ing
yen
es
2018. DECEMBER

ÜNNEPI
FORGATAG
5 karácsonyi vásár
a közelben

EDÉNYMUSTRA
Hogy
válasszunk jól?

KU

Hegyi Barbara

16 PON
ér 00
O
té
kb F t K
en

Színház és csokoládé

tartalom

Kedves Olvasó!
Az év végén a legtöbbünk átadja magát a ünnepi
készülődésnek, de remek alkalom ez arra is, hogy
átgondoljuk az elmúlt évet. Mi mindkettőnek találtunk
helyet decemberi lapszámunkban. A nagy utazóknak a közeli karácsonyi vásárokat gyűjtöttük
össze, a gasztronómia lelkes híveinek pedig
edénykisokossal és szakácskönyvmustrával készültünk. Hegyi Barbara színésznővel is karácsonyra hangolódva beszélgettünk, de biztosan lesz, aki sokkal inkább
magára ismer majd Winkler Robi karácsony előtti „őrületet” felidéző írásában. És mire tekintünk vissza szívesen? Az elmúlt év legnagyobb
sportsikereire, amelyeket támogatottjaink értek el, arra, hogy idén
megnyitottuk belvárosi Fresh
Corner kávézónkat és arra,
hogy az úton lévők 2018-ban is
mindig számíthattak ránk.
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Citroën Vevőszolgálat

Az Önök ajánlásával
Az ajánlatok kizárólag személyautókra vehetők igénybe, és 2018. november 5-től 2019. február 28-ig érvényesek az akcióban részt vevő, hivatalos,
magyarországi Citroën-márkaszervizekben. Egy szett négy darab kerékből áll. Az ár tartalmazza a 4 kerék le- és felszerelését, centrírozását és a keréksúlyok árát. Az ár nem tartalmazza a gumiabroncsot. A Fixdíjcsomagok részét képező 21 pontos átvizsgálást szemrevételezéssel, megbontás nélkül, előre
meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját megtalálja a https://www.citroen.hu/szolgaltatasok/allapotfelmeres-akcio.html oldalon. Az átvizsgálás nem helyettesíti a hatósági Műszaki Vizsgát és a „Gyárilag előírt időszakos vizsgálatokat” sem. A tájékoztatás nem teljes körű, a C Automobil Import
Kft. fenntartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A téli akció alkatrész-,
tartozék- és csomagajánlatai más akcióval, kedvezménnyel, hűségprogrammal nem vonhatók össze, visszavonásig és/vagy a készlet erejéig érvényesek.
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autós hírek

Amerikai off-road őrület
Szériaközeli tanulmányautók és egyedi koncepciók az amerikai
kontinens 4×4-es világából: a Las Vegas-i SEMA Show és a Sao Pauló-i
Autószalon a pick-up és SUV-rajongók paradicsomának bizonyult.

Kia Telluride Horizon Roamer
Bár a koreai gyártó csak a jövő év elején mutatja be új felső
kategóriás SUV-modelljét, ez nem gátolta meg abban, hogy a
SEMA Show-n több egyedi tanulmányautóval hangsúlyozza ki
a Telluride képességeit. Ezek közül a Horizon Roamer koncepciót a Sierra Nevada hegységben lévő, híres Rubicon-csapás
legyőzésére készítették fel. A 35 kilométeres, kőkemény offroad terepen a 32 colos terepgumik mellett jó szolgálatot
tehet a bozótrács, az alvázerősítés, az oldalt kivezetett kipufogó, a LED-es fényhíd és a csörlő is.

röviden
Komolyzenész

Volkswagen Tarok
Brazíliában, a São Pauló-i Autószalonon
leplezték le az Amarok alá pozicionált Tarok-tanulmányt. A sorozatgyártás néhány apró módosítással hamarosan indul – a pick-up első körben
Dél-Amerikában lesz kapható, de a
Volkswagen tervezi, hogy más kontinensen is szerencsét próbál az öt méter
hosszúságú szabadidő-autóval. Az MQB
platformra (a padlólemez méretei szabadon állíthatók – a szerk.) épülő Tarok
sokkal inkább az aktív életmódot folytatók társa lesz, mint munkagép, amit
a modern infotainment rendszer mellett
az is jelez, hogy a raktér egybenyitható
az utastérrel. A meghajtásról 1,4 literes,
150 lóerős motor gondoskodik, amely
benzinnel, etanollal, vagy ezek keverékével is működik. A szériaautóhoz dízelmotor is rendelhető lesz.

Honda Rugged Open Air
A Ridgeline önhordó karosszériás pickup és a Pioneer 1000 óriás ATV ötvözésével született meg a Honda legújabb
koncepciója, a sivatagi terepezésre termett Rugged Open Air. A SEMA Show-n
bemutatott kalandjármű a pick-up platformjára épül, onnan kölcsönözték a felfüggesztést is. Az ajtók és a kormánykerék a Pioneer 1000 quadból került át, és
ez utóbbi vízálló kárpitjával vonták be a
sportüléseket is. A tető nélküli homokfutóban a műszerfal is vízhatlan, ezzel
együtt okostelefon-tartó is került hozzá.

Nissan Frontier Sentinel
Ford EcoSport Big Adventures
A Ford az amerikai Tucci Hot Rods műhellyel közösen
hozta ki az off-road maximumot az Európában is forgalmazott EcoSport városi szabadidő-autóból. Az átalakításoknak köszönhetően a világ egyik legnagyobb tuningkiállításán, a SEMA Show-n bemutatott koncepció immár teljes
értékű terepjáró. Az új légszűrők és kipufogórendszer mellett átdolgozták a felfüggesztést is, a masszív terepgumik
felszereléséhez pedig szükség volt az egyedi sárvédőszélesítésekre és a hasmagasság megemelésére.
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A japán márka pick-upja az elhagyatott
vidékeken mentőmunkát végző csapatok ideális járműve lehetne, amen�nyiben a Frontier Sentinel nem csupán
a Sao Paoló-i Autószalonra megépített, egyedi koncepció volna. Értékéből
mindez semmit sem von le: a platón
a Nissan Leafből átvett akkumulátortelepek kaptak helyet, amelyekkel áramot
tudnak szolgáltatni a villamos energia
nélküli területeken, a tetőn pedig a járműhöz társított drón számára alakítottak
ki leszállóhelyet.

A Lincoln a Detroiti Szimfonikus
Zenekarral működött együtt az
Aviator luxus SUV új generációjának fejlesztése során. A zenészek
több száz, hegedűvel, csellóval
és ütős hangszerekkel előadott
zenei témát vettek fel, amelyekből az amerikai gyártó végül hatot
fog használni az új modell figyelmeztető hangjelzéseihez: például
amikor az autó a biztonsági öv
becsatolására vagy az ajtó teljes
bezárására hívja fel a figyelmet.

VW–Ford együttműködés?
A járműipar két óriása, a Volks
wagen és a Ford tárgyalásokat
folytat egy esetleges együttműködésről. Sajtóinformációk szerint
a két konszern közösen fejlesztené a Volkswagen Amarok és
a Ford Ranger pick-upok utódjait,
valamint egy városi haszonjárműcsaládot. Emellett az amerikai
gyártó hozzáférést kapna az
elektromos autók számára kifejlesztett Volkswagen
MEB-platformhoz.

Cupra: saját modell
A Seat jövőre mutatja be a Cupra
márka első, teljes mértékben
saját modelljét. A márkanév alatt
jelenleg a különböző Seat típusok
csúcsváltozatait forgalmazzák,
ám hamarosan érkezik a Cupra
Terramar kupéterepjáró, amellyel
a spanyol gyártó is megjelenik az
egyre bővülő kategóriában.
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autóteszt

Méretek H/SZ/M 
4175/1775/1610 mm
Motor
2 benzines
Hengerűrtartalom
998-1373 cm3
Max. teljesítmény 
110 és 140 LE
Max. forgatónyomaték 
160 és 220 Nm
Sebességváltó 
5 és 6 fokozatú manuális,

6 fokozatú automata
Végsebesség 
180-200 km/h
Gyorsulás (0-100 km/h) 
9,5-13,0 s
Fogyasztás 
4,9-7,5 l/100 km
Csomagtér 
375/1120 l
Alapár 
4 090 000 Ft
A tesztmodell ára
5 420 000 Ft

Az új Vitarával a Suzuki nemcsak idehaza trónol
legnépszerűbb típusként az eladási listák élén
szinte a megjelenése óta, de Európa-szerte is
igen sikeres. A frissítésével is sokkal inkább a
külhoni piacok újdonsült igényeit vették figyelembe, hiszen nálunk eddig is az egyik legjobb
ajánlat volt az új autók között. Észszerű áron
kínál divatos külsőt, tágas, jól variálható belsőt,
korszerű motorokat és a szó nemes értelmében vett, blikkfangmentes technikát. Kell ennél
több? Ja, igen: a megbízhatósági felméréseken
is rendre az élbolyban végez. De lássuk, mi változott erre a modellévre!

