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GASZTROEVOLÚCIÓ
Gyorséttermektől
a street foodig

FÜGGÖNYT FEL!
Mit nézzünk
az új évadban?
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Till Attila Fresh Corner nagykövet
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A kávéból sosem enged

tartalom

Kedves Olvasó!
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Szeptemberben, a nemzetközi kávénap apropóján
a sokak számára fontos mindennapi kávéra fókuszálunk. Van, aki el sem tudja képzelni a napját a reggeli
életmentő nélkül, de sokan napközben vagy útközben
is felfrissülésre vágynak. Így van ezzel címlapsztárunk, Tilla is, aki saját bevallása szerint
egyszerűen „kávés alkat”, nemcsak reggel, de a nap bármely szakában szívesen
beül valahova egy csészére. A minőségi
kávéra vágyóknak biztos pontot jelent
a MOL Fresh Corner, ahol nemcsak
kitűnő kávék széles választékával
várjuk a betérőket, hanem a változó gasztrotrendekhez igazodva
útközben is gyors, mégis finom
és jó minőségű alapanyagokból
készült, változatos harapnivalókat vagy útravalókat kínálunk.
Mert mindenkinek jár egy kis
idő a hajtós napokon.
Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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autós hírek

Autós világcsokor
Az autógyártók általában az őszi hónapokra tartogatják a legfontosabb
újdonságokat, de a világ minden táján akadtak olyanok, akik a nyári
„vakációban” sem tétlenkedtek.

röviden
Duster: automata nélkül

Kényszernyugdíj

Lotus-tervek

Önjáró Ford

A Dacia szünetelteti az automata sebességváltóval szerelt Duster gyártását. Az ok:
a típus még nem rendelkezik
az új fogyasztási és a károsanyag-kibocsátási nemzetközi szabványnak (WLTP)
megfelelő tanúsítvánnyal.

A Fiat Punto aktuális generációja 13 éve van jelen a piacon,
és ez idő alatt csak apró
módosításokat végeztek rajta.
Az olasz kompakt modell
gyártása utód nélkül ér véget,
néhány országban már be is
szüntették az értékesítést.

Sajtójelentések szerint egyszerre két SUV-modellt is fejleszt a Lotus. A Volvót is birtokló kínai Geely-konszern
tulajdonába került brit sportkocsigyártó a BMW X4 és X6
szegmensébe szeretne
belépni.

A következő öt évben
a Ford négymilliárd dollárt
fordít majd az önvezető
technológia további
fejlesztésére. A tervek szerint 2021-ben dobják piacra
az első, részben autonóm
modellt.

Suzuki Vitara
Felfrissült a magyar autópiac mes�sze legnépszerűbb modellje. A ráncfelvarrás kívülről a hűtőrácsot, a lökhárítókat és a fényszórókat érintette,
valamint új fényezési árnyalatok és
keréktárcsák jelentek meg a kínálatban. Belül módosult a középkonzol,
illetve javítottak az anyagminőségen
is. Jelentősen átalakul a motorkínálat, az egyaránt 1,6 literes benzines
és dízel helyére két turbófeltöltéses, benzines Boosterjet-erőforrás
lép: az 1,0 literes teljesítménye 110,
az 1,4-esé pedig 140 LE. Az új Vitara
a legbiztonságosabb Suzuki lesz,
hiszen holttérfigyelővel, sávváltást
segítő rendszerrel, táblafelismeréssel és a hátsó forgalmat monitorozó
asszisztenssel is fel lehet szerelni.

Brabus 125R

Volkswagen Touran L

Szinte megkétszerezte erejét a Brabus
által kezelésbe vett Smart. A német
tuningcég átprogramozta a 0,9 literes
erőforrás központi vezérlését, és új kipufogórendszerrel szerelte fel az apróságot.
A legnagyobb teljesítmény így 71-ről 125
lóerőre nőtt. A „száguldozásnak” ugyanakkor elejét vették, a végsebességet
leszabályozták 175 km/h-ra. A karosszéria
30 mm-rel került közelebb az aszfalthoz,
de az elöl 16, hátul 17 hüvelykes keréktárcsák is hozzájárulnak az izmos kinézethez.

A Volkswagen bő tíz évvel ezelőtt a kompakt egyterű első generációjából faragott
emelt hasmagasságú változatot, amelyet Cross Touran néven hoztak forgalomba. A koncepciót most Kínában élesztették fel, a Touran L az egyterű mostani
generációjának „terepjárósított” verziója,
a karosszériát óvó fekete műanyag elemekkel és robusztusnak mutatkozó alvázvédelemmel. A Shanghai-Volkswagen
vegyesvállalat által gyártott modellt 150
és 180 lóerős benzinmotorokkal kínálják.

Milan Red
Bugatti-konkurens készül a szomszédban! A tavaly alapított ausztriai Milan Automotive cég bemutatta első
szupersportautóját: a Red névre keresztelt betontorpedó 99 példányban készül majd, kétmillió eurós
alapáron. Mindegyik darabot 6,2 literes, V8-as motor
hajtja, az 1325 LE teljesítménynek köszönhetően nem
is akárhogyan. A gyártó eddig csak a gyorsulási adatokat hozta nyilvánosságra (2,5 mp 100 km/h-ra, illetve
5,5 mp 200 km/h-ra), míg a végsebességről csupán
annyit közöltek: jóval 400 km/h felett van…
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Hennessey Mustang Heritage Edition
A sebességrekord-kísérleteiről is híressé vált amerikai műhely
a Ford Mustanghoz kínált új tuningcsomaggal ünnepli meg,
hogy elkészült a tízezredik átalakított autója. A 19 darabos
Heritage Edition limitált sorozat minden példánya fehér csí
kokkal díszített vörös fényezést kap. A sportkipufogó-rendszer,
a 20 hüvelykes keréktárcsák, valamint a karosszéria leültetése
mellett a legfőbb attrakció a 808 lóerősre felpumpált V8-as,
5,0 literes motor, mellyel az autó végsebessége 322 km/h.
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autóval az élet

Meddig kell a gyerekülés?
Hogyan utazzanak szabályosan és biztonságosan gyermekeink?
Az alábbiakban összegyűjtöttük, milyen előírások vonatkoznak az
autóztatásukra, legyen szó rövid városi utakról vagy hosszabb kirándulásról.

Ssangyong Rexton G4 2.2 e-XDI 181 LE/420 Nm dízelmotor
Kapcsolható összkerékhajtás
3t vontatási kapacitás

szállítható – figyelve rá, hogy a gyerekülés hevedereit is meghúzzuk a kicsin,
nem elég tehát csak beleültetni. Vagyis
a legapróbb csecsemő sem utazhat pl. hordozókendőben vagy egyéb
módon az édesanyjára rögzítve. Csakis
gyerekülésben.

Mercedes-Benz E-Tronic 7 fokozatú automata váltó
Intelligens vezetéstámogató rendszerek
5 vagy 7 üléses kivitel

Figyelj a légzsákra!

Elöl 150 cm, hátul 135 cm
Az egyik legfontosabb alaprendelkezés,
hogy az első ülésen 150 centiméternél
alacsonyabb gyerek kizárólag a testtömegének megfelelő „gyermekbiztonsági rendszerben” (gyerekülés) rögzítve
szállítható. A rögzítés fontos, tehát nem
elegendő, ha autósülésbe tesszük a
csemetét, bele is kell kötni. A gyermeküléseket az erre kialakított pontokhoz
rögzítve, illetve adott esetben a biztonsági övvel kell stabilizálni, a használati
utasításnak megfelelően.
A hátsó ülésen 135 centiméter a határ,
az ennél magasabb, három évnél idősebb gyereket a kocsi saját övével is
rögzíthetjük, ha erre biztonságosan
módunk van. Egy magasító párna persze ilyenkor is jól jöhet.
A legveszélyesebb, amit a szülő elkövethet a gyermekével szemben, ha a
hátsó ülésen ölbe veszi, hiszen „csak

6
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Jelenleg az Isofixrendszerű gyerekülés
a legelterjedtebb
a piacon.
átszaladunk a nagyihoz”. Az ördög nem
alszik, ilyenkor egy koccanás is súlyos
sérüléseket okozhat.

hároméves kor alatt
Erre a korosztályra vonatkozóan igen
egyér telműen fogalmaz a KRESZ.
Háromévesnél fiatalabb gyermek kizá
rólag gyermekbiztonsági rendszerben

Az adott esetben életmentő funkciót
ellátó légzsákok olykor veszélyesek is
lehetnek. Például, ha az édesanya úgy
gondolja, hogy a babáját a rizikósnak
tűnő állandó hátraforgolódás helyett
inkább az anyósülésre teszi. Ha így
döntünk, fontos, hogy a gyermekülést
a menetiránynak háttal szereljük be, de
csakis akkor, ha ahhoz az üléshez nem
szereltek be légzsákot, vagy ki lehet
kapcsolni. Fontos tehát, hogy már az
első rövidebb utazás előtt járjunk utána
autónk biztonsági paramétereinek, és
ha van rá mód, inkább hátul helyezzük
el a gyerekülést.

