteni is az utasteret.

H/SZ/M 3600/1645/1492 mm

Tengelytáv 2417 mm

Csomagtér 250/923 liter

Max. teljesítmény 82 LE (60 kW)

Max. nyomaték 210 Nm

Végsebesség 130 km/h

Hatótávolság 160 km

Alapár 8 243 570 Ft

Felszereltség A széria Climatronic nem-
csak a hőmérsékletet szabályozza, de 
a kellemetlen szagokat is kívül tartja, 
ráadásul a Car-Net e-Remote alkal-
mazás segítségével akár okostele-
fonról is irányíthatjuk, számos egyéb 
funkció mellett. Így azt is ellenőriz-
hetjük, hogy be van-e zárva az ajtó. 
Opcionálisan tolatókamera és tem-
pomat teszi kényelmesebbé az e-up! 
használatát.

Meghajtás Ahogy a többi e-autó eseté-
ben is, a maximális forgatónyomaték 
már az első pillanattól rendelkezésre 
áll, így az e-up! mintegy 60 km/h-s 
sebességig a sokkal erősebb benzin-
motoros autóknál is jobban gyorsul 
és jóval rugalmasabb, vagyis város-
ban ideális. Az opcionálisan rendel-
hető CCS gyorstöltő rendszerrel 30 
perc alatt érhető el a 80 százalékos 
töltöttségi szint.

H/SZ/M 4084/1730/1562 mm

Tengelytáv 2588 mm

Csomagtér 338/1225 liter

Max. teljesítmény 88 LE (65 kW)

Max. nyomaték 250 Nm

Végsebesség 135 km/h

Hatótávolság 240-403 km

Alapár 8 399 000 Ft

Felszereltség A Life és Intens változa-
tokban kapható autóhoz alapáron jár 
az R-Link Evolution online navigá-
ciós és multimédia-rendszer 7 hüvely-
kes érintőképernyővel, Bluetooth-
kapcsolattal és négy hangszóróval. 
A visszagurulás-gátló mellett a tem-
pomat és a LED-es nappali menetfény 
is szériatartozék. Az Intens változat 
dekorációs csomaggal és tolatóradar-
ral érkezik.

Meghajtás A ZOE esetében kétféle 
motor közül lehet választani. Az 
R90-es és a Q90-es erőforrás teljesít-
ménye ugyanaz, az előbbi esetében 
azonban kétféle akkumulátorkapaci-
tás létezik – az utóbbi csak a nagyobb 
hatótávot kínálja, viszont akár villám-
töltéssel (43 kW) is fel lehet tölteni. 
Ilyenkor egy óra alatt érhetünk el 80 
százalékos szintet.

H/SZ/M 3475/1475/1610 mm

Tengelytáv 2550 mm

Csomagtér 227/860 liter

Max. teljesítmény 66 LE (49 kW)

Max. nyomaték 196 Nm

Végsebesség 130 km/h

Hatótávolság 160 km

Alapár 7 499 000 Ft

Felszereltség A Base Plus szint mellett 
az Electriq S nevű, limitált szériában 
kapható az autó, mindkettő alapáron 
kínálja a legfontosabb kényelmi funk-
ciókat. A biztonságról hat légzsák és 
az alapvető asszisztensrendszerek 
gondoskodnak. Széria a távvezérlő 
rendszer is, amellyel előre aktiválható 
a légkondicionáló és beprogramoz-
ható a töltésidő, illetve a be- és kikap-
csolható motorhangjelzés, amellyel 
az amúgy csendes autó közeledtét a 
gyalogosok is meghallják.

Meghajtás A csomagtartó alá beépí-
tett háromfázisú villanymotor a hátsó 
kerekeket hajtja. A háztartási elekt-
romos hálózaton mintegy 8 órát vesz 
igénybe az akkumulátorcsomag tel-
jes feltöltése, míg a CHAdeMO-szab-
ványt használó töltőállomásokon akár 
30 perc alatt is elérhető a 80 száza-
lékos szint.

VOLKSWAGEN  
E-UP!

RENAULT  
ZOE

Az immár hét éve kapható japán mini 
egyterű formavilága máig nem ment 
ki a divatból. A tekintélyes tengely-
táv kellően tágas utasteret biztosít, 
az ergonomikus műszerfalon pedig 
a töltöttségi szintet jelző műsze-
rek is helyet kaptak. A 160 kilomé-
terre ígért hatótávolság valós körül-
mények között inkább csak 130, de 
a napi városi közlekedéshez ez is 
bőségesen elegendő. A kompakt 
méretek és a kis fordulókör mellett 
a városban az elektromos autókra 
jellemző remek gyorsulás is elő-
nyére válik. Különlegessége, hogy 
az automata erőátviteleknél szo-
kásos fokozatok mellett a váltóján 
B (hatásosabb energia-visszatáplá-
lás pl. lejtőn) és C (motorfék nélküli 
komfortfokozat, egyenletes tempó-
hoz) állást is kínál.

MITSUBISHI  
I-MIEV 

Töltődj nálunk!  
A MOL hazai kúthálózatában is 
találhatóak már e-töltőoszlopok az 
Istenhegyi úton és a Kerepesi út 5–7. 
szám alatt, amelyekre egyszerre 
több autó is rácsatlakoztatható.  
A japán, európai, valamint Type 2  
AC csatlakozóval is 
ellátott oszlopok töb-
bek között a fenti autók 
töltésére is alkalmasak.
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Az avokádós kelkáposzta-főzelék meg-
teszi évindítónak?
Persze. Írtam ilyen receptet? Tényleg! Ez 
talán az utolsó főzelékes poszt a blogon.

Akkor ezzel indítom a januárt. És ön?
Mivel nem csapom szét magam az év 
végére, ezért nem is fogadkozom, hogy 
lejárok majd a terembe edzeni vagy a 
Margitszigetre futni. Egyébként is rend-
szeresen sportolok, kiiktattam a fagyrefle-
xet: hóban, esőben, fagyban is bringázom 
és futok. És januárra mindig megálmodok 
magamnak valamit. 

Valóra is válik?
Gyakran. Például szerettem volna Stahl 
Judittal együtt dolgozni, aztán egy nap 
minden előzmény nélkül felhívott, hogy 
mi lenne, ha… De ugyanez történt D. Tóth 
Kriszta esetében: vágytam rá, hogy írhas-
sak az oldalán, és jelentkezett. 

Az mi a tepsiben?
A tél – sült zöldségek formájában: édes-
burgonya, répa, cékla, karfiol. Csinálunk 
egy gyömbéres, currys, kókuszte-
jes csicseriborsó-főzeléket, rápakol-
juk a sült zöldséget, megszórjuk korian-
derrel, és kész is egy szuper egytálétel. 
Felrobbannak a színek, energiadús, rost-
ban gazdag zöldségek, minimális zsira-
dék, nincs benne liszt, a csicseriborsó 
ellenben tele fehérjével…

És nagyanyáink krumplifőzeléke?
Nincs vele semmi bajom. Anyám mindig 
próbálkozik, ha hazamegyek: „Csinálok 
olyan »feris« főzeléket, jó? Apád is azt sze-
reti!” Amire én azt felelem, hogy cuki vagy, 
hogy imponálni akarsz, de én nem főzök 
lisztes dolgokat, és imádom, ahogy te 
készíted. Otthon mindig paprikás krumplit 
kérek, amin persze mindenki kibukik.  