Boosterjetben az erő
A legfontosabb, hogy a szigorodó környezetvédelmi szabályozások miatt kivették a Vitarából
a jól bevált 1,6 literes szívómotort, ettől fogva
kizárólag kisebb köbcentis, turbós erőforrások
közül választhatunk. A Boosterjet fantázianévvel illetett 1,0, illetve 1,4 literes változatok lerombolnak minden előítéletet, amivel sokan a kis
turbómotorokhoz viszonyulnak. Ezek a motorok a jó fokozatkiosztású, öt- vagy hatfokozatú
váltóval teljes egyetértésben teszik a dolgukat,
és nemcsak a nagyobb, de a háromhengeres

A siker kovácsa
SUZUK I V I TA R A GL+ 4W D 6M T

aggregát esetében is úgy érezzük, mindig erejük teljében vannak. Persze automata váltó is
rendelkezésünkre áll, ráadásul ennél a változatnál a kormány mögé biggyesztett fülekkel is
adagolható az erő. A modellfrissítés igazi újdonsága egyébként az 1,0 literes erőforrás egy
újonnan fejlesztett részecskeszűrővel – az általunk tesztelt 1,4-es eddig is teljesítette a kibocsátási normákat. A fentieket megkoronázandó
a Suzuki annyira bízik kisköbcentis turbómotorjaiban, hogy a motor-váltó-turbó szentháromságra tíz év garanciát vállal. Az általános jótállás változatlanul három év az autóra.

Megéri a pénzét
A Vitara külseje nem sokat változott, de nem
is volt rá szükség. Új hűtőmaszk, menetfények
és LED-es lámpák. Szerencsére elmondhatjuk,
így legalább nem törték meg a robusztusságukban is harmonikus vonalakat. A kocsi sokak
szemében terepjárónak néz ki, és a mai divatcrossoverek zömével ellentétben valóban nem
jön zavarba, ha lekanyarodunk vele az épített
utakról. Természetesen továbbra is rendelhető
összkerékhajtású kivitelben is, amiben négy
menetfokozat közül (auto, sport, snow, lock)
választhatjuk ki a helyzetnek megfelelőt.
Belül az autó, ahogy eddig is, praktikus és
tágas, de azért újrahúzták az üléseket és
a műszerfal műanyagjait is puhábbra cserélték.
A hétcolos érintőképernyővel felszerelt multimédia-rendszer természetesen AndroidAuto,
Apple Carplay és MirrorLink technológiákkal is
működik. Az aktív és passzív biztonsági rendszerek kínálatában szintén felzárkózott a Vitara,
a légzsákok garmadáján kívül szinte az összes
ma elérhető segéd- és érzékelő berendezés
kapható hozzá a fékasszisztenstől az adaptív
tempomatig és a parkolássegítőig.
Aki tehát a járművek világában is vágyik az
őszinteségre, a sallangmentes használhatóságra és megbízhatóságra, ráadásul mindezt
reális áron szeretné elérni, annak továbbra is
a Suzuki Vitara az autója. Kicsit kisimultabb, csillogóbb és korszerűbb, de a miénk.

Ajánlott olaj
MOL Dynamic Star
PC 5W-30

A Suzuki Vitara nem véletlenül halmoz sikert sikerre, így a koncepción
nem, csupán apró részleteken változtattak a frissítésekor.

8459 Ft-tól*
*Kiskereskedelmi alapár,
mely töltőállomásonként eltérhet.
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Winkler vezet

Adventi ámokfutás

Á

llítsuk szépen tornasorba életünk legnagyobb
drámáit. Az esküvő például elég stresszes.
Nem is az akarja-e… kérdésre adott válasz
miatt, hiszen az legfeljebb egy fekete öves mestertroll
fejében merül fel, hogy na, mekkora poén lenne már
nemet mondani. Hanem az ültetés lehetetlen kombinatorikai küldetése miatt. Ha nyolcfős asztalok vannak, jön
a személyiségelemzés, hogy vajon kik azok a nyolcak,
akik nem gyűlölik egymást, és remélhetően nem tör a
felszínre közöttük 6-10 órányi együttlét alatt semmilyen
régi sérelem – még erősen italos állapotban sem.
Ültetés ide, lappangó családi drámák oda, mégis kijelenthetjük: stresszes esküvő sokkal kevesebb van,
mint karácsony előtti autós rémálom. Ráadásul erre
nem léteznek egyszerű tanácsok, hogy legyen a zsebedben jégoldó spray, és lazíts, meg hasonló lózungok
– adventkor még a dalai lámát is leveri a víz. Tolni kell
neki, az evidens – mert hát ki élné túl, ha lemaradna
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a Reszkessetek betörőkről? A dugóban ülve mondjuk
kevés az izgalom, hacsak az nem, hogy araszolás közben belebambulunk-e annyira a telefonunkba, hogy
beleguruljunk az előttünk állóba. Ami egy kisautónál
simán járhat gazdasági totálkárral, hiszen ott könnyen
nyílnak a légzsákok, hogy megmentsék az életünket.
És hát 4-6-8 légzsák árából már egész jó autót lehet
venni, ami ugye karácsonyi ajándéknak sem utolsó…
A karácsonyi felfordulásban a városokban teljes a
káosz az utakon. A sok elszánt ajándékvadász mind
autóval megy, pedig milyen jó ilyenkor felszállni egy
üresen kongó buszra! Vagy a metróra. Húsz kiló rakománnyal, télikabátban, füles sapkában, abban a megnyugtató tudatban, hogy a zsebtolvajok is épp karácsonyi beszerzőkörútjukon vannak, igaz, ők a bevételi,
és nem a kiadási oldalon. Végiggondolva, az autós
karácsonyi ámokfutás valójában egyszerű, logikus
választás: aki nem akar tüdőgyulladást kapni, utál nejlonzacskókkal teleaggatva izometrikus gyakorlatokat
végezni a különböző tömegközlekedési eszközökön,
és a troliszumó nevű extrémsport sem kenyere, annak
az autó való, és kész. Az ittas vezetés azonban – mint
helyi érzéstelenítés – sajnos nem járható út.
Bezzeg vidéken! Az ember még elkezdené irigyelni
az ott élőket, hiszen biztos távolban a városi káosztól
garantáltan nincs ez az idióta tülekedés. Milyen szépen
megússzák az egész rettenetet! Hát, ja: feltéve, hogy a
rokonság beéri egy zacskó ropival vagy házilag készített csutkababákkal papírzacskóban. Ellenkező esetben be kell menni a városba, és ugye be is mennek,
hogy még nagyobb legyen odabent a forradalmi hangulat. Mert bár feltalálták már az internetes rendelést,
csak ugye pont a december elején megrendelt ajándékok nem érkeznek meg már karácsonyig, hiszen
sajnos nem mi vagyunk az egyedüli zsenik, akiknek
eszükbe jutott ez a modern ajándékvásárlási megoldás. Csillapíthatná a felfordulást, hogy léteznek „azok”,
akik már novemberben tudják, kinek mit akarnak ajándékozni, ők azonban a karácsonyi emberiségnek egy
olyan válogatott élcsapatát alkotják, hogy én például nem is ismerek egyet sem. Csak hallottam róluk.
A többieknek viszont marad az izzadt sodródás a pláza
ember-szökőárjában, és a reménykedés, hogy ha elég
szorgalmasan bambulnak a kirakatokba, valamiről csak
eszükbe jut végül valaki.
A béke és a szeretet elől – egyelőre – úgy tűnik, egyszerűen nincs menekvés.

