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Kedves Olvasó!
Legtöbben általában nagy tervekkel vágunk neki az
új esztendőnek, biztosan nincs ez másképp 2019ben sem. Azoknak, akik idén szeretnék megvalósítani álmaik utazását, egy hasznos utazástervezővel készültünk, a kultúrakedvelőknek pedig
2019 legjobb programjait szedtük csokorba. Hoztunk néhány jó tanácsot azoknak is, akik idén életmódváltáson törik
a fejüket, ha pedig még nincs meg hozzá
a kellő motiváció, ajánljuk legújabb MOLtámogatottunkkal, Fucsovics Márton
teniszezővel készült címlapinterjúnkat, hiszen ő az egyik legjobb
példa arra, hogy a kemény munka
mindig kifizetődik. Újévi fogadalmak helyett mi egyetlen dolgot
ígérünk: a MOL 2019-ben is egy
biztos pont lesz az utak mentén, amire mindig számíthatnak. Boldog új évet kívánunk!
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autós hírek

Kaliforniai álom

Audi e-tron GT
A Porschével közösen fejlesztette ki az Audi leendő elektromos sportlimuzinját, amelynek koncepcióváltozata Kaliforniában
ünnepelte premierjét. A szériamodell 2020-ban érkezik, és a
dizájnt már csak kis mértékben módosítják addig. A 4,96 méteres luxusautó két elektromotorjának összteljesítménye 590 LE,
így 3,5 mp alatt éri el a 100 km/h-s tempót, a hatótávolság pedig
400 km. A 450 literes hátsó csomagtér mellé a motorháztető
alatt is kialakítottak egy 100 literes poggyászteret.

Amíg itthon a hidegben vacogtunk, a napfényes Kaliforniában
a legújabb autócsodákat mutatták be a december 9-én zárult
Los Angeles-i Autószalonon.

röviden
Porsche 911

Szuper Mercedes–AMG

A német sportmodell 55 éve van
piacon, és ez idő alatt mindössze
hét generáció váltotta egymást. Egy
új sorozat megjelenése ezért mindig fontos esemény, még akkor is,
ha az új Porsche 911 formailag nem
sokat változott. A frontrész jobban
megidézi az első szériákat, hangsúlyosabb lett a hátsó fényhíd, belül
pedig a megújult műszerfal úgy
sorakoztatja fel a legmodernebb
technológiákat, hogy a dizájn közben a hetvenes évek formavilágából merít. A 3,0 literes, hathengeres
motor 370 helyett immár 385 lóerőt
ad le a 911 Carrera alapváltozatban,
míg a Carrera S teljesítménye 420ról 450 lóerőre nőtt. A továbbfejlesztett asszisztensrendszerek mellett az
új modell olyan szenzorokkal rendelkezik, amelyek nedves úton a pontosan felmért vízmennyiség alapján
állítják be az ABS stabilitását.

A Mercedes–AMG GT
modellfrissítésével együtt
megjelent a pályaversenyzésre is használható R Pro
csúcsváltozat, amely számos
versenytartozékot kapott:
hatásosabb fékrendszert
és aerodinamikai elemeket,
manuálisan állítható felfüggesztést, valamint a menetadatokat kielemző telematikai
rendszert.

Hyundai Palisade
Azt nem tudni, hogy Európában egyáltalán piacra dobják- e, de ÉszakAmerikában már bemutatták a koreai
márka behemót SUV-modelljét, amelynek meghajtásáról V6-os, 291 lóerős
motor gondoskodik. A közel ötméteres
Palisade óriási belterében 8 személy
foglalhat helyet, és még ebben az esetben is több mint 500 liter jut a csomagoknak. A hifit úgy is be lehet állítani,
hogy csak elöl szóljon (így a hátul ülők
akár alhatnak is), de az autó azt is jelzi,
ha az ajtók bezárása után egy gyerek
vagy kisállat a hátsó üléseken maradt.

Honda dízel nélkül
A Honda 2021-ig teljesen
lemond a gázolajos motorokról Európában, azt követően
már csak benzines, elektromos és hibrid modelleket árul
majd. A Civic aktuális generációja lesz az utolsó, dízelmotorral is kapható modell.

Q4 a láthatáron

Jeep Gladiator

Mazda3
A korábbinál kevésbé extravagáns a Mazda3 friss generációja, amely egyben a márka új formanyelvének első terméke.
A hangsúlyos élek helyét a nagy, töretlen felületek vették át,
a belső tér pedig még minőségibb benyomást kelt. A motorkínálatot 1,5, 2,0 és 2,5 literes benzines erőforrások, valamint egy 1,8-as dízel alkotja majd. Városi torlódásokban az
autó akár automatikusan manőverezhet, a fáradtságérzékelő pedig immár infravörös kamerát használ.

4
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A patinás amerikai márka visszatért a pickupok piacára. Az 5181 mm-es Gladiator
787 mm-rel hosszabb, mint az alapjául szolgáló Wrangler Unlimited modell.
A legkeményebb terepes a csúcsváltozatnak számító Gladiator Rubicon lesz
28,2 centiméteres hasmagassággal és
43,6 fokos első terepszöggel. A 3,6 literes, 285 lóerős benzinmotor által hajtott
Jeep (később dízelváltozat is érkezik)
több mint 80 kényelmi és biztonsági felszereléssel rendelkezik, köztük Off Road +
beállítással sziklás vagy sivatagi terephez.

Idén érkezik az Audi SUVmodellcsaládjának legújabb
tagja, a Q4 kupé-crossover.
A gyáriak szerint az új típus
dizájnja jelentősen különbözik majd testvérétől, a Q3-tól,
de a négykarikás márka többi
modelljétől is.

2019. JANUÁR
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Méretek H/SZ/M
4403 (XL: 4753)/

1848/1880 mm
Motor
1 benzines, 1 dízel
Hengerűrtartalom
1199–1499 cm3
Max. teljesítmény
75-130 LE
Max. forgatónyomaték
205-300 Nm
Sebességváltó 5 és 6 fokozatú manuális,

8 fokozatú automata
Végsebesség
153-185 km/h
Gyorsulás (0–100 km/h) 
10,6-16,5 s
Fogyasztás 
3,8-6,9 l/100 km
Csomagtér
597 (XL: 850) l
Alapár
4 999 999 Ft

családi hatalmas
OPEL COMBO
Egy kisbusznyi hely a személyautók kényelmi és biztonsági funkcióival
ötvözve. Ezt kínálja az egyterűek kategóriáját erősítő új Opel Combo,
az Opel-család legújabb tagja.

Két méret, hatalmas terek
A világszerte tapasztalható nagy SUV-lázban, csodálkozhatnánk, hogy van autógyártó, amely még lát fantáziát az őszintén egyszerű, ám térben verhetetlen,
kisteherautó-alapú személyszállítókban. Pedig ezek a
konszernek tudják, mit csinálnak, és tudásuk legjavát
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adva el is kényeztetik a furgonvásárlók mégsem olyan
kicsi táborát. Élen jár ebben az Opel Combo Life, hiszen
az alapterületéhez képest a térből hatalmas szeletet
kiharapó doboz olyan praktikus szolgáltatásokat és
megoldásokat kínál, amilyenekre egy háromgyerekes
családapának sokkal inkább szüksége van, mint egy

apró roadsterre. Mik is ezek? Először
is: a Combo Life két méretben kapható,
a 4,4 méteres alapkivitelben és az általunk is próbált, 4,7 méteres hosszított,
azaz XL kiadásban – utóbbiban három
üléssorral. Tehát már az alapoknál kiválaszthatja bárki, hogy akarja-e a nagyszülőket is fuvarozni, vagy megelégszik
az öt önálló ülés hihetetlen tágasságával. A csomagtér minden kivitelben és

felszereltségi szinttel gigantikus, számokkal itt nem is érdemes dobálózni,
ami ide nem fér be, annak a lomtalanításon a helye. Az utastér tágas, szellős, minden irányban rengeteg a tér
valamennyi ülésen, a személyautó-alap
pedig, melyből a Combo született, egyszerűen tagadhatatlan: szívet melengető
érzés, hogy a tervezők tényleg végiggondolták, mire van szüksége egy családnak. Itt minden azért van, hogy a legkisebb mütyürnek is legyen biztos és
biztonságos helye – a szám szerint 28
tárolórekesz egyikében –, a porontyok
pedig fejedelmi kényelemben, a rendelhető üvegtető miatt napfényes elégedettségben utazhatnak.

