ing
yen
es
2019. NOVEMBER

8 KUCKÓZÓS
SZÁLLÁSHELY
őszi napokra

KARÁCSONY?
Készülj már most!

KU

30 éves a Tankcsapda

10 PON
ér 00
O
té
kb F t K
en

Rockjubileum

tartalom

Kedves Olvasó!
Novemberben arra biztatunk mindenkit, hogy lépjen ki a megszokásokból, hagyja el a komfortzónáját,
próbáljon ki valami újat, utazzon, vagy egyszerűen
csak rázza fel magát az év egyik legborongósabb hónapjában. Egy biztos: ha felrázásról van szó, abban címlapsztárjainkra, az idén jubiláló, MOL-támogatott
Tankcsapda zenekarra is számíthatunk,
akikkel legújabb lemezükről, nemrég
megjelent könyvükről és jövőbeli terveikről is beszélgettünk. A zenei
csemege mellett ugyanakkor
csendesebb kikapcsolódást is
ajánlunk: olyan titkos, „elbújós”
menedékeket, ahol az őszi szürkeség új értelmet nyert. Aktuális
lapszámunkkal mindehhez kellemes elvonulást és békés
olvasgatást kívánunk.
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Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató

Autós hírek ��������������������������������������������������� 4
autóteszt ������������������������������������������������������ 6
Opel Corsa F

autóval az élet �������������������������������������������� 8
Tréningezz a télre!
Címlapsztori ���������������������������������������������� 10
Tankcsapda

utazás ����������������������������������������������������������� 14
Kuckózós menedékek

20

Fresh Corner ����������������������������������������������� 17
Főszerepben: a szendvics

sport ����������������������������������������������������������� 20
Nincs rossz idő – csak rossz felszerelés

Gasztronómia �������������������������������������������� 22
Ezerarcú sütőtök

MOL-Hírek ���������������������������������������������������� 26
Kultúra ������������������������������������������������������� 28
Télköszöntő ellazulás
Életmód ������������������������������������������������������ 30

Citroën Vevőszolgálat

Az Önök ajánlásával
Az ajánlatok kizárólag személyautókra vehetők igénybe, és 2019. november 4-től 2020. február 29-ig érvényesek az akcióban résztvevő 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 tájékoztatás nem teljes körű, a C Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot az ajánlat
módosítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. Az ajánlatok más akcióval, kedvezménnyel, hűségprogrammal
nem vonhatók össze, visszavonásig és/vagy a készlet erejéig érvényesek. 217”–nál nagyobb kerékre nem vehető igénybe, nagyobb kerék esetén
kérjen külön ajánlatot.
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autós hírek

Élet Európán kívül
Az autógyártók igyekeznek odafigyelni az adott piacok helyi
sajátosságaira, így számos olyan újdonságot is fejlesztenek, amelyeket
sohasem láthatunk viszont az öreg kontinens útjain.

Mazda 3 TCR
A japán gyártó észak-amerikai részlege elkészítette a feltűnő
Mazda 3 még látványosabb változatát: a nemzetközi TCR túraautó-szabvány alapján épített versenyautó jövőre Daytonában
kezdi meg pályafutását. A kaliforniai dizájnközpont tervezőinek sikerült összehangolniuk a szériamodell egyedi formatervét a szabályok által megengedett aerodinamikai elemekkel.
A 2,0 literes turbómotor legnagyobb teljesítménye 350 LE, ami
241 km/h végsebességet tesz lehetővé.

röviden
Jövőre új C-osztály
Sajtóinformációk szerint
várhatóan a jövő őszi
Párizsi Autószalonon
debütál a Mercedes-Benz
C-osztály új generációja.
A kínálat egy terepkombival
is kiegészül majd.

Lincoln Continental
Coach Door Edition
Ha csak egy 150 darabos limitált kiadás
erejéig is, de a Ford konszern idén
80 éves amerikai luxusmárkája visszatért
az egykoron névjegyének számító, egymással szembenyíló ajtókhoz. A Lincoln
Continental Coach Door Edition alapára
115 ezer dollár, vagyis 40 ezer dollárral
több, mint a modell eddigi csúcsverziója.
Ezért a pénzért a vevő 15,2 cm-rel hos�szabb autót kap, benne olyan luxustartozékokkal, mint a hátsó ülések közötti
kezelőpanel, ahonnan számos funkció
irányítható. A meghajtásról 3,0 literes,
V6-os, ikerturbós benzines motor gondoskodik, 400 lóerős teljesítménnyel.

Hong Guang Plus

Elektromos invázió

A Hong Guang semmit sem mond az öreg
kontinensen, pedig már több mint 4,5 millió autót értékesítettek ezen a néven, így
Kína egyik legnépszerűbb autómárkájáról van szó. A General Motors, valamint
a helyi SAIC és Wuling közös vállalatának legújabb modellje, a Hong Guang
Plus egy 4,7 méter hosszú egyterű, olyan
kategóriát képviselve, amely már szinte
teljesen kiveszett az európai piaci szereplők kínálatából. A bőséges felszereltségű
hétüléses modellt 1,5 literes, 150 lóerős
turbós benzines erőforrás hajtja.

Az Audi húsz új, teljesen
elektromos típust dob piacra
2025-ig, illetve további tíz hibrid
modellt. Ezek közül számos
jármű a teljesen új, kizárólag
villanyautók számára kifejlesztett
platformra épül majd.

Renault Kwid
Nissan Titan
A japán márka kínálatának nagy részét Európában is
a különböző 4 × 4-es modellek teszik ki, de ekkora monstrumot csak Észak-Amerikában gyártanak. A Titan felfrissített változata LED-világítással és a korábbinál is masszívabb hűtőráccsal érkezett, belül pedig átrajzolták a modern
infotainment rendszert felvonultató műszerfalat. Az 5,0 literes dízel kikerült a kínálatból, így a pick-up csak az 5,6 literes, V8-as benzinessel rendelhető, amelynek teljesítménye 400 lóerőre, forgatónyomatéka pedig 559 Nm-re nőtt.
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Az Indiában gyártott aprócska crossover bő négy évvel a premierje után
esett át az első ráncfelvarráson. Az alaposan átrajzolt frontrész igazodik
a Renault friss formanyelvéhez, a csúcsváltozatba pedig akár digitális műszerfal, valamint 8 colos érintőképernyő is
kerülhet Android- és Apple-kompatibilis
infotainment rendszerrel. A meghajtást
továbbra is 0,8, illetve 1,0 literes benzinmotor szolgáltatja 53, illetve 67 lóerős
teljesítménnyel. Az alapár 3700 eurónak
megfelelő indiai rúpia.

Történelmi Lamborghini
A Lamborghini negyedik
modellje több szempontból
is premiernek ígérkezik: ez
lesz a márka első limuzinja és
az első teljesen elektromos
meghajtású járműve. Az alapot
a Volkswagen-csoport egyik
villanyplatformja adja.

Tesztel a Dacia
A Dacia megkezdte
a népszerű Sandero modell
harmadik generációjának
közúti tesztelését. A jövőre
érkező modell a 2012 óta
piacon lévő, 2016-ban felfrissí
tett szériát váltja.