FOTÓ: SÁROSI ZOLTÁN | SMINK: OLÁH ZSÓFIA | HAJ: GYŐRFFY BÉLA | STYLING: KAZAL VIKTÓRIA
RUHA: MAXMARA, ZARA, RALPH LAUREN – VAN GRAAF

címlapsztori

Színház és csokoládé
Fantasztikus színésznő, emellett legendás háziasszony. Hegyi Barbara
a színpadon és otthon is a maximumot hozza ki az ünnepekből. Hogy
miként fér meg egymás mellett a két szerep? A kulcsszó a könnyedség,
amit érdemes eltanulni tőle.
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Éppen olvasópróbáról jön. Milyen darabban
láthatjuk legközelebb?
Egy Magyarországon ritkán játszott, John
Gabriel Borkman című Ibsen- drámában,
melyet Valló Péter rendez a Pesti Színházban.
December elején lesz a bemutató. Nagyon
szép norvég történet borzalmasan nehéz
emberi sorsokról. 1896-ban írta Ibsen, de mégis
valahogy mindannyiunk számára ismerősek a
benne szereplők. Ezt megelőzően október elején is volt egy bemutatóm, a Bíborsziget, amely
egy Bulgakov-darab Hegedűs D. Géza rendezésében, szintén a Pesti Színházban.
Az ünnepek alatt is láthatjuk majd
a színpadon?
A szenteste mindig szabad, de december
26-án biztosan játszom. A karácsonyi előadásoknak különleges a hangulatuk. Amikor az
emberek szabadságon vannak, szívesen jönnek színházba és töltik velünk az ünnepeket.
Ha munkával telnek az ünnepek, biztosan
kialakult a kollégákkal valamilyen karácsonyi
rituáléjuk…
Amikor együtt játszunk, mindenki hoz otthonról ezt-azt, amit aztán a szünetben megeszünk.
Ajándékozni viszont nem szoktunk, mindenki
a munkájával foglalkozik, aztán rohan haza a
családjához.
Épp a rohanás miatt, a sok próba és előadás mellett nem lehet egyszerű felkészülni
az ünnepekre. Van erre valamilyen jól bevált
menetrend?
Az évek hosszú sora alatt megtanultam, hogyan
lehet jól beosztani az időmet. Igyekszem mindig egyensúlyban tartani a munkát és a készülődésre fordított időt. A bemutató december
14-én lesz, így ez tölti ki minden időmet, de
majd a szokásos csokoládéadag is elkészül
valahogy.
Saját kezűleg készíti a karácsonyi
csokoládédesszertet?
Ez nem desszert. Csokoládét a barátaimmal
már húsz éve készítünk házilag, és azt ajándékozzuk egymásnak. Ezek bonbonok, húszféle ízben. Olyan ötezer darabot gyártunk,
ami körülbelül két-három napot vesz igénybe,
ezért egyeztetnem kell a színházzal, hogy

meg tudjam csinálni őket. Meg kell főzni, ki kell
hűteni, be kell csomagolni, rengeteg munka van
velük. Ez a mi közös karácsonyunk a barátnőkkel. Az egész időt a konyhában töltjük. Anyám
pedig csinál valami nagyon sós ételt, hogy amikor már mindenkinek a fülén folyik ki a marcipán meg a csokoládé, nekiülhessünk ebédelni
egy jó székelykáposztát vagy túrós csuszát.
Tavaly hatezer bonbont készítettünk, az idén
azért, remélem, kevesebbet fogunk.
A nem mindennapi előkészületek után hol
gyűlik össze a család szentestén?
Erre mindig nálunk kerül sor – egyrészt bőven
van hely, másrészt ez már hagyomány. Ilyenkor
több mint tíz embert ültetek asztalhoz. Zorán
lánya, Sandra jön a szerelmével és az unokával,
Miával. Nagy öröm, ha van kisgyermek karácsonykor, mert az ő elragadtatásukat látni mindig megható dolog. Ők jönnek tehát hárman,
vagyunk mi négyen édesanyámmal, Zoránnal
és a lányunkkal, Rozival. Ha pedig a két nagynéném és az unokatestvéremék, valamint barátok is csatlakoznak, akkor akár 13-14 főt is vendégül látok.
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Az egész karácsonyban
az ünnepvárás az izgalmas:
a készülődés, a gondolatok,
a „vajon hogyan fog sikerülni?”
Ennek lebonyolításához tökéletesen
megírt forgatókönyvet képzelek el…
Én mindig úgy gondolok erre, hogy az
alkalom a lényeg. Szerintem a házias�szonyok és a családok azzal szúrják el a
dolgot, hogy rágörcsölnek. Megjelenik
egyfajta kényszeresség és félelem,
hogy ha nem az elképzelések szerint
alakul minden, akkor összeomlik a karácsony. Pedig mégiscsak az alkalomról
van szó, és ebben ott kellene lennie az
„itt vagyunk együtt, és mellesleg eszünk
mellé valami finomat” lazaságának. Nem
kell, hogy minden az élére legyen állítva,
mert ha élére kell, hogy álljon, akkor
nem fog. A dolgok olyankor valahogy
ellenállnak, és ellenáll minden más is. Ha
könnyebb lélekkel megy bele az ember
a szervezésbe, akkor sokkal örömtelibb
lesz a karácsony. Nekem legalábbis ez a
tapasztalatom. Nem kell olyan szigorúan
venni az ünnepeket, azt a jót kell kivenni
belőlük, amit az együttlét jelent.
Ezt a jó mintát otthonról hozta?
Mi kettesben voltunk anyámmal, és
nagyon sok karácsonyt a nagynéném
vidéki házában töltöttünk. Az én anyukámnak nem kellett olyan nagy társaságra készülnie, de amikor házibulit
vagy egy-egy filmforgatás zárásaképp
stábbulit tartottak, akkor sem esett
pánikba. Az volt a legfontosabb, hogy
együtt lehettünk, a tányérokat meg
úgyis elmosogatja valaki… A társaság
erejét ki kell használni. Nem kell mindent neked csinálni, csináljon valamit
mindenki más is.
Üdítő ezt a könnyedséget hallani az
ünnepekkel kapcsolatban. Különösen,
mert mostanság mindenki inkább a
„karácsonyi stressz” kifejezést emlegeti, ahogy közeledik az év vége.
Én azt veszem észre, hogy a karácsonyba valami kínosság keveredett.
Sok helyen elvárásként jelentkezik,
hogy nagy, drága ajándékok legyenek,
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és egyetlen napra legyen összesűrítve minden. De akkor mi van egy
„buta” vasárnappal vagy szerdával?
Ez nem fair az év többi napjával szemben. Véleményem szerint nekünk kell
okosnak lennünk, és ellenállni ezeknek
a kényszereknek.
Mint például az „ünnepi” közösségi
médiának? Elég markáns véleménye
van a kérdésről.
Nálunk aznap nincs „device”. Igaz, én
már egy másik generációhoz tartozom, így meg sem fordul a fejemben,
de igen: szerintem karácsonykor mindenki felejtse el a közösségi oldalakat.
Ne akard megmutatni a többieknek,
mi történik veled. Vegyél erőt magadon, és döntsd el, hogy ezt nem aznap
akarod másokkal megosztani. Élvezd ki
a pillanatot, beszélgess a veled szemben ülővel, és ne akarj mindenről hírt
adni. Nem kell rögtön világgá kürtölni,

elég, ha belül átéled. Az, hogy az élményeket azonnal meg és fel kell mutatni,
mert csak akkor érsz valamit, szörnyű
kényszer. Arról nem is beszélve, hogy
csak csalódáshoz vezethet, mert mindig lesz nálad jobb. Mindig lesz szebb
karácsonyfa, nagyobb ajándék, és ha ez
alapján ítéled meg magad, akkor állandó
szorongásban fogsz élni. A kütyüktől
való függőség szerintem állandó kirekesztettséget hoz, sem itt, sem ott nem
vagy jelen, csupán egy virtuális térben
gyalogolsz. Ezt mindenképpen el kell
kerülni – és nem csak karácsonykor.
És mi a helyzet a fiatalabb generációval? Elfogadják ezt? Segítenek az
előkészületekben?
Persze, ez nálunk mindig is így volt.
Nyilván nagyon kicsi korában még nem
díszíthette a lányom a fát, mert az meglepetésként érkezett, de később már
igen. Úgy látom, a gyerekek számára

nagyobb élmény például fát díszíteni,
kivenni a részüket a készülődésből, mint
csak várni. Ráadásul manapság, ha egy
gyerek kisétál az utcára, az üzletek kirakataiban annyi karácsonyfát lát, hogy
nem is tudom – a legkisebbeket leszámítva – meglepetés-e még bárkinek az
otthoni. A közös munka, az, hogy együtt
készítünk valamit, sokkal értékesebb.
A vacsora is akkor jó, ha együtt készítjük, és együtt esszük meg. Én erősen
ezt a felfogást pártolom.
És hogy néz ki ez az együtt készített
menü?
Mindig ugyanaz: halászlé, süllő, kapribogyós-lila hagymás krumplisaláta, des�szertnek pedig gyümölcssaláta és bejgli.
A halászlé is otthon fő?
Nem, azt mindig vesszük. Van a közelünkben egy isteni étterem, ott nagy
mennyiségben főzik. Ikrával, haltejjel
szoktuk kérni, csodálatos. A halászlének
én már inkább nem vágok neki.
És ha a legemlékezetesebb karácsonyáról kérdezném?
Erre nem tudok válaszolni. Talán egy
nem is olyan régi karácsonyt mondanék,