Elolvastam pár száz kilobájtnyi szöve-
get, mégsem világos, mióta szakács.
Élelmiszer-minőségbiztosító agrármér-
nökként végeztem az egyetemen, dip-
loma után nagyjából három évig keres-
kedelmi vonalon dolgoztam, aztán némi 
hezitálás után kiszálltam. 

Önként?
Felmondtam. 

Bátor volt?
Nagyon. Az egyik kezemmel elenged-
tem az addig megismert világot, a másik 
meg körülbelül üres volt. Sosem tudom 
pontosan, hogy 26 vagy 27 éves voltam-
e, amikor úgy döntöttem, hogy megint 
beülök az iskolapadba. Elmentem egy 
kilenc hónapos OKJ-s szakácsképzésre. 
Tankonyha, kötelező gyakorlat – a végén 
szakmunkásvizsga. Szóval bő tíz éve 
vagyok szakács.

Gyerekként zöld és rózsaszín palacsin-
tákkal lepte meg a nagyanyját. Mivel 
színezte őket?
Mandula- és a rumaromával. Olyan vol-
tam, mint a macska, amelyik odaviszi a 
gazdának a frissen fogott egeret. Bármit 
csináltam, a nagyinak akartam megmu-
tatni. Nyolc-kilenc évesen amúgy már 
komplett háztartást vezettem: menüt ter-
veztem, bevásároltam, főztem. A nyári 
szünetben Hartán én voltam a konyha 
ura. Biztonságot adott, tök szabadon 
garázdálkodhattam – és anyám hagyta. 
Ez az érzés jött elő húsz évvel később.  

Szatmári Feri
Avagy a „Főzelékes”. Szakács, 
a magyarországi gasztro-
realityk kvázi örökös kreatív 
tartalmi tanácsadója és 
szerkesztője, gasztroblogger, 
blogger, élelmiszer-minősé g-
biztosító agrármérnök. Négy 
évet húzott le a Corinthia 
Hotel Budapest konyháján, 
ő adott eltéveszthetetlen 
bisztrótónust a szintén 
fővárosi Borbíróságnak, 
és ott volt a Lövőház utcai 
Zuppa születésénél is. 
Három éve saját blogján 
(www.szatmariferi.blog.hu) 
indította el az ellentmondásos 
megítélésű egytálétel,  
a főzelék forradalmát, két 
receptkönyve jelent meg  
a témában. A Főzelékes  
Feri (2014) és a Főzelékes Feri 
– A zöldségeken innen  
és túl (2016) könyvcsalád  
ez év tavaszán salátás 
„testvérrel” bővül.

Gasztronómiai szabadúszásról, télen  
is robbanó színekről, sült, főtt és nyers zöldségekről beszélgettünk  

Szatmári „Főzelékes” Ferivel. Aki most már inkább „salátás”.

Rostok és posztok
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Meg a felismerés: nem akartam abba a 
szituba keveredni, amikor olyan munkát 
kell végeznie az embernek, amit egyéb-
ként gyűlöl. Én nem az ábrándozásban 
és a „mi lett volna ha” sóhajtásokban 
akartam kiteljesedni.

Nincs saját bisztrója, nem dolgozik 
konyhán, mégis sikeres ember. 
Ez egy evolúciós folyamat volt. 

Aminek a végén gasztroszabadúszó 
lett…
Olyasmi. A blog ismertséget hozott, 
bekerültem egyfajta kasztrendszerbe, 
tudják, milyen típusú feladatokat vállalok 
el. Bejött a televíziózás, képernyőztem, 
aztán átálltam a másik oldalra. Ezek jól 
fizető munkák. És vannak felkérések, ren-
dezvények, volt egy kis catering cégem, 
világmárkákkal dolgozom, magazinoknak 
és online oldalaknak írok. 

Valamint szakácskönyveket. Két 
„főzelékes” kötet után márciusban jön 
egy salátás. 
Itthon a saláta alapvetően még mindig a 
koktélparadicsom, mozzarella, balzsam-
ecet hármas egységében punnyad.

De lehangolóan mondta…
Szeretek úttörő dolgot csinálni, eszem 
ágában sincs ráfeküdni a hullámokra. 
Nem gyűröm a paleo vonulatot csak 
azért, mert most menő. Másfél éve agya-
lok a salátán, szóval van benne meló.

Feri frissítő tippjei
•   Télen is együnk zöldségeket 

(akár nyersen is), főzeléket és 
salátákat – a rostban gazdag 
étrend segíti az emésztést.

•   Mit válasszunk a zöldséges 
pultból? Gumósok, 
kelkáposzta, kelbimbó, 
zeller, cékla, édesburgonya, 
sárgarépa,  gyökérfélék, 
fekete retek, sütőtök  
– ezek a téli slágerdarabok.

•   A különféle gabonák 
és magvak – hajdina 
(gluténmentes), köles 
(lúgosító, gluténmentes), 
bulgur, gersli, kuszkusz – 
felhasználásával elkészített 
egytálételek az irodai 
munkához 3–4 órára elég 
energiát biztosítanak.  
Ez is szempont lehet. Meg  
az alakunk is…

•   Egy gyömbéres-fűszeres 
főzelék új dimenziókat nyit  
a napban: a gyömbér például 
tágítja az ereket, vérbőséget 
okoz, azaz frissít.

•   Az étel azért nem minden:  
ne csak a magunknak  
tett ígéretig jussunk el azt 
illetően, hogy az új évben 
sportolni fogunk.  
Ha belevágtunk, ne adjuk  
fel egy hét után!

Cél?
Mint a főzeléknél: megmutatni, hogy 
mindenki számára elérhető alapanya-
gokból is össze lehet rakni izgalmas, 
mégis egyszerű ételeket. Nem haszná-
lok kinoát vagy chiamagot, annál inkább 
kölest, bulgurt, gerslit. A főzelékes att-
rakciókra mindenki rácuppant: nahát, 
ez a srác kifordítja a sarkaiból a magyar 
főzelékvalóságot! A saláta már nem 
szűz terep, ezért is kérdés, vevő-e rá a 
közönség.

A főzelék „nyelvújítója” miért fordított 
hátat a főzeléknek?
Ez így erős, nem fordítottam neki hátat. 
Csak kimerült a keret, meg kicsit én is. 
Több mint 200 receptet írtam blogra, 
könyvbe, osztottam-adtam jobbra-balra. 
Elfogyott. Nem akartam ugyanazokat az 
ételeket átfésülni, és egy-két összete-
vőt kicserélve újként eladni. Nem láttam 
már perspektívát benne. 

Volt olyan kombináció, amin önmaga 
is meglepődött, hogy működik? 
Például a paradicsomos kelkáposzta-
főzelék. Paradicsomlé és bazsalikom 
adja az alapot, a kelkáposztát gyalulom, 
és lepirítva, fűszeresen teszem bele.  
A lilakáposzta-főzelék is vadul hangzott 
elsőre, de hát miért hagytam volna ki a 
szórásból pont a lila káposztát? Na, azt 
az íze mellett a színe miatt is imádtam!

Lipcsei Árpád

Szeretek úttörő 
dolgot csinálni, 

eszem ágában 
sincs ráfeküdni  

a hullámokra. 
Nem gyűröm  

a paleo vonulatot 
csak azért, mert 

most menő.

Pörgesd fel magad!
Hogyan legyünk energikusak akkor is, amikor látszólag minden ez ellen szól? 
Mit tegyünk, hogy januárban is lendületet, erőt sugározzunk, hogy jól érezzük 

magunkat a bőrünkben? Összeszedtük 5 pontban.