Teljes érték
Az Opel Combo motorpalettája éppoly sokoldalú, mint az autó maga: az
1,2 literes, turbós benzinmotor választható 110 és 130 lóerővel, illetve az ebben

a kategóriában talán még mindig indokolt 1,5-ös dízel 75, 100 és 130 lóerős
teljesítménnyel. Ezek a motorok másmás karakterisztikával, de takarékosan
és üzembiztosan viszik a családot, igazából igény és ízlés kérdése, ki melyiket választja. A menetbiztonságot szolgálhatja az éberségfigyelő, a sávtartó
automatika, a jelzőtábla-felismerő rendszer vagy a 180 fokos képet adó tolatókamera sem idegen ettől a járműosztálytól. A Combo fedélzeti rendszerét
nagyrészt egy 8 colos érintőképernyővel
szabályozhatjuk, de dicséretes módon
a klímavezérlésnek saját kezelőpanelt
szerkesztettek.
Az Opel Combo tehát nagyszerűen
beilleszkedett új családjába, miközben megtartotta arcát és egyéniségét.
Nagycsaládosoknak, illetve azoknak,
akiknek az autó sokkal inkább használati
tárgy, mint divatcikk, verhetetlen ajánlat.

Ajánlott olaj
Opel Combo Life (benzines):
MOL Dynamic Gold DX 5W-30 (1 l)

9069 Ft-tól*
Opel Combo Life
(dízel): MOL Dynamic
Gold 5W-30 (1 l)

8969 Ft-tól*
*Kiskereskedelmi alapár,
mely töltőállomásonként
eltérhet.
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„Szeresd a játékot –
és a munkát”
Az utazásban nincsenek bakancslistás tervei, a sportban annál inkább.
Legmagasabban jegyzett férfi teniszezőnkkel, a 2019-es évnek a világ
ranglista 36. helyéről nekivágó Fucsovics Mártonnal beszélgettünk.

FOTÓ: HARGITAY OLIVÉR | SMINK: HALASI-SZABÓ GABRIELLA | STYLING: KAZAL VIKTÓRIA | RUHA: GAS

FUCSOVICS MÁRTON

Gyerekek állják körbe, a többségnek
teniszlabda van a kezében. Egy kisfiú
a mobiltelefonja hátlapjára kéri az aláírást, majd az immár emelkedett eszmei értékkel bíró eszközt a kezébe adja
– hogy elkészülhessen a közös fotó is.
Egy másik kissrácnak remeg a keze.
Észreveszi, elkéri a telefont: majd ő megcsinálja a képet. Öt perccel később
lehuppan a székre.

Nem emlékszem, talán éppen azért,
mert annyira meg voltam szeppenve.

Milyen érzés példaképnek lenni?
Nagyon jó. Miközben aláírtam a labdákat,
az jutott az eszembe, bárcsak előttem
is lett volna hús-vér példa. Az edzőm,
Sávolt Attila volt az utolsó top 100-as
magyar férfi teniszező – az eredményeit
gyerekként követtem, de távoli, megfoghatatlan valaki volt számomra. Neki játékosként a 68. helyre sikerült felküzdenie
magát a világranglistán. Az én esetem
azt mutatja a gyerekeknek, hogy a top
50 sem elérhetetlen Magyarországról.
Egyébként én is voltam ilyen.

Akkor kérdezek gyerekként: Marci,
én is szeretnék jó játékos, top 50-es
lenni. Mit csináljak?
Először is: őszintén szeretsz teniszezni?
Én kilencéves korom óta ennek a sportnak élek. Gyerekként néha a suli rovására is a teniszt választottam. Ezt nem
ajánlom, a tanulás fontos, viszont azon
túl ragadj meg minden percet a gyakorlásra. Reggel elsőként érkeztem a falhoz a nyíregyházi stadionba, és este én
mentem haza legkésőbb. Kiskoromtól
úgy beszéltek rólam, hogy egyszer
nagyon jó leszek, van érzékem a teniszhez, ügyes vagyok, eltökélt és tehetséges. Ma is motiválnak a dicséretek, különösen a korábbi nagy játékosoké és
a riválisoké. De a tehetség önmagában
nem elég – dolgoznod, edzened kell,
és szeretned kell a munkát. Erre később
jöttem rá, mennyire fontos. A velem egy
szinten lévőket vagy gyengébbeket

Remegő kezű aláírásvadász?
Igen. Tizenkét vagy tizenhárom éves
voltam, a bécsi ATP-viadalon izgatottan
toporogtam a pálya szélénél.
Eltelt néhány év, 2018-ban negyeddöntős voltál ezen a tornán… Kit akartál becserkészni kamaszként?

Kérdezni is mernek a gyerekek vagy
a közös kép készítéséig terjed a
bátorságuk?
Alapvetően autogramot és fotót kérnek. Inkább én kérdezgetem őket.
Teniszezel? Jól megy? Ennyi elég is
hozzá, hogy kicsit feloldódjanak.

1992-ben született
Nyíregyházán, ötévesen itt kezdett el teniszezni. Gyerekként Grand
Slam-szereplésről ábrándozott, amihez lépnie kellett: 2007-ben a Stuttgarthoz
közeli First-line teniszakadémia lakója lett. 2010 nyarán az ő nevével kezdődött
a junior-világranglista, miután
Wimbledonban egyéniben
győzött. A felnőttek közé
lépve mélypont következett:
2011-ben „rossz hozzáállás és
sportolóhoz méltatlan életmód” miatt kitették a magyar
Davis Kupa-csapatból. Innen
építette fel magát. 2016 januárjától a korábbi top 100-as
játékossal, Sávolt Attilával
készül. 2017 júliusában került
be először a világranglistán
a legjobb 100 közé, a magyar
Davis Kupa-válogatott az ő
vezetésével tért vissza az
elitbe, a világcsoportba.
• ATP-világranglista helyezése: 36. (2018. december)
• ATP-tornagyőzelmei: Genf
ATP WT 250 (2018)
• Kiemelkedő felnőtteredménye GS-viadalon: nyolcaddöntő (Australian Open,
egyéni, 2018)
• Összkeresete:
1 754 000 USD
• Elismerései: Az év férfi
teniszezője Magyar
országon (5×), Junior Prima
díjas (2010), a Magyar
Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztje birtokosa
(2018)
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A visszatérő
Fucsovics Márton 2018
októbere óta a MOLcsapat tagja. Az ATP-világ
ranglistán a 36. helyen
álló teniszező korábban
a MOL Tehetségtámogató
Programjának kedvezmé
nyezettje volt.
„Ahhoz, hogy továbbfejlődhessek, előrelépjek, és felvehessem a versenyt a világ
legjobbjaival, specialistákkal
kell bővítenem a szakmai stábot, például olyan szakemberrel, aki az adogatásaimon
tud javítani. Egy ilyen lépés
jelentős befektetést igényel.
A MOL támogatása éppen
ezt teszi lehetővé: jelenleg
négy edzővel állunk tárgyalásban, közülük kerül majd
ki a szakmai team új tagja” –
nyilatkozta a támogatás felhasználásáról Fucsovics.

megvertem, de ha jött egy „melós” ellenfél, legyőzött. Azt, hogy tényleg szeressem a munkát, hogy rengeteget edzzek és dolgozzak, a mostani edzőmtől,
Sávolt Attilától tanultam meg. Én ennek
köszönhetem, hogy itt tartok. Neked is
ezt tudom tanácsolni: szeresd a játékot –
és a munkát. De ezt bármelyik sport kapcsán elmondhatnám neked.
Zökkenjük vissza a valóságba:
fejben vagy fizikailag volt gyötrőbb
elfogadni, amit Sávolt kért – az addiginál több és koncentráltabb melót?
Is-is.
Rúgkapáltál?
Persze. Az első két hónapban folyamatosan hólyagos volt a tenyerem és a talpam. Nem voltam hozzászokva ahhoz
a mennyiségű munkához, amit elvárt
tőlem. De aztán jöttek az eredmények,
elkezdtem felfelé lépkedni a világranglistán, láttam, hogy működik a dolog,

10
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és ez átállított. Ma már úgy gondolom,
teljesen normális, hogy ennyi munkát
kell elvégeznem a sikerért.
Akkor hiszel, ha van eredmény?
Igen. Ezért is álltam bele az idei felkészülésbe. Tudom, hogy nehéz évem
lesz, sok megvédendő pontom van.
Ugyanakkor azt is megtanultam, hogy
ha elveszítem az egyik héten a pontjaimat, a következőn, egy másik versenyen újakat nyerhetek. Szóval nem
kell pánikba esni egy rossz eredmény
miatt.
Hogy nézett ki a mostani felkészülés?
November végétől december végéig,
gyakorlatilag az első tornáig, a dohai
viadalig tartott. Az első szakasz inkább
a fizikumról szólt: napi másfél óra futás,
másfél óra erősítés, közte másfél-két
óra tenisz. A harmadik héten váltottunk
műsort, innentől a teniszen, a játékon
volt a hangsúly.