Keresd az Isofixet!
Ez utóbbi kiválasztásakor fontos, hogy
ne az esztétikum, sokkal inkább a praktikum és a megfelelő minősítés legyen
a döntő. Nyilván valamivel drágább a
bevizsgált, megbízható gyártótól származó ülés, ám gyermeke biztonságán
valószínűleg senki sem spórol. Az előrelátók már a családi jármű kiválasztásakor feltérképezik az autóban található
rögzítési rendszereket, lehetőségeket.
Jelenleg az Isofix a legelterjedtebb a
piacon, a legtöbb gyerekülésgyártó is
ennek megfelelő termékeket készít.

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

www.rextonsuv.hu

útitárs

Egyedül közlekedik
a gyerek

Irány a kölyökKRESZ-park!
A tágabb közlekedésbiztonsági
tudás mindenféle játékkal remekül
gyakorolható. Kezdve a mini közlekedési tábláktól a szituációs játékokon át az Esztergomi Gyermek
Autós Közlekedési Parkig, amelyet idén tavasszal adtak át, és ahol
a 6–12 évesek mini elektromos
Vitarákkal tanulhatják a bizton
ságos közlekedést egy 20–25 perces KRESZ-oktatás után.

Mehet-e egy hatéves egyedül boltba? Mi történik, ha eltéved
a gyerekem? Milyen szabályokat kell mindenképp ismernie? Hogyan
tanítsam meg biztonságosan közlekedni? Támpontokat kerestünk,
hogy ne rémálom legyen az első önálló út.

az elsők között kell elsajátítania a gyermeknek, hogy takarásból nem léphet
ki az útra, hogy átkelésnél, elsőbbségnél fel kell vennie a szemkontaktust az
autóssal/biciklissel, és hogy sötétben
jól látható ruhát, esetleg fényvisszaverőt kell viselnie.
A közlekedésben való tudatos részvétel ideális esetben már 1–3 éves
kor között elkezdődik, mihelyt a gyerek kézen fogva a szülő mellett lépdel.
Ezáltal elméletig óvodáskorra már tudják a gyerekek, mi a gyalogátkelőhely
(zebra), mit jelent a közlekedési lámpák színe, vagy hogyan kell biztonságosan átkelni az úton. Ugyanakkor számolnunk kell azzal, hogy körülbelül hatéves
korukig a veszélyérzetük igen csekély,
nyolcéves korukig pedig nem tudnak
érdemben reagálni egy veszélyhelyzetre. Ráadásul a figyelmük könnyen
elterelhető, mozgásuk a többi közlekedőéhez képest kevésbé kiszámítható,
továbbá nem tudják pontosan megbecsülni egy mozgó jármű távolságát és
sebességét.

adódó pszichológiai és biológiai sajátosságait (pl. veszélyérzet hiánya, alacsony termet).
Persze a puding próbája végül itt is az
evés! Mielőtt első útjára bocsátanánk,
apró feladatokkal „teszteljük” az önállóságát: vezessen bennünket ő a szokott
útvonalon, biztonságban és a szabályokat betartva jusson el a kitűzött célig,
miközben a szülő csak veszélyhelyzetben avatkozhat be. Ha többször is sikerrel vette az akadályt, jöhet a főpróba.

Közlekedésérettség

Tölcsér helyett játék

Az első és legfontosabb kérdés, hogy
a gyermek pszichésen készen áll-e az
önálló iskolába járásra, boltba menésre.
Ha fél egyedül elindulni, ha szorong a
rá váró feladat miatt, semmiképp sem
szabad erőltetni. Ennek az ellenkezője,
ha már egész kicsiként ragaszkodna az
önálló utakhoz: ebben az esetben is a
szülőnek kell mérlegelnie a kérdést,
szem előtt tartva a gyermek életkorából

Az évekig tartó közös séták, kerékpározás és autózás közben a gyermek már
számos szabályt és ismeretet elsajá
títhat, ha a szülő tudatosan tanítja a közlekedésre. Alapvető fontosságú a lámpák ismerete, a gyalogosok elsőbbségi
helyzeteinek megtanulása, biciklizéshez a jobbkéz-szabály és az elsőbbségadás felismerése, de legalább ilyen
fontos a láthatóság kérdése is. Abszolút
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Veszélyek az autón túl
A legtöbb anyuka és apuka fejében
nemcsak a figyelmetlen sofőrök villódznak, mikor szóba kerül a gyermek elengedése. Gyakori és reális félelem az
eltévedés miatti aggódás, mivel a kicsik
figyelme olykor elkalandozik, és véletlenül rossz irányba indulnak, egy idő
után pedig már nem ismerik fel a sosem
látott környezetet. Erre elsősorban úgy
lehet felkészülni, ha megtanítjuk a gyereknek, hogyan viselkedjen, ha elvétette az utat. Először mindig gyerekkel
közlekedő felnőttől kérjen segítséget,
ha ilyen nincs, akkor pedig nőtől. Ez
pedig elvezet a következő félelmünkig:
soha, senkivel ne menjen be kertbe,
lakásba, akármilyen zárt helyre, és ne
üljön be autóba. Bár a statisztikák különösebben nem igazolják ezt az aggályt,
egy szülő sem szeretné, ha az ő gyereke lenne az a pár ezrelék, akit elraboltak. Ilyen esetek megelőzésére bevett
módszer, hogy a gyermek csak olyannal mehet el, aki tudja a jelszót. Ez azokban az esetekben fontos, ha az idegen
épp arra hivatkozna, hogy „anyukád küldött”, vagy „anyukád kórházba került/
megsérült stb.” Legyen tehát egy jelszó,
amit tényleg csak anyuka és apuka tud
a gyermeken kívül.

Ha nyomon követnéd…
Ha nagy városban élünk, vagy nem
bízunk kellőképp a környezetünkben,
akkor is van rá mód, hogy a gyermek
önálló közlekedése ne gyomorgörcsöt
jelentsen a szülőnek. Kisebb városban,
faluban ez kevésbé probléma, mert
amíg a gyerekünk beér az iskolába, legalább öt ismerős látja, így viszonylag
könnyen nyomon követhető.

Amennyiben okostelefont használ
a gyermek, telepíthetünk rá többféle
nyomkövető appot, ilyen például a Family
GPS Tracker Kid Control. Az alkalmazás
értesítést küld, ha csemeténk beért az
iskolába vagy épp hazaért; láthatjuk, ha
tiltott zónába indult; megtudjuk, ha lemerült a telefonja és egy gombnyomással
riaszthat minket, ha baj van. Külön előnye, hogy GPS nélkül is meg lehet határozni a készülék helyzetét.
Ha más megoldásra vágyunk, okosórák között is válogathatunk, amelyekkel
néhány szám erejéig telefonálni is lehet,
vagy választhatjuk a magyar fejlesztésű,
androidos IneTracket, ami egy kis eszköz a
táskában vagy zsebben, nagyjából ugyanazokkal a funkciókkal, mint az app.

Minden a biztonságos
közlekedésről
Az Élet Úton Program számos illetékes összefogásával született,
lényege pedig, hogy kiadványokkal, eseményekkel, információkkal
segíti a kicsik közlekedésbiztonságát. Szülőknek és pedagógusoknak egyaránt hasznos, megválaszolja az aggódó
felnőttek minden
releváns kérdését
a témában.
www.eletuton.hu
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Induljon jól a suli!
Ha szeptember, akkor iskolakezdés! Ilyenkor pedig elkél az
extraenergia. A MOL-töltőállomások uzsonnamenüvel várják a kicsiket
és nagyokat, akár a suliból hazafelé is. Ne feledd, menüben olcsóbb!

Barackos-vaníliás rácsos
+ MIZO MADÁRTEJ ITAL
VAGY KAKAÓ
(100 g + 0,33 l UHT)

EGYÜTT 349 Ft-tól
Együtt vásárlás esetén 20% kedvezmény
2018. 12. 31-ig vagy a készlet erejéig.

MOST MÉG EGYSZERŰBBEN
NYILATKOZHATSZ, MINDÖSSZE
3 LÉPÉSBEN!

Prémiumszendvics
+ Pepsi
(0,33 l )

799 Ft-tól
2018. 12. 31-ig vagy a készlet erejéig.

Amennyiben szeretnéd továbbra is kihasználni a
MOL MULTIPONT program előnyeit, legyen szó egyedi
ajánlatokról vagy különleges akciókról, kérjük, szánj egy
kis időt adataid frissítésére! Szeptember 30-ig van még
lehetőséged megújítani regisztrációdat, ehhez mindössze
3 egyszerű lépést kell megtenned: adataidat ellenőrizni,
javítani, végül a hozzájárulásokat megadni. A nyilatkozat
hiányában szeptember 30. után inaktiváljuk kártyádat.