Fókusz
A tervezés rengeteg energiafaló stressz- 
től szabadít meg. A fontossági sorrend 
felállítása átláthatóvá teszi a káoszt. 
Segítsük a fókuszálást a zavaró ténye-
zők elhárításával, például rejtsük el  
a közösségi média értesítéseit. Tartsunk 
jegyzetfüzetet, munka közben írjuk fel a 
teendőket és a jó ötleteket, hogy idővel  
a megfelelő helyre kerülhessenek.

Mozgás
Kell! Kedvenc zenéinkkel könnyeb-
ben rávehetjük magunkat a testmoz-
gásra, vagy legalább egy sétára. Napi 
20 perc edzés jótékony, de már az is 
számít, ha óránként felállunk az asztal 
mögül 5 percre. A nap végén pedig… 
Munka után lehetetlennek tűnik edzésre 
indulni, pedig a mozgás valóban felrázza 
a fáradtnak hitt testet. 

Étrend
Közérzetünk egyik fő befolyásolója. 
Táplálkozzunk visszafogottan, több-
ször, de kevesebbet, válasszuk az 
energiában, vitaminokban gazdag 
superfoodokat (lásd 22. o.). Egy köny-
nyű étkezés után testünk kevésbé kon-
centrál az emésztésre, és nem leszünk 
fáradtak. Igyunk napi 2 liter folyadékot, 
lehetőleg vizet. 

Napi rutin
Kipihentségünk érdekében fontos, hogy 
különféle rutinokhoz igazítsuk az életün-
ket. Ilyen az alvás, az ébredés, az evés és 
a munka időpontjának rendszeressége 
és időtartama. Testünk hamar megtanulja 
a rendszert, és hálás lesz érte.

 Édes álom, friss ébredés
Lefekvés előtt egy órával távolítsuk el  
a közelünkből a világító digitális fényeket, 
inkább egy magazint lapozgatva kerüljünk 
nyugalmi állapotba. Testünknek, idegrend-
szerünknek 7-8 órányi alvásra szüksége 
van, ne spóroljuk el. 

Kezdd velünk a napot!  
Reggelizz nálunk, de ha épp 
csak beszaladni van időd, 
keresd az ikonikus MOL  
cappuccinót a kijelölt Fresh 
Corner töltőállomásokon.

449 Ft-tól
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7 programtipp hóban-fagyban
A hideg idő megannyi különleges téli programnak kedvez a Fertő tótól 

egészen a Zemplénig, illetve a határon túl is. Lássunk néhányat ezekből! 
Hét téli programtipp, hogy aktívan induljon az év.

mátrafüredi Havas szafari
Igazi Dakar-hangulatot élhet át az, aki 
Mátrafüreden, a high-tech sportok bázisán 
kipróbálja a snowrangert. Ezzel a legme-
nőbb terepjárók tulajdonságaival rendel-
kező, 4-5 személyes járművel a hegység 
legszebb vidékein kalandozhatunk.  
A rangerrel nehéz terepviszonyok között is 
könnyedén lehet haladni és manőverezni, 
így válik a havas tájakon való száguldozás 
igazán különleges, adrenalindús élmény-
nyé. A snowrangert ráadásul kombinálhat-
juk a vadvízi evezést idéző hófánkozás-
sal. A hatalmas, fánkra hasonlító eszközt a 
terepjáró után kötik, így a hófánkban ülve 
suhanhatunk a hófödte tájakon. A hófán-
kozás a gyermekeknek is kitűnő szórako-
zást ígér a számukra biztonságos terepen.
Infó: www.hsb.hu

Fertő tavi Jeges száguldás
Újabb adrenalinfröccsöt garantál a Fertő 
tavi jégvitorlázás, melynek során a sikló 
járművek akár a 110 km/h sebességet 

is elérhetik. Ezt az izgalmas sportot a tó 
ausztriai és magyarországi oldalán is ki 
lehet próbálni. A program egyetlen szép-
séghibája, hogy időjárásfüggő, hiszen a 
biztonságos jégvitorlázáshoz megfelelő 
vastagságú jégtakaró szükséges. 

Élménytúra Semmeringben
A magyar–osztrák határon átlépve a 
téli programok igazi kánaánja vár ránk. 
Ha nyugodtabb, de mégis mozgalmas 
kikapcsolódást szeretnénk, a magyar 
határtól körülbelül 100 kilométerre eső 
Semmeringben csodálatos, vezetett hó-
talpas túrákon vehetünk részt, ha pedig 
elfáradtunk, vonatra szállni is nagyon 
megéri ezen a településen. A néhány 
száz fős falu ugyanis az egyik állomása 
a világ első magashegyi vasútvonalá-
nak. A gyönyörű téli panoráma mellett 
14 alagút, 16 viadukt, több mint száz kőhíd 
és átjáró csodálatos látványa kínál kiváló 
kikapcsolódást az egész családnak.
Infó: www.alfatours.hu

Nomád napok Donovalyban
A téli sportok szlovák központja szintén 
nem elérhetetlen, gépkocsival Buda-
pestről három óra a festői szépségű 
üdülőfalu, ahol nem csak a snowboar-
dosok tobzódhatnak az élményekben. 
Egy háromnapos kirándulás keretében 
kutyaszánnal járhatjuk be a környéket, 
megismerve annak nevezetességeit, és 
ha szeretnénk, akár sátorban is alhatunk. 
Az első napon rövid oktatás és kirándu-
lás után egy menedékház lesz a szállás, 
ahol közös főzéssel fejeződik be a prog-
ram. Másnap egy 50 kilométeres túra 
következik, míg az utolsó napon ismét 
néhány órás kirándulással vezethetjük le 
a korábbi nagy kiruccanást.
Infó: www.ho.hu

A Tisza-tó kincsei
A nyárihoz képest egy méterrel alacso-
nyabb vízszint különleges tájképi és ter-
mészeti viszonyokat alakít ki a Tisza-
tónál, így a varázslatos vízi világnak 

olyan részeit lehet felfedezni, melyek 
nyáron láthatatlanok. Szombatonként a 
tiszaörvényi Szabics kikötőből indulva 
a Tiszavirág ártéri sétaúton és tanös-
vényen speciálisan kialakított lesekről 
figyelhetjük meg és fotózhatjuk a Tisza-
tónál telelő madarakat, bepillantást 
nyerhetünk a tiszai halászok életébe, és 
megismerkedhetünk olyan ősi mester-
ségekkel is, mint a teknővájás, valamint 
a kosár- és gyékényfonás.
Infó: www.szabicskikoto.hu

Hófesztivál a  Mátrában
Január 25–27. között érdemes felköl-
tözni a mátraszentistváni sípark köze-
lébe, ahol az igazi havas nemzetek téli 
fesztiváljait idéző programokban lehet 
részünk. Napközben természetesen 
minden a síelésről szól, oktatás, ver-
senyek, bemutatók várják az érdek-
lődőket, míg az este beköszöntével 

koncertek, látványos pályavilágítás, 
tüzes ratrak show és a pályát színesre 
festő tűzijáték is érkezik. Családdal vagy 
haverokkal szuper hétvégi elfoglaltság!
Infó: www.hofesztival.hu