2019. NOVEMBER
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autóteszt

Motor:
1 benzines, 1 dízel
Lökettérfogat:
1199-1499 cm3
Max. teljesítmény:
55-96 kW/75-130 LE
Max. forgatónyomaték:
118-250 Nm
Méretek:
4060/1435/1765 mm
Tengelytáv:
2538 mm
Csomagtartó térfogata:
309 liter
Legnagyobb sebesség:
174-208 km/h
Gyorsulás (0-100 km/h):
8,7-13,2 s
Gyári fogyasztás:
3,2-4,6 l/100 km
Alapára (Opel Corsa F):
4 270 000 forint

(bevezető ár: 3 999 999 forint

Jól mutatja, merre tart a mobilitás világa, hogy a legújabb Opel Corsa, az F generáció globális bemutatóját rögtön a tisztán elektromos kivitellel kezdte
a gyártó. A márka magabiztossága megalapozott,
a céloknak megfelelően a Corsa-e tökéletesen alkalmasnak tűnik az e-autózás demokratizálására, hiszen
használhatóságban és árban is komoly fejtörést okoz
a konkurenciának. Az Opel Corsa azonban sosem
volt rétegmodell, mindig is a mindennapok nagyszerű, egyben megbízható és elérhető társaként
lopta be magát használói szívébe, ezért természetesen a legújabb generáció kínálata sem korlátozódik
az elektromos hajtásra. És bár az irányt kijelölte az
Opel, senki se gondolja, hogy a hagyományos, robbanómotoros erőforrások afféle alibiként, szükségmegoldásként szolgálnak.

Tiszta dinamika

Érkezik az
elektromos Corsa!
Több mint 13 millió vásárló nem tévedhet – gondolhatjuk az Opel töretlenül sikeres
modellje kapcsán, és valóban: a Corsa hatodik generációja ismét magasra teszi
a lécet. A család pedig a hamarosan érkező elektromos meghajtással lesz teljes.
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Az új Corsa hazai bevezetése az 1,2-es benzines,
75 lóerős (turbóval 100 és 130 LE), továbbá az
1,5 literes (100 LE) dízellel vette kezdetét, mely változatok dinamikában, gazdaságosságban és tisztaságban remekül passzolnak a konszerntárssal
közösen használt CMP (Common Modular Platform)
padlólemezre építkező autóhoz. Ráadásul a Corsa F
is alig lett nagyobb elődjénél, és picivel több mint
négyméteres hosszához 980 kilogrammos tömeg
tartozik, ami 108 kilós súlycsökkenés az elődmodellhez képest. Márpedig ez nemcsak a menetdinamikára, de a környezetvédelmi paraméterekre is

A Corsa-e
használhatóságban és
árban is komoly fejtörést
okoz a konkurenciának.
kedvezően hat. A háromhengeres benzinmotorokhoz teljesítménytől függően öt- vagy hatfokozatú
kézi, illetve nyolcgangos automata váltó csatlakozik, míg a négyhengeres dízelkivitel hatfokozatú
manuális egységgel érhető el.
Ezzel azonban nincs vége: 2020 tavaszától a tisztán
elektromos, 100 kW (136 LE) teljesítményű Corsa-e
is elérhető lesz a honi kereskedésekben, ez a változat 260 Nm nyomatékával és 330 km-es hatótávjával
több mint jó választás a napi jövés-menésre.

Mindent tud, mint a nagyok
Elődeitől eltérően az új Corsa kizárólag ötajtós
karosszériával készül. A modern, praktikus kasztni
tágas, kényelmes, jól használható utasteret rejt, ahol
a vezetőt és az utasokat az elérhető legmodernebb
szolgáltatások veszik körbe. Az alapkivitel biztonsági
arzenálja is teljes, az Edition, GS Line és Elegance
szinteken lépegetve pedig egyértelműen kinövi kategóriáját a kocsi. Az Opel specialitása, a LED-mátrixos,
adaptív IntelliLux fényszóró fontos eleme a menetbiztonságnak, ahogy a 180 fokos tolatókamera, a sebességkorlátozós tempomat vagy a visszagurulás-gátló
is. A 10 colos központi kijelzővel ellátott OpelConnect
továbbfejlesztése a márka legendásan jó mobileszköz-kezelő megoldásainak, de akár teljesen digitális
műszerfallal is rendelhetjük új autónkat.
A Corsa F forradalmi elektromos kivitele mellett
tehát a hagyományos változatokat is odatették a fejlesztők, így minden esélye megvan a modell e generációjának, hogy továbbvigye a sikerszériát, és újabb
elégedett milliók gondoljanak rá kedvencükként.

2019. NOVEMBER

7

autóval az élet

Tréningezz a télre!

Hello Kártyás
Expressz csomag

Télen fokozottan, de valójában az év bármely szakában
érhetnek meglepetések az utakon. Ahhoz, hogy legyen
helyes megoldásunk a váratlan helyzetekre, érdemes
vezetéstechnikai tréningen részt venni.

Koccanás, megpattanás
– irány a rántópad!

T

élen négy dolog nehezebb az autóval, mint jó időben: az elindulás,
a megállás, a kanyarodás és a lejtő, illetve
emelkedő leküzdése. Egyebek közt ilyen
helyzetek szimulációival is találkozhatunk a vezetéstechnikai pályákon, amelyek felkereséséhez – hadd oszlassunk
el egy tévhitet! – nem kell profi sofőrnek lenni. Sőt! Jó, ha mielőbb megtapasztaljuk, milyen az, amikor az autó hirtelen (úgy tűnik) irányíthatatlanná válik.
A néhány órástól az egész naposig terjedő tréningre érkezzünk saját autóval,
hogy azzal is tisztába jöjjünk, mire képes
az alattunk dolgozó technika.

Csúszik, nem csúszik
– a körpálya
Az ónos eső, a sáros latyakká váló hó, de
még a csúszós masszává összetapadó
falevelek is könnyen irányíthatatlanná
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a csúszós masszává
összetapadó
falevelek is könnyen
irányíthatatlanná
teszik az autót.

teszik az autót. Van, hogy az egyik
kerék, vagy akár az autó egyik fele
veszíti el a tapadását, és hiába tekerjük
vadul a kormányt, semmi sem úgy történik, ahogy gondolnánk.
Az ilyen esetekben felmerülő túl- vagy
alulkormányozottsági problémát segít
„megérteni” és megoldani a körpálya,
ahol a változó tapadású felületeken
való kanyarodás, illetve az ennek során
végrehajtott fékezés és gyorsítás rejtelmeiben mélyülhetünk el, miközben olykor meg is pördülünk. De semmi gond,
inkább az erre szolgáló biztonságos
pályán tapasztaljuk meg, milyen érzés!

Időjárástól függetlenül is előfordulhat,
hogy a forgalomban valaki belénk szalad, és az ütés, amely bármely irányból
és szögből érheti az autót, kibillenti azt
az egyenes haladásból. Hasonló helyzetet okozhat, ha megcsúszunk, vagy
valamin megpattan az autónk. A rántópad az ilyen helyzetekre készít fel: a hirtelen megcsúszó, így irányíthatatlanná
váló autó érzetét közvetíti a sofőrnek,
aki a helyes korrigálást, kormányzást,
valamint a megfelelő fék- és gázhasználatot gyakorolhatja.