úgy hat évvel ezelőttről. Nagyon kedves
dolog volt, és talán éppen azért olyan
emlékezetes, mert mostanában nagyon
ritka a fehér karácsony. Míg vacsoráztunk, leesett a hó, és ahogy végeztünk, éjfél körül kimentünk a kutyákkal a közeli hófödte utcákba sétálni.
Felszabadultan szaladgáltunk, az egész
nagyon meghitt volt.
Azzal kapcsolatban, hogy a szenteste
miként zajlik, nincsenek kiemelkedő
emlékeim. A háromnapos csokoládégyártás, na, az az ünnep! Az egész karácsonyban az ünnepvárás az izgalmas:
a készülődés, a gondolatok, a „vajon
hogyan fog sikerülni?”. Szentestekor
pedig már egyszerűen csak örülök,
hogy mindent el tudtam intézni. Az ajándékokat is előző éjjel csomagolom be.
Reggel aztán felkelek, ülök a hálóingemben, a kezemben egy kávéval, és
hallgatom az anyámat: „Így nem leszünk
kész.” És én mindig azt válaszolom,
hogy „De, minden évben kész lettünk.
Ha pedig mégsem, akkor majd várunk
egy félórát.” Azt kell, hogy mondjam:
eddig minden karácsonyunk jó volt.
Vagy legalábbis még soha nem volt igazán rossz…
Fogas Krisztina

Hegyi Barbara
1966. január 16-án született
Budapesten. Édesanyja Martin
Éva, filmgyári építész. Édesapja,
Hegyi Barnabás – a Körhinta és
a Valahol Európában című filmek
operatőre –, aki lánya születésekor meghalt. Barbara 1996-ban
szerződött a Vígszínházhoz, és
azóta is ott játszik. 2017-ben Psota
Irén-díjat kapott. A színház mellett
szinkronizál, de filmekben, sorozatokban is láthatjuk. 1998-ban született lánya, Rozi. Zoránnal 2003
óta alkotnak egy párt.
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Nincs karácsony
vásár nélkül

utcácskájára kiterjed. Az ünnepi hangulathoz a fényeken, az árusokon és a tradicionális finomságokon túl a különleges horvát vendégszeretet is hozzájárul.
Mivel Zágráb legtöbbünkben úgy él,
mint egy remek megálló a tengerpart
felé, izgalmas lesz új oldaláról is megismerni a várost. Hazafelé pedig érdemes
tenni egy kis kitérőt Grabovnica felé, ahol
a horvát Salaj család több mint 1,3 millió
karácsonyi égő segítségével 2002 óta
minden évben fénykertté varázsolja, és
a nagyközönség előtt is megnyitja családi birtokát.

Csodás fények, ráérősen sétálgató párok és családok, mindent betölt
a forralt bor és a kürtőskalács illata. Giccses, de hát a karácsony pont
erről szól! Ahogy a karácsonyi vásárok is. Sorra vettük, hova érdemes
ellátogatni határon innen és túl.
ADVENTI VÁSÁR A BAZILIKÁNÁL

A vadregényes
Johannesbachklamm szurdok
Ha már ezerszer jártunk a klasszikus,
nagy bécsi karácsonyi vásárokban, és
szívesebben néznénk meg egy osztrák
kisváros autentikus vásárát, akkor ez egy
tökéletes választás. Álomszép természeti
környezetben, hatalmas, hófödte fák és
hegyek ölelésében várja a látogatókat
a számtalan kézműves terméket kínáló
árus, és nem utolsósorban Ausztria legnagyobb feldíszített karácsonyfája. Ha
tehát egy meghitt, családias vásárra
vágyunk, és szeretnénk elkerülni a hömpölygő tömeget, akkor ez lesz a nekünk
való karácsonyi kiruccanás.

A családias
Nagyszeben

JOHANNESBACHKLAMM SZURDOK

A keleti országrészből autóval néhány
óra alatt Nagyszebenben lehetünk, az
erdélyi karácsonyi vásár pedig minden
bizonnyal megér egy utat, a történelmi
belváros ugyanis feledhetetlen látványt
nyújt az évnek ebben a szakaszában.
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A győztes
Zágráb

A 2007 óta megrendezésre kerülő vásár
egyesek szerint az ünnepi Bécset idézi
meg kicsiben, amely bár már felkeltette
a turisták figyelmét, még pont kellemes
és élhető méreteket ölt, ahova gyerekekkel is bátran ellátogathatunk. A város
főterét csodás fényfüggöny szövi át, az
épületeket fényfestés díszíti, a kicsiket
mikulásgyár várja, miközben a felnőttek a klasszikus, mégis megunhatatlan
vásári „hozzávalókból” válogathatnak.

A tavalyi évben a horvát főváros nyerte el
az „Európa legszebb karácsonyi vására”
címet – ráadásul már harmadszor –, így
nem maradhat ki a kötelező vásárok
sorából. Korcsolyapálya, világító szökőkút, karácsonyfa és egy hatalmas adventi
koszorú is várja a látogatókat a vásárban, amelynek egyik különlegessége,
hogy szinte a város összes macskaköves

„EURÓPA LEGSZEBB KARÁCSONYI VÁSÁRA” – ZÁGRÁB

A történelmi
Kassa

Szlovákia második legnagyobb városában a hagyományok szerint minden
évben december 5-én, Mikulás napján
kezdődik a karácsonyi vásár, ekkor kapcsolják fel az ünnepi fényeket. Európa
2013-as kulturális fővárosa egy igazi
pezsgő nagyváros, így tökéletes célpont
egy egynapos kiruccanásra, különösen,
ha az északkeleti országrészből indulunk, hiszen Miskolcról például mindös�sze másfél óra alatt elérhető. A finomságokat és kézműves termékeket árusító
faházikók mellett számos zenés produkció és betlehemes játék várja a hangolódni vágyókat. A vásár mellett érdemes
szánni egy kis időt a város történelmi
nevezetességeire, köztük a Szent
Erzsébet-székesegyházra – vagy ahogy
a helyiek ismerik, a kassai dómra.

Foglalj helyet
időben!
Az itt felsorolt vásárok mindegyike elérhető néhány órás
autózással, de sok helyre
szervezett, buszos utakat is
találunk ezekben az idősza
kokban. Ha ez utóbbit választjuk, érdemes már december
elején lefoglalni a helyünket.
Ha jobban szeretünk önállóan utazni, hirdessük meg
az utat ismerőseink köré
ben, így megoszlanak majd
az útiköltségek, és felváltva
is vezethetünk.

belvárosi helyszínen is kötelező látogatást tennünk: a Szent István-bazilika
tövében, elképesztő kulisszák között
egy kisebb és a maga módján modernebb vásár várja – immár hét éve – a
karácsonyozni vágyókat. A Szent István
tér az év utolsó hónapjában igazi meseországgá, maga a bazilika pedig sötétedés után „vászonná” változik, és minden
órában monumentális 3D-s fényfestést csodálhatunk meg a falaira vetítve.
A korcsolyapálya mellett számos más
program, többek között kézműves foglalkozás, flashmob és meglepetéskoncert is várja idén a karácsonyozókat.

Forró csokoládé
Ha útközben is kell valami, ami
átmelegít, a MOL töltőállomások
forró csokijára számíthattok a téli
időszakban!

Három ízben

399 Ft-tól

A hazai
Adventi vásár a bazilikánál
Ha budapesti karácsonyi vásárra gondolunk, ma már a Vörösmarty téri forgatag mellett egy modernebb, szintén
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Édes december
A desszert az ünnepi asztal fénypontja, ne sajnáljuk hát időnket és
energiánkat egy-egy különlegesebb torta és sütemény elkészítésére.
Íme, a mi kedvenceink, melyekkel garantáltan különlegesebbé
varázsolhatjuk a legfontosabb pillanatokat.

Rózsavizes málnatorta
A tésztához:
• 6 tojás
• 6 evőkanál cukor
• 8 evőkanál liszt
• 6 evőkanál víz
• 1 teáskanál sütőpor
A krémhez:
• 400 ml 30%-os tejszín
• 100 g porcukor
• 250 g mascarpone
• 150 g fagyasztott málna
• 3 evőkanál rózsavíz
• 10 g zselatin

A tojássárgáját a cukorral habosra verjük, hozzáadjuk kanalanként a vizet,
majd összeforgatjuk a habbá vert fehérjével és a sütőporral elkevert liszttel. Egy
nagy méretű tepsit kibélelünk sütőpapírral, beleöntjük a tésztát és 180 fokra
előmelegített sütőben 25 perc alatt
készre sütjük. Ha elkészült, a sütőpapírral együtt tekerjük fel, és így hagyjuk
kihűlni. Miután kihűlt, a hosszabb élével
párhuzamosan két egyforma részre vágjuk a lapot. A málnát felolvasztjuk és egy
szűrőn áttörjük, így magmentes málnapürét kapunk. A mascarponét elkeverjük

a porcukorral, néhány percen át elektromos habverővel eldolgozzuk. A tejszínt
habbá verjük. A langyosra melegített
rózsavízben feloldjuk a zselatint, és a
málnapürével együtt a mascarponéhoz
adjuk, szükség esetén botmixerrel megszabadulhatunk a csomóktól. Végül óvatosan összeforgatjuk a keveréket a tejszínhabbal. A kitekert piskótalapokat
vékonyan megkenjük a töltelékkel, az
elsőt elkezdjük feltekerni, majd a következő lappal folytatva egyetlen tekerc�csé formázzuk őket. Ha kész, a maradék
krémmel bevonjuk a torta oldalát.