Édes fővárosi gasztrotúra
A hideg időben szívesen kényeztet-
jük magunkat némi édességgel, amihez 
kiváló alkalmat nyújt az Imagine Budapest 
szervezésében létrejött Édes élet nevet 
viselő fővárosi séta. A cukrászdák, sütö-
dék felfedezése során bepillanthatunk 
a cukrászmesterek fortélyaiba, és kós-
tolásra is lesz lehetőség. Megtudhatjuk, 
hogy melyek voltak az elmúlt évszáza-
dok kedvelt édességei, és hogy ma mire 
dobban nagyot az édesszájúak szíve.  
A gasztrotörténeti séta első idei alkalma 
január 20-án lesz, jelentkezni a szervezők 
weboldalán lehet. 
Infó: www.imaginebp.hu

Ne rettegj a reggeli 
indítástól!
Dízeles autósként nagy hideg-
ben futhattunk már bele olyan 
szituációba, hogy az autó reg-
gel egyszerűen nem, vagy 
csak nagyon nehezen akart 
elindulni. Bosszantó, ha így 
kezdődik az egyébként remek-
nek ígérkező nap. Az EVO 
Diesel Plus esetében azonban 
biztosak lehetünk benne, hogy 
akár –38 fokban sem hagy 
cserben, így bármerre vigyen 
is az utunk télen, az indulás 
miatt már nem kell aggódnunk.
A MOL prémium-üzemanyaga 
JTD, TDI, PDTDI, HDI, TDdi, 
TDCi, i-CTDi, CDI motorokkal 
szerelt autókhoz kifejezetten 
javasolt.

utazás
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Zimankós ínyencségek
Körbejártuk, mi mindenre jó így télidőben a MOL-kutak akciós 

kínálatában szereplő PB-gáz palack. Magunk is meglepődtünk, 
mennyi finomságot köszönhetünk neki. 

Például a forralt bort. Megannyi ízben, gyümölcsökkel 
gazdagon vagy épp „szűzen”, cukorral vagy mézzel, 
vörösen, fehéren vagy házasítva. De az italok forrón tar-
tásához nélkülözhetetlen, gyakorlatilag bármilyen más 
energiaforrásnál gazdaságosabb PB-palackok segítsé-
gével készített forró teák és fűszeres gyümölcslevek is 
a tél slágereinek számítanak a koripályák mellett, egy-
egy télen is népszerű túraútvonal csomópontjain, vala-
mint a sípályák mentén. 
Másik kedvencünk a télen illatosan gőzölgő kürtős-
kalács, amely remek energia-utánpótlásként is szol-
gál a hidegben, így szinte büntetlenül falatozhatjuk.  
A kevésbé édesszájúak pedig a sült gesztenyéből 
meríthetnek erőt, amely, ha nem parázson készül, akkor 
a PB-palackoknak köszönhetően sül illatosan finomra. 

Közösségi disznótor
Hagyományos téli, elsősorban januári program a disz-
nóvágás. Noha a szabályozás sokat finomított a hagyo-
mányos, falusi disznóölések naturalizmusán, a perzselés, 
a feldolgozás folyamata roppant érdekes – mindenkép-
pen megéri tehát kimozdulni a Belvárosból egy ilyen prog-
ramért. Jobban a dolgok mögé nézve meglepő lehet, 
mennyi mindenre használják ilyenkor a PB-palackot, 
hiszen a klasszikus perzselőpisztoly üzemel tetésén túl az 
üstökben fortyogó disznóságoknak is ezzel gyújtanak alá. 
Ha magunk még nem jártunk disznóvágáson, vagy fel-
idéznénk a gyerekkori emlékeket, ma már számtalan 
településen csatlakozhatunk be „közösségi” disznó-
torba. A program a legtöbb helyen tisztes vendéglátás-
sal (szállás, többszöri étkezés a disznóságokból) páro-
sul. Ha útra kelnénk, egyszerűen írjuk be a keresőbe, 
hogy „szervezett disznóvágás”, és számtalan ajánlat 
közül szemezgethetünk.

Nyerj százezret!
Cserélj a MOL-töltőállomásokon  
11,5 kg-os PB-gáz palackot,  
és nyerd meg a 3 db, egyenként  
100 000 Ft értékű Erzsébet- 
utalvány és a hetente kisorso-
lásra kerülő 4 db 11,5 kg-os  
PB-gáz palack egyikét.

Akciós időszak: 
2017. december 1. – 2018. február 28.

Bor- és kalácslelőhelyek
Budapesten a városmajori Majorkában vagy  
a Madách téri Catro Bistróban remek forró nedűvel 
melegedhetünk át, de érdemes megállni Rakamazon 
is a Halra bor étteremben vagy az egri Város a város 
alatt fogadóban, ahol akár fokhagymás ízesítéssel is 
kóstolhatunk forralt bort. Kürtőskalács tekintetében 
a fővárosban híresen jó a Körösfői Kürtőskalács  
a várnegyedben és a Vitéz Kürtős a Fashion  
streeten, de a Szegedi Állatkertben is míves darabo-
kat haraphatunk, ahogy a győri Királylány büfét  
is ér demes felkeresni a klasszikus változatért.

Kürtőskalác
s

Forralt bor

Sült
gesztenye

Disznóság

Gasztroplusz
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Csússzunk Schladming-
Dachsteinbe!

A Budapestről mindössze 5–6 óra alatt elérhető, a síelők 
Eldorádójaként számon tartott, stájer síközpontot minden szezonban 

érdemes felkeresni, hiszen évről évre van mit felfedezni. 

Ami tényleg csak itt van
A régió egyik különlegessége a négy 
hegyet összekötő síhinta, amely egy 123 
kilométeres, megszakítás nélküli sípá-
lyát kínál a síelőknek. Itt mindegyik hegy-
nek megvan a maga egyedi vonzereje: 
Hauser Kaiblingot a legszebb pályákkal 
rendelkező hegyként hirdetik, a Planai 
hegy pályái a profi versenyeknek is első 
osztályú helyszínei, a Hochwurzen sokol-
dalú kínálatát a síelők, snowboardosok, 
szánkózók éjjel-nappal igénybe vehetik, 
míg a Reiteralm a világ síelitjének edzőhe-
lyeként ismert, a legjobb sífutó verseny-
zők is itt tréningeznek. A 2017–18-as sísze-
zon újdonsága itt a Crosspark Reiteralm: 
aki kipróbálja ezt az éles kanyarokkal és 
buckákkal teli, 1100 méter hosszú pályát, 
annak igazán bizsergető élményben lehet 
része. A most először az egész téli sze-
zonban nyitva tartó Dachstein-gleccser  
a lesikló- és sífutópályák mellett olyan 
látványosságokat kínál, mint a Skywalk- 
kilátó, a sokatmondón elnevezett Lépcső 
a Semmibe, és a függőhíd, melyekről 
lélegzetelállító panoráma tárul elénk. 

Pályainformációk
Sípályák hossza: 230 km 
(98 km kék pálya, 119 km 
piros, 17 km fekete)
Felvonók száma: 88 db
Hütték száma: 98 db
Téli túraútvonalak teljes 
hossza: 282 km
Teljes sífutópálya  
hossza: 435 km 

Gyerekes újdonság 
– eszkimóvilág!