AKCIÓ
MINDEN MÁSODIK FLAKON

+

Az akció 2018.09.01– 30. között,
illetve a készlet erejéig tart!
10
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Az akcióban részt vevő termékek: MOL Essence 5W-30 1 L és 4 L,
MOL Essence 5W-40 1 L és 4 L, MOL Essence Diesel 5W-40 1 L és 4 L,
MOL Essence 10W-40 1 L és 4 L, MOL Essence Diesel 10W-40 1 L és 4 L,
MOL Essence 15W-40 1 L és 4 L.
Az akció csak ugyanazon típusú és kiszerelésű termékek vásárlásakor érvényes.

A kép csak illusztráció!

-50%
MOTOROLAJOK*

életmód

Gasztroevolúció
Újr a t rend a minőség
Akárcsak a divatban, a gasztronómiában is egymást váltják a trendek.
Vessünk egy pillantást az elmúlt évtizedek nagyobb gasztrofordulataira
és arra, mit tartogat a jövő!
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Ha a londoni Camden Town városnegyedbe
tévedünk, már szinte el sem csodálkozunk
azon, hogy egymást érik az egyes nemzetek gasztronómiai különlegességei az olasz
tésztától az indiai curryn és a japán sushin
át a kolumbiai bandejáig (gazdag vegyestál vörös babbal, főtt sertéshússal, rizzsel,
tojással, kolbásszal…) vagy a szecsuáni tintahalig. Miután jóllaktunk, jöhet a desszert:
egy finom folyékony nitrogénnel készített
fagyi – itt ugyanis az is szerepel a kínálatban. Való igaz, hogy London a nemzetközi
gasztronómia egyik fellegvára, ahol csupán
néhány utcányira egymástól számos különböző náció konyhájába belekóstolhatunk, a
változatosság azonban Európa egyre több
nagyvárosára is igaz. Az utazás szabadsága
mellett tehát a gasztronómia szabadságának is örülhetünk, miközben nyakig benne
vagyunk egy újabb gasztroforradalomban,
ami megváltoztathatja az evéshez és az ételekhez való viszonyunkat.

Gyors, kényelmes,
egészségtelen?
Ahogy az ipar, úgy a gasztronómia életében
sem ez az első nagy fordulópont. Néhány
évtizeddel ezelőtt a gyorséttermek és az
előre csomagolt ételek térhódítása szintén
nagy hatással volt étkezési szokásainkra,

ami a szakemberek szerint sajnos az
egészségünkön is meglátszik. A statisztikák világszinten azt mutatják,
hogy soha nem volt még ilyen magas
az elhízottak, a szív- és érrendszeri
betegségekkel, különféle ételérzékenységekkel, illetve diabétesszel
élők száma, ami nemcsak a kevés
testmozgásnak, de a helytelen táplálkozásnak és a rossz vagy éppen túlzott kezelésnek alávetett alapanyagoknak is felróható.
Az ok, amiért mégis nehezen válunk
meg ezektől az ételektől, a felgyorsult életmódunkból fakad. Hiszen
egyre kevesebb időnk van főzni,
állandóan rohanunk, elfoglaltak
vagyunk, és amikor végre akad egy
kis szabadidőnk, azt nem feltétlenül
csak a tűzhely mellett akarjuk tölteni.
A digitális forradalomnak köszönhetően ugyan már bármilyen különleges és egzotikus recepthez hozzájuthatunk a világhálón, mi mégis
máshogy használjuk ki ezt a lehetőséget: egy gombnyomással inkább
megrendeljük az áhított ételt.

Vissza a gyökerekhez

szezonális alapanyagokra épülő,
egészséges és tudatos táplálkozás
trendjét. Így ma már egyre többet
foglalkozunk azzal, hogy mi kerül a
tányérunkra, ahogy azzal is, mi, honnan származik, és az evés öröme
újra előkelő helyet kap az életünkben. Az igény persze valójában mindig is létezett, csak háttérbe szorult. Jó példa erre az úgynevezett
Slow Food mozgalom is, amely az
1980-as évek óta hívja fel a figyelmet a lassabb tempó előnyeire. Arra,
hogy fontos megőrizni gasztronómiai hagyományainkat, megbecsülni
a jó, minőségi ételeket és alapanyagokat, s ezzel együtt a közös étkezéseket is. A kézműves sörgyártás,
a bioélelmiszerek, a termelői piacok
is hasonló elv alapján alakultak ki –
a leggyorsabb, legegyszerűbb, legolcsóbb helyett válasszuk a minőségit, támogassuk a kistermelőket, és
adjuk meg a módját az étkezésnek.

A jelen elvárásai
De akkor most mire is vágyunk igazából? A gyorsaságra és a könnyen
elérhető ételekre, vagy a minőségre
és az evés örömének megélésére?
Nem lehetne mindkettőt egyszerre?
Bár nem tűnik valószínűnek, hogy
a közeljövőben leáldozna a gyorséttermeknek és az úgynevezett
„junkfoodnak”, a jó minőségű ételek iránti kereslet egy új kombinációt teremtett, és új értelmet adott
a streetfood fogalmának. Ebben az
is közrejátszik, hogy az Y, de már a
Z generáció szülöttei is nagy figyelmet fordítanak arra, hogy jó minőségű, lehetőség szerint bioételeket
fogyasszanak, mindezt úgy, hogy
ne kelljen rájuk túl sokat várniuk, és
gyakorlatilag úton-útfélen elérhetők
legyenek. Megszületett tehát egy új
igény, amely kombinálja a minőséget
a gyorsasággal, így igazodva a XXI.
század fogyasztóinak elvárásaihoz.

Az 1990-es években tehát lubickoltunk a gyorséttermek örömeiben, a
2010-es évekre azonban egyre többen ébredtek rá, hogy ha ételekről
van szó, ideje visszanyúlni a gyökerekhez, megteremtve ezzel a friss,
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Hogy is van ez a tíz kávéval? Városi
legenda, vagy színtiszta valóság?
Ha tíz nem is, de nyolc szinte biztos.
Nagyon nagy kávés vagyok, mindig
is sokat ittam. Mivel éreztem, hogy ez
nekem tényleg jót tesz, tíz évvel ezelőtt
olyan cikkeket kerestem, amelyek igazolják, hogy a kávézás egészséges.
Csakhogy tíz éve tíz cikkből még csupán egy állt az én oldalamon, így ki kellett várnom, hogy a tudomány is igazolja
azt, amiben én már biztos voltam. Ma
már nagyon sok helyen lehet olvasni,
hogy a kávé jó. Biztos van, aki szívdobogást kap, vagy valamiért nem érzi jól
magát tőle, de nekem az egyik kedvenc
italom. Persze sok vizet is iszom mellé.
Szerintem egyszerűen léteznek „kávés
alkatok” – mint amilyen én is vagyok
–, és az ilyen alkatnak a kávé illata, íze,
hatása egyaránt jólesik.

A kávéból sosem enged
T IL L AT T IL A F RESH CORNER N AGY KÖV E T
Azt rebesgetik, hogy napi tíz kávét iszik. Ez a fajta szenvedély már önmagában
kiváló alap, hogy valaki a Fresh Corner-hálózat nagykövetévé váljon. Így történt
ez Tillával, akivel a szeptemberben induló, nagyszabású Fresh Corner kampány
apropóján beszélgettünk.
14
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Van kedvenc fajtád?
Általában rövideket iszom. Sima esz
presszót, espresso macchiatót vagy cortadót – utóbbi egy spanyol nyelvterületen elterjedt, nagyon rövid, tejjel készülő
kávé. Cukrot nem teszek bele, tisztán fogyasztom, hogy érezzem az ízét.
Variálni szoktam koffeinmentessel is,
mert néha megfordul a fejemben, hogy
még magamhoz képest is kicsit sok
kávét ittam. Emellé reggel croissant-t
vagy valamilyen szendvicset fogyasztok, napközben viszont már csak magában iszom.
Régi szenvedély?
Már gyerekkoromban is kávéztam kakaózás helyett, csak akkor nyilván gyerekeknek való tejeskávét ittam, és már akkor
imádtam az ízét! Nagyon érdekes, hogy
a három fiam közül kettő különösebben
nem érdeklődik a kávé iránt, a legkisebb
viszont szereti. Előfordul, hogy beleiszik
a csészémbe, vagy arra kér, hogy „Apa,
vegyél nekem is kávét” – amit persze
nem tehetek, de a lényeg, hogy a vonzalom már gyerekkorban el tud dőlni.