Mogyorómousse-torta
A tésztához:
• 9 tojás
• 7 evőkanál liszt
• 9 evőkanál cukor
• 100 g török mogyoró, megpirítva, durvára törve
• 1 teáskanál sütőpor
A krémhez:
• 3 tojássárgája
• 200 g fehér csokoládé
• 50 g cukor
• 500 ml 30%-os tejszín
• 10 g zselatin
• 100 g török mogyoró, megpirítva,
finomra őrölve
A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját felhabosítjuk a cukorral, a fehérjét pedig egy csipet
sóval. A tojásfehérjéből készült habot óvatosan összeforgatjuk a cukros sárgájával, majd
hozzáadjuk a lisztet, sütőport és a mogyorót.
Az így elkészült piskótatésztát egy kivajazott
23 centis formába tesszük és 150 Celsiusfokos sütőben 30–35 perc alatt megsütjük.
A krémhez a tojássárgáját habosra keverjük
a cukorral, majd hozzáadjuk a vízgőz felett
felolvasztott csokoládét. Néhány evőkanál langyos vízben feloldjuk a zselatint és a
finomra őrölt mogyoróval együtt ezt is hozzáadjuk a keverékhez – ha esetleg csomós,
botmixerrel átdolgozzuk. A tejszínt habbá
verjük, egy keveset félreteszünk a díszítéshez, a többit óvatosan a tojásos keverékbe
forgatjuk. Az így elkészült krémmel megtöltjük és bevonjuk a három részre vágott piskótát, a félretett tejszínhabbal pedig díszítjük.
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Zebrakuglóf
• 250 g vaj
• 250 g cukor
• 7 tojás
• 350 g liszt
• 1 teáskanál sütőpor
• 1 citrom lereszelt héja
• 1 vaníliarúd
• 4 evőkanál holland kakaópor

Élet. Szemlélet.
Már 20 éve.

A szobahőmérsékletű vajat habosra verjük
a tojások sárgájával és a cukorral, elkeverjük
a citrom héjával és a vaníliarúd kikapart magjaival. Óvatosan hozzáadagoljuk a habbá
vert tojásfehérjéket, majd összeforgatjuk
a sütőporral és a liszttel. Két részre osztjuk a
tésztát, az egyikhez hozzáadjuk a kakaóport.
A kivajazott és kilisztezett kuglófformába
tegyünk egy fél merőkanál tésztát az egyik
féléből, majd merjünk a formában lévő tészta
közepére egy fél merőkanállal a másik féléből. Addig ismételjük, míg az összes tészta
elfogy. 160 Celsius-fokra előmelegített sütőben 45 perc alatt készre sütjük.

A magazin ünnepi számát
keresse az újságárusoknál!

Mákos-áfonyás torta
A tésztához:
• 300 g vaj
• 300 g cukor
• 6 tojás
• 500 g liszt
• 2 teáskanál sütőpor
• 100 g mák
• 200 g áfonya
• 1 citrom lereszelt héja
A krémhez:
• 150 g vaj
• 120 g porcukor
• 200 ml 30%-os tejszín
1
• 
/2 vaníliarúd
1
• 
/2 tonkabab
A szobahőmérsékletű vajat felhabos ítjuk
a cukorral. Folyamatos keverés mellett egyenként hozzáadjuk a tojásokat, végül apránként
hozzáadagoljuk a sütőporral elkevert lisztet, a
citrom héját és a darált mákot is, majd óvatosan
összeforgatjuk az áfonyával. Egy kivajazott, 23
centis tortaformában 150-160 °C-ra előmelegített sütőben 50 perc alatt készre sütjük, majd ha
kihűlt, négy lapra vágjuk. A töltelékhez a puha
vajat 10–15 percen át habosra verjük a porcukorral, hozzáadjuk a vaníliarúd kikapart magjait és a lereszelt tonkababot. Összeforgatjuk a
habbá vert tejszínnel és az így elkészült krémmel megtöltjük és bevonjuk a tésztát.
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szakácskönyvkavalkád
Lángosburger, közel-keleti ízek vagy egy messzi-messzi galaxis?
Az idei szakácskönyvkínálat mindenkinek tartogat valami
ínyencséget. Csak egy dolgot ne feledjünk: a legnagyobb élmény
az, ha közösen főzőcskézünk belőlük!

Egy év a konyhámban
21. Század Kiadó
Hazánk egyik legismertebb akácsnője,
Mautner Zsófi ezúttal leggyakrabban
főzött kedvenceit hozza el, melyek újra
és újra az ő – és remélhetőleg majd az
olvasó – asztalára kerülnek. Az év minden időszakára találunk itt recepteket,
és a szerző továbbra is ugyanazzal az
őszinte örömmel és szenvedéllyel készíti
el velünk a legmegúszósabb ételeket és
a gondos odafigyelést igénylő fogásokat
is. Ez a könyv egy igazi praktikus alapdarab, amit bármikor elővehetünk, amikor
épp ötlet híján állunk a hűtő előtt.

Kovásziskola
Csipet kiadó
Ha eddig nem éreztünk különösebb
vágyat arra, hogy otthonunkat a frissen sült kenyér illata töltse meg, csak
lapozzunk bele Vanessa Kimbell könyvébe, és pillanatokon belül változni fog
a helyzet. A kovásszal készült kenyér
sütése nem kis feladat, ahhoz, hogy
működjön, idő és törődés kell – épp,
mint minden szerelem esetén. És valóban, a könyv minden egyes sorából süt
az a szenvedély, amivel a szerző a témához viszonyul. Ez a kiadvány az egyik
legszebb szakácskönyv, amivel idén
találkozhatunk.

Nagy burgerkönyv
Lunchbox Produkciós Kft.
Jancsa Jani bebizonyítja, hogy lehetséges több mint 200 oldalon át úgy mesélni
a burgerekről, hogy a könyv minden egyes
oldala izgalmas maradjon. Az elején található Mindenféle okoskodás című fejezet
révén megismerhetjük a legfontosabb fortélyokat, mint a tökéletes hús elkészítése.
A klasszikus recepteken túl pedig olyan
gazságoktól sem riad vissza a szerző, mint
a lasagne- vagy lángosburger. A gyönyörű
fotók láttán pedig ne csodálkozzunk, ha
beszerzését követően hetekig csak burgert
fog enni a család.

Az Ezeregy éjszaka ízei
Bookline Könyvek

Star Wars – Kantin
Kolibri Gyerekkönyvek Kft.
Thibaud Villanova Star Wars ihlette receptjei tökéletesen
alkalmasak arra, hogy a rajongókat a konyhába csábítsák.
A fogások között mindenki megtalálja a számára megfelelő
nehézségi szintet, az ifjabb padavanoknak pl. turmixokat és
zöldségkrémeket, míg a jedik és a jedimesterek számára
bonyolultabb ételeket ajánl a könyv. A számos leírással és grafikával tűzdelt kiadvány a legendás filmek legfontosabb helyszínein kalauzol végig, receptek között pedig nem csak a gyerekek fogják megtalálni a fogukra valót.
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Kreatív desszertiskola
Libri Könyvkiadó Kft.
Ötvös Zsuzsanna első könyve rég várt kincs azoknak, akik számára a desszertkészítés egyben tökéletes lehetőség kreativitásuk kiélésére. Nemcsak teljes recepteket ismerhetünk meg,
de minden szükséges alapot elsajátíthatunk, amivel mi is megálmodhatjuk és elkészíthetjük a saját francia stílusú édességeinket. A szerző jó pedagógus módjára avat be a fortélyokba: teret
enged a fantáziánknak, miközben hasznos tippekkel is szolgál.

Sabrina Ghayour az egyik legismertebb közel-keleti szakácsnő, első
köny ve nemcsak azok számára
kötelező, akik kedvelik a térség
konyháját, hanem – mivel a könyv
bővelkedik az izgalmas zöldséges
fogásokban – mindazoknak, akik
előnyben részesítik a húsmentes
étrendet. Főként könnyen elkészíthető recepteket találunk, a karakteres, nagy ízek pedig garantáltak.
A hazai olvasó számára a mezzék,
azaz az étkezés elején kínált apró
fogások a legkülönlegesebbek.
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Így válassz edényt!