2018-nak a világranglista 85. helyéről vágtál neki, és a 36-on fejezted be
az évet. Hová futhat ki ez a fejlődési ív
2019-ben?
A tavalyi a karrierem legjobb éve volt
– minden szempontból: a ranglistát és
a játékom fejlődését tekintve is. Remélem,
vezet még feljebb az út. Magammal
szemben hosszabb távon vannak megfogalmazott elvárásaim: a következő tíz
évben fixen top 100-as teniszező szeretnék maradni. Ebben benne van, hogy
lehetnek jobb éveim, amikor akár a top
20 vagy top 10 is összejöhet, de akadhat
rosszabb periódus, amikor visszacsúszhatok a 80. vagy a 90. hely környékére.
Mennyire látod előre az idei
versenynaptáradat?
Gyakorlatilag az egész évet megterveztük, de mindig az aktuális és a közvetlenül előttem álló időszakról beszélünk, így most a januárról: Doha, Sydney,
Melbourne – ez a tornaútvonalam.

Az áprilisi budapesti ATP-tornán
elindulsz?
Nem valószínű, mert azzal egy időben
rendezik a barcelonai ATP 500-as tornát, amely nagyobb verseny, komolyabb
lehetőség. Ha ott nyerek három mérkőzést, kétszer annyi pontot szerzek, mint
Budapesten. Ez racionális választás.
Kétszer szerepeltem eddig a barcelonai
versenyen, mindkétszer jól ment a játék
– és egyszer az is belefért, hogy elmenjek a Camp Nouba az FC Barcelona
hazai mérkőzésére. Élmény volt.
A versenynaptár tervezésekor szempont, ha valahol korábban jól érezted
magad, azaz jó teljesítményt nyújtottál?
Nem hagyjuk figyelmen kívül, főként, ha
kiemelt tornáról van szó. 2018-ban akadtak olyan versenyek, amelyeken korábban nem indultam. Most már tudom, mi
vár rám ezeken a helyeken: ismerem
a pályát, tudom, hogy szeles-e vagy
sem – és így tovább.

Számon tudod még tartani, hogy hány
országba jutottál el eddig a tenisz
révén?
Jó eséllyel olyanból van kevesebb, ahol
még nem jártam. Tavaly 30 hetet töltöttem távol, versennyel – egy verseny egy
hét. Ez nem kevés.
Ennek tükrében: civilként van még
kedved utazni?
Minden évben van tíz nap ok tóber
végén, november elején, amikor szó
szerint nyaralni megyek a barátnőmmel. Ennyi jut. És az időzítés ellenére
nyaralásnak hívom ezt a pár napot.
Ha év közben van egy szabad hetem,
inkább itthon maradok, nyugiban, találkozom a Nyíregyházán élő szüleimmel,
és annyit alszom, amennyit csak tudok.
Milyen a privát utazó Fucsovics Márton?
Hátizsákkal baktató, városnéző, vonatra
szálló vagy tengerparton lazító?

Az utolsó típus. Imádom a tengerpartot,
a meleg éghajlatú helyeket. Nem jellemző rám a kirándulás és a nagy sétálgatás – tökéletes pihenésre vágyok, ki
akarok kapcsolni, medencézni, tengerparton feküdni.
Telefon?
Néha azt is kikapcsolom.
Bakancslistás hely?
Nincs. Ami tény: hideg, havas terepre
nem vágyom. És ragaszkodó alkat
vagyok. Ha valami bevált, ahhoz vis�szatérek, kitartok mellette a teniszben
és az utazásban is. Utóbbira jó példa
a Seychelle-szigetek. Visszamennék –
de előtte van még némi dolgom ebben
az évben.
Lipcsei Árpád
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mert törzsvásárlói kedvezményekkel
csökkenthetjük a költségeket.

Mikor foglaljak?

nem a legjobb választás a tél rajongóinak, és csak akkor tervezzük a májusi
pihenésünket Dubajba, ha a nappali
órákban nem akarunk a szállodán kívül
enni, inni vagy dohányozni, hiszen erre
a ramadán miatt biztosan nem lesz
lehetőségünk.

2019-es utazástervező
Kétnapos vagy féléves, távoli vagy közeli, egzotikus vagy kultúrsokk
nélküli: az úti célok lehetősége végtelen. Ha tudatosan tervezünk,
semmi sem lesz elérhetetlen.

Utazástervezés szempontjából két jól
megkülönböztethető típust ismerünk:
az előre tervezőt és az utolsó pillanatos
kapkodót. Előbbi módszereit érdemes
mindenkinek elsajátítani, míg az utóbbi
csoporthoz tartozók jóval nagyobb rugalmasságát az előre tervezőknek érdemes
magukévá tenni. Hogy miért jó előre gondolkodni? Mert gyakran az ár és a szállások minősége is romlik az idő előrehaladtával, sőt bizonyos dolgok végképp
zátonyra futnak: nem készül el a vízum,
betelnek a foglalható időpontok a múzeumban, belefutunk az esős évszakba
vagy másik kétmillió turistába…
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Jó előre ellenőrizd!
Érvényes személyazonosító okmány
mindenhova kell, még az EU tagállamaiba is. Számos helyre csak útlevéllel
lehet belépni, aminek gyakran legalább
6 hónapig érvényesnek kell lennie
a vízum lejárta után is! És bizonyos kedvelt országok csak vízummal fogadnak minket: ilyen pl. India, Egyiptom,
Ausztrália, Kína, Oroszország, Vietnám
vagy a Maldív-szigetek. A vízum kiadása
olykor rendkívül időigényes, így erre is
heteket kell szánni, illetve ha pénztárcánk engedi, közvetítőcéggel gyorsíthatjuk az eljárást. Az okmányok mellett

a kötelező valutatartalékról is fontos
előre érdeklődni, hiszen anélkül be sem
engednek az országba.
A védőoltások egy része sem választható,
és hetekkel az utazás előtt be kell adatni
őket. Tervezéskor vegyük azt is figyelembe,
hogy a beszerzésük néha nehézséget okozhat, vagy hosszabb időbe telhet! Hazánk
egyetlen oltást, a sárgaláz ellenit teszi csak
kötelezővé egyes úti célokhoz, más védőoltásokat azonban a célországok határoznak meg. Ezekről a Külügyminisztériumnál,
az OEP-nél, az OEK-nál (Országos
Epidemológiai Központ), illetve a követségeken érdemes tájékozódni.