A te gyerekkorodban valószínűleg
még egészen más volt a kávékultúra itthon. Hogy látod, azóta sokat
változott?
Rengeteget. Ugyanúgy, ahogy a magyar
gasztronómia is rengeteget változott az
elmúlt tíz évben, kávé szempontjából is
óriásit fejlődött az ország. Budapesten
lakom, tehát főleg az itteni kávékultúrára van rálátásom: a fővárosban rengeteg a jó kávézó. Mivel sokfelé szoktam utazni, van összehasonlítási alapom,
és Budapest kifejezetten vonzó hely
a kávésoknak.
És ha elhagyjuk a fővárost? Utazás
során egy jó kávé életmentő tud lenni.
Van, ahol érdemes megállni?
Ha a benzinkutakat nézzük, az emberek számára egyre fontosabb, hogy már
ne csupán egy kútra térjenek be, mert
manapság már nem arról szól a történet, hogy kifogyott az üzemanyag, levegőt kell fújni a gumiba, vagy autómosót keresünk... Egy-egy pihenő során
nekem például számít, hogy milyen az
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Szerintem
egyszerűen léteznek
„kávés alkatok” –
mint amilyen én is
vagyok –, és az ilyen
alkatnak a kávé
illata, íze, hatása
egyaránt jólesik.
az enteriőr, ahová bemegyek. A Fresh
Corner pedig ebben óriási ugrást jelent.
Mind a környezet, mind a jó kávé szempontjából kiemelkedik a mezőnyből:
nem egy szimpla kávéautomatát találsz,
ahol keresgéled az aprót, és utána iszol
egy kifejezetten silány minőségű kávét,
hanem nagyon jó minőségű és sokféle
kávé vár, ami mellé friss péksüteményeket és édes süteményeket is választhatsz, illetve a Fresh Cornerek nagy
erőssége még, hogy isteni szendvicseik
vannak. Szerintem ez azért lényeges,
mert állandóan mozgásban vagyunk,
utazik az egész világ, és amikor végre
megállunk egy kicsit, akkor számít, hogy
otthonosan érezzük magunkat.
És még egy, ami nagyon elégedetté
teszi az embert: a Fresh Cornernél maximálisan jó a dizájn. Ha kérek egy kávét,
akkor egészen egyszerűen jól néz ki,
amiben kapom: jó megfogni a poharat, öröm betenni a kocsiba. Mivel egy
hosszabb, nagyobb kávét akár fél óráig
is kortyolgatsz, nagyon fontos, hogy
milyen formában kapod meg. Ez is a mai
kávékultúra része.
Mint igazi nagy kávés, biztos rengeteg kávézóban jártál már – hogy látod,
a fentieken túl mi az, amiben még
markánsan eltér a Fresh Corner más
kávézóláncoktól?
Számtalan Fresh Cornerben jártam már
a régióban, és mindig nagyon élvezem,
hogy helyi ízekkel, helyi specialitásokkal találkozom. A közelmúltban például többször is forgattam Erdélyben,
így gyakran tértem be ottani MOLkutakra, ahol mindig megleptek valamilyen izgalmas, jó értelemben magyaros, de mégsem mainstream ízvilággal.
De Szlovákiában, Horvátországban és
Szlovéniában is azt tapasztaltam, hogy
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Kulisszatitkok
a Fresh Corner
kávékról

• A kávék kiválasztásánál
40 különböző blendet teszteltünk.

bár a minőség szempontjából megbízhatóan ugyanazt a magas színvonalat kapom, egy kis csavar, egy kis helyi
ínyencség akár még a szendvicsekben
is tetten érhető. És pont ezt szeretem
a legjobban a Fresh Cornerben: olyan
kettősség jellemzi, amitől megbízhatóvá,
mégis izgalmassá és megunhatatlanná
válik.
Más érzés külföldön betérni egy Fresh
Cornerbe, mint itthon?
Abszolút. Meglátsz egy MOL-kutat,
és „Wow! MOL-kút! Itt álljunk meg!”
– hangzik el valamelyikünk szájából.
Olyan, mint egy ösztönös honvágy, egy
falatka Magyarország az idegen közepén. Azzal is szoktam próbálkozni, hogy
magyarul beszélek, és mindig akadnak olyan alkalmazottak, akik megértenek. Ettől pedig eltölt valamilyen otthonos érzés, hiszen mindent szeretünk,
ami a sajátunk: az ember már csak így

el tudjak menni a feleségem nélkül is, ha
neki épp nincs ideje, vagy hogy felváltva
tudjunk vezetni. Most rászántam magam,
és nagyon lelkes vagyok. Bár a biciklihez képest, ami szinte a testem, nekem a
legkisebb autó is olyan, mint egy szekér:
meddig tart, hol vannak a végei… Vagyis
lehet, hogy némi időre lesz szükségem,
mire belejövök. Eleinte nem autópályán
fogok száguldozni 130-cal, azt megígérem! Negyvennel megyek majd snowboardozni… Vagy annyival nem lehet
menni az autópályán?

van összerakva. Az ilyen kapaszkodók
nagyon kellenek az utazás során.
Ha már az utazásról beszélünk: vannak preferenciáid a közlekedési eszközökben? Kifejezetten mobilis ember
vagy, bringa nélkül szinte el sem
tudunk képzelni, de mi a helyzet, ha
a két kerék már „kevés”?
Én egy mindennel közlekedő ember
vagyok. Városban gyakran beülök
egy taxiba, persze van autónk, ahol
most még utas vagyok, de ez változni
fog. Emellett kerékpározom és tömeg
közlekedem is, hiszen a gyerekekkel
is sokat utazom. Városon kívül pedig
legtöbbször autóval, repülővel indulok
útnak.
„…most még utas vagyok.” Ezek szerint igaz a hír?
Igen! Késő ősszel már lesz jogsim, ha
minden rendben megy, és ez pontosan

Mondjuk, hogy nem illik. A 40 km/h
majdhogynem közelebb áll a bringához. Apropó: egy frissítő biciklizés
ébresztő gyanánt?
Nem, én semmit sem használok kávézás
helyett! Az igazi kávés ember számára
nincs olyan, hogy helyette: de bringával
bármikor elmegyek kávézni.

azért lesz, mert bizonyos helyzetekben
hiányzott. Nyilván nem a belvárosi közlekedésre gondolok, ahol tökéletes a
kerékpár. Már 25 éve bringázom, és
nagyon-nagyon megszoktam, de ha épp
szeretnék elmenni snowboardozni, vagy
leugrani a Balatonra, esetleg a horvát
tengerpartra – na ehhez az autó az ideális. A jogosítvány pedig azért kell, hogy

Ok, nyertél. És ha azt mondom,Tilla és
a Fresh Corner…?
Mindkettőnkre igaz a korszerűség, hogy
nagyon jól működünk, és mindenki szeret minket – remélem, ez igaz rám nézve
is. (nevet) Színes, változatos, megunhatatlan – ezek a kulcsszavak illenek mindkettőnkre. Meg persze a mobilitás. Én is
jövök-megyek, ahogy a Fresh Corner is
a jövő-menő embereket szolgálja.

• Az a kávé, amit ma a kutakon
vásárolhatsz, a baristák
vaktesztjén és a fogyasztók
szűrőjén is átment.
• A kávékínálat minden MOLországban az ott élők ízlését
tükrözi, így apró ízbeli eltérést
érezhetsz, ha más és más
helyen kávézol.
• Kávéink különlegesen krémes
állaga és egyedi íze az Arabica
kávészemeknek köszönhető,
melyeket némi Robusta egészít
ki a harmónia kedvéért.
• A Fresh Cornerekben a tradicio
nális barista gépek mellett kiemelkedő minőségű, érintőképernyős,
önkiszolgáló kávégépekből is
fogyaszthatjuk az italokat.
• A kávékészítéshez szűrt vizet
használunk, hogy több aroma
és szárazanyag-tartalom oldód
hasson ki a kávészemekből, így az
italok sokkal ízletesebbek lesznek.
• Töltőállomásainkon számos
ízesítésű és szezonális kávé
termék is kapható: pl. nyáron
jeges kávé többféle ízben, vagy
a ginger bread és a mogyorós
ízesítés a hideg, téli időszakban.
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Kávé a világ körül

Ezt biztosan
nem tudtad…

1

Milyen kávéélményre számítsunk, ha Dél-Amerikába vagy Ázsia bizonyos
országaiba utazunk? Hogyan kérjünk egy presszót az olaszoknál, mit isznak
a franciák, és hol kell mélyen a pénztárcánkba nyúlnunk?

Az Egyesült Államokban
a felhasznált csapvíz
1
/3 -át kávéfőzésre használják
fel, míg Európában csupán
az 1/7 -ét.