Schladming-Dachstein meghódításá-
nak gyerekekkel is bátran nekivágha-
tunk, őket játékos formában vezetik 
be a sport rejtelmeibe, számos tema-
tikus pálya kínál egyedülálló élményt 
számukra. Az idei szezon különleges-
sége az eszkimóvilág nagy kunyhókkal, 
mászóalagúttal és kézzel készített esz-
kimófigurákkal. Reiteralm új programjai 
közé tartozik, hogy februártól különle-
ges kincskeresésre csábítják a gyereke-
ket. A családosoknak ráadásul szezonról 
szezonra különböző kedvezményeket is 
kínálnak a régióban, érdemes ezeknek 
utánajárni, ha ide készülünk. A szinte 
felsorolhatatlan számú programból  
a gasztronómiai élmények sem marad-
hatnak ki, az idei szezon egyik fő attrak-
ciója a március 10–17. között megrende-
zésre kerülő termelői piac lesz, amikor  
a gazdák felviszik standjaikat a he gyek- 
be, ahol többek között a hüttékben 
kínálják portékáikat.

Gourmet útravaló  
Az utazás nem lehet aka-
dálya egy finom ebédnek: 
kanyarodjatok be hozzánk, 
és keressétek kézműves 
hamburgermenünket  
a kijelölt MOL-kutakon!

1799 Ft-tól
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„A vívás az ész és erőnlét cso-
dálatos kombinációjának sport-

ága. Talán abban rejlik a legna-
gyobb szépsége, hogy a pillanatnyi 

teljesítmény sok tényezőtől függ egy-
szerre” – mondja Liza, aki nemrég 

aranyéremmel tért haza a lengyelországi 
Sosnowiecből, a junior-világkupáról, nem 

sokkal előtte pedig a Tbilisziben rendezett 
felnőtt-Európa-bajnokságon szerzett bronzot. 

„A vívás számomra szerelem volt első látásra” 
– emlékszik vissza a MOL Tehetségtámogató 

Program ifjú sportolója. „Korábban tornáztam, úsztam, 
teniszeztem is, végül édesanyám javaslatára választot-

tam a vívást. Első alkalommal nem értettem belőle sem-
mit, csak annyit láttam, hogy kardokkal csapkodnak, küz-

denek, de roppant izgalmasnak tűnt.”
Liza mindennapjait áthatja a sport, hiszen ezt csak tel-

jes odaadással lehet cs ináln i .  „ A 2017- es fe lnőt t - 
Európa-bajnokságon nyert bronzomra vagyok a legbüsz-

kébb, ezzel én lettem a legf iatalabb hazai vívó, aki felnőtt- 
világversenyen érmet szerzett” – emlékszik vissza Liza, majd mesél 
a jövőbeli terveiről is: „Nagy álmom kijutni a tokiói olimpiára, de a 
távolabbi céljaim között még legalább két másik olimpia is szerepel.”
Zárásképp elárulja: példaképe Cristiano Ronaldo. „Kiskoromban 
nagyon szerettem focit nézni, mindig a Real Madridnak szurkoltam, 
innen a rajongásom Ronaldo iránt. Szerintem példaértékű ember és 
sportoló. A vívásban Szilágyi Áron a hatalmas példakép.”

Szerelem első látásra

Pusztai Liza
——

Sportág: Kardvívás
Egyesület: A BVSC Zugló 

versenyzője
Eredményei: Kadét világ- és 

Európa-bajnok, Felnőtt-Európa-
bajnoki bronzérmes

Felkészülését a MOL 
Tehetségtámogató Program segíti.

Példaképe Cristiano Ronaldo, tervei közt pedig még több 
olimpia is szerepel: Pusztai Liza a legfiatalabb magyar vívó,  

aki érmet szerzett felnőttvilágversenyen.
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www.tancfesztival.hu

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Helyszín: Müpa – Fesztivál Színház

2018. február 20. kedd, 19.00
A skarlát betű*
Nathaniel Hawthorne azonos című regénye nyomán
Győri Balett

2018. február 21. szerda, 19.00
Casablanca*
Miskolci Balett

2018. február 23. péntek, 19.00
A fából faragott királyfi*
Pécsi Balett

2018. február 25. vasárnap, 19.00
Total Dance
Magyar Nemzeti Balett

2018. február 27. kedd és 28. szerda, 19.00
Biofónia | Homok
Alonzo King LINES Ballet

2018. március 1. csütörtök, 19.00
Bernarda Alba háza* | Exit | Tabula Rasa
Szegedi Kortárs Balett 

Helyszín: Pesti Vigadó

2018. március 1. csütörtök, 19.00
Lajtha
A Badora Társulat, a Zeneakadémia és  
a Nemzeti Táncszínház közös produkciója

*BUDAPESTI BEMUTATÓ



A tél derekán igen nagy szüksége van szervezetünknek az energiára, 
így ilyenkor érdemes a konyhában az ásványi anyagokban, 

antioxidánsokban különösen gazdag superfoodokhoz nyúlni.

Zsályás édesburgonya 
kesudiós avokádókrémmel

Hozzávalók:
•  500 g édesburgonya
•  1 kis csokor zsálya
•  3-4 evőkanál olívaolaj
•  2 csipet tengeri só
A krémhez:
•  50 g kesudió
•  1 db érett avokádó
•  80 g spenót
•  1 gerezd fokhagyma
•  fél citrom leve
•  1 evőkanál méz
•  só, bors

A kesudiót 4 órára áztassuk vízbe. 
Az édesburgonyát héjastól mos-
suk meg, majd vágjuk ujjnyi cikke-
lyekre. Csorgassuk meg olívaolajjal, 
tépkedjük rá a zsályaleveleket és 
terítsük sütőlapra. 180 °C-os sütő-
ben süssük 25–30 percig. A sütő-
ből forrón kivéve hintsük meg ten-
geri sóval. Közben a kesudiót az 
avokádó, a spenót, a fokhagyma, 
a citromlé, a méz és só-bors társa-
ságában egy tálban jól turmixoljuk 
össze. Az édesburgonya mellé tálal-
juk mártogatóként.

Gránátalmás sült padlizsán  
fűszeres tahinivel

Hozzávalók:
•  1 db padlizsán
•  1 evőkanál olívaolaj
•  2 evőkanál gránátalmamag
•  1 marék friss koriander
•  1 evőkanál szezámmag
•  só, bors
Fűszeres tahinihez:
•  1 evőkanál tahini
•  1 evőkanál hideg víz
•  egy negyed citrom leve
•  1 gerezd zúzott fokhagyma
•  3 szál petrezselyem 
•  2 tojás

A sütőt melegítsük elő 180 °C-ra, 
majd hosszában vágjuk ketté 
a padlizsánt. A két felet fektes-
sük sütőpapírral bélelt tepsire, 
majd kenjük meg őket olívaolaj-
jal, és sózzuk, borsozzuk. 30–40 
perc alatt süssük puhára, köz-
ben pedig készítsük el a szószt.  

A hozzávalókat keverjük össze 
egy kis tálban. Ha laktatóbbat sze-
retnénk, keverjük össze a szószt 
egy csíkokra vágott főtt tojással 
is. A szószt a gránátalmamagok-
kal meghintett, friss korianderrel 
és pirított szezámaggal megszórt 
forró padlizsán mellé tálaljuk.

Energizáló szupermenü

gasztro
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Gránátalmás ananász desszert 
citromos banánpürével

Hozzávalók:
•  1 db gránátalma
•  1 db ananász
•  2 evőkanál tökmag
•  1 szál friss menta
Püréhez
•  1 db banán
•  2 citrom héja és leve
•  2 evőkanál nyírfacukor vagy méz
•  60 g magozott datolya
•  60 g kesudió
•  1 teáskanál tengeri só

Tisztítsuk meg a gránátalmát és az ananászt. 
Utóbbit vágjuk kisebb háromszögekre, és 
adjuk hozzá a gránátalma magjait. Száraz 
serpenyőben pirítsunk tökmagot, közben 
egy szál friss mentát vágjunk csíkokra, 
és adjunk hozzá mindent az ananászhoz.  
Az egyik citromból egy pár cseppet csep-
pentsünk rá, majd tegyük fél órára a hűtőbe. 
A püréhez mixeljük össze a citrom héját és 
levét a datolyával, a kesudióval, a banánnal, 
a nyírfacukorral és a sóval. Hűtsük le ezt is, 
majd tálaljuk az ananászsaláta mellé.