Asszisztens helyett appok
Tervezés 1.0
Figyelembe véve a fentieket, mindenekelőtt meg kell határoznunk az úti célt és
az utazás időtartamát. Ehhez nem árt
tudni, hogy bizonyos felmérések szerint
a 8–11 napos utak pihentetnek a leginkább, illetve nyaralásainkat érdemes
egyenletesen elosztani az év során.
Nem ajánlott egyetlen rendkívül hosszú
út – mondjuk három nyolcnapos helyett
–, mert az indulás előtti stressz aránytalanul magas lesz, akárcsak a tervezéssel töltött idő. Az egyenletesség azért is
előnyös, mert mindig lehet valamit várni,
így csökkentve a kiégés kockázatát.
Ha a célt és az időtartamot kitaláltuk, az időszakot is jelöljük ki. Ehhez
vegyük f igyelembe az időjárást, az
ünnepeket, fesztiválokat és a főszezont.
Például jó ötletnek tűnhet augusztusban Marokkóba utazni, de csak akkor,
ha kedveljük a 45 °C-ot szaunán kívül is.
Egy karácsonyi kiruccanás Ausztráliába

Mivel borzasztó nehéz mindenre gondolni, a legjobb, ha szakirányú utazástervező oldalak vagy appok segítségét
vesszük igénybe. Egyes keresőmotorok
például szenzációs árú repjegyeket dobhatnak elénk: ilyen pl. a Momondo vagy
kisebb helyekre a Kiwi, de a rendelkezésre álló járatok közötti kiigazodást és
a költségbecslést segíti a Skyscanner
vagy a Google Járatkereső.
Mások valódi asszisztensként összegzik
helyettünk a programunkat: a TripIt foglalásaink alapján idővonalat készít minden fontos adattal, sőt akár alternatív
lehetőségeket is ajánl. A Roadtrippers
ezzel szemben autós kirándulásoknál
segít összegyűjteni az indulási és érkezési cím közötti hasznos helyeket.
Szállásfoglaláshoz érdemes ránézni
a TripAdvisorra, és persze alap az Airbnb,
a booking.com és az Expedia. És megér
egy csekkolást, hogy a coupons.com-on
vagy a RetailMeNot oldalon nincs-e
kuponajánlat a kiválasztott szálláshelyünkhöz! A szálláskereső oldalakon érdemes bejelentkezve foglalni,

Feltételezhetnénk, hogy minél előbb,
annál jobb, az adatok azonban nem
feltétlenül ezt támasztják alá. Ha egy
magyarországi turistaházat szeretnénk
szilveszterre, legalább fél évvel korábban foglaljuk le. Síelésnél is három-négy
hónappal szezon előtt meg kell kezdeni
a foglalást. Hiába utaznánk csak egy-két
hónap múlva, ha a jó helyeket már bő
negyedéve lestoppolták.
A nemzetközi repülőjegyek viszont trükkösebbek: statisztika alapján öt és fél –
három és fél hónappal az utazás előtt a
legolcsóbb megvenni őket. Persze, ha
a legfrekventáltabb időszakot választottuk, pl. a karácsonyt, akkor jó tudni, hogy
így néz ki az árgörbe: hónapokig hasonló
szinten stagnál, kis eltérésekkel; aztán
elkezd felfelé kúszni, szép lassan; majd
hirtelen megugrik és ott is marad. Ha
azonban országon belül repülünk, akkor
az indulás előtti három hónaptól az indulás előtti harmadik hétig éri meg jegyet
venni, korábban ugyanis jóval drágább.
Ha már tudjuk az úti célt, keressünk rá
specifikusan, mert biztos készítettek
már róla statisztikát!

Hosszú hétvégék
2019-ben
A szabadságok miatt mindenképp érdemes kalkulálni a
hosszú hétvégékkel, megnéztük, mikor érdemes útra kelni!
• Március 15–17. (péntektől
vasárnapig)
• Április 19–22. Húsvét (péntektől hétfőig)
• Június 8–10. Pünkösd
(szombattól hétfőig)
• Augusztus 17–20. (szombattól keddig) – 19-ét 10-én
kell ledolgozni!
• November 1–3. (péntektől
vasárnapig)
• December 24–29. (kedd–
vasárnap) – 24-ét és 27-ét
kell ledolgozni december
7-én és 14-én!
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7. Patagónia, Dél-Amerika

H

ová menjünk, ahol még nincs rengeteg turista,
de már felkészült ránk az infrastruktúra, és
garantált élményt kapunk a pénzünkért és időnkért? A Lonely Planet, a világ legbefolyásosabb útikönyvsorozatának utazási oldala több kategóriában
is rangsorolja a desztinációkat: városokat, országokat, régiókat és legjobb ár-érték arányú úti célokat
is meghirdetett 2019-re. Ebből és más vezető utazási
oldalak (közös) kedvenceiből válogattunk.

Patagónia az Andok lábánál hegyekkel, sivataggal és tavakkal nyűgözi le az
odaérkezőket, a fényszennyezést még
hírből sem ismeri, lámpák helyett a Tejút
és az aurora australis világít. Miközben
a végtelen sztyeppéken napokig nem
találkozni emberrel, Patagónia nemzeti
parkjain egy 1700 mérföldes folyamatos túraút vezet keresztül, megmutatva
e rejtett világ ezer csodáját.

3. Skót felföldek és szigetek
Vad, kietlen tájak, ahol biztosan nem
tolonganak a kamer ázó tur is t ák .
Kézműves whiskylepárlóból viszont
akad néhány! Csodálatos túraútvonalak és kerékpárösvények kanyarognak
a sziklák, legelők és a tenger között,
a táj egyedülálló és lenyűgöző.

1. Matera, Olaszország
A délolasz kisváros nehezen megközelíthető, így még nem árasztotta el a tömeg.
Pedig a mészkőfalba vájt barlanglakások és az Aladdin világát idéző városépítészet bátran számot tarthat a nagyvilág érdeklődésére, az élményt pedig
a világörökségi státusz is garantálja
Európa 2019-es kulturális fővárosában.

5. Red Centre, Ausztrália

9. Ksamil, Albánia

Uluru, a „Szikla” kötelező zarándokhely
a világ másik felén, a mellbevágóan
nagyszerű látványra mégsem lehet felkészülni. A környező nemzeti parkok
szurdokokkal és sivataggal kápráztatják
el a nagyérdeműt, a világörökségi státusz pedig garantálja az autentikus értékek hosszú távú élvezetét.

A szemfüles turisták ugyan már megérkeztek, a sokáig háborús partvonalként
szolgáló ország azonban még számos
titkos felfedeznivalót rejteget magában.
A pezsgő főváros, Tirana jóval olcsóbb
nyugat-európai kollégáinál, az elképesztően hosszú tengerparton pedig mindig
találni eldugott öblöket. Ilyen Ksamil is,
ami gyönyörű, türkiz vizektől ölelt szigetei fölött Korfuval néz farkasszemet.

8. Meknesz, Marokkó
4. Normandia, Franciaország

2. Újvidék (Novi Sad), Szerbia
Számunkra különösen kedves lehet
a Vajdaság központjának újjáéledését látni, hiszen története évszázadokig
egybefonódott a magyar történelemmel.
A Lonely Planet városlistájának 3. helyezettje elegáns, mégis könnyed, ötvözi a
középkori óváros és a modern parkok,
fiatalos kávézók invitáló hangulatát. Idén
Európa ifjúsági fővárosa, 2021-ben pedig
a kulturális főváros szerepét tölti majd be.
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6. Piran, Szlovénia
A dél-szlovén félszigeten elterülő,
velencei stílusban épült kisváros nem
a szlovénokról alkotott általános képet
tükrözi. Ez itt a mediterrán Szlovénia,
egy ugrásra Trieszttől és Isonzótól, ahol
számos magyar emlékbe botlik a turista.
Piran szűk sikátorai, halászkikötője és
terrakotta háztetői az olasz életérzést
a szlovén renddel vegyítik.

Nincs is annál izgalmasabb,
mint amatőrként külföldi versenyre készülni. Alább összegyűjtöttük a kedvenc európai
megmérettetéseinket, legyen
az MTB, terepfutás, maraton
vagy akadályfutás.
• MTB: 2019. július 13.
Salzkammergut Trophy,
Ausztria
• Terepfutás, túra, nordic walking: 2019. április
27–28. Gargano Running &
Trekking Week, Olaszország
• Akadályfutás: 2019. május
11–12., 18. Mud Masters,
Németország
• Maraton: 2019. június 22.
Midnight Sun Marathon,
Norvégia

Marokkó néhai fővárosa érdemtelenül
kevés látogatót fogad, pedig története
és épületei felveszik a versenyt Marrákes
és Fez csodáival. A Bab el-Mansouron,
a lenyűgöző mozaikokkal és Koránidézetekkel díszített kapun keresztülhaladva sikátorok, színes piacok, palota és
a városalapító mauzóleuma várja a felfedezőket, de történeti zsidónegyednek is
helyet ad a fényes város.

A partraszállás 75. évfordulóján a történelmi megemlékezések miatt is érdemes ellátogatni a vadregényesen
romantikus francia partokhoz. Rouen
kikötővárosa ellenállhatatlan gasztronómiával és látnivalókkal várja a turistákat.