2

Nem így a franciák, náluk ugyanis éppen a tejeskávénak van nagy kultusza. Reggelire ők café au lait-t isznak, ami szigorúan forró tejjel készül, tejhab nélkül. Ez
a kellemesen hosszú ital kiváló társ a franciák által kedvelt nagy ívű beszélgetésekhez, azonban ők is csak
reggel isszák, ebéd vagy vacsora után nem.
Némethonban a kávé sokáig azt jelentette, amit az
angoloknak az ötórai tea. A feketével megkoronázott
uzsonnát Kafeekuchennek nevezték, híres karlsbadi
kávéskannájuk pedig sokáig Európa legnépszerűbb
kávéfőző alkalmatosságának számított.
Kontinensünkön egyébiránt az égövi sajátosságok
nagyban befolyásolják a kávéfogyasztási szokásokat,
elég csak a némileg hűvösebb és borongósabb tájon
élő írek whiskys italára gondolni, vagy éppen a napsütötte Görögországban istenített jeges frappéra.

Amerika: cubano, tinto, cafezinho

A szeptember 29-i kávévilágnap apropóján virtuális felfedezőútra indultunk, és a lista végtelenségére való tekintettel a teljesség igénye nélkül szemezgettünk a világ országainak kávézási sajátosságaiból. Mert bőven van ám élet a
reggel álmosan beizzított, filteres életmentőkön túl is.

Európa: az édes élet szellemében
Utazásunkat hol is kezdhetnénk máshol, mint Olasz
országban? Hiszen a legtöbben egyenlőségjelet teszünk
a kiváló eszpresszó és a talján életöröm közé. Ez így is
van, annyi kiegészítéssel, hogy éppen az olaszok nem
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használják az eszpresszó kifejezést, náluk ugyanis az
maga „A” kávé, ezért ők egyszerűen kávét kérnek, amikor
reggel, munkába sietve beugranak kedvenc kávézójukba
egy illatosan gőzölgő feketéért. Ahol a barista nem is traktálja őket felesleges kérdésekkel annak milyenségéről.
A kávé az kávé, mindenféle sallang és kiegészítő nélkül.
Az országban szép számmal megforduló turisták miatt
persze, ők is elkészítik a mindenféle tejkészítményekkel,
mézzel és egyéb hívságokkal kicsinosított italokat, ám ők
maguk, ha manapság mégis „elhajlanának”, a kapucsínót
isszák. Azt is kizárólag reggel, hiszen számukra a tej ennivaló, napközben már nem terhelik vele a szervezetüket.

Hogy mi történik, ha elhagyjuk Európát? Legtöbbünknek
először talán az americano ugrik be, némi fanyalgással. Az Egyesült Államokban valóban kedvelt ez a hígra
főzött, sokszor szirupokkal ízesített kávéital, azonban senkit ne tévesszen meg az amerikai filmekben a bögrét folyton újratöltő pincérnők látványa. Ez a más nemzetek által
kannamosó lének titulált kávé egyáltalán nem gyenge, a
második adag már heves szívdobogást okozhat.
Mégis, az amerikai kontinensen érdemes délebbre
indulni, ha jó kávéra vágyunk. Kuba jellegzetessége
e téren a café cubano, aminek a demerara nádcukor
adja meg egyedülálló aromáját. Az már más kérdés,
hogy csak a turisták kérnek café cubanót, a helyiek
nem használják ezt a kifejezést, ők – akárcsak az olaszok – egyszerűen kávét kérnek, és ezt kapják.
Kolumbia neve hallatán összefut a nyál a kávékedvelő
ember szájában, azonban jól teszi, ha nem helybe megy
a mennyei élményért. Bár ez az ország adja a legjobb
minőségű kávébabot a világnak, a helyiek többsége
mégis egy rettenetes ízű, sötét tónusú kávét iszik, az

A világ legnagyobb
kávétermelője Brazília,
ahol éves szinten közel
2,6 milliárd tonna kávébabot
szüretelnek le, ezzel a globális
szükségletek 1/3 -át fedezve.

3

A világ első számú
kávéfogyasztói a skandinávok. Talán a hosszú sötétség miatt. Északon a világosabb pörkölést kedvelik,
szerintük így jobban kijönnek
az egyedi ízek. Érdemes lehet
hinni nekik, hiszen a barista
világbajnokságokat rendre
a norvégok nyerték az elmúlt
években.

4

Az egyik legdrágább
és legextrémebb kávéital a világon a Starbuck’s
„Quadriginoctuple Frap” nevű
terméke, melynek az alapja
egy mocha frappuccino,
48 adag (!) eszpresszó és
néhányféle ízesítő. A végeredmény: 1,5 liternyi kávé közel
48 dollárért.
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utazás

a hónap témája

Válogatás kávéfüggőknek
Mindegy, hogy reggel az ágy szélén ücsörögve vagy útközben
fogyasztjuk el, a reggeli első fekete sokunk számára elengedhetetlen,
hogy jól induljon a nap. Bárhol is vagy, a következő kiegészítőkkel
garantált a szuper kávéélmény.

2
1

még forrás előtt összekeverik a vízzel, és ezt a szirupot engedik át a kávén. Az eredmény egy rövid, édes
ital, amit előszeretettel ízesítenek tovább frissen facsart
narancslével.

úgynevezett tintót. Mégpedig azért, mert a jó kávét
exportra termesztik, így a szegény helybélieknek jobb
híján marad a sok cukorral ihatóvá tett borzalom.
Brazíliában már merőben más a helyzet, ők ismerik a
jól elkészített kávé titkát, és ki is élvezik annak minden
cseppjét. A cafezinhót, ami hevenyészett fordításban
leginkább kicsi kávét jelent, úgy csinálják, hogy a cukrot

Meghívhatunk egy kávéra?
Kávézz nálunk mindennap és a hatodikra
vendégünk vagy a Fresh Cornerekben.
Megéri lassítani.

A promóció 2018. szeptember 10-től
október 31-ig tart a kijelölt töltő
állomásokon, és minden Fresh Corner
kávéra érvényes.
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3
4

Ázsia: lassan, méltósággal
Virtuális kávékörutunkon földrészt ugorva Ázsiába
érkezünk. A térség vadregényes tájain barangolva
talán Japánban találjuk a legkülönlegesebb szokást,
ők ugyanis a hideg kávéra esküsznek. Manapság legalábbis már több hideg kávé fogy az országban, mint
forró, és mivel a japánok a technikai tudományok terén
is jeleskednek, kifejlesztettek egy speciális csepegtetőkészüléket, amin igen lassan, akár egy teljes nap
alatt folyik át a kiváló minőségű ital.
Nem kapkodják el a kávéfőzést a kávé szülőhazájának
tartott Etiópiában sem. Az afrikai országban tradicionális ceremóniája van a kávézásnak, a fekete főzése,
tálalása és elfogyasztása órákig is eltarthat. Ráadásul
a bunát – ahogy ők a kávét nevezik – sosem cukorral,
hanem sóval, fekete borssal vagy vajjal ízesítik.
Európa és Ázsia határára visszatér ve érkezünk
Törökországba, a kahve világába. Ezt az erős és sűrű
főzetet evés után szolgálják fel egy cezve elnevezésű
rézedényből, édességet majszolnak hozzá, és közben minden bizonnyal az a mondás jár a fejükben, miszerint a kávénak olyan feketének kell lennie, mint a pokol, olyan erősnek, mint a halál és olyan édesnek, mint a szerelem.

5

6

7

1. Mini kávéföző Tchibo, 9995 Ft • 2. Feliratos bögre és tányér H&M Home, 1290 Ft/db
3. Hordozható bögre Butlers, 1990 Ft • 4. Kézi kávédaráló Tchibo, 6995 Ft
5. Brewer kávéfőző Starbucks, 15 590 Ft • 6. Kerámia kávétároló Butlers, 3490 Ft
7. Dugattyús kávéfőző Starbucks, 7490 Ft
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Fordított almatorta (Tarte tatin)
Hozzávalók:
• 4 -5 db savanyú alma
• 5 ek. cukor
• 3 ek. vaj
• fél citrom leve és héja
• 1 csomag leveles tészta

Az almát meghámozzuk, kicsumázzuk
és cikkekre vágjuk. Egy 32 cm átmérőjű piteformát alaposan kikenünk
egy evőkanál vajjal, és megszórjuk
két evőkanál cukorral. Elhelyezzük
benne az almát, és eloszlatjuk a tetején a maradék vajat és cukrot, valamint a citrom levét és lereszelt héját.
A leveles tésztát akkorára nyújtjuk,
hogy befedje a sütőedényt, annak

tetejére helyezzük, körbevágjuk és
a széleit gondosan betömködjük,
végül egy villával megszurkáljuk a
tésztát. 180 fokra előmelegített sütőben 20–25 perc alatt készre sütjük.
Hagyjuk, hogy langyosra hűljön, majd
egy – a formával megegyező méretű
– tálcát teszünk a tetejére, és egy
gyors, határozott mozdulattal fejjel
lefelé kifordítjuk a formából.

Bundás alma sós
karamellszósszal
Hozzávalók:
• 4 -5 db alma
• 2 tojás
• 150 g cukor
• 100 ml tej
• 120 ml tejszín
• 150 g finomliszt
• 1 citrom leve
• 1 kk. fahéj
• kb. 300 ml olaj a sütéshez
• 1 csapott kk. só

Őszi kísértések
Ahogy beköszönt az ősz és megcsappan a gyümölcskínálat, egyre
gyakrabban kerül a kosarunkba a szezon egyik klasszikusa, az alma.
Nem kell azonban attól tartanunk, hogy unalmassá válik, íme,
a legizgalmasabb receptek!