Grépfrútos tonhal pástétom 

Hozzávalók:
•  500 g friss tonhal
•  300 ml fehérbor
•  200 ml víz
•  fél póréhagyma
•  1 db grépfrút
•  1 db babérlevél
•  100 g vaj
•  2 evőkanál mascarpone
•  1 db pak-choi (bordáskel)
•  só, bors,  friss csili,  friss snidling

Karikázzuk fel a pórét, vágjuk apróra a csi-
lit és vágjuk félbe a grépfrútot. A bort a víz-
zel öntsük lábasba, tegyük bele a pórét, 
a babért, majd forraljuk fel. Adjuk hozzá a 
tonhalat, és főzzük alacsony tűzön 4-5 per-
cig. A kész tonhalat a póréval együtt szűrjük 
le, majd hagyjuk kihűlni. Ezután turmixoljuk 
őket simára a vajjal, a grépfrút egyik felé-
nek levével, és annyi mascarponéval, hogy 
krémessé változzon. Sózzuk, borsozzuk. 
Tegyük bele a csilit, az apróra vágott snid-
linget és a grépfrút másik felének apróra 
vágott húsát. Díszítsük snidlingvirággal, 
végül lehűtve, pak-choi-jal kínáljuk.

gasztro
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Szolnok, az ezerarcú
A Tisza-parti város egész évben a kirándulók, a kikapcsolódásra 
vágyó családok kedvében jár, érdemes megismerni a szabadidős 

programok színes kavalkádját.

Kicsiknek és nagyoknak…
…egyaránt izgalmas érdekességeket 
kínál a RepTár, a Szolnoki Interaktív 
Repülőmúzeum. Kelet-Közép-Európa 
legnagyobb repüléstörténeti kiállítása 
műemléki környezetben, 60 000 négy-
zetméteren, a legkorszerűbb inter-
aktív eszközökkel ismerteti meg az 
érdeklődőket a repülés történetével. 
Szimulátorok, 4D mozi, military-kaland-
pálya és tematikus játszótér is várja  
a látogatókat. www.reptar.hu 

A sör szerelmeseinek…
…kihagyhatatlan a Sörárium Szolnoki 
Interaktív Sörmúzeum, amely steam-
punk hangulatú terekben mutatja be a 
sör gasztronómiai és kultúrtörténetét, 
és az interaktív eszközökön keresztül 
szinte részeseivé válhatunk a kultikus 
ital gazdag történelmének. Az étte-
remben megkóstolhatók a Sörárium 
kézműves nedűi, miközben gyermek-
foglalkoztató köti le a legkisebbeket. 
www.sorarium.hu

Az ínyencek…
…minden bizonnyal örömmel kötnek isme-
retséget a szolnoki habos islerrel, ami 
igazi kuriózum, hiszen a világon kizárólag 
itt készítik habos töltelékkel. A finomságot 
Hegedűs László szolnoki cukrász álmodta 
meg, és készítette el elsőként tojáshabbal. 
A Szolnokra érkezők számára természe-
tesen a hagyományos tiszai halászlé és a 
szolnoki gulyás megízlelése is kihagyha-
tatlan programpont.

A kultúra iránt  
fogékonyak…

…a Szigligeti Színház nívós repertoárjából 
szemezgethetnek. Érdemes megtekinte-
niük a Damjanich János Múzeum hely-
történeti kiállítását, valamint a Szolnoki 
Galéria tárlatát és rendezvényeit. A város 
kulturális közösségi életének másik meg-
határozó helyszíne az Aba-Novák Agóra 
Kulturális Központ, amely nemcsak kon-
certeknek, előadásoknak ad otthont, 
hanem népszerű klubokat, képzéseket, 
tanfolyamokat is indít.

Túrázók, kirándulók, 
sportolók…

…akár a város szívében is kikapcsolód-
hatnak az egyedülálló Rozáriumban, 
azaz a magyar rózsák kertjében, és 
frissítő túrákat is tehetnek a Széchenyi 
Parkerdő és Ökoturisztikai Központban, 
valamint a Bagolyvár Vadasparkban. Az 
aktív kikapcsolódás híveit a város tüde-
jeként is számon tartott Tiszaliget várja 
sportkomplexumaival, kellemes sétá-
nyaival. A kiváló minőségű szolnoki 
termálvíz ivókúrára is alkalmas, több 
helyen is meríthetnek belőle a mozgás-
ban megszomjazók.
És persze ne feledkezzünk meg a város 
nyüzsgésébe nyugodt felüdülést hozó 
Tiszáról sem, mely felett a 444 méteres 
Tiszavirág gyalogos- és kerékpáros- 
hídon mindenképp érdemes átkelni, ha 
a városban járunk.

www.szolnok.hu • www.szolnoktersegiprogramok.hu



Jöhet a rock’n’roll?

Balatonszárszó

Újévi Szárszói Disznólkodás
január 13.

Az év első hónapja nem telhet el disz-
nóvágás nélkül, nem véletlen, hogy 
országszerte egyre több helyen épül-
nek komplett fesztiválok erre a hagyo-
mányos népi eseményre. Azoknak, akik 
a Balatont kizárólag nyári strandidőben 
ismerik, igazi kuriózumnak ígérkezik a 
balatonszárszói disznóvágás és disznól-
kodó fesztivál, amelynek központi hely-
színe a művelődési ház és közvetlen 
környéke. Hurka, kolbász, programok, 
némi pálinka és remek hangulat!

Rita Falk: Gőzgombóc blues
Megjelenés: január 22.

Jó krimi, jó ételek, jó humor. Franz 
Eberhofer bajor kisvárosi rendőr min-
dennapjaiba és kalandjaiba nyerhetünk 
betekintést Rita Falk külhonban nagy 
sikerű könyvének magyar kiadása által. 
Egy bűntény felderítése közben Franz 
rendre a nagyi főztjéből, többek között 
utánozhatatlan gőzgombócaiból meríti 
az energiát, éppen ezért a szövevényes 
szálak kibogozása közben az olvasó is 
megismerkedhet a hamisítatlan bajor 
ételek receptjeivel.

Budapest, Örkény Színház

Franz Kafka: Átváltozás
premier: január 12.

Kafka Átváltozás című elbeszélése adja 
az alapját és keretét az Örkény Színház 
adaptációjának, amely a szerző más 
műveinek motívumait és részleteit is fel-
használja egy zenés, álomszerű szerke-
zetben. A Gáspár Ildikó rendezésében 
színpadra állított előadás főbb szere-
peiben Csákányi Esztert, Csuja Imrét, 
Znamenák Istvánt és Jéger Zsombort 
láthatja, aki ellátogat januárban az 
Örkény Istvánról elnevezett teátrumba.

Dunakeszi

Az Alma együttes koncertje
január 27.