Futócipő a bőröndben

10. Miami, Florida, USA
Miamiról mindenkinek a sziporkázó
művészeti élet és az innovatív építészet jut eszébe… Ha mégsem, hát itt
az ideje újradefiniálni a trópusi városról alkotott fogalmainkat. A strandokon
kívül ugyanis a kortárs dizájn, a gasztronómia és a tudomány is utat tört magának az Egyesült Államok déli határaihoz.
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A Magas-Tátrában a Hosszú-tavi menedékház
(Zbojnícka chata) (1960 m), a Téry-menedékház
(2015 m) és a Zöld-tavi menedékház (1551 m)
télen is nyitva tart. Mindhárom esetében legalább hat órát kell szánni az oda-vissza útra.

Sífutók paradicsoma

Hosszú, de könnyű
A kevésbé megerőltető kirándulásra vágyóknak ajánljuk a Szlovák-érchegységet, ahol
három nemzeti park is található: a Murányifennsík, a Szlovák Paradicsom és a Szlovákkarszt, de a Feketebalog és Tiszolc között lévő
Vepor-hegység is ámulatba ejtő, ahol a FeketeGaram is ered. Az egész napos, nyolcórás túrát
érdemes a Tlstý javor-nyeregben kezdeni,
ahova Feketebalogról autóval vagy busszal is
eljuthatunk. Utunk, mely erdőkön és mezőkön
vezet át, egy darabig a Fekete-garami erdei kisvasút völgyében halad. A Tlstý javor (1015 m)
nyeregben egy partizántemető mellett haladunk el, majd az ösvény a Dlhý grúňra (1061 m)
és a Sedmákra (1004 m) vezet. Ezek között ered
a Fekete-Garam, amely 26 kilométer után ömlik
Szlovákia második leghosszabb folyójába,
a Garamba. Úgy négyórányi gyaloglás után
jutunk el a Klenovský Veporra (1338 m), a szakasz legmagasabb csúcsára, ahol a legszebb
kilátás a Jánošík-szikláról nyílik. A Klenovský
Veporról további négy órán át vezet az út
a Zbojská (725 m) nyeregbe. Itt felfrissülhetünk
a helyi Koliba étteremben, szétnézhetünk a kilátóból vagy fogaskerekűre szállhatunk.

Túrázz a szlovák télben!
Északi szomszédunk hegyei számtalan szebbnél szebb túraútvonallal
büszkélkedhetnek, melyek különböző nehézségi szinteken várják a hétvégi
kirándulókat, a komolyabb túrákra éhezőket és a sífutókat egyaránt.
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Erős túrák
A téli lezárások ellenére számos tátrai hegycsúcs felejthetetlen élményt kínál. A Liptóihavasokban (Nyugati-Tátra) egész évben felkereshetjük a Žiari menedékházat, ahonnan két
megmászható kétezres csúcsnak, a Plačlivének
(2125 m) és az impozáns Baranecnek (2185 m)
is nekivághatunk. Ám ne feledjük: télen ezek
rendkívül nehéz túraútvonalak.

Télen sincsenek lezárt területek abban a régióban, amelynek központját a Kiszuca folyó öleli
körbe. A vidék névadó folyója a cseh határnál
lévő Makov-hágó közelében ered, és Zsolnánál
torkollik a Vágba. A forrás és a torkolat közötti,
légvonalban kb. 25 kilométer hosszan elnyúló
terület a sífutók paradicsoma.
Egy hozzávetőleg 50 kilométer hosszú sífutópálya kanyarog Csacától a Chotársky (906 m)
és a Kamenité (834 m) hegyeken, a Semeteš
tanyán (670 m), Melocíkon (785 m), illetve
a Čemerka (1052 m) hegyen át. A Čemerkától
már csak néhány kilométerre van a Kasárne
tanya (950 m), ahol az utunkat keresztező szállodában erőt meríthetünk, és akár szaunázhatunk is egyet, mielőtt célba vennénk a Veľký
Javorník (1071 m) hegyet vagy a határ mentén
húzódó gerincen a Kohútka síközpontot.
További kiváló lehetőségeket kínál a Kiszuca
túlpartja is, ahol a lengyel határ mentén a régió
legmagasabb csúcsa, a Veľká Rača (1236 m)
magasodik fölénk, melynek lejtőin síközpont
működik.
Bármely útvonalat válasszuk is, gyalog vagy
síléccel, ne feledjük: minden túra előtt érdemes
tájékozódni a feltételekről a hegyi mentőszolgálat hzs.sk honlapján, és gondoljunk az esetleges téli lezárásokra is.

Extratipp:
az igazi jégvarázs
A legszebb szlovák jégesésnek
a Šikľavá skalát tartják, amely tíz
kilométerre található Iglótól (Spišská
Nová Ves). A várostól ellenkező
irányban, a folyásiránnyal szemben
haladva csodálhatjuk meg
a Hernád-áttörés legszebb részét,
mely befagyva egyszerűen
varázslatos.
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Akár

Sportolni hús nélkül?!
Kevés protein, vashiány, gyengeség, éhség – ez jellemzi a vegetáriánusokat.
Vagy mégsem? Népszerű tévhitek helyett a tudomány válaszol a sportolók és sportolni
vágyók egyre gyakrabban felmerülő kérdésére: lehet-e teljesíteni hús nélkül?

15 200 Ft
kedvezménnyel

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.

vega Élsportolók
A sztársportolók egy része
etikai, más része egészségügyi
okokból váltott a húsmentes
táplálkozásra. Venus Williams
a fáradékonysággal és ízületi
fájdalmakkal járó Sjögrenszindrómáját orvosolta a
vegán étrenddel, Scott Jurek
amerikai ultrafutó pedig
jelentősen csökkentette az
örökletes sclerosis multiplex
kialakulásának esélyét. Lewis
Hamilton saját és az állatok
jóléte érdekében szintén
vegán életmódra váltott, de
élvonalbeli MMA-sok, focisták,
bokszolók is áttértek a növényi
alapú táplálkozásra.

kóstold meg!
Az egészséges étkezés mellett is belefér néha egy kis
nassolás, egy finom zöldségchips ilyenkor a legjobb
választás.

Tretter's
zöldségchips
(90 g, többféle)

699 Ft/db
7767 Ft/kg
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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

Babos Tímea
világbajnok
teniszezőnő

teli_bcm_thomas_BABOS_210x146 Fresh Magazin2.indd 1

Számos tévhit él a köztudatban arról,
miért nem lehet vegetáriánusként, esetleg vegánként (aki semmilyen állati eredetű ételt nem fogyaszt) eredményesen
sportolni. Nem visznek be elég fehérjét,
hiányoznak az esszenciális aminosavak,
kevés a kalória, folyamatosan enni kell –
hogy csak néhányat említsünk. A kutatások ezzel szemben azt mutatják, hogy
a vegetáriánusok és a vegánok ugyanolyan vagy akár jobb teljesítményt érhetnek el, mint a húsevők. A Nutrients szakfolyóiratban megjelent egyik tanulmány
szerint a futópadon való futás során a
húst nem fogyasztó nőknek 13%-kal
magasabb volt a maximális oxigénfelvétele, mint húsevő társaiké. A férfiak két
csoportja között ezzel szemben semmilyen különbséget nem találtak.

Tudatos egészség
Más tanulmányokból is kitűnik, hogy
a vegetáriánusoknak alacsonyabb a
koleszterinszintjük, kevésbé elhízottak, védettebbek a 2-es típusú cukorbetegséggel és a rákkal szemben is,
mint a mindenevők. Azt azonban valamennyi tanulmány hangsúlyozza: a húst
nem fogyasztók sikerének kulcsa a táplálkozásra való tudatosabb odafigyelés,
hiszen pótolniuk kell a B12-vitamint, oda
kell figyelniük a cink-, réz- és vasbevitelre, továbbá az aminosavak folyamatos kombinálásával tudják csak fenntartani a szükséges tápanyagbevitelt
és felszívódást. Persze a tudatos táplálkozásra a húsevőknek éppúgy ügyelniük kell, hiszen a hús önmagában nem
fedezi a hiányokat.

2018. 11. 30. 10:21

HASZNÁLD
SZABADON!

NOKIA 105DS

2019.01.01 – 2019.01.31
Részletek a kijelölt MOL töltőállomásokon
és a www.mol.hu weboldalon.