Az egész tojásokat 30 g cukorral
kb. 10 perc alatt robotgép segítségével habosra verjük. Hozzáadjuk
a lisztet és a tejet, valamint ízesítjük
fahéjjal és egy csipet sóval, és óvatosan összeforgatjuk. Az almát meghámozzuk, eltávolítjuk a magházát,
karikákra vágjuk és meglocsoljuk
a citrom levével. Az almaszeleteket
a fahéjas tésztába forgatjuk, és forró
olajban kisütjük. A karamellszószhoz
a maradék cukrot egy serpenyőben
lassú tűzön elkezdjük hevíteni. Nem
kavarjuk, nem rázogatjuk, türelmesen
megvárjuk, amíg borostyánszínűvé
válik. Ekkor hozzáadjuk a tejszínt és
a sót, és addig keverjük, míg csomómentessé válik.
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Klasszikus almás pite
Hozzávalók:
• 300 g liszt
• 150 g vaj
• 1 tojás
• 150 g cukor
• 1,5 kg alma
• 1 kk. őrölt kardamom
• 1 csipet őrölt szegfűszeg
• 1 citrom leve és héja
• só
A lisztet összedolgozzuk a hideg vajkockákkal, a tojással, 50 g cukorral, egy csipet sóval
és néhány evőkanál hideg vízzel. Fontos,
hogy nem kell sokáig gyúrni, éppen csak oszlassuk el a nagyobb vajdarabokat, így sokkal
ropogósabb lesz a végeredmény. Ha kész,
lefóliázva fél órán át hűtőben pihentetjük.
Az almát meghámozzuk, eltávolítjuk a magjait, felszeleteljük, majd összekeverjük a
cukorral, a citrom levével és héjával, valamint
a fűszerekkel. A tésztát kétharmad-egyharmad arányban elosztjuk és fél cm vastagságú
lapokat nyújtunk belőle. A nagyobbal kibéleljük egy kivajazott és lisztezett piteforma alját,
erre helyezzük az almákat, végül lefedjük
a kisebb tésztával, amit bevagdosunk. 180
fokos sütőben kb. fél óra alatt készre sütjük.

Almachutney
Hozzávalók:
• 3 db alma
• 1 fej hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 3 cm gyömbér
• 1 narancs leve és héja
• 100 ml fehérborecet
• 1 kk. római kömény
• 50 g barna cukor
• só, bors
A megtisztított, felkockázott almát egy
lábosban feltesszük főni a félbevágott
és felcsíkozott hagymával, a reszelt fokhagymával és gyömbérrel, a narancs
levével és héjával, az ecettel, a cukorral
és a római köménnyel. Megvárjuk, amíg
megpuhul és besűrűsödik, majd ízesítjük
sóval és borssal. Tökéletes kiegészítője
lehet sajtoknak, sült húsoknak.
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Indulhat az évad!

Élménydömping
az indián nyárra

Szeptember közepén a legtöbb színház végre újra kinyitja kapuit.
Átböngésztük a műsornaptárakat, és kiválogattuk a kihagyhatatlan
előadásokat a kora őszi kínálatból.

Az év legszínesebb időszakának kezdetén a nyárbúcsúztatás
mellett már a klasszikus őszi hangulatból is ízelítőt kapunk. A szeptemberi
programok legjavából gyűjtöttünk egy csokorra valót!

Vígszínház

„Kinek az ég alatt
már senkije sincsen”
Szeptember 16., 10.30; 19.00

Szegedi Zsinagóga

Dés László: Nagy utazás

Mindig jó dolog sül ki abból, ha együtt dolgozik Vecsei H. Miklós és ifj. Vidnyánszky
Attila. Az Arany János emlékére készített ifjúsági – de minden korosztálynak
ajánlott – előadásuk fergeteges humorral mutatja be a XIX. századi társadalmat
a kultúrán, elsősorban az irodalmon és a
színházon keresztül. A korabeli elbeszéléseken, leveleken alapuló színpadi szöveg meglepően izgalmas és szórakoztató.

Szeptember 3.

Budapest, Akvárium Klub

A Kávé Napja 2018
Szeptember 30.

Veszprémi Petőfi Színház

My Fair Lady
Szeptember 17.

Radnóti Miklós Színház

Egy piaci nap

BACKBONE

„Tökéletes musical” – így emlegetik Alan
Jay Lerner és Frederick Loewe több mint
hatvanéves darabját, amelyet először New
Yorkban mutattak be. A Broadway musical
Bernard Shaw Pygmalion című drámája
alapján készült, s bár őrzi az eredeti mű
társadalomkritikus szellemét, a zene és
a dallamok a szerelemről szólnak. Bálint
András, saját elmondása szerint, nagy
örömmel rendezte ezt a „bájos” darabot.

Trafó

Miskolci Nemzeti Színház

Backbone

Lear

Szeptember 27–29.

Szeptember 28.

A hátgerinc metaforájára építette előadását a 2009-ben alakult ausztrál újcirkusz társulat, amelynek tagjai számára
nagyon fontos a színpadi őszinteség,
ezért félretették a bohóckodást és a színészkedést. A lenyűgöző akrobatikai
képességekkel rendelkező művészek
a lelki és fizikai erő, a bajtársiasság és
a kitartás fogalmait járják körül a produkcióban a fizikai színház eszközeivel.

Shakespeare az egyik leggyakrabban játszott szerző, és a Lear király a legtöbbször bemutatott darabjai közé tartozik. Na
de kétszereplős verzióban? A kissé szokatlan előadás szövegkönyvét a Pintér
Béla Társulat tagja, Enyedi Éva készítette,
s középpontjában a kifosztott Lear és az
udvari bolond áll. Hogy melyikük a bolondabb, az csak a két színész, Harsányi Attila
és Rózsa Krisztián játékából derülhet ki.

Szeptember 21., 27.
A tavalyi évadot Závada Pál legutóbbi regényéből készült adaptációval zárta a társulat, így a kései premier miatt bizonyára még
nem sokan látták az előadást, pedig igazán
fontos témát feszeget. A II. világháború utáni
valós eseményeket és eredeti dokumentumokat feldolgozó mű egy sokak számára
máig ismeretlen, rendkívül megrázó történetet állít színpadra Kunmadaras életéből.

26

2018. SZEPTEMBER

A kávé világnapja (szeptember 29.)
alkalmából, a fővárosi Akvárium Klubban
megtudhatunk mindent, amit kedvenc
feketénkről mindig is meg szerettünk
volna kérdezni. A rendezvényen előadásokon és baristák által tartott bemutatókon keresztül avatnak be minket a
kávékészítés kulisszatitkaiba, ha pedig
kedvet kaptunk, jöhet a korlátlan kóstoló, de akár vásárolhatunk is a legfinomabb kávékülönlegességekből.

Filmzene, jazz, színház, mindenki máshol találkozott Dés László Kossuth-díjas
zeneszerző és előadóművész nevével,
akinek egyedi szaxofonjátéka és jellegzetes stílusa ezer közül is felismerhető.
A koncerten többek között felcsendül
a Szerelem első vérig, a Nagy utazás,
a Valahol Európában, a vendég pedig
nem más, mint Tóth Vera, aki saját dalain
kívül több, ismert Dés-szerzeményt ad
majd elő.

Marawa Ibrahim:

Én, te, nő – 50 tuti tipp,
hogy szeresd a tested!
Babilon Kiadó
Őszinte és érzékeny könyv a kamaszkor nehézségeiről. A szerző személyes történetein keresztül lenyűgöző
közvetlenséggel és finom humorral veszi sorra a sokszor
még ma is tabunak számító témákat. Sinem Erkas figyelemfelkeltő illusztrációival, Fenyvesi Orsolya telitalálat
fordításában igazi XXI. századi csajos könyvet vehetnek
kezükbe a tinik, sőt akár az anyukák, hogy könnyebben
vészeljék át a serdülőkor nehézségeit.

Napszállta
Bemutató: szeptember 27.
Az Oscar-díjas Saul fia rendezője, Nemes
Jeles László Napszállta (Sunset) című
második nagyjátékfilmje igazi csemegének ígérkezik a mozirajongók számára.
A dátum 1913 nyara, az első világháború
kirobbanása előtti utolsó napokban,
a helyszín pedig Budapest. A főszerepben Jakab Juli, egy árván maradt fiatal
hölgyet alakít, aki az Osztrák–Magyar
Monarchiából érkezik, hogy néhai családja nagynevű kalapszalonjában kapjon munkát.

Itt a teaidő!
Mindegy, hogy nyár vagy
ősz, a MOL-töltőállomásokon
mindig találsz frissítőt.