Kerüld ki, állj meg! –
szlalom- és ABS-tesztpálya
A napi vezetési rutinban nincs benne
sem a kormány hirtelen, intenzív tekergetése, sem a „satufék”, holott vészhelyzetben mindkettőre szükség lehet.
Ha például hirtelen kell egy elénk kerülő
tárgyat kikerülni, majd egyenesbe hozni
az autót. De életeket is menthet, ha
képesek vagyunk padlóig nyomni a fékpedált – sokan csak a tréningen jönnek rá, mit jelent azonnal, teljes erőből
fékezni. A pályán az akadályok intenzív kikerülése mellett az autó túl-, illetve
alulkormányozottságát tapasztalhatja
meg a vezető, valamint kipróbálhatja
a blokkolásgátló csúszós felületen való
működését. Végül fontos nyomatékosítanunk: a vezetéstechnikai tréningek teljesen biztonságos tanpályákon zajlanak,
ahol szakemberek felügyelik a mozdulatainkat. Tőlük megkapjuk az adott feladat megoldókulcsát is, így a technikánk pár óra alatt is sokat fejlődhet.

490 Ft

Aktiváld kártyádat ONLINE az extra kedvezményért!
Részletek: telenor.hu/aktivalas
A tarifacsomag nem tartalmaz kezdőegyenleget. Perc- és SMS-díj: 25 Ft bármely
belföldi, normál díjas hálózatba. Az Előfizetői szerződés szóbeli szerződéskötéssel jön létre. További részletek: Telenor ÁSZF, 1220. telenor.hu
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COOL BLUE®
INTENSE
Stílusos, modern megjelenés.
Xenonhoz hasonló kékes-fehér
fény, akár 4200 K színhőmérséklet.
Az erős kontraszt segít az
akadályok és veszélyek
felismerésében, így
kevésbé lesz fárasztó
a vezetés.

Light is OSRAM

címlapsztori

2019. október 14. – a nap, amikor hivatalosan is 30 éves lett az ország egyik legismertebb rockzenekara, a Tankcsapda. A debreceni trió népszerűsége évtizedek óta
töretlen, így nem csoda, hogy a nyári fesztiválok stabil nagyszínpados szereplője, albumait pedig a mai napig több ezer példányban veszik meg vagy töltik le. Sikereikhez
mérten a rockerek a jubileumi évben is
igazán kitettek magukért: a Los Angeles-i
Whisky a Go Go klubban tartott koncert
után hat városban, nagyszabású körszínpados arénaturnéval zárják az ünnepi sorozatot, miközben megjelent a banda Liliput
Hollywood című új albuma is, ami egy nap
alatt platina lett.
És ezzel még mindig nem értek véget az
ínyencségek: a zenekar október 15-én,
a hivatalos születésnap másnapján Debre
cenben, az idén 20 éves Lovarda Kulturális
Központba szervezett a rajongóinak meglepetéskoncertet, amelyre jegyet vásárolni nem is lehetett, a szerencsések csak
a Tankcsapda hivatalos csatornáit használva juthattak be az eseményre.
Mi volt a célotok ezzel az igazán rendhagyó bulival?
Ez az este inkább a közönségről szólt, nem
rólunk. Alapjában véve azt, hogy a zenekar 30 évet megélhetett, és hogy ilyen szinten működik és megy, próbáljuk folyamatosan meghálálni a Tankcsapda-rajongóknak,
a szeretetet és a lojalitást, amivel mögöttünk állnak. Azt gondolom, ezt a törekvésünket az ilyen akciók erősítik, amikkel
maximálisan próbálunk egy olyan pluszt
adni a rajongóknak, ami pénzért nem megvehető. Október 15. Debrecenben a közönségnek szóló tiszteletről, főhajtásról szólt,
hiszen mi úgy vagyunk 30 évesek, hogy
ennyi időn át mögöttünk állt a közönség.

Rockjubileum

Jubileumok esetében elkerülhetetlen a kérdés: hogyan emlékeztek vissza
a kezdetekre?
Egy magunkfajta rock ’n’ roll banda, amely
fiatalon elkezd zenélgetni, az induláskor
nem gondolkodik azon, hogy mi lesz tíz,
húsz vagy harminc év múlva. Inkább azon
FOTÓ: KORCSOG ZOLTÁN

A Tankcsapda, a 30. születésnapját ünneplő, a MOL által tíz
éve támogatott zenekar így látja az elmúlt évtizedeket, a nyáron
megjelent TCS-életrajzi könyvüket és a jövőt.

30 ÉV SZÁMOKBAN
KÖZEL
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200 DAL

STÚDIÓALBUM

4 VÁLOGATÁSALBUM

3 KONCERTLEMEZ

11

5 10-

VIDEÓ
ANYAG

KÖNYV

NÉL IS TÖBB
KISLEMEZ

gondolkodtunk, hogy honnan lehetne megszerezni a következő sört. Természetesen
aztán az évek alatt egyre jobban előtérbe
került a tudatosság, és az a fajta minden
mindegy alapú ösztönösség ezzel párhuzamosan egyre kisebb szerepet kapott
a zenekar életében. Mind a mai napig megvan természetesen, csak az arányok mások.
Ezek alapján milyen jelzőkkel illetnétek
az együtt töltött három évtizedet?
Az első egy féktelen, ösztönös és bájosan
amatőr évtized volt. A másodikhoz a talpra
állás, megerősödés és öntudatra ébredés
illik, a harmadikhoz pedig a tudatosság,
koncentráltság, profizmusra való törekvés.
Ahogy ezekről beszélgetünk, nem vesz
erőt rajtatok egy kis nosztalgia?
Nemcsak a harminc évet illetően, hanem
úgy általában sem vagyunk az a múltba
révedő zenekar. Nyilván harminc év alkalmat adna arra, hogy nagyon okos dolgokat mondjunk, meg sztorizgassunk, vagy
a múltban merengjünk, de mi sokkal inkább
a jelenben élünk és a jövőt fürkésszük,
a szó legszorosabb értelmében.
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címlapsztori

Tamás egy korábbi interjúban még legalább
tíz évet jósolt a Tankcsapdának.
Legyen igaza, sőt, legyen még ennél is több! De
ígérgetni nem érdemes. Ahogy egy korai albumunk címadó dalában is énekeltük: „az ember
tervez, az Isten végez”. Reméljük, hogy minden,
ami ahhoz kell, hogy a Tankcsapda tíz vagy akár
húsz év múlva is jóleső módon és sikeresen
működhessen, adott lesz! Mi készen állunk rá!