Az Alma együttes neve a gyerekek és 
szüleik körében éppolyan emblema-
tikus, mint például Halász Judité, nem 
véletlen, hogy bárhol koncerteznek az 
országban, hatalmas érdeklődés övezi 
a fellépéseiket. Januárban a dunakeszi 
művelődési központban találkozhatnak 
a legkisebbek a már jól ismert és a leg-
újabb dalokkal, melyek egy nagyszerű, 
igazi zenés-táncos ovis buli hangulatát 
hozzák majd.

Országosan

A legnagyobb showman
December 28-tól a mozikban

Noha a filmbemutatót még épp az óévre 
időzítették, egész hónapban vetítik a 
mozik a Hugh Jackman és Michelle 
Williams főszereplésével forgatott, hami-
sítatlan hollywoodi musicalt. A film szto-
rija P. T. Barnum történetét idézi meg, aki 
voltaképpen feltalálta az egész show 
businesst, ám az igazi szórakoztató fak-
tor ebben az esetben is a dalbetétekben, 
a könnyed, álomszerű hangulatban rejlik.

Budapest, Papp László Sportaréna 

Rod Stewart az Arénában!
január 29.

Sir Rod Stewart neve hallatán mindenki-
ben felidéződik védjegyévé vált, reked-
tes hangja, hiszen generációk nőttek fel 
olyan slágerein, mint a Sailing, a The First 
Cut Is The Deepest, a Rhythm of My Heart 
vagy a Baby Jane. A legen da januárban, 
nyolc év után ismét Magyarországra láto-
gat, hogy vadonatúj show-jával egy fer-
geteges Aréna-koncerten kápráztassa el 
a hazai rajongókat. Jegyek a www.livena-
tion.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon 
keresztül vásárolhatók.

Ha csak feleolyan energikus lesz 2018, mint amilyennek a rocklegenda, 
Sir Rod Stewart koncertje ígérkezik, nem lehet okunk panaszra. Hagyjuk, 

hogy slágerei kirántsanak a januári szürkeségből!
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1000 tonna  
– köszönjük!
Egyre tudatosabb lakosság, egyre 
több leadott használt étolaj

Magyarországon évente több tízezer 
tonna étolajat használnak fel, a ház-
tartásokban keletkező használt sütő-
olaj sorsa azonban nem megoldott: 
gyakran a lefolyókba vagy a sze-
métbe kerül, ami igen káros a kör-
nyezetre nézve. Ha a sütőolaj az 
élővizekbe jut, az pedig még kár-
tékonyabb, ugyanis a víz felszínén 
úszva meggátolja az oxigénfelvételt, 
így elpusztítja a vízi élőlényeket.  
Jó hír azonban, hogy a veszélyes hul-
ladéktól biztonságosan is megsza-
badulhatunk, országszerte már közel 
350 MOL-kúton, a kihelyezett gyűjtő-
tartályokba töltve. A leadott olajból 
környezetbarát biodízelt készítenek. 
A lakosság egyre növekvő aktivi-
tását az év végi friss eredmény is 
mutatja, mely szerint a töltőállomáso-
kon leadott használt olaj mennyisége 
átlépte az 1000 tonna álomhatárt.

MOL-hírek

Apró örömök
S P O R T  É S  F E L E L Ő S  G O N D O L KO D Á S  –  Í G Y  Z Á R U LT  A Z  É V

Média a Tehetségekért Díj
Fiatal újságírókat jutalmaztak

A MOL immár hatodik éve jutalmazza azokat az ifjú 
újságírókat, akik fiatal művészeket, sportolókat, tudó-
sokat mutatnak be munkáikban. A vállalat és a tehet-

ségeket felkaroló Új Európa Alapítvány jóvoltából idén  
is több kategóriában díjazták a pályamunkákat.  

A nyertes riportok témái igen komoly változatosságot 
mutattak: az első helyezettek között volt, aki légkör- és  
környezetoptikai témát boncolgatott, más egy látássé-

rült cselgáncsos történetét dolgozta fel, és volt, aki 
 az okosfásli működésének járt utána.

Milák 4 aranya
A 17 éves MOL-támogatott úszó nyerte  
a presztízscsatát

Milák Kristóf, a MOL új felfedezettje erős és 
igen sikeres évet tudhat maga mögött. A MOL 
Tehetségtámogató Program verhetetlen pillangó-
bajnoka a „nagyöregeket” is maga mögé utasította, 
többek közt az úszók százhalombattai rövidpályás 
or szágos bajnokságán, ahol négy aranyat is szerzett, 
s ezzel ő lett a legeredményesebb junior úszó  
a felnőttek kategóriájában.

Sakksiker Barcelonában
Az Új Európa Alapítvány támogatottja veretlenül 
győzött a nagymesterversenyen

Gledura Benjámin győzelmével fejeződött be  
a barcelonai nagymesterverseny, ahol a magyar  
fiú veretlenül lett első a rajtlistát vezető francia Laurent 
Fressinet előtt. A csupán 18 éves sakkozó az ország 
legfiatalabb nemzetközi nagymestere, a magyar  
ifjúsági és felnőtt sakkválogatott tagja, akit  
az amerikai Bloomberg News 2010-ben a világ  
50 legtehetségesebb gyereke között mutatott be. 

Fekvenyomásban világbajnok
A MOL munkatársa erőemelésben remekelt

Nagy Ákos, a Magyar Professzionális Erőemelő Liga 
versenyzője, akinek gyerekkora óta fontos  
szerepet tölt be az életében a sport. A nyíregyházi 
születésű MOL-dolgozónak régi vágya volt  
kijutni a moszkvai világbajnokságra. „Szerintem  
minden erősportolónak álma Oroszországban verse-
nyezni. A verseny és a pihenés után szeretnék  
felkészülni mind a három fogásban, és ezekben is 
érmet szerezni” – mesélt további céljairól.

Újra bajnok a Szolnoki Dózsa
Címvédés a férfivízilabda Magyar Kupában

Bár a fiúk ezúttal a vezetőedző, Cseh Sándor irányí-
tása nélkül játszottak, az eredményen ez nem látszó-
dott: a döntőben 13–4-re győzték le az OSC-Újbudát. 
A Szolnoki Dózsa, amely idén csatlakozott a MOL 
Csapathoz, zsinórban hatodszor jutott a döntőbe,  
és harmadszor vihette haza a trófeát.

00000000000

Nyerj álomutazást  
egy kattintással!
Adj le te is használt sütőolajat a kijelölt 
töltőállomásokon január 15-ig.  
Az ezért kapott szelvénnyel  
utazást nyerhetsz!
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!



Royal vodka
(0,5 l)

–500 FT

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

A kupon 500 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: 2018. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Autómosó-kupon
(A legmagasabb szintű gépi autó-
mosó program aktuális árából, Fresh 
Corner kutak esetén a Premium és 
Super premium mosás árából.) 

–300 FT

A szolgáltatás 
igénybevétele 
esetén 300 Ft 
kedvezmény 
az aktuális 
fogyasztói árból.



A kupon 300 Ft kedvezményre jogosít a szolgáltatás aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy szolgáltatás vehető igénybe 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: 2018. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Zabkása
(étcsokoládé és erdei gyümölcs 
ízekben)

–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható, és a kupon csak egyszeri 
kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem von-
ható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Cappy Great 
Start 
(0,25 l)

–100 FT

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható, 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: 2018. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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Bahlsen HIT keksz 
(220 g, többféle) 

–150 FT

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

A kupon 150 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható, 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: 2018. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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KUPON- 
AKCIÓ!