DOMINO FIX EXTRA

3990 Ft

1990 Ft

¦ 1 db Domino Quick SIMegységkártya
¦ 40 perc lebeszélhetőség minden
belföldi irányba
¦ 500 MB adatforgalom belföldi
mobilinternetezéshez
¦ 180 nap rendelkezésre állási idő

¦ 1 db Domino Quick Extra SIMegységkártya
¦ 80 perc lebeszélhetőség minden
belföldi irányba
¦ 1 GB adatforgalom belföldi
mobilinternetezéshez
¦ 180 nap rendelkezésre állási idő

gasztro

Húsmentes lakomák
A jó és ízletes étel nem feltétlenül jelent egyet a húsfogyasztással.
Az ünnepek után pedig mindenkire ráfér egy kis mértéktartás.

Húsmentes nyári tekercs
mogyorószósszal
Hozzávalók:
• 500 g 16 cm átmérőjű rizslap
• 1 kaliforniai paprika
• 2 avokádó
• 1 érett mangó
• 1 -1 csokor friss koriander és menta
• 200 g mogyoróvaj
• 200 ml kókusztej
• 2 evőkanál szójaszósz
• 1 lime leve és héja
• 1 nagyobb csilipaprika
• 2 cm gyömbér
• 1 gerezd fokhagyma
• bármilyen más zöldség, ízlés szerint
A mogyorószószhoz elkeverjük a mogyoró
vajat a kókusztejjel, a szójaszósszal, a reszelt
fokhagymával és a gyömbérrel, a kimagozott
és felaprított csilivel, valamint a lime levével
és a lereszelt héjával. A töltelékhez a zöldfűszerek mellett keverjünk össze egy apróra
vágott kaliforniai paprikát, két avokádót és
egy mangót, de tetszés szerint használhatjuk kedvenc zöldségeinket. A rizslapokat
langyos vízben áztatjuk pár másodpercig,
így azok megpuhulnak. Helyezzük a tölteléket a lapok közepére, majd szélüket behajtva
tekerjük fel szorosan, mint egy palacsintát.

Töltött padlizsán
Hozzávalók:
• 3 nagyobb padlizsán
• 200 g bulgur
• 1 nagyobb kaliforniai paprika
• 1 fej vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 2 marék olajbogyó
• 2-3 db olajban eltett aszalt
paradicsom
• 200 g cheddar sajt
• 50 g napraforgómag
• 400 ml víz
• néhány evőkanál olívaolaj
• só, bors

Felforralunk négy deci vizet, hozzáadjuk
a bulgurt, sózzuk, lefedjük, és hagyjuk, hogy
negyedóra alatt megpuhuljon. A padlizsánokat kettévágjuk és kikaparjuk a belsejüket.
Egy kevés zsiradékon megfuttatjuk a vöröshagymát, hozzáadjuk a fokhagymát, majd az
apró kockákra vágott kaliforniai paprikát, az
aszalt paradicsomot és a padlizsán felaprított
belsejét. Sózzuk, borsozzuk, majd hozzákeverjük az olajbogyót, a bulgurt és a sajt felét
lereszelve. A padlizsánok belsejét egy ecset
segítségével átkenjük olajjal, sózzuk, borsozzuk, megtöltjük a bulguros keverékkel, végül
sajtot szórunk a tetejükre és 180 Celsiusfokra előmelegített sütőben 30–40 perc alatt
készre sütjük. Száraz serpenyőben megpirított napraforgómaggal tálaljuk.

Bonts egy bort!
A húsmentes ételekhez
is jólesik egy korty bor,
a MOL töltőállomások
kínálatában biztosan
nem fogtok csalódni.

IKON MERLOT
(0,75 l)

1490/db
1987 Ft/l
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Karfiolos-lencsés curry
Hozzávalók:
• 1 fej karfiol
• 200 g vörös lencse
• 200-300 ml kókusztej
• 2 szál sárgarépa
• 1 fej vöröshagyma
• 4 gerezd fokhagyma
• 2 cm gyömbér
• 1 teáskanál curry
• 1 teáskanál római kömény
• 1 citrom leve
• 1 marék friss koriander
• 2 evőkanál olívaolaj
• só
Egy magasabb falú serpenyőben olívaolajon
megfuttatjuk az apróra vágott vöröshagymát,
majd hozzáadjuk a lereszelt fokhagymát és
gyömbért, valamint a koriander kivételével
az összes fűszert. A karfiolt megmossuk és
rózsáira szedjük, a répát feldaraboljuk, hozzáadjuk a hagymához, sózzuk és felöntjük
a kókusztejjel. Lefedjük, és addig pároljuk,
míg a zöldségek félig megfőnek. Ekkor hozzáadjuk a vörös lencsét, és készre főzzük.
Friss korianderrel és a citrom levével tálaljuk.

Minden

nap
száMít!
R

endelje

meg
időben a

H amu

és gyémánt okosnaptár

2019-

Hamu és Gyém

2019

es

án t

okosnaptá
rt!

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

Szejtán ragu
Hozzávalók:
• 400 g szejtán
• 1 fej brokkoli
• 300 g sütőtök
• 200 g lencse
• 2-3 evőkanál olívaolaj
• 3 gerezd fokhagyma
• 500 ml zöldségalaplé
• 100 ml fehérbor
• néhány szál friss kakukkfű
• 1 kávéskanál magos mustár
• fél citrom leve
• só, bors
A lencsét egy éjszakára beáztatjuk, majd
sós vízben készre főzzük. Egy kevés olívaolajon megfuttatjuk a lereszelt fokhagymát, hozzáadjuk a kockára vágott szejtánt,
sózzuk, borsozzuk, és néhány percig pirítjuk. Felöntjük a fehérborral, és megvárjuk,
amíg teljesen elpárolog. Ekkor hozzáadjuk
a rózsáira szedett brokkolit, az apróra kockázott tököt, az alaplevet, a mustárt, a citromlevet és a kakukkfüvet. Készre főzzük,
az utolsó negyedórában pedig hozzákeverjük a lencsét, és lassan, puhulásig főzzük.
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MEGRENDELÉS:
Hamuesgyemant.Hu/okosnaptar-2019

a naptár ára:

2500 forint

Egész nap

Fresh Corner

Kávé vagy tea?

friss reggelivel
várunk!

Mindenki másra esküszik, ha arról van szó, hogy melyik
koffeinbomba a hatásosabb élénkítő. Az igazság: döntetlen.

Fresh Corner
belvárosi kávézója:
1075 Budapest, Károly krt. 11

Koffein 1×1
A koffein a véráramba kerülve adrenalint szabadít fel, ez az energialöket pedig
sokunk számára elengedhetetlen a reggeli órákban. De melyik ital a hatásosabb? Ha csak az összetevőket nézzük,
azt gondolhatjuk, hogy a kávé: egy csésze tea ugyanis körülbelül feleannyi koffeint tartalmaz, mint egy csésze fekete.
A képlet azonban nem ennyire egyszerű,
mert a koffein nem az egyetlen tényező
abban, hogy egy ital mennyire ébreszt
fel. A kávé, illetve a tea hőmérséklete, íze
és illata egyaránt hatnak arra, hogy érzékeink felébredjenek.
Ráadásul a teában lévő koffein teljesen
másképpen „működik”, mint a kávé esetében. Mindez azzal magyarázható, hogy
a teafűben található koffein hatóanyaga
a csersavhoz kötődik, így a koffeint szervezetünk nem tudja teljes mértékben
rögtön felvenni. Az élénkítő hatás ennek
következtében fokozatosan és kisebb
mértékben jelentkezik, ám ami nagyon
lényeges: tovább tart.