Figyelj az anyagára!

A tökéletes edénykészlet összeállítása közel sem egyszerű feladat,
hiszen tárolókapacitásunk és a pénztárcánk lehetőségei végesek.
Egy kisebb, de jól összeválogatott készlet nagyban megkönnyítheti
az életünket, legyünk akár kezdők, akár haladók.

Hány lábasom legyen?
Bár azt hihetnénk, hogy a sokelemes
edénykészletek egyenes utat jelentenek egy jól felszerelt és praktikus konyhához, könnyen lehet, hogy egy kisebb,
de átgondoltan összeválogatott szettel
sokkal többet nyerünk. Természetesen
vannak olyan konyhák, ahol a teljes készleteknek is megvan a helyük:
a nagyobb, akár többgenerációs háztartásokban, ahol napi rendszerességgel
készül meleg étel, hétvégenként pedig
többfogásos ebéd, ezek a készletek
nagyon jól tudnak szolgálni. Egy átlagos méretű háztartásban azonban elég,
ha egy nagyobb ( ~ 5 l) és egy, esetleg
két kisebb (2-3 l) lábos vagy fazék található a kredencben. A nagyobb edény
tökéletes húsleveshez, amiből érdemes
mindig nagy adagot készíteni, hiszen
a maradék alaplevet lefagyaszthatjuk,
és később felhasználhatjuk számos más
ételhez is. A kisebb edényekben pedig
készülhetnek főzelékek, krémlevesek.
Ha úgy érezzük, hogy kisebb lábosból kettő is jól fog jönni, célszerű, ha az
egyik nyeles.
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A multifunkciós serpenyő
Ha csak egyetlen olyan darabunk van,
amire nem sajnálunk költeni, akkor
legyen az egy méretes ( ~28 cm), magasabb falú serpenyő, amely sokáig a legjobb barátunk lehet a konyhában. Ebben
nem csak húst süthetünk, és mivel nagy
felületen párologtat, könnyedén besűrűsödnek benne a tésztaszószok és mártások is, sőt minden olyan ragu elkészítésére alkalmas, ami a hús pirításával
indul. Válasszuk azokat a darabokat,
amelyekben érezhetően bőven van
anyag, hiszen minél vastagabb az alja,
annál egyenletesebben adja át a hőt
– ezzel egyenletes sütést is biztosítva.

Célszerű, ha van hozzá egy megfelelő
méretű fedőnk is, számos fogásnál hasznunkra lehet. Ha igazán sokoldalú darabot szeretnénk, válasszunk olyat, aminek a nyele is hőálló, így sütőben is
használhatjuk. Hasznos lehet, ha kerül a
konyhaszekrénybe egy kisebb ( ~23 cm)
változat is, ami az olyan apróbb feladatokra, mint egy rántotta elkészítése
vagy palacsintasütés, bőven elegendő.
Ezekre a célokra a teflon- vagy kerámiabevonatú változatok a legcélszerűbbek.

Ami a sütőbe kerül
Egy nagyobb (sütőméretű) és egy kb.
feleakkora tepsivel, egy pite- és egy
tortaformával, valamint egy nagyobb,
lassú sütésekhez alkalmas edénnyel

nem érhet minket váratlan meglepetés. Mindenképp tartsunk otthon egy
nagyobb tepsit olyan ételekre, mint a
leveles tésztából készült vendégvárók,
lehetőleg használjunk hozzá sütőpapírt vagy szilikonlapot, így a mosogatás
lényegesen egyszerűbb lesz. A kisebb
tepsinknek legyen magasabb ( ~ 8 cm)
a fala, ez ideális például zöldségek sütéséhez. Ha piteformát választunk, lehetőleg a magasabb peremű és kerámiából
készült változatokat részesítsük előnyben, a tortaformákból pedig klasszisokkal praktikusabb a csatos változat.
A fedővel együtt kapható nagyobb edények leginkább egyben sült húsok elkészítésére alkalmasak, ebből a legjobb
választás egy öntöttvas edény. Bár az
ára kifejezetten borsos is lehet, ám egy
életen át tart, nem fogjuk megbánni, ha
beruházunk a megfelelő darabra. Ha
mégis sokallnánk az árát, nézzünk szét
a bolhapiacokon, esetleg helyettesítsük
kacsasütő jénai tállal.

Az edények vásárlásakor
az egyik legfontosabb szempont
azok alapanyaga. Mindig vegyük
figyelembe, hogy milyen tűzhelyünk van, mert indukciós főzőlapra
például nem alkalmas bármilyen
eszköz. Ha ilyet használunk otthon, válasszunk acél vagy öntöttvas
edényeket, azonban az alumíniumból, rézből, üvegből, illetve kerámiából készült fazekaknak nem képes
hőt átadni ez a megoldás.
• Az alumíniumeszközök viszonylag
olcsón beszerezhetők, hővezető
képességük is kedvező, ám feltétlenül ügyeljünk arra, hogy legyen
valamilyen bevonat az edényünkön, hiszen a savas ételek káros
anyagokat oldhatnak ki belőle.
• A rozsdamentes acél megfelelő
alapanyag lehet fazekak és lábosok esetén, tartós és az ára is
kedvező.
• A rézből készült edények
leginkább borsos árukról ismertek. Nagyon egyenletes a hőleadásuk, de nem árt, ha tudjuk, hogy a
savas és lúgos kémhatású ételek
elkezdhetik oldani a fémet, ami az
étel ízén is érezhetővé válhat.
• Az öntöttvas ideális választás
lehet serpenyők és nagyobb, sütőben is használható edények esetében. Viszonylag sokáig tart
felforrósítani, cserébe viszont
hosszan tartja a felvett hőt.

Láss hozzá!
Ha a főzésen már túl vagy,
jöhet a jól megérdemelt
kóstolás. Gyűjts össze
10 matricát és a 4 db-os
Thomas evőeszközkészlet

már 2499 Ft-ért
a tiéd lehet!
Részletek a MOL
töltőállomásokon.
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Ünnepi kalauz

Relaxálj Budán!

Emlékezetes koncertek, szokatlan történetek és felemelő
pillanatok, hogy az ünnep élmény legyen.

Csupán 20 percre Budapest központjától, a Budai Tájvédelmi
Körzet területén vár mindenkit a Petneházy Club Hotel.

R

omantikus hangulatú faházak, családbarát
apartmanok, kültéri és beltéri medencék,
ahol kettesben, de nagy családdal, baráti társasággal is jól érezheted magad, sőt még a kutyusodat sem kell másra bíznod.

Apartmanok és faházak kilátással

Farkasházi Réka és a Tintanyúl
– karácsonyváró koncert
MOMKult – december 9.
A legkisebbek számára készített karácsonyi programot Farkasházi Réka, aki az idén harmadik gyermekének érkezését is ünnepelheti. A színész-énekesnő
és Fonogram-díjas zenekara a jól ismert karácsonyi és
gyermekdalok mellett a most készülő Családi Albumról
is előad majd fülbemászó slágereket.

José Carreras-gálakoncert
Papp László Budapest Sportaréna
december 19.
José Carreras máig a világ egyik leghíresebb tenorja.
Karrierje a könnyűzenében tett kirándulásoktól is színes, de nagy szerelme az opera maradt. Budapesti
koncertjén a zenei kíséretről az Art Anzix szimfonikus
zenekar gondoskodik, a műsorán szereplő operákat,
operetteket, musicaleket és a századforduló csodás
dallamait pedig egy szoprán énekes közreműködésével kelti életre.

Földes András

Mit tegyünk, ha fegyvert fognak ránk?
Bookline könyvek
Az Index Pulitzer-emlékdíjas újságírójának regénye letehetetlen olvasmánynak ígérkezik. A szerző
egy rutinmunkának induló kiküldetés során a közelkeleti háború sűrűjében találja magát, és hátborzongató helyzetek során kap betekintést a száraz hírek mögötti emberi történetekbe Irakban,
Afganisztánban, Líbiában és az észak-afrikai partoknál. Útja során embercsempészekkel, zsoldosokkal
és fegyverkereskedőkkel találkozik, és próbál megfejtést találni a 21. század kaotikus viszonyaira.

Meghitt hétvége kettesben? A Petneházy Club
Hotel főépületében, a 28 m2 alapterületű stúdióapartmanok mindegyike teljesen felszerelt és
gépesített konyhasarokkal, erkéllyel, barátságos
hangulatú, modern, igényes berendezéssel várja
a pihenni, feltöltődni vágyókat, kilátással a Budaihegyekre. Inkább a családoddal, barátaiddal szeretnél kikapcsolódni? Egy, illetve két hálószobás
faházaink mindegyike nappalival, saját tágas teras�szal, különálló konyhával, némelyik pedig privát
szaunával felszerelve várja a négy- vagy hatfős társaságokat, családokat. A nyugodt pihenés garantált, hiszen a 45 épület többhektáros, parkosított
területen, diszkrét távolságra fekszik egymástól.