1. Erdei gyümölcsös  
wellnesstáska
(110 g)
2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

159 Ft/db
1445 Ft/kg
——

2. Ripsz-Ropsz Puffasztott
búza- és rizsszelet
(100 g, többféle)

159 Ft
1590 Ft/kg 
——

3. Viwa vitaminvíz 
(0,5 l, többféle)

299 Ft
598 Ft/l
——

4. Tretter zöldségchips
(90 g)

649 Ft/db
7211 Ft/kg  
——

5. San Bendetto Zero
(0,75 l, többféle)

369 Ft
492 Ft/l
——

6. Fit Zabreggeli
(65 g, többféle)
2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

219 Ft/db
3369 Ft/kg

7. Fitt Pöttyös Túró Rudi 
(38 g)
20 MULTIPONT BEVÁLTÁSA ESETÉN 

169 Ft
4974 Ft/kg
——

3
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2
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1

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.

9

5

8. Sió Frissen Préselt Gyümölcslé 
0,2 l, többféle
2 DB VÁSÁRLÁSA ESETÉN 

199 Ft/db
995 Ft/l
——

9. TELJES KIŐRLÉSŰ MUFFIN
(135 g)

399 Ft
2956 Ft/kg
——

MOL-akciók
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 KOS 03. 21. – 04. 20.

Az idei év elejére halasztott munkák 
határozzák meg a hétköznapjait, de ne 
keseredjen el, hamar végez velük.

 BIKA 04. 21. – 05. 20.

Tervekből nincs hiány, azonban türel-
metlen, rögtön akar mindent. Ez nem jó 
taktika, hosszú az esztendő, ráér.

 IKREK 05. 21. – 06. 21.

Önnek évről évre egyre hosszabb időbe 
telik kipihenni az ünnepek fáradalmait, 
ám a hónap végére már régi fényében 
pompázhat.

 RÁK 06. 22. – 07. 22.

A január a síelés, a téli kikapcsolódás 
időszaka, ne hagyja ki idén sem, hogy 
kipihenten készülhessen az ön előtt álló 
feladatokra.

 OROSZLÁN 07. 23. – 08. 22.

A karácsonykor felszedett pluszkilók 
után megint szentül megfogadta, hogy 
mozgásban gazdag életmódra vált. A 
csillagok szerint idén sikerülhet!

 SZŰZ 08. 23. – 09. 22.

Munkahelyváltást tervez idén, de ha nem 
is tervezi, része lesz benne. Ne aggódjon, 
valami sokkal jobb jön majd, vágjon bele!

 MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.

Hiába van még csak január, ön már a 
nyári szabadságát tervezi gőzerővel. 
Nem lehet elég korán elkezdeni a leg-
jobb ajánlatok felkutatását.

 SKORPIÓ 10. 23. – 11. 21.

Nosztalgiával gondol a karácsonyra, ön 
jobban szereti az ünnep meghittségét, 
mint az év eleji szürke semmittevést. 

 NYILAS 11. 22. – 12. 21.

Ebben az évben a pénzügyeit kell rendbe 
tennie. Jó döntést hoz, ha ehhez profi szak-
ember segítségét kéri. Sikerrel zárul a 
projekt.

 BAK 12. 22. – 01. 20.

Előléptetéssel kezdi az új esztendőt, ami 
az anyagi helyzetére is előnyösen hat. 
Nagyobb felelősség és stressz is vár-
ható azonban, pihenjen is!

 VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 19.

Több hónapos külföldi tartózkodás várja 
az év első felében, élje meg minden pil-
lanatát más kultúrák befogadásának!

 HALAK 02. 20. – 03. 20.

Január elején csak az utószilveszterekre 
tud koncentrálni, azonban ne feledje, 
előbb-utóbb el kell indítani 2018-at is!

Justin Timberlake
1981. január 31.

Liam Hemsworth
1990. január 13.

Eddie Redmayne
1982. január 6.

Novodomszky Éva
1974. január 19.

Energia egész évre
Hatalmas lendülettel, készre csiszolt tervekkel, nagy reményekkel 

vágunk az új esztendőbe, de jól tesszük, ha beosztjuk az energiáinkat.

horoszkóp
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TE IS LEHETSZ 
EZERMESTER!    
GYŰJTSD A MATRICÁKAT ÉS 
VÁSÁROLJ KEDVEZMÉNYESEN 
BLAUPUNKT BARKÁCSESZKÖZÖKET!
A matricagyűjtés 2017. december 1. és 
2018. február 18. között tart, a matricák 
beváltása 2018. február 25-ig vagy a 
készlet erejéig lehetséges a kijelölt 
MOL töltőállomásokon.
További részletek a MOL töltőállomásokon 
és a www.mol.hu/blaupunkt honlapon.
* A MOL kiskereskedelmi áraihoz képest

23 990 Ft helyett
5 matrica + 14 990 Ft

AKÁR

60%*

KEZDVEZMÉNY
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Kérjük, hogy megfejtésed 2018. január 31-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 Hatalmas kis hazugságok című köny-
vet. Előző rejtvényünk megfejtése: Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Kisorsolt megfejtőink, akik a Tankcsapda Arena-koncert dvd-
jét nyerték: Zelnikné Török Ilona, Gödöllő; Fazeka Sándor, Nyíregyháza; Szentjobbi Aladár, Szentes; Bodzsár István, Ipolybalog; Kádár 
Erzsébet, Leányfalu. Gratuálunk!

A HBO-sorozat alapjául szolgáló Hatalmas kis hazug-ságok című könyvet meg is vásárolhatod az alexandrakiado.hu oldalon.

rejtvény
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TERVEZETT TÉMÁINK:

›  Gazdasági évnyitó 
›  Ipar 4.0 és oktatás  – kéz a kézben
›  Profit- és profitváltás az energetikában
›   Ingatlanpiaci befektetések:   

A  második otthon 
›  Exportoffenzíva:  

a keleti és  a  déli nyitás  eredményei
›  K+F a vegyiparban
›  Logisztikai kihívások az 

e-kereskedelemben
›  Í gy lesz  Közép-Európa turisztikai  központ 
›  Ipari ingatlanok – Korlátlan lehetőségek?
›  Magyar verseny, magyar képességek 
›  Export-import lehetőségek az autóiparban

K O N F E R E N C I Á KG A Z D A S Á G I 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: KONFERENCIA .HGMEDIA .HU            
FELIRATKOZÁS HÍRLEVELÜNKRE: KONFERENCIA@KODMEDIA .HU

AKTUÁLIS. 
HITELES. 
INTERAKTÍV. 

Folytatódik a szakmai 
rendezvénysorozat,  
amelynek eseményein hónapról 
hónapra neves előadók osztják meg 
a résztvevőkkel azokat a legfrissebb 
információkat, lehetőségeket, 
amelyek alapjaiban befolyásolhatják a 
vállalkozások működését. Az aktuális 
trendeket, várható kihívásokat interaktív 
beszélgetések során a magyar gazdaság 
elismert szereplői – cégvezetők, állami 
szervezetek, szakmai szövetségek 
képviselői – vitatják meg. Kiemelt téma 
az elérhető és a közeljövőben várható 
európai uniós pályázatok köre, 
illetve a cégek működését befolyásoló 
szabályozási változások hatása,  
a felkészülés mikéntje is.

K Ö S Z Ö N J Ü K  K I E M E LT  T Á M O G A T Ó I N K N A K :

S    O    L    U    T    I    O    N    S
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100% TÉLI  
GONDOSKODÁS
VÁLASZD A MEGBÍZHATÓ 

INDÍTÁST EXTRÉM HIDEGBEN IS!