Ami a zeneiparban is sok izgalmat tartogathat még, elég csak az elmúlt évtizedekre, a zenefogyasztási szokások átalakulására gondolni. Amelyekkel együtt azért
a Tankcsapda is változik…
Mert szeretjük emlékeztetni rá az embereket,
hogy a Tankcsapdának nagyon sok oldala van,
és elég viccesnek tartjuk, hogy sokak azon vesznek össze, melyik oldala az igazi a zenekarnak.
És lehet győztest hirdetni ebben a „vitában”?
Nem igazán, mivel minden oldalunk igazi.
Hiszen a Legjobb méreg, a Mennyország
Tourist, az Agyarország, a Jönnek a férgek vagy
a Köpök rátok és a Szevasz öcsém egyaránt
Tankcsapda-dal, de mindegyik merőben más.
Ez a zenekarnak az ereje, ezért tud ennyi réteget, ekkora tömeget megmozgatni. Egyébként
meg nagyon nagy keresztje is, hiszen az emberek az internet korában bármit képesek megfejteni: a Tankcsapdához mindenki ért, talán már
jobban is, mint mi. Ez ezzel jár. Három ember
akkor tud hiteles maradni, ha kompromisszum
nélkül dolgozik és alkot. Onnantól kezdve, hogy
megfelelési kényszer vagy alkotói kényszer
van egy művészen, hiteltelenné válik a dolog.
Mi viszont senkinek sem akarunk megfelelni,
ragaszkodunk ahhoz, hogy azt csináljuk, amit
mi szeretnénk. Az egész rock ’n’ rollnak pont az
a lényege, hogy azt csinálod, amit akarsz!

12

Neked megvan már?
Az album érdekessége, hogy
a CD borítója lentikuláris nyomatot kapott, azaz a ma már retrónak
számító kaccsintós pénztárcához
hasonlóan megelevenedik a kétdimenziós felület, mozgatásra a frontoldalon a három zenész átváltozik.

1290 Ft

A MOL töltőállomásain beszerezhető „Liliput Hollywood” pendrive-on is megjelent – a 10 új dal
egy dögcédula alakú USB-tárolón
kapott helyet.

Amibe az is belefér, hogy míg sok zenekar egy
ilyen jubileumra „best of” gyűjteményt készít,
addig ti új albummal, a Liliput Hollywooddal
rukkoltatok elő. Mit lehet tudni róla?
Hosszú idő óta talán erre volt a legtöbb időnk
felkészülni, és talán ez készült a legnyugodtabban, kapkodás nélkül, ami nagyon hallatszik a lemezen. Amikor annak idején bevonultunk a stúdióba, 16 számnak volt felvéve a váza,
amiből 11-et rögzítettünk, majd 10 került fel az
albumra. Elmondhatjuk, hogy több dal erejéig
is sikerült visszakanyarodnunk a lazább, különösebb megfejtések nélküli Tankcsapdához,
de születtek olyan darabok is, amelyek viszont
olyan szinten döngölnek bele a földbe, hogy
nehéz lesz belőle felállni. Nagyon sokszínű
lemez, mind hangszerelésileg, mind szövegileg.

tud és mer is ennyire bátran újítani. Persze nem
fordulunk ki önmagunkból, hiszen a rockzene
szerelmesei vagyunk, és nem valószínű, hogy
ez mostanában megváltozna. A zenében is
igyekszünk keresni a kifejezőeszközeink határait. Mindenesetre ez a 10 dal nagyon jól és
méltóképpen tükrözi a Tankcsapdát 2019-ben.
Az új dalok abban a tekintetben kiválóan illeszkednek a sorba, hogy a zenekar semmilyen
korszakában nem volt két egyforma lemezünk,
mert mindig is benne volt a Tankcsapdában az,
hogy igyekszünk új utakat keresni, új dolgokat
megtalálni – azzal együtt, hogy ha valaki meghallgat minket, akkor azonnal tudja, hogy ez
egyébként egy Tankcsapda-lemez.

Esetleg más zenei stílusok felé is nyitottatok?
Kevés olyan népszerű magyar zenekar van,
amely hangszerelésben vagy más téren akar,

Aki pedig a lemez mellé a nyáron megjelent,
tabudöntögető Liliput Hollywood – A kendőzetlen igazság című könyvet is elolvassa,
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annak lesz igazán teljes képe arról, mi is az
a Tankcsapda. Honnan jött a kitárulkozás gondolata?
Szerettünk volna egy különleges jubileumi biográfiát.
Az ötlet, hogy egy pszichoterapeuta interjúzzon velünk,
Bakó Csabitól jött. Ő nem szeret előtérben lenni, de
közel két évtizede szervezi, dokumentálja az életünket, mi pedig sokkal jobban megnyíltunk így az olvasók
előtt, mint az ismert emberek szoktak. Terápiaként fogtuk fel, nekünk is fontos volt, hogy ezek a beszélgetések ebben a formában lássanak napvilágot.
Ha már szóba került… az, hogy a zenekar formális kapcsolatok helyett baráti munkaközösségként
funkcionál, közrejátszik abban, hogy még aktívak
vagytok?
Ez egyértelmű! A TCS nem egy kreált dolog, sokkal
inkább működik ma is érzelmi szinten, mint a pénz és
a hírnév szintjén. És ezt akkor is így érezzük, ha az irigyeink igyekeznek ezt más módon látni és láttatni.

3990 Ft

Ha igazi rajongó vagy, ez a darab
nem hiányozhat a gyűjtemé
nyedből. A könyvben minden
kérdésedre választ kapsz, ami
csak érdekelhet a zenekarral
kapcsolatban.

3999 Ft
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ANDRÁSSY REZIDENCIA WIEN & SPA

MAMA THRESL

HOTEL JESTED

AKASHA WELLNESS RETREAT

utazás

Kuckózós menedékek
N

éha ahhoz, hogy visszanyerjük az egyensúlyunkat, vissza kell húzódni és fizikai értelemben is el
kell távolodni a mindennapok megszokott helyszíneitől. Az őszi-téli időjárás különösen kedvez egy kis
befelé fordulásnak, elmélyülésnek. Ez az elvonulások
ideje, amikor a napi pörgést hátrahagyva az év utolsó
hónapjaiban néhány napra megállhatunk és feltöltődhetünk egy különleges helyszínen. Íme, néhány izgalmas
szállás, ahol kellemes programokkal, csodás wellnessrészleggel és ínyenc falatokkal várnak, hogy az év végi
rohanásban megfáradt testünk-lelkünk felüdülhessen.

Hotel Jested
Liberec, Csehország
Huszonegy szobás szálloda egy tévétoronyban, mely
valódi retro- és dizájnélményt kínál döbbenetes természeti környezetben Liberec városától mindössze
10 km-re. A Hotel Jestedhez felvonóval juthatunk fel,
majd a különleges hangulatú, a 60-as évek modernista

14
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TISZAVIRÁG SZEGED

Lélekmelengető, hangulatos hazai és külföldi szállásokat
ajánlunk, amelyek az egyre mogorvább időjárásban valódi
oázisként várják a pihenni vágyókat.

dizájnjával kialakított szobák valamelyikébe becsekkolva felejthetetlen naplementében gyönyörködhetünk. A környék síelésre és kirándulásra egyaránt
kiváló, de maga a szálloda is nyújt annyit, hogy kényelmesen el tudjunk tölteni néhány zavartalan napot.

Mama Thresl
Leogang, Ausztria
A Kitzbüheli Alpok szívében, a Leogang hegycsúcsra
néz ez a csodálatos szálloda, amelyben skandináv
fenyőből készült, az Alpokra néző panorámás szaunában ülve élvezhetjük a természet közelségét. A futurisztikus dizájnnal kialakított spa részleg különlegessége az üvegfal, amelynek köszönhetően az erdő
közepén érezzük magunkat. A szobák szintén elegáns
faburkolatot kaptak, a pezsgőfürdő mellett némelyikben privát szauna is vár minket. A hotel wellness és
sport tematikájú, különösen a mászófalak és a túrázás
szerelmeseinek kínál programokat.