Teásoknak
Ha a teára szavazol, most
érdemes beugranod
a legközelebbi Fresh Cornerbe,
ahol minden tea 30%
kedvezménnyel kapható.
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Mennyi koffein van egy
csésze teában és kávéban?
Az áztatási idő, a kávébab
eredete, a pörkölés és sok más
változó miatt nehéz pontosan
válaszolni erre a kérdésre.
Íme, a hozzávetőleges értékek
csészénként:
Fehér tea 
30-55 mg
Zöld tea 
35-70 mg
Oolong tea 
50-75 mg
Fekete tea 
60-90 mg
Kávé 
150-200 mg

Az sem mindegy azonban, hogy a teafű
mennyi ideig ázott a vízben. Rövid idő
alatt kevesebb mennyiségű csersav oldódik fel, így a koffein jobban érvényesülhet,
s a tea frissítő hatása jóval erőteljesebb.
A közhiedelemmel ellentétben tehát
a teafű áztatásának ideje fordítottan arányos az élénkítő hatás növekedésével. Ez
azt jelenti, hogy minél tovább ázik a teafű,
annál több cserzőanyag szabadul fel, és
az ital annál kevésbé pörget fel.
Egy csésze kávé elfogyasztása után
ugyanakkor már pár perc után tapasztalhatjuk az élénkítő hatást, mivel a kávéból
hamarabb a véráramba kerül a koffein.
Ennek azonban „ára van”: az erős élénkítő hatás nem tart sokáig.
A kávé és a tea is alapvetően reggeli italként vonult be a köztudatba, de fogyasztásuk egyáltalán nem ajánlott ébredés
után rögtön éhgyomorra. Ha csak tehetjük, inkább étkezés után hörpintsünk fel
belőlük egy csészével, mert nagymértékben serkentik a gyomorsav termelését. Éppen ezért a gyomorpanasszal
küszködőknek egyáltalán nem ajánlott
a fekete tea és a kávé.

A kép csak illusztráció.

Kávé
⊲ Segíthet megakadályozni
az Alzheimer-kór kialakulását
⊲ Növelheti az inzulinérzékenységet
⊲ Antioxidáns-tartalmának
köszönhetően csökkentheti
a köszvény kialakulásának
esélyét

Tea
⊲ F
 luoridtartalma csökkentheti
a fogszuvasodást
⊲ Hatásos lehet a reuma
megelőzésében
⊲ Jótékony hatással lehet
a vérkeringésre

JÉGOLDÁS ÉS
GYÜMÖLCSILLAT
TÉLI EVOX SZÉLVÉDŐMOSÓK
EXTRA JÉGOLDÓ HATÁSSAL
ÉS FRISS, GYÜMÖLCSÖS
ILLATOKKAL!

Keresd a Fresh Cornert
a
töltőállomásain!

kultúra

Best of 2019

Budapest, Papp László Sportaréna

Ennio Morricone – 90.
jubileumi exkluzív koncert

2019 legjobb koncertjei, színházi előadásai és sportprogramjai
nagy nevekkel és világhírű fellépőkkel kecsegtetnek. Többségüket
először láthatjuk Magyarországon – vagy elérhető távolságban –,
így érdemes időben beszerezni a jegyeket.

Szegedi Szabadtéri Játékok

Titanic musical
Augusztusban, több időpontban

Budapest, Papp László Sportaréna

A szerzők kivételes engedélyével a világon eddig még soha nem látott formában állítják a Szegedi Szabadtéri
Játékok színpadára a legendás hajókatasztrófa történetét. Az ötszörös Tonydíjas darab rendezője Somogyi Szilárd,
a Budapesti Operettszínház rendezője
lesz, a Broadwayt is meghódító dalokat pedig Balassa Krisztián karmester
vezényli majd. A Titanic hazai ősbemutatóján az amerikai musicalhangulathoz a
szegedi dóm monumentális épületegyüttese adja majd a hátteret.

Július 9. 20:00

Mark Knopfler

Január 23. 20:00
A kétszeres Oscar-díjas, Grammy- és
Golden Globe-díjas zeneszerző novemberben ünnepelte 90. születésnapját. Bár
eredetileg azt tervezte, hogy visszavonul
a turnéktól, egy rövid, exkluzív koncertsorozat erejéig mégis visszatér a színpadra.
A Maestrót – aki több mint hat évtizedet
átívelő pályafutása alatt olyan legendás
filmek zenéjét komponálta, mint a Volt
egyszer egy vadnyugat, A profi, Egy
maréknyi dollárért vagy A Jó, a Rossz és
a Csúf – ezúttal is a Cseh Nemzeti Szimfo
nikus Zenekar kíséri majd.

A világ egyik legnagyobb gitárosának
tartott Mark Knopfler hat év szünet után
indul turnéra Down The Road Wherever
címmel megjelenő új albuma anyagával.
A csípős szövegeiről és merész gitártechnikájáról is ismert énekes-zeneszerző, a Dire Straits egykori vezetője
többek között olyan legendás dalokat
ad majd elő, mint a Money For Nothing,
a Sultans Of Swing, a Romeo And Juliet
vagy a Walk Of Life.

Budapest, Sziget Fesztivál

Ed Sheeran
Augusztus 7. 20:00
Shape of You, Thinking out Loud, Perfect –
csak néhány dalcím, melyek napjaink egyik
legkedveltebb előadójának sikerét fémjelzik. Tavaly ő volt a világon a legtöbb eladást
produkáló zenész, és a 2019-es Sziget
Fesztiválon fellépő világsztárok közül elsőként jelentették be. Sheeran első magyarországi koncertje nagy dobásnak számít, különösen, hogy rajtunk kívül Európában csak egy
fesztiválon lép fel a stadionkoncertek mellett.

Bécs, Ernst Happel Stadion

Pink-koncert
Július 24. 18:00
Pink legújabb lemezével, a hete dik stúdióalbumnak számító Beautiful
Traumával a tőle megszokott módon
fergeteges bulira készül a bécsi Ernst
Happel Stadionban. A világ egyik legsikeresebb énekesnője mindig kitesz
magáért, így érdemes Bécsig utaznunk
egy akrobatikus elemekkel tarkított,
felejthetetlen koncertélményért. Az extrém, grandiózus díszletekkel és fényeffektekkel dolgozó előadás során olyan
slágereket is hallhatunk majd, mint a
Just like Fire vagy a So What.
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EDDA művek
44 év

1490 Ft
Pély Barna
Blue Heart

Budapest, több helyszínen

Öttusa- és vívó-világbajnokság
Szeptember 3–9.
Budapest nyerte el az Európa Sportfővárosa
2019 címet, így idén a magyar főváros két
nagyszabású sportesemény helyszíne is
lesz. A sportolók az olimpiai kvalifikációs
öttusa-világbajnokságon egy évvel a tokiói
játékok előtt szállhatnak versenybe a kvótaszerzésért. Az öttusázók mellett a vívók
2019-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságának rendezési joga is Magyarországé
lett, így a rajongók több kedvencüknek is
élőben szurkolhatnak majd.

990 Ft
Keresd a kijelölt MOL
töltőállomásokon!

2019. JANUÁR
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MOL-hírek

Mindent a tehetségekért
Sport, művészet, tudományos munka vagy informatika – a MOL
idén is kiáll a tehetségek mellett, bármely területről érkeznek.

Ifjú művészeket és kutatókat
támogatunk
Több mint 70 fiatal nyert el támogatást
A MOL Tehetségtámogató Program 2018-ban
összesen 72 fiatal művész- és kutatójelölt pályafutását segíti 18 millió forinttal. A felkészüléshez és
a sikerek eléréséhez szükséges eszközök biztosítása, egy hangszer, laptop megvásárlása, vagy egy
verseny, mesterkurzus útiköltségeinek támogatása
jelenti a legnagyobb segítséget a fiatal tehetségek
számára, akik a támogatást előfinanszírozásként
kapják meg. A nyertesek között van többek között
Wendler Enikő (18) fuvolista, aki idén New Yorkban
és Oszakában is nemzetközi versenyek döntőjében
bizonyította tehetségét.