Rauch
(0,5 l)

299 Ft/db
598 Ft/l
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A kávéfüggő
Idén 45 éve, hogy először játszotta A képzelt riportot. Negyven éve a Vígszínház
zenei vezetője, 70 éves és 50 éve csatlakozott az Omegához. Presser Gáborral
a jubileumok évében a kávézás iránti szenvedélyéről, utazási élményekről, októberi
nagykoncertjéről és a jövőről beszélgettünk.
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Az asztalán kávéscsészék és az otthonról
hozott, műanyag palackba töltött fekete.
Ennyire nagy kávés?
Nagyon! Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy kávéfüggő. Nem annyira a hatásától függök, mint a kávé
ízétől. Nem bírom ki nélküle néhány óránál tovább.
Nem várok tőle felfrissülést, ez nem is annyira
működik nálam. Amióta elolvastam, hogy a koffeinmentes kávé milyen egyszerűen készül, és nem
vegyszerrel vonják ki a koffeint, csak sima gőzöléssel, azóta azt is iszom. A ristrettótól kezdve a hos�szú kávéig minden jöhet, viszont a kapucsínónak
és a tejeskávénak nem vagyok a híve. Az aromásítottakat sem szeretem, viszont a jegeskávé az néha
jöhet, de csak, ha nagyon jó fagyit raknak bele.
Ha ekkora kávérajongó, biztosan vannak
saját rituáléi is.
Vannak helyek, amelyekben bízom, ahol szeretek kávét inni. Minden alkalommal, amikor
Révkomáromban járunk, ugyanoda megyünk
a barátommal szivarozni-kávézni. De valójában
a török kávé készítése számomra a valódi kávérituálé, amihez idő és türelem kell. Az anyukám
nagyon régen ilyet főzött otthon, az a kék edény
a mai napig megvan, én is azt használom. Valaha
ebben készült a kávé az LGT-s összejövetelekre.
Ha nálunk volt a banda, mindig ment a török kávézás, ebben a Somló és a Barta jártak az élen –
velem együtt. Az én mamámnál csak Máró néni,
Zorán és Dusán anyukája főzött jobb török kávét,
de hát ők Szerbiából jöttek, ahol ennek nagy
hagyománya van. Ahogy erről beszélgetünk, egy
dal jut eszembe, amit nagyon szerettem játszani:
Somló és Dusán gyönyörű LGT-dala, a Visszatérés,
s benne a sor, „érzem a kávé illatát”.
Azért olykor elviteles kávéval a kezében is láthatjuk?
Számomra teljesen rendben van a „take away” kávé.
Utazás közben. Ma már sok helyen adnak elég jó
kávét, nem is tudom, hogy lehet-e még úgy főzni,
mint valaha, amikor magát a kávét még ki lehetett
spórolni a pohárból. Ilyenkor mondták a kávéfőző
nőnek – akkoriban ez egy külön szakma volt –, hogy
„Édesem, a kávét rakja bele, ne a szívét!”.
A koncertturnék során a világ legkülönbözőbb
országainak kávékultúrájába is belekóstolhatott.
Van olyan „kávédesztináció”, ami a mai napig
emlékezetes?
A legjobban egy madridi kávé fogott meg sok évvel
ezelőtt, amikor az LGT-vel Kubába utaztunk, és egy
napra megálltunk a spanyol fővárosban. Találomra
beültünk egy kávézóba, és ott, akkor azt éreztem,
hogy ilyen finom espressót még soha nem ittam. De
az is fantasztikus volt, amikor egyszer Barcelonában

A ristrettótól
kezdve a hosszú
kávéig minden jöhet.
arra ébredtem hajnalban, hogy kávéillat van. A szálloda földszintjén lévő hatalmas kávézó minden
ajtaja-ablaka nyitva volt, és folyamatosan érkeztek
a munkába igyekvő öltönyös férfiak és elegáns nők.
Csak úgy özönlöttek be, aztán mindenki kivitte a
kávéját az utcára, én pedig az első emeleti szobámban úsztam a mámorító kávéillatban.
Az LGT-vel szinte az egész világot körbeutazta. Van
még bakancslistás hely, ahova szeretne eljutni?
Valójában turnézás közben egy kicsit sem jutott
idő megnézni azokat a városokat, ahol felléptünk. Amikor odaértünk valahova, rögtön mentünk
a koncertterembe próbálni, aztán rohanás a szállodába, zuhanyozás, vissza a koncertterembe, majd
még egy hangpróba és a fellépés, aminek késő
este lett vége, és reggel általában már indultunk
is tovább. Aztán, amikor jó húsz éve abbamaradt

Presser Gábor
• 1948-ban született Budapesten.
Négyéves korától kezdve zongorázik.
• 1 967-től ő írta az Omega saját dalainak
zenéjét, majd 1971-ben Laux József dobossal karöltve kilépett a zenekarból és megalapították a legendás Locomotiv GT-t.
• A Vígszínház 1973-ban tűzte műsorra
első musicaljét, a Déry Tibor kisregénye
alapján készült Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című zenés adaptációt.
• 1982-ben jelent meg első szólóalbuma
Electromantic címmel.
• 1988-ban állította színpadra A padlás
című musicalt, mely mind a mai napig szerepel a Vígszínház repertoárjában.
• 2003 végén az UNICEF Magyar
Bizottsága jószolgálati nagykövetnek
választotta.
• 2004 és 2010 között a TV2 tehetségkutató
műsorának, a Megasztár zsűrijének tagja.
• Kezdeményezésére született meg
a Magyar dal napja.
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kultúra plusz

MOL-hírek

Egyéni és csapatsikerek

Az 1508.
koncert
után majd
elgondolkodom,
mit is kéne
csinálni.

a komolyabb turnézás, igyekeztem visszamenni
azokra a helyekre, ahol nagyon jó lett volna több időt
eltölteni. Ezért aztán az utóbbi húsz-harminc évben
sokat utaztam hátizsákkal, és rengeteg várost felkerestem. Ezenfelül lenne még kedvem egy nagyobb
afrikai és dél-amerikai csavargáshoz is, de nagyon
örülök neki, hogy olyan barátaim vannak, akikkel itt
a környéken is sokat kirándulunk.
Megvan már a következő úti cél?
A napokban beszéltük meg, hogy Lőcse, Selmecbánya
és Körmöcbánya lesz a következő menet. Már nagyon
várom. De most minden energiámat az októberi nagykoncert próbái kötik le, ez nagyon komoly lecke. Azt
hiszem, a próbafolyamat végére egy boltnyi kávé el is
fogy majd. Amúgy a koncerteken is lehet látni, hogy van
egy gyönyörű fekete LGT-s bögrém a zongora mellett.
Abban mindig kávé van…
Mik a tervei az októberi koncertek után?
Jelenleg nem érek rá terveket szőni. Volt, aki kerekperec megkérdezte, hogy vissza akarok-e vonulni,
mert annyira gyanús, hogy az arénás fellépés utánra
semmi nincs betervezve. Most nincs kedvem azon
törni a fejem, hogy mi a jó válasz, ha erről faggatnak.
Tudom, hogy vannak dalírási és lemezkészítési kötelezettségeim, és annak örülök is nagyon. Az 1508. koncert után majd elgondolkodom, mit is kéne csinálni.
Milyen dalszövegekre és lemezekre kapott felkérést?
Egy „életmű-összefoglaló” lemez – lemezek?
– lesz. Ennél nagyképűbben nem is lehetne
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SP ORT BA N ÉS ÖNKÉN T ES SÉGBEN IS A Z ÉL EN JÁRUNK

fogalmazni, de hát valami ilyesmire szóló felkérést
kaptam. A stúdióban az új Rúzsa Magdi-anyag
felénél tartunk. Magdival barátok is vagyunk, és
sokat is dolgozunk együtt, mégis ez lesz a legelső közös, teljes lemezanyagunk. Még a nyár
elején, kétévi kemény munka után elkészültünk
egy meglehetősen vaskos, egy teljes önálló
estre való Oláh Ibolya-anyaggal is, ami 27 dalból áll. Elképesztően dolgozott a lány. Ennek az
egyik dala a Voltam Ibojka, ami pár napja került fel
a netre, s már kavart is némi port. A teljes anyag
egy azonos című könyv részeként, az októberi
Aréna-koncertre jelenik meg.

Az 1507. és 1508. koncert
Presser Gábor élete és pályafutása
is több jubileumot ünnepel ebben az
évben, amelyek szinte kiáltottak egy
nagyszabású összefoglalásért. „Pici
bácsi” október 7-8-án a Papp László
Budapest Sportarénában áll a közönség
elé egy minden ízében különlegesnek
ígérkező, önálló koncerttel,
melyre kilenc évet kellett várniuk
a rajongóknak. Az 1507. és 1508. címet
viselő duplakoncert egy páratlan karrier
rendhagyó lenyomata lesz.