Akasha Wellness Retreat
Peştera (Brassó megye), Románia
Brassótól 45 percre Erdély egy álmos kis falvacskájában jógaközpontú wellnesshotel fogadja a látogatókat.
Távol a város zajától érintetlen természeti környezetben olyan programokon vehetünk részt, mint digitális detox, holisztikus terápiák, bor- és jógaworkshop,
vegán főzőtanfolyam, de akár a Drakula váraként elhíresült törcsvári kastélyhoz is kirándulhatunk. Az aktív
kikapcsolódás után a jakuzziban és a kültéri forróvizes dézsában lazíthatjuk el magunkat. A hotel ideális,
ha kíméletes mozgásformákkal, sok pihenéssel, organikus ételkülönlegességekkel és meditációval szeretnénk feltöltődni az erdő ölelésében.

Andrássy Rezidencia Wine & Spa
Tarcal
Wellnesskomplexum, butikszálloda és borhotel ötvözetét nyújtja ez a 41 szobás varázslatos szállás. Tarcalon,
gyönyörű, rusztikus környezetben az Andrássy család
patinás egykori rezidenciájában Tokaj-Hegyalja egyik
legjobb éttermével és különleges spa részleggel várja
a pihenni vágyókat. A szauna és infraszauna mellett
gőzkabinnal, sókamrával és vitalizáló élményzuhan�nyal lazulhatunk el. Az autentikus környezetben ötcsillagos kényeztetésben lehet részünk a történelmi borvidék szívében.

Tiszavirág Szeged
Szeged
Különleges, laza hangulatú butikhotel, egyben
műemlék épület is. A Balassa-házat egy 19. századi aranyműves építette elegáns kalapszalonként
és cipészműhelyként. Ma bohém reggelizőhelyként
és kávézóként működik, emeletén 10 szobát alakítottak ki, amelyek mindegyike más-más tematika
alapján készült. Az otthonos hangulatú, különleges
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utazás

Főszerepben: a szendvics

CATHRINE'S COTTAGES

KÁLI ART INN

TEMPLOMVÖLGY RESORT

November 18-tól megújult szendvicskínálattal várják a gasztronómia
rajongóit a MOL-kutakon, amelynek apropóján a november 22. és 24.
közötti szendvicshétvégén 25%-os kedvezménnyel kóstolhatjuk meg
az ínycsiklandó ételkölteményeket. Íme, néhány finomság az új
kínálatból, érdekességekkel fűszerezve!

dizájnmegoldásokkal feldobott szobák és a walk-in
tusolóval kialakított fürdőszoba miatt rögtön a szívünkbe zárjuk ezt a szállást. Ha teljes harmóniára
vágyunk, akkor a Tiszavirág Spa finn szauna, gőzkabin, tepidárium, vagy tengeri klíma szobáiban kényeztethetjük érzékeinket. A szálloda díjnyertes éttermében pedig a szezonálisan változó alapanyagú magyar
ételek, a régmúltat idéző szegedi fogások és nemzetközi ízek egyszerre vannak jelen.

Káli Art Inn
Köveskál
Az ország egyik legtündéribb helyei közé tartozó panzió-szálloda egyhektáros területen épült fel a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén található varázslatos
Káli-medencében. Összesen hat épület alkotja a butikhotelt, amelynek tizenöt egyedien berendezett szobájában fabútorok, natúr textilek és levendulaillat fogad,
a pihenőkertben található spa részleg panorámaszaunájában pedig teljesen ellazulhatunk. A pihenőszobából remek kilátás nyílik a biotóra és a kertre.

16

2019. NOVEMBER

A szendvics egy kelet-angliai település után kapta a nevét, mert
Sandwich negyedik grófja, az 1718
és 1792 között élt John Montagu
a kártyapartik közben két kenyérszelet közé tette a húst a könnyebb
fogyaszthatóság érdekében.

November 3-án,
John Montagu születés
napján ünnepeljük
a szendvics világnapját.

Az épületekhez két medence is tartozik, az egyik
egy hagyományos úszómedence, a másik, mélyebb
medence vizét a terület saját forrása adja.

Templomvölgy Resort
Mátrakeresztes
Az erdő szívében található épület korábban Mátra
keresztes katolikus temploma volt, majd közel tíz éve
kis szállodává alakították át. Télen különösen csodás
a környék, a közeli sípálya lankáinak meghódítása után
a kandallóban lobogó tűz mellett pihenhetünk meg.
Az itt töltött meghitt napokat a Nyugati-Mátra hegyei
közötti túrázással tehetjük feledhetetlenné. A hotel
konyhájában az otthon ízvilágára emlékeztető ínyencségekkel várnak, specialitásuk a tradicionális recept
szerint helyben sütött kenyér.

Catherine’s Cottages
Orond Szőlőhegy, Csákberény
Catherine Dickens, a világhírű angol író, Charles
Dickens szépunokája évek óta él a Fejér megyei
Csákberényben. Az anyai ágon magyar származású
hölgy egykori présházakat varázsolt – kifogástalan lakberendezői érzékkel – bohém, karibi színvilágú, mediterrán szállásokká. A Budapesttől mindössze egyórányi autóútra található Chaterine's Cottages házaiban
a kandalló mellett ülve relaxálhatunk, a reggelit pedig
helyi finomságokból szervírozzák. Ha kimozdulnánk,
akkor érdemes ellátogatni a Vértes-hegység egyik
szikláján magasodó Csókakő várához.

Ínyenc tépett húsos
szendvics
Kacsatepertőkrémmel, tépett
sertéshússal, hagymalekvárral
és csemegeuborkával töltött
flaguette.

Padlizsánkrémes ciabatta
Rozsos ciabatta padlizsán
krémmel, friss salátalevéllel,
grillezett paprikával és füstölt
ízű vegán sajthelyettesítővel.

A New York-i Serendipity
3 nevű étterem legdrágább fogása egy 214 dolláros sajtos szendvics:
a Podolico sajtot Dom
Perignon pezsgőbe áztatott kenyérszeletek közé
helyezik, és Baccarat kristálytányéron, homárkrémmel szolgálják fel.

Csirkés cézár bagel
Grillezett csirkemell, friss saláta
levél, paradicsom, parmezán sajt
és cézáröntet bagelben tálalva.

Ínyenc rántott húsos szendvics
Egy szelet rántott hús, saláta, kápia
paprika és mézes-mustáros öntet
császárzsemlébe töltve.

A világ legnagyobb térfogatú szendvicse marhahúst,
sajtot, mustárt és jégsalátát tartalmazott és összesen
2467,5 kg-ot nyomott.

A világ legdrágább
szendvicsének eredeti tulajdonosa Szűz
Mária képmását vélte
felfedezni a kenyéren és 10 évig elzárva
tartotta, majd elárverezte, és 28 ezer dollárt keresett rajta.

Feketeerdei sonkás,
camembertes croissant
Feketeerdei sonkával,
néhány szelet camembert
sajttal és áfonyalekvárral
töltött croissant.
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– PROMÓCIÓ –

GYŐR
GYŐRI KÖNYVSZALON

A város, amely
télen sem alszik
Ez a város pedig nem más, mint Győr, ahol az év végén is folyamatos
programok várják az odalátogatókat. Robotokat építeni, könyves újdonságok
nyomába eredni, vagy épp belefeledkezni az ünnepi vásári forgatagba.