2019. február 15.–március 2.

www.tancfesztival.hu

info: (06 1) 201 4407
zöld szám: (06 80) 10 44 55

Informatikus fiatalokat
díjaztunk

A MOL Alapítvány támogatása is segítette
az idei <19 Szabadfogású számítógépverseny lebonyolítását, amelyre 10–18 év
közötti fiatalok saját fejlesztésű animációs
filmmel, robottechnikai eszközzel, telefonos
alkalmazással vagy számítógépes játékokkal
nevezhettek be. A verseny összesen 12 fiatal pályamunkáit díjazta. A MOL Alapítvány
különdíját Király Ágnes (18) nyer te el
„Az utolsó napfelkelte” című animációjával,
amely a környezetszennyezés problémájára
hívja fel a figyelmet.
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GYŐRI BALETT
CIE PHILIPPE SAIRE
MAGYAR NEMZETI BALETT
BJM - LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL
BUDAPEST TÁNCSZÍNHÁZ
MISKOLCI BALETT
IZP-ESTEK

KECSKEMÉT CITY BALETT
COMPANY WANG RAMIREZ
ARTUS – GODA GÁBOR TÁRSULATA
SZÉKESFEHÉRVÁRI BALETT SZÍNHÁZ
MAGYAR NEMZETI TÁNCEGYÜTTES
SZEGEDI KORTÁRS BALETT
FORTE TÁRSULAT
Támogatók

Photo: Marc Montplaisir

A <19 Szabadfogású Számítógépversenyen 12 fiatal vehetett át díjat

MOL-hírek

TÖKÉLETES ESZKÖZ
CÉLJAI ELÉRÉSÉHEZ

Nagyágyú vegyes páros
a MOL-csapatban
A Babos–Fucsovics páros meg sem állna
Tokióig

Rexton G4 prémium SUV

Két álomszerű karrier találkozik újra a MOL közreműködésével: a jelenlegi első számú női, illetve
férfi teniszezőnk, Babos Tímea és Fucsovics Márton
egyesítik erőiket vegyes párosban. Az Australian
Openen – ahol Timi idén női párosban nyert, vegyes
párosban pedig döntőt játszott – már biztosan rajthoz állnak együtt, és a tervek szerint annyi Grand
Slam-versenyen indulnak el, amennyin csak tudnak. Babos igazi párosspecialistának számít, alig
egy hónapja védte meg világbajnoki címét, és 2018ban egy Grand Slam-győzelem mellett a páros világranglista első helyét is elhódította. Jelen pillanatban a harmadik, egyesben pedig az 59. pozíciót
foglalja el. Fucsovics Marci inkább az egyesre koncentrál, bár junior Grand Slam-győzelme neki is van
párosban, így nem lesz idegen tőle a vegyes sem.
A nyíregyházi játékosnak is óriási szezonja volt idén,
egyesben az eddigi karrierje csúcsát jelentő 36.
helyen, párosban pedig a ranglista 212. helyén áll.
A két éljátékos pályafutásában közös, hogy fiatalon
mindketten a MOL Tehetségtámogató Programjának
tagjai voltak, majd profi játékosként mindketten
a MOL-csapat tagjai lettek, ezzel a támogatással
vágnak neki első közös vegyes páros versenyüknek. „A cél Tokió, az olimpia!” – mondta eltökélten
Timi, ahol Marci szerint akár egy érem is összejöhet.

A MOL nevét viseli az új sóstói stadion
Megújult a közép-dunántúli régió legnagyobb
sportpályája
Befejeződött a sóstói stadion felújítása, így több mint
két év után ismét Székesfehérváron fogadhatja hazai és
nemzetközi ellenfeleit a MOL Vidi FC. A stadion névadó
szponzora a MOL, így a pálya a továbbiakban a MOL
Aréna Sóstó nevet viseli. A 13,98 milliárd forintból felújított stadion – amelynek befogadóképessége 14 200 fő
– női Európa- és világbajnokság, férfi-Európa- és világbajnokság csoportmérkőzéseinek, Európa Liga csoportmérkőzések és selejtezők, Bajnokok Ligája csoportmérkőzések, valamint az U21 és kisebb nemzeti
válogatott csapatok világbajnokságának megrendezésére is alkalmas. A MOL Aréna Sóstó nemcsak a Vidi
otthona, hanem egy igazi közösségi tér, ahova a családok kijöhetnek szórakozni, kikapcsolódni.
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Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 6,4 - 10,4 (AT) l/100 km. CO2 kibocsátás (vegyes): 199 – 218 (AT) g/km.
A műszaki adatok felszereltségfüggők. A képen látható autó illusztráció.

MOL-akciók

VÁ G D K

Hohes-C
(0,25 l, többféle)

I
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–100 Ft

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

615125
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KUPONAKCIÓ!
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

(0,5 l)

(85 g, többféle)

(0,2 l)

319 Ft/db

50 MP beváltása esetén

2 db vásárlása esetén

799Ft/db

249 Ft/db

9988 Ft/kg

1245 Ft/l

5317 Ft/kg

2

(60 g, többféle)

490 Ft



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: 2019. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Gullon diabetikus
keksz

Ajánlatunk a kijelölt töltőállomásokon a készlet erejéig érvényes. A Telenor
Kártyás Expressz csomag nem tartalmaz kezdőegyenleget. Perc- és SMS-díj:
19 Ft bármely belföldi, normál díjas hálózatba. Az Előfizetői szerződés szóbeli
szerződéskötéssel jön létre. További részletek a Telenor ÁSZF-ben.
Telefonos ügyfélszolgálat: 1220. www.telenor.hu

(170 g)

2

– 150 Ft

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

615149

PEZ cukorka

–1000 Ft

SIM-kártya

000002

Rice up rizs chips

Sió frissen préselt
gyümölcslé

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

615132

Russian Standard
original

000002



A kupon 100 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: 2019. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.

2

– 100 Ft

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

615156

SIM-kártya

000002



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 kedvezménnyel
nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2019. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Viwa vitaminvíz

Fit smoothie GYÜMÖLCsszelet

(0,75 l, többféle)

(0,5 l, többféle)

(32 g, többféle)

369 Ft/db

299 Ft

2 db vásárlása esetén

492 Ft/l

598 Ft/l

259 Ft/db
8094 Ft/kg
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Energizer Power AA B16 és
Energizer Power AAA B16

1599 Ft

– 150 Ft

2

San Benedetto Zero

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

615163

Langalló

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: 2019. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.

A kupon 150 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre a két megjelölt 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: 2019.
01. 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

Megvívja a maga harcait
Özbas Szofi ifjúsági olimpiai bajnokunk nem azért
cselgáncsozik, hogy valamiféle rejtett agressziót levezessen,
de a tatamin és azon túl is mindig kiáll magáért.

„Az ifi olimpiai arannyal bizonyosodott be igazán, hogy
van értelme a kemény munkának, ami az élsporttal jár.
Az emberek ebből csak a csillogást látják, a rengeteg
áldozatot és erőfeszítést viszont nem. A munka által
önmagamból kipréselt siker tudata ad jelenleg erőt és
útmutatást a folytatáshoz, és az, hogy mindez csak az
enyém.” Komoly szavak egy 17 éves lánytól, ám a MOLtámogatott Szofi rendkívül tudatos fiatal. Török édesapja birkózott, anyukája szertornász volt, így az általános iskolában a tánc, az atlétika és a cselgáncs közül
a legutóbbit választotta.
A szolnoki szakosztályt hamar kinőve a Ceglédi VSE-be
igazolt, ahol a korábban MOL Tehetséggondozásért
Díjjal kitüntetett Bíró Norberttel készül. „Ezen a szinten nem létezik tökéletes edző-tanítvány kapcsolat, természetes, hogy vannak konfliktusok, de végül mindig
közös nevezőre jutunk.” Mint például az idei szezon
közepén, amikor úgy döntöttek, hogy Szofi a 63 kilós
súlycsoportba lép. Merthogy az ifjúsági olimpián
cselgáncsban csak minden második súlycsoport
számára rendeznek versenyt. A debütálás remekül
sikerült, az ifjúsági Európa-bajnokságon bronz-, az
olimpián pedig aranyérmet szerzett.
Az olimpiát megelőző hónapok tehát nem voltak
egyszerűek, de szó sem volt pihenésről, hiszen
onnan egyenesen indult a Bahamákra a junior-vbre, ezután egy kötelező őszi csapatverseny következett, majd a győri U23-as kontinensviadal, amelyen egy betegség miatt már nem tudott szőnyegre
lépni. Bevallása szerint egyszerűen lemerült az
elem. „Ez a rengeteg verseny nemcsak a súlyvagy korcsoportváltások, hanem az iskola miatt
is nehéz, ahol számomra nagyon fontos helytállni,
akárcsak az edzéseken. És bár még nincs konkrét elképzelésem a jövőt illetően, a továbbtanulás
egyértelműen a terveim között szerepel.”

5X

——
Sportág: cselgáncs
Legjobb eredmény: Ifjúsági Olimpia,
Buenos Aires, egyéni aranyérem
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FOTÓ: BÁCSI RÓBERT LÁSZLÓ

Özbas Szofi

KÖNNYED
INDULÁS A TÉLI
NAPOKON IS

példakép
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