Sport és feltöltődés
Szállodánk nyáron négy, télen pedig kettő sátorral fedett, salakos pályán várja a teniszezni vágyókat. Egy kimerítő meccs után fedett és szezonálisan
üzemelő kültéri medencénkben lazíthattok és kipróbálhatjátok professzionális masszázsvariációink

egyikét, míg a gyerekek a pancsolóban játszhatnak. A teljes felfrissülésre szaunarészlegünk teszi
fel a pontot, hiszen a szaunázás nemcsak remek
kikapcsolódás, de egészségünk megóvását segítő
pihenés is, amely egyaránt jótékony hatással van
a testre, szellemre és lélekre. Akik aktívabban is
szeretnének tenni az egészségükért, azokat várja
az aquafitness, amely remek kiegészítő szárazföldi
sportok mellé, de segíthet számos mozgásszervi,
ízületi betegség, valamint gerinc- és derékfájdalom
enyhítésében is. Egészségmegőrzés, kondicionálás, rehabilitáció a vízben, miközben szinte észrevétlenül válhatsz egyre fittebbé.
Vendégszeretet, nyugalom, családias légkör és
a feltöltődés számos formája – ez az, amire biztosan
számíthatsz, ha a budai kikapcsolódást választod.
Kapcsolat: www.petnehazy-clubhotel.hu
1029 Budapest, Feketefej u. 2–4.
+36 1 391 8010
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Muzsikás Együttes
– Karácsonyi koncert

Mit szólnál 5GB
díjmentes adathoz?

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem,
Budapest – december 28.
Távoli, magyarlakta vidékek népi hagyományait, közös, önfeledt mulatozásait
idézi meg a MOL által is támogatott
együttes, mely régi korok magyar dallamvilágából merít ihletet. A népzenei
ritmusokat tánccal kiegészítve egy felszabadult, táncos-vigadós hangulatot
teremtenek. A magyar vonalhoz az idén
egy egzotikus is társul: az indiai Bengál
tradicionális dallamait a Folks of Bengal
zenekar segítségével ismerhetjük meg.

Aktiváld feltöltőkártyádat
első feltöltéskor legalább
2000 Ft-tal 2019.01.31-ig,
és adunk 5 GB adatot 30
napra, melyet felhasználhatsz
belföldön és az EU-ban.

Holmes és Watson
amerikai misztikus kalandvígjáték
bemutató: december 27.
Arthur Conan Doyle klasszikus bűnügyi
rejtélyei Sherlock Holmesszal és Doktor
Watsonnal ezúttal a humor felé veszik
az irányt. Etan Cohen vicces Sherlockadaptációja Will Ferrell, John C. Reily és
Ralph Fiennes főszereplésével valódi
mentőövnek ígérkezik a klasszikus karácsonyi családi filmek és romantikus vígjátékok tengerében.

Hallgasd útközben is!
Hooligans
Jég hátán

Azon új feltöltőkártyás Előfizetők, akik Vodafone feltöltőkártyájukat 2018. 11. 05 – 2019. 01. 31 között aktiválják és minimum 2000 Ft-tal
feltöltik, egyszeri 5GB díjmentes adatban részesülnek, mely felhasználható belföldön és az EU-ban, 30 napra. A díjmentes adat jóváírásáról
SMS értesítést küldünk.Részletes feltételek: a Lakossági ÁSZF Akciók 5.6 pontjában és a www.vodafone.hu/tuti oldalon.

Kis gumi tappancsok
Ideális a kábelek stílusos
elvezetéséhez.
1699.–

Kábelvezető nyuszifülek
Ideális hosszú és terjedelmes kábelek
rendezésére és lerövidítésére.
1699.–

Kábelrendező fánk
A fülhallgató zsinórja gyorsan és biztonságosan
elrejthető a fánk belsejében.
1699.–
Kis spirálos kábeltartó
Ideális rövid és vékony kábelekhez.
1699.–

Samuel Walker

Legendás kapitányok
Partvonal Kiadó

990 Ft
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Gumi tappancs
Nagyobb méretű kábelek
rendezésére ajánlott.
1699.–
Spirálos kábeltartó
Ideális hosszabb, vékonyabb
kábelek összefogásához.
1699.–

Kábelrendező hurok
Vezetékek vagy a fülhallgató egyszerű
és gyors összefogásához.
1699.–

CSAK SEMMI GUBANC!
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Keresd a kijelölt MOL
töltőállomásokon!

Tizenhat kapitány, akik csapatukat a legendák sorába emelték. Tizenhat név, akik beírták magukat a sporttörténelembe. Vajon mi
bennük a közös, és van-e a sikerüknek pontosan meghatározható titka? Mindezekre
a kérdésekre keresi a választ Samuel Walker
amerikai sportújságíró, aki a labdarúgás,
baseball, röplabda és a jégkorong területéről
emelte ki a legnagyobb kapitányokat, köztük
Puskás Ferencet. A szerző szerint hét meghatározó tulajdonság vezette őket sikerre,
melyek számunkra is tanulságosak lehetnek.

MOL-hírek

2018-as sportbüszkeségeink
Támogatottaink idén sem tétlenkedtek, sorra hozták a jobbnál
jobb eredményeket, olykor emberfeletti teljesítményt nyújtva.
Íme, az idei év legjobbjai! Gratulálunk!

Január
Babos Tímea: Australian Open
tornagyőzelem, tenisz

2018

Június

Február
Knoch Viktor, Burján Csaba:
Téli Olimpia, férfi rövidpályás
gyorskorcsolya, váltó, aranyérem
Babos Tímea: Taiwan Open
egyéni tornagyőzelem, tenisz

»

»

»

Május

MOL Vidi: Magyar bajnok,
labdarúgás

MOL–Pick Szeged: 2017–18-as
férfikézilabda NB I. bajnoka

Szilágyi Áron: Újvidéki EB,
kardcsapat, aranyérem

Lubics Szilvia: Keys 100 ultrafutóverseny
(161 km), első helyezés

Március

Babos Tímea: Birmingham
Classic, páros
tornagyőzelem, tenisz

Szolnoki Dózsa férfi-vízilabdacsapat,
Bajnokok Ligája, ezüstérem

Szilágyi Áron: Szöuli Grand
Prix, egyéni aranyérem, kard

Szolnoki Olaj KK, magyar
bajnok, kosárlabda

Július
Női vízilabdacsapat:
Európa-bajnokság 4. hely

»

HELYI ÉRTÉK PROGRAM

Szilágyi Áron: Vívó-világbajnokság, Kína,
kardcsapat, bronzérem
Babos Tímea: Az első magyar teniszezőnő, aki
a WTA-világranglistán első helyezést ért el.

Szeptember
Férfi-vízilabdacsapat:
Világkupa, aranyérem
Herczig Norbert: a raliEurópa-bajnokságon
(ERC) a szezont
összesítésben
a 6. helyen zárta.
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»

»

Október

»

ADJ LENDÜLETET
HELYI KÖZÖSSÉGEDNEK!

Lubics Szilvia: 4 Deserts kihívás, Chile
– Atacama sivatag, extrém ultrafutás –
a női mezőnyben a 4. helyezést érte el
Özbas Sofi (balra): Ifjúsági Olimpia,
Buenos Aires, egyéni aranyérem, judo
Pusztai Liza: Ifjúsági Olimpia, Buenos
Aires, egyéni aranyérem, kard
Babos Tímea: tenisz WTA-világ
bajnokság, páros aranyérem

Ha azért dolgozol, hogy jobb legyen a világ körülötted,
ha fontos számodra a helyi problémák kezelése,
ha a közösség építését kulcsfontosságúnak tartod,
pályázz Te is civil szervezeteddel a MOL ALAPÍTVÁNY támogatására!
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. december 15.
www.molalapitvany.hu

MOL-hírek

Fresh Corner
az ünnepi forgatagban
K ERES SÉ T EK K EDV ENC K ÁV É ZÓTOK AT
K AR ÁC SON Y KOR A BA ZILIK Á N Á L !