Aranyérem és korosztályos világcsúcs

Önkéntességben elsők

Egyedülálló siker a magyar uszonyosúszásban

Tizenkét ország 1000 önkéntese
a helyi közösségekért

Szabó Anita aranyérmet szerzet t 5 0 m éte re s u szo nyo s
gyorsúszásban, így begyűjtötte a magyarok első aranyérmét az Isztambulban lezajlott
junior uszonyosúszó-Európabajnokságon. A MOL Tehetség
támogató Program tizenhét éves
sportolója győzelmével beállította a korosztályos világcsúcsot
ezen a távon, aranyérme mellett
pedig további egy ezüst- és két
bronzérmet nyert.
Anita évről évre lépdel előre a
nemzetközi mezőnyben: 2017
nyarán mindkét egyéni számában világbajnoki címet szerzett,
kétszeres junior világbajnok,
101-szeres korosztályos országos bajnok, ebből 9-szeres felnőtt, 18-szoros diákolimpiai bajnok, 18 versenyszámban pedig
jelenleg is korosztályos országos csúcstartó.

A MOL-csoport munkatársai tizenkét
országból összesen 136 ötletet nyújtottak be a vállalat Önkéntességi Ötlet
pályázatán. A kiválasztott 49 projekt
ötlet – amelyek középpontjában a helyi
közösségek segítése áll – megvalósítása már elkezdődött, 1000 szellemi és
fizikai munkavállaló közreműködésével.
A tizenhárom nyertes magyarországi
projekt közül néhány már sikerrel le is
zajlott, a kollégák többek közt gyermekotthonok, iskolák felújításában segédkeztek, volt, ahol parkot, partszakaszt,
iskolaudvart tettek szebbé, de megvalósultak tudásmegosztás alapú projektek is, például egy hátrányos helyzetű
fiatalok számára szervezett állásbörze
és egy óvodásoknak szóló környezetvédelmi oktatási program. A vállalaton
belülről számos szervezeti egység vett
részt az önkéntes feladatokban a Dunai
Finomító kollégáitól kezdve a kutatástermelésen és logisztikán át az IT-ig és
az értékesítésig.

16 érem az ifi- és U23-as kajak-kenu vb-n
A magyar válogatott volt a legeredményesebb

Tizenhat éremmel zárták a magyarok Plovdivban az ifjúsági
és U23-as kajak-kenu világbajnokságot, amelynek zárónapján öt számban is győztek. Köztük arannyal ünnepelhettek
a MOL Tehetségtámogató Program támogatottjai, Takács
Tamara és a Biben Karina – Bakó Olga páros is. Míg Takács
az U23-as korosztályban 500 méter kajak egyesben utasította maga mögé ellenfeleit, addig az ifiknél a 17 éves Biben–
Bakó-kajakpáros sikerrel védte meg vb-címét. Biben Karina
az ifi magyar női kajaknégyessel (Szellák Szabinával, Gazsó
Dorkával és Kőhalmi Emesével) szintén az első helyen végzett.
A magyar válogatott tíz arany-, négy ezüst- és két bronzérmet
nyert a vb-n, ezzel toronymagasan a legeredményesebb nemzetként zárva az eseményt.
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MOL-akciók

VÁ G D K

Általános
virágföld

I

VÁ G D K

(20 l, 50 l)

2

–200 Ft

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

613312

VÁ G D K

I

KUPONAKCIÓ!

000002

I

I

VÁ G D K

Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

–100 Ft
Heineken

(0,5 l)

(0,25 l, többféle)

(35 g, többféle)

259 Ft/db

2 db vásárlása esetén

2 db vásárlása esetén

20 Multipont beváltása esetén

6 db vásárlása esetén

299 Ft/db

429 Ft/db

279 Ft/db

289 Ft/db

598 Ft/l

1716 Ft/l

8543 Ft/kg

518 Ft/l és 578 Ft/l

2

24 db vásárlása esetén



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: 2018. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Gancia Asti Édes
(0,75l)

2

–400 Ft

A termék
vásárlása
esetén 400 Ft
kedvezmény
az aktuális
fogyasztói árból.

613305

Red Bull energiaital

(0,5 l)

000002

PEPSI LIME, CHERRY, BLACK

CERBONA SPORT SLIM,
ENERGY, PROTEIN SZELET

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

613343

PIZZA

000002



A kupon 200 Ft kedvezményre jogosít az aktuális fogyasztói árból. Egy kupon csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak
készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre
nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

(0,25 l, többféle)

2

–100 FT

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

613329

Hohes C

000002



A kupon 400 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre egy termék vásárolható és a kupon
csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

KIT-KAT BITES

Pöttyös Guru

(37 g)

(104 g, többféle)

(38 g, többféle)

2 db vásárlása esetén

599 Ft

15 Multipont beváltása esetén

269 Ft/db
7270 Ft/kg
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5760 Ft/kg

149 Ft/db
4316 Ft/kg

+ Pickstick

(90 g, többféle)

–150 FT

(60 g, többféle)

2

Milka Tender Tej

(0,33 l, többféle)

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

613336

Mizo coffee selection

CHOCOLIPS

000002



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: 2018. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

2 db együttes vásárlása esetén

559 Ft

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 kedvezmén�nyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 09. 01–30., illetve a készlet erejéig.

A magazinban szereplő összes promóció a kijelölt töltőállomásokon érvényes.
A töltőállomás-listát keresd a mol.hu oldalon. A választék töltőállomásonként eltérhet.
A promóciók az aktuális hónapban, illetve a készlet erejéig érvényesek.
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példakép

Egy kicsit a kicsiknek
Négy évig önkénteskedett az egészségügyben Európán innen
és túl, jelenleg művészetterápiás programok elnyerésével segíti
a gyermekek testi és lelki gyógyulását.
A fáradhatatlan Szanka Tímea immár negyedik éve segít megvalósítani
élmény- és művészetterápiás foglalkozásokat a Bókay Gyermekklinika falain
belül, ahol ennek köszönhetően nem csak a testek, a lelkek is gyógyulnak.
„A gyerekpszichiátria a kezelési lehetőségek széles spektrumával gyógyítja a gyerekeket, így indult el 2015-ben a zeneterápia a MOL Alapítvány
támogatásával, jelenleg pedig az autizmussal élők komplex művészet
terápiája zajlik. A programoknak hála a gyerekek újfajta élményt kapnak, kinyílnak, megközelíthetőbbé válnak. A jelenleg zajló művészet
terápia részeként ráadásul a gyerekek pszichés jólétének biztosításán
túl a családnak is segítséget nyújtunk, kapaszkodót az eligazodásban
és az elfogadásban.”
Tímea szerint a legnagyobb kihívás, hogy megtalálja a kapcsolatot
a támogatókkal. „Tudatosan és nyitottan építem a kapcsolatot a támogatókkal: jöjjenek be a gyermekklinikára, ismerjenek meg minket, az
alapítványt, az itt dolgozó orvosokat, szakdolgozókat, és a gyógyuló
gyermekeket is. Hogy lássák, minden befolyt összeget a klinikára
fordítunk, emberként bánunk a betegekkel, aki itt gyógyul, aki itt
gyógyít, aki minket támogat, az mind a Bókay család tagja.”
A programok között szerepelt már jótékony célú biciklis felvonulás, zeneterápia anorexiával küzdő fiatalok számára,
családi piknik, de rekreációs nap is, ahol a kórház dolgozói és a támogatók együtt festettek kerítést. „Lassan megvalósul minden eddigi álmom az alapítvánnyal kapcsolatban: van egy arculatunk, van jelmondatunk, Nagy-Kálózy
Eszter személyében egy fantasztikus jószolgálati nagykövetünk, létrejött a weboldal, és állandó programok vannak. Jöhetnek az újabb tervek, mint az épület udvarára tervezett üveglift, amellyel a gyermekek
közvetlenül az osztályra érkeznének, az így megspórolt 80 másodperccel pedig életeket nyerhetünk!
Tervekből, álmokból, úgy érzem, sosem fogyok ki.”

INDULJON ÉLETED
NAGY TÖRTÉNETE!

Szanka Tímea

Az intézmény munkáját a MOL
Gyermekgyógyító Program
támogatja.
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——
A Bókay Gyermekklinikáért
Közhasznú Alapítvány koordi
nátoraként művészetterápiás
programokat nyer el a gyermek
klinikán gyógyuló gyermekek
és családtagjaik javára.

Támogatottaink sorra bizonyítanak a művészet és a tudomány területein.
Pályázz Te is!
A MOL Tehetségtámogató Program Művészet-tudomány kategóriában
várja azoknak a 10-18 év közötti tehetségeknek a pályázatát, akik kiemelkedő
eredményekkel rendelkeznek és fejlődésükhöz anyagi támogatásra van
szükségük.
Az online pályázatok benyújtási határideje: 2018. szeptember 30.
molalapitvany.hu
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