Győr Óriáskerék
2019. szeptember 27. – 2020. május 3.
A tavaly nagy sikert aratott óriáskerék idén is forog
a belváros szívében, a Dunakapu téren, méghozzá
egészen 2020 májusáig! A Győr Óriáskerékről madártávlatból csodálhatjuk meg a belvárosi fényeket, és az

ünnepi forgatagot, de szép rálátás nyílik a folyók találkozására és a Radó-szigetre is. Este és nappal is különleges hangulata van ennek a fajta városnézésnek,
kicsiket és nagyokat egyaránt rabul ejt az a győri panoráma, amelyik fentről a szemünk elé tárul.
További információ és nyitva tartás:
www.gyororiaskerek.hu

egy sportesemény izgalmát a LEGO®
MINDSTORMS® robotok tervezésének, építésének és programozásának
kihívásával. Az esemény különlegessége, hogy a World Robot Olympiad
idei, immár XVI. világdöntőjének szervezési jogát európai országként először Magyarország nyerte el, feltétlenül
érdemes tehát ellátogatni az Olimpiai
Sportparkba, ahol 70 országból közel
3 ezer tehetséges versenyzőt lát majd
vendégül Győr városa. A versenyek
ingyenesen látogathatók.
WORLD ROBOT OLYMPIAD™

XVI. World Robot Olympiad
2019. november 8–10.
A World Robot Olympiad™ (WRO™) egy
nemzetközi robotépítési és -programozási verseny, amelynek célja, hogy
a gyermekeket a mérnöki, informatikai
pálya választására ösztönözze. Egyesíti
és segíti a világ minden tájáról érkező
fiatalokat matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai kreativitásuk és problémamegoldó képességük fejlesztésében. A versenyen 8–25
év közötti fiatalok vehetnek részt négy
kategóriában (Regular, Open, Football,
Advanced Robotics Challenge) és hat
korosztályban. A „robotolimpia” ötvözi

19. Győri Könyvszalon

ország egyik legkedveltebb téli turisztikai célpontja lett. A barokk belváros
sétálóutcája, a Baross út a gasztronómia szerelmeseit várja forralt borral és
téli finomságokkal. A meghitt hangulatú
Széchenyi téren kézműves vásári forgatag, látványos fényfestés és homokanimáció kápráztatja el az érdeklődőket,
míg a Dunakapu téren a sportos szórakozásé a főszerep óriáskerékkel és korcsolyapályával. Az időszakos rendezvénysorozatba az idén is bekapcsolódik
szinte minden városi intézmény, zenei
és egyéb különleges kulturális programokat kínálva a látogatóknak.

2019. november 15–17.
Egy irodalmi esemény, amely az elmúlt
18 év alatt a város emblematikus rendezvényévé vált, a könyv és az olvasás
valódi ünnepe. Remek koncertekkel,
könyvbemutatókkal, beszélgetésekkel,
gyerekprogramokkal, könyvvásárral, és
a nagy népszerűségnek örvendő drámaversennyel hívjuk és várjuk az érdeklődőket a legfiatalabbtól a legidősebb
korosztályig!

Advent Győrben
2019. november 29. – december 23.
November 29-én felgyúlnak a győri
belváros ünnepi fényei, és ezzel kezdetét veszi az Advent Győrben programsorozat, Közép-Európa egyik legszebb karácsonyi vására, amely mára az

Az adventi időszak azonban még mindig
nem jelenti a programok végét, a győri
belváros ezt követően sem ürül ki: az
óév elbúcsúztatására a Szilveszteri
Városi Vigasságok keretében december utolsó napján zenei programokkal,
szabadtéri szórakozással és tűzijátékkal
szórakoztatják a közönséget.

sport

azonos a hegycsúcson vagy a gerincen érzékelhető idővel. A Börzsöny például híres a szeles, hideg csúcsairól,
ahogy Kékestetőn vagy Írottkőn is lehet
hó olyankor, amikor lent száraz a talaj.
A falubeli állapotok tehát ne tévesszenek meg, 10 fokos hőmérséklet-különbségbe minden további nélkül belefuthatunk, ezért indulás előtt jó ötlet lehet
ránézni az egyre több helyre telepített
webkamerák élőképére.

Praktikák a lábujjunktól
a fejünk búbjáig

Nincs rossz idő
– csak rossz felszerelés
Annak, aki hidegebb időben is kimerészkedik az erdőbe, számos különleges
élményben lesz része. De mit vegyünk fel, mit vigyünk magunkkal, és mire figyeljünk?
Vajon lehet-e komfortosan túrázni a hideg évszakban? A válasz egyértelműen igen,
ha szem előtt tartjuk: nincs rossz idő, csak rossz felszerelés.

H

iába hangzott el már ezerszer, szögezzük le ismét: a hideg évszakban tényleg nagyon fontos a réteges öltözködés. Persze nem mindegy,
milyen rétegeket aggatunk magunkra,
azt milyen sorrendben tesszük, és az sem
mellékes, mi kerül a hátizsákunkba.

Pamutot ne!
Alapvető, hogy pamut ruházatot nem
szerencsés aktív mozgás közben viselni;
helyette sokkal jobban járunk, ha a szintetikus, izzadságelvezető rétegeket és
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a merinói gyapjút kombináljuk. Felső
rétegként pedig az időjárástól függően
válogathatunk a pehelydzseki, pehelymellény, esőkabát, softshellkabát vagy
éppen a hővisszaverő dzsekik között.

történik, ha már a parkolóban állva ömlik
rólunk a víz? Gyorsan és könnyen megfázunk, arról nem beszélve, hogy a komfortérzetünknek sem tesz jót, ha tacsakosan indulunk.

Ne öltözz túl!

Hőmérséklet – ne hagyd
magad becsapni!

Újabb fontos alapvetés: akkor választottuk meg jól az öltözékünket, ha a túra
megkezdésekor pár percig még bizony
fázunk. Ez teljesen normális, mondhatni csak így szabad elindulni. Mert mi

Azt is szem előtt kell tartani, hogy középés magashegységekben mindenképpen, de még a dombjainkon is gyakran előfordul, hogy a lenti, az indulásnál
észlelt hőmérséklet és időjárás nem

A hővisszaverő (Omni- Heat) kabátok valóban melegebben tartják az
embert, viszont nagyon intenzív mozgáshoz nem ideálisak, mert nem szellőznek jól. Kiránduláshoz ugyanakkor
választhatunk Omni-Heat cipőket is,
mivel a legtöbb ember bajlódik a lábfázással, amire tényleg megoldást jelenthet a kis helyen jobban érvényesülő
önfűtő technológia. Fontos továbbá,
hogy bakancsunknak legyen minél vastagabb talpa, alulról ugyanis gyorsan és
könnyen fel lehet fázni. Ezenkívül a zoknikkal is lehet trükközni: van, aki a két
rétegre esküszik – ezek egyike legyen
varrás nélküli szintetikus zokni, a másik
pedig gyapjú, pl. SmartWool. Ha van
bevált sízoknink, teszteljük először egy
rövidebb téli sétán, ha pedig működik,
mehetünk benne kirándulni is.
Ha számíthatunk hóra vagy jégre,
vigyünk magunkkal szilikon, cipőre
szerelhető csúszásgátlót vagy fémszegecsekkel tűzdelt, a cipő talpára
felhúzható, szintén gumiból készült
„hágóvasat”. Pár ezer forint, kis helyen
elfér, és nagyon hasznos!

Kesz t yűt még enyhébb időben is
vigyünk magunkkal: egy szeles csúcson nagyban növeli a komfortérzetet,
és nem foglal sok helyet. Próbáljuk ki
a vékony futókesztyűket, nagy hidegben pedig válasszunk egyujjas típust,
hogy az ujjaink egymást melegíthessék. Téli hidegben vagy erős szélben
vigyünk magunkkal instant, törésre aktiválódó melegítőpárnácskát, amelyet
a kesztyűnkbe helyezhetünk. És végezetül: a csősál szintén kötelező, ráadásul igen univerzális felszerelés őszi-téli
túrákhoz, hiszen védhetjük vele a nyakunkat, az arcunkat vagy a fejünket is,
mikor mire van szükség. A vékony alapváltozat mellett télen érdemes lehet
a merinói verziót választani, amely tényleg melegen tart.

Esős napokra
Amennyiben csapadékra kell készülni,
legyen nálunk esőnadrág, ha pedig
nagy sárral vagy hóval lesz dolgunk,
szerelkezzünk fel kamáslival. Utóbbi
megakadályozza, hogy felülről bármi
befolyjon a cipőnkbe, és egy mozdulattal lecsatolhatjuk, így megszabadulunk
a ránk ragadt piszoktól.
TIPP: kamáslivásárlásra vigyük el magunkkal azt a túracipőt, bakancsot, amelyikkel
használni fogjuk! Ne feledkezzünk meg
a hátizsákot védő, külön is megvásárolható vízálló borításról se, mert hiába maradunk mi magunk szárazak, ha a hátunkon
cipelt teljes felszerelésünk elázik.

Legyen a túrazsákban!
Térképkérdés és tévhitek
a „lélekmelegítőkről”
Bár valamiért a magyar túrák gyakori
velejárója a pálinka, keményebb hidegben az alkohol nem melegít, ellenkezőleg, hűti a létfontosságú szerveinket.
Ezért a kulacsba vagy termoszba lehetőleg se alkohol, se koffein ne kerüljön:
a vízhajtó hatás nem előnyös kirándulás
közben, mivel egyrészt dehidratál, másrészt öltözködésre kényszerít. A meleg
tea azonban nagyon jól tud esni, főzzünk tehát inkább gyógynövényes,
Rooibos vagy gyümölcsteát, hiszen
ezek nem tartalmaznak koffeint.
A hidegben készüljünk elég ennivalóval, ezek azonban egy-egy zsömle mellett inkább olajos magvak, banán, aszalt
gyümölcsök legyenek.
A GPS szintén hasznos társ lehet, főleg
az óránkba beépítve, ettől függetlenül
azonban mindig legyen nálunk papír
térkép, vízálló tokban. A magyar dombokon is elég gyakori jelenség, hogy
elvész a térerő és a GPS-jel is: a Mátra
és a Pilis sűrűn járt részein például számos helyen nincs lefedettség.
Végezetül, mivel az erdőben sokkal
hamarabb sötétedik, a feltöltött fejlámpa
kötelező felszerelés, ahogy power banket is jó ötlet lehet magunkkal vinni –
ezeket szintén tegyük vízhatlan tokba.

Támogatja az immun- és idegrendszerünk működését, segíti a sebgyógyulást
és jótékonyan hat az anyagcserére.
Ezt tudja a C-vitamin.

Szent-Györgyi
Albert C-vitamin
pezsgőtabletta
(20 db)

1359 Ft/db
vagy 1 MP beváltásával

1259 Ft/db
Szent-Györgyi
Albert 500
és 1000 Mg C-vitamin
(20 db) Hosszan tartó hatású
C-vitamint és csipkebogyó-kivonatot
tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta.

959 Ft/db és 1039 Ft/db,
vagy 1 MP beváltásával

859 Ft/db és 939 Ft/db
Figyelmeztetés: az étrend-kiegészítő fogyasztása
nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos,
vegyes étrendet és az egészséges életmódot! A napi
ajánlott mennyiséget ne lépje túl! A készítményt
tartsa gyermekektől elzárva! Forgalmazza: Goodwill
Pharma Kft. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.
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Ezerarcú sütőtök
A lombhullató ősszel elérkezik a várva várt sütőtökszezon is, mi
pedig kísérletezésre buzdítunk és megmutatjuk, mennyi
különlegesség készíthető ebből a színes, tápláló zöldségből.

Sütőtökcsatni birsalmával
Hozzávalók (4 db 350 ml-es üvegnyi
mennyiséghez):
• 1 kg sütőtök
• 50 dkg birsalma
• 1 fej hagyma
• 1 rúd fahéj
• 2 teáskanál koriandermag
• 3 teáskanál fekete mustármag
• 5 db fekete kardamom, héja
megtörve
• friss gyömbér
• 3 gerezd fokhagyma
• 2 db csilipaprika
• 25 dkg cukor
• 1 evőkanál tengeri só
• 60 ml fehérborecet
A sütőtököt és a birsalmát megtisztítjuk,
1 × 1 cm-es kockákra vágjuk. A gyömbért, a fokhagymát és a kimagozott csilit mozsárba tesszük, és krémes pasztát törünk belőlük. A fahéjat, koriandert,
mustármagot és kardamomot száraz
serpenyőben kipattogtatjuk, hozzáadjuk a felcsíkozott hagymát, 2 percen át
pirítjuk, végül a pasztával további 2 percig. Hozzáadjuk a tököt, a birsalmát, 2 dl
vizet, a cukrot és a sót, átkeverjük és
fedő alatt puhára főzzük. Ha a víz elpárolog, pótoljuk. Öt perccel a főzés vége
előtt adjuk hozzá az ecetet. Az elkészült
csatnit merjük tiszta üvegekbe, és fejre
állítva hűtsük ki.

Sült Hokkaido-tökleves kókusztejjel
Hozzávalók:
• 1,5 kg Hokkaido tök
• 200 ml kókusztej
• 1 fej hagyma
• 1 l alaplé
• 50 g tökmag
• 20 ml tökmagolaj (pirított
tökmagból)
• 2 evőkanál olívaolaj
• tengeri só
1
• 
/2 teáskanál őrölt fehér bors
1
• 
/8 szerecsendió

Cikkekre vág juk a tököt és
40–50 perc alatt, 200 fokos
sütőben megsütjük. Hagyjuk
langyosra hűlni és tálba kanalazzuk. A felaprított hagymát
forró olívaolajon megpároljuk,
hozzáadjuk a tököt, átforgatjuk.
Felöntjük az alaplével, öt percig gyöngyöztetjük, majd botmixerrel pürésítjük. Sóval, fehér

borssal, frissen reszelt szerecsendióval fűszerezzük, hozzákeverünk 150 ml kókusztejet, forralunk rajta még egyet.
A tökmagot száraz serpenyőben
kipattogtatjuk, tálalásnál megcsurgatjuk a levest a maradék
kókusztej jel és a tökmagolajjal, majd megszórjuk a ropogós
tökmagokkal.
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Meglepően
jó ajánlat

Őszi csokis keksz
Hozzávalók (16 darabhoz):
• 22 dkg liszt
• 1 teáskanál tengeri só
• 1 teáskanál sütőpor
• 12,5 dkg puha vaj
• 12 dkg sütőtökpüré
• 12 dkg barna cukor
• 1 tojás
• 1 teáskanál őrölt gyömbér
• 20 dkg étcsokoládé

Minden hatodik csésze kávéra
vendégünk vagy!

Próbáld ki minőségi kávéinkat!

A lisztet a sóval, a gyömbérrel és a sütőporral összekeverjük. A cukrot és a vajat kihabosítjuk, hozzáadjuk a tojást, végül a tökpürét
is belekeverjük. A lisztkeveréket kanalanként belekevertetjük a géppel. Az étcsokit
egy recés késsel apró darabokra vágjuk és
a tésztába keverjük. Lefedve, 3 órát pihentetjük a hűtőben. 190 fokra melegítjük a sütőt,
egy sütőlapot sütőpapírral bélelünk ki és
fagylaltoskanállal golyókat merünk a tésztából, majd a kezünkkel szabályosra formázzuk
és 3 cm-es távolságban a sütőlapra ültetjük.
Az előmelegített sütőben kb. 15 perc alatt
sülnek meg a sütik; amikor a szélük aranybarna színű, rácson hűtsük.

A promóció 2019.10.01. és 2019.11.30. között, az összes forró italra (gépi és főzött egyaránt) érvényes. A kép csak illusztráció.
Az akciókban részvevő töltőállomások listáját megtalálod a mol.hu/hu/autozzon-velunk/aktualis-akciok weboldalon.

Sült tök zsályás polentával
Hozzávalók:
• 1 kg sütőtök
• 20 dkg olajban eltett, aszalt paradicsom
• 12 levél friss zsálya
• tengeri só
• fekete bors
A polentához:
• 7,5 dl víz
• 25 dkg kukoricadara
• 2 teáskanál só
• 3 dkg vaj
A polentához vizet forralunk a sóval, majd
vékony sugárban hozzáöntjük a darát, végig
habverővel keverjük. Amikor besűrűsödik,
bugyogni kezd, levesszük a tűzről és hozzákeverjük a vajat. Egy lapos, kiolajozott
üvegedénybe simítjuk, hűtőben dermesztjük három órát. A sütőtököt 2 cm-es csíkokra
vágjuk, azokat sütőedénybe rendezzük.
A kihűlt polentát 5 × 1 cm-es hasábokra vágjuk
és a tök mellé fektetjük. Meglocsoljuk a paradicsom olajával, borsozzuk és rájuk fektetjük
a beolajozott zsályaleveleket. 180 fokos sütőben 50 percen át sütjük, az utolsó 10 percben
a behelyezett aszalt paradicsomokkal együtt.
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Hazai „elsők”
DIVAT BAN ÉS SP ORT BA N IS A Z ÉLRE TÖRÜNK

6/1

MOL-hírek

2019. július 12.
2020. január 31.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Novemberben újra Fashion Week
A divat és a technológia kapcsolata
is a fókuszban
Új helyszínekkel, a hazai és nemzetközi szakma illusztrisaival
és számos divattal kapcsolatos programmal érkezik a Budapest
Central European Fashion Week, a 2020-as tavasz-nyári kollekciókat bemutató divathét. A régió egyik meghatározó divateseménye idén több helyszínen zajlik: november 8-án a belvárosi Tesla Event – Kultban, november 9–10. között a Bálnában.
A bemutatók előtt egy nappal, 7-én debütál a MOL-támogatott
Budapest Fashion & Tech Summit a MOME Master campusán, ahol szakmájuk legjobbjai tartanak előadásokat a divat és
a technológia kapcsolatáról. A szervezők célja, hogy Budapest
aktívabban bekapcsolódjon a nemzetközi divatiparba, és felkerüljön a fenntartható divatvárosok palettájára.

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÚJ SZERZEMÉNYEI A VÁRKERT BAZÁRBAN
VÁKERT BAZÁR | TESTŐRPALOTA | 1013 BUDAPEST, Ybl Miklós tér 2.

Indul a Rally Hungary!
Nyíregyházán is győzelemre tör a MOL Racing Team

SZENTIRMAI-JOLY Zsuzsanna – CSIZMADIA Zsolt: Asztali lámpa | 2016

Katinka vegyesben verhetetlen

November második hétvégéjén veszi kezdetét a régóta várt hazai rali-Európa-bajnoki (ERC) forduló, a Rally
Hungary, amelyen hatalmas küzdelemre van kilátás.
Szabadedzéssel, kvalifikációval, szuperspeciál szakasszal
és rajtceremóniával indul a futam, majd a versenyhétvége
a Zemplénben és a Tokaji borvidéken folytatódik, végül
pedig a nyíregyházai belvárosi gyorsasági szakasszal zárul.
A MOL Racing Team színeiben versenyző Herczig Norbert
– Ferencz Ramón páros nagy erőkkel készül a nyíregyházi versenyre, melyen a MOL Racing Fuel Hi5 verseny
üzemanyagával fogják megtankolni a Volkswagen Polo GTI
R5-ös versenyautójukat.

Fölényes győzelem a budapesti világkupán
Magyar éremesőt hozott az október elejei budapesti úszóvilágkupa. A mezőnyből ezúttal is kiemelkedett a MOLtámogatott Hosszú Katinka, aki a 400 vegyesen aratott
fölényes győzelme után 200 vegyesen is alaposan elverte
versenyzőtársait a Duna Arénában. Hosszú a harmadik legjobb rajtot vette, majd azonnal az élre állt. 50-nél Cusinato
érte el elsőként a falat, szorosan a nyomában Jakabos
Zsuzsannával. Háton, ahogyan azt várni lehetett, Hosszú
lefaragta a hátrányát, majd a harmadik 50 méteren, mellen növelte is az előnyét. A gyors után Hosszú elsőként,
Jakabos harmadikként csapott célba, a negyedik helyen
Sebestyén Dalma végzett. A magyar csapat összesen
kilenc érmet szerzett a hazai világkupán.
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TÁRLATVEZETÉSEK
2019. november 9., 15 óra
2019. november 21., 17 óra
2019. november 23., 15 óra

varkertbazar.hu

kultúra

Télköszöntő ellazulás

Rubens, Van Dyck és
a flamand festészet fénykora
Szépművészeti Múzeum, Budapest
október 30-tól

Változatos programokat ajánlunk zimankó idejére, hogy
a kikapcsolódás valóban tartalmasan teljen.

Ezúttal a flamand festőiskola remekeit csodálhatjuk meg
a Szépművészeti Múzeumtól megszokott minőségű nagyszabású tárlaton. A kiállítás alapját a múzeum gazdag flamand anyaga szolgáltatja, ehhez kölcsönöztek műtárgyakat mintegy félszáz nagy gyűjteményből, köztük az
Ermitázsból, a Pradóból, valamint a washingtoni National
Gallery of Artból és a londoni The National Galleryből.
Összesen mintegy százhúsz remekművet láthatunk, köztük harminc Rubens- és több mint tíz