Minden

nap
száMít!
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endelje

meg
időben a

H amu

és gyémánt okosnaptár

2019-

Hamu és Gyém

2019
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án t

okosnaptá
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A naptárban inspiráló információkat is elhelyeztünk:
• legjobb hazai éttermek, kávézók és bárok listája;

November 23-tól január 1-jéig nemcsak a karácsonyi vásár, a jégpálya és a Bazilika falára vetített 3D-s fényfestés miatt lesz érdemes ellátogatni
a budapesti Szent István térre, hanem azért is, mert
a MOL Fresh Corner tuktukja és Food Truckja is
kitelepül, hogy számos finomsággal járuljon hozzá
az ünnepi hangulathoz. Ha egy kávéval szeretnétek felmelegedni, a jégpálya mellett parkoló tuktukban lesz miből válogatni, hiszen többek között
pisztáciás, vaníliás, karamellás és pumpkin spice
ízesítésű kávé is lesz a kínálatban. Ha pedig
igazán megéheztek, keressétek a MOL Fresh
Corner Food Truckot a Bazilika jobb oldalán, ahol a jól ismert klasszikusok, a kézműves hamburger és a bistro hot dog mellett
sütőtökkrémlevessel, karácsonyi muffinokkal és kézműves mézeskaláccsal várunk
titeket. Belvárosi kávézónk a Károly körút
11.-ben nemcsak az ünnepek alatt várja
szeretettel a lassítani vágyókat, a vásáron minden vendégünknek egy kuponnal
kedveskedünk majd, amelyet a Fresh Corner
Downtownban tudtok levásárolni.

Ne hagyjuk veszni a multipontokat!
Év végéig még a 2016-os pontok is beválthatók

2018. december 31-én járnak le a 2016-ban gyűjtött multipontok, ezért minden kártyatulajdonosnak érdemes
mihamarabb lekérdezni az egyenlegét, amit a www. multipont.hu oldalon vagy az ügyfélszolgálat segítségével
ellenőrizhet. Ezenfelül azok, akik feliratkoztak a Multipont
hírlevelére, abból is értesülhetnek aktuális
egyenlegükről. Ne hagyjuk veszni
a pontokat, hiszen a közelgő karácsony remek alkalom arra, hogy
ajándékokra váltsuk őket!

• TOP street food és deli helyek;
• kedvenc színházaink, múzeumaink és zenés klubjaink, antikváriumok és zeneműboltok elérhetőségei;
• virágboltok és dizájnerüzletek;
• hasznos tudnivalók (mértékegység-átváltások, etikett, vészhívószámok stb.).

Ha kell egy gyors mosás
Megnyílt a MOL első mosóutcája
Budapesten

A Nagyszőlős utcában található mosóutcában gyerekjáték lesz az autómosás, hiszen
a nagy teljesítményű gép egy óra alatt 50
autót képes lemosni, a mosási program
pedig típustól függetlenül összesen csupán
3,5 percig tart. A gépjárművek előmosását,
valamint a tisztítás végén a szárazra törlésüket külön személyzet végzi, akiknél kártyával és készpénzzel is lehet fizetni. Az árak
miatt sem kell aggódnunk, hiszen a standard autómosó-program már 799 Ft-tól elérhető, de a Prémium Super program is mind‑
össze 1699 Ft.

MEGRENDELÉS:
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a naptár ára:

2500 forint

MOL-akciók

VÁ G D K

Raffaello
(150 g)

I

VÁ G D K

2

–300 Ft

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

909125

VÁ G D K

I

KUPONAKCIÓ!

000002

I

I

VÁ G D K

Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

(0,7 l)

Fishermans cukorka

Karácsonyi plüss

(70 g, többféle)

(25 g, többféle)

(többféle)

(0,5 l)

30 Multipont beváltása esetén

2 db vásárlása esetén 299 Ft/db

299 Ft/db

449 Ft/db

1299 Ft-tól

TopJoy

17 960 Ft/kg

(0,25 l, többféle)

4700 Ft/kg

– 100 Ft

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

2

598 Ft/l



A kupon 1000 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható meg és a kupon
csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.

909118

Caramoon

000002

Pepsi Black, Black
Cherry és Lime

2

–1000 Ft

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

909132

Jack Daniels's

000002



A kupon 300 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. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.

2

– 100 Ft

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

909101

AMBIPUR CAR

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. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.

(0,5 l)

Pokka kávé

Orino szezám szelet

1 db vásárlása esetén

(0,24 l)

(45 g, többféle)

499 Ft/db

20 Multipont beváltása esetén

2 db vásárlása esetén

399 Ft/db

269 Ft/db

1746 Ft/l

5978 Ft/kg

és 1 db-ot ajándékba adunk
998 Ft/l
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Energizer Power AA B16
és Energizer Power AAA
B16

1599 Ft

– 100 Ft

2

Pokka 1000 Lemon

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

909149

Tea

000002



A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre egy termék vásárolható és a kupon
csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2018. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.

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. 12. 01–31., 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

Tanuljunk meg jól enni!

ADOMÁNYOZZ
MULTIPONTOKAT!

A MOL Multipont Programmal most igazi jótevővé válhatsz,
összegyűjtött pontjaidat jótékonysági céllal felajánlhatod
az általad kiválasztott segítő szervezet javára.

Evésterápiával és élménytáborral is segíti a Budapesti Korai Fejlesztő
Központ a táplálkozási zavarral küzdő gyerekeket és családjaikat, hogy
ők is megtapasztalják, milyen érzés az örömteli étkezés.

További részletek a www.multipont.hu honlapon.
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„Édesapám, Czeizel Endre gyermekotthonokba járt kutatni
a fogyatékosságok genetikáját, édesanyám pedig egy evangélikus szeretetotthonban dolgozott gyermekorvosként. Úgy
nőttem fel, hogy a genetikai rendellenességgel született gyermekekről teljes természetességgel beszélgettünk a hétköznapokban.” Czeizel Barbara elsősorban mégsem gyerekkori
élményei hatására lett gyógypedagógus – mindig is szeretett
a különlegessel foglalkozni.
Az elmúlt két és fél évtizedben a Budapesti Korai Fejlesztő
Központ alapítójaként több ezer fogyatékkal élő gyerek fejlesztéséhez járult hozzá. A különböző területekről érkező
szakembereket (gyógypedagógus, pszichológus, mozgásterapeuta, gyermekorvos) átölelő komplex szolgáltatásnál
kiemelten fontos a családközpontúság. „A gyerekek segítése a cél, de a szülőket is támogatjuk abban, hogy el tudják
fogadni, ha eddig tervezett életük más irányt vesz, hiszen egy
tartósan sérült kisgyerek ellátása, gondozása jelentős terhet
ró a családra pszichés és fizikai értelemben is.”
Ellátásaik közé a felmerülő igényekre reagálva bekerült az
evésterápia is. „Az lenne a normális, ha a táplálkozási zavarokról ugyanúgy tudnánk beszélni, mint a fejlődési problémákról. Minden harmadik-ötödik gyereknél jelentkezik ugyanis
valamilyen táplálási nehézség csecsemőkorban, vagy amikor
a szoptatásról átállnak a szilárd ételre, de ezt követően is.”
A MOL által támogatott Budapesti Korai Fejlesztő Központ
evésvizsgálata egyedülálló Magyarországon: megpróbálják
természetes étkezési helyzetben megfigyelni a gyerekeket,
hogy lássák, hogyan esznek, melyik ételre miként reagálnak.
Étkezési zavarok esetén pedig egyéni és csoportos segítséget is nyújtanak. A foglalkozások keretében közösen piknikeznek, piacra látogatnak, csokit készítenek. A programon a
szülők és a gyerekek együtt vesznek részt: a közösen átélt
élmények segíthetnek megszabadítani őket a berögződött
feszültségektől. „Evésterápiás csoportjaink esetében a legnagyobb siker, amikor megtaláljuk a gyermek számára azt az
örömet okozó helyzetet, amelyben a nehézségek ellenére az
étkezés mégis jól tud működni.”

MOL_Multipont_sajtó Fresh 210x146.indd 1

——
Gyógypedagógus,
a Korai Fejlesztő Központ
intézményvezetője
Étkezést segítő programjuk
elnevezése: JóLenni

FOTÓ: BÁCSI RÓBERT LÁSZLÓ

Czeizel Barbara

2018. 11. 16. 10:15

Akár

15 200 Ft
kedvezménnyel

Babos Tímea
világbajnok
teniszezőnő

ÜTŐS MEGLEPETÉSEK
KARÁCSONYRA
SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL!

Gyűjtsd a matricákat és vásárolj kedvezményesen
Thomas by Rosenthal group edényeket és evőeszközöket!
Matricagyűjtés: 2018. november 19. – 2019. január 13.
Matricák beváltása: 2019. január 27-ig, vagy az árukészlet erejéig.
További részletek a MOL töltőállomásokon és a www.thomas.mol.hu honlapon.
Thomas© is a registered trademark of Rosenthal GmbH used under license by TCC Global N.V.,
World Trade Center Amsterdam, Zuidplein 84, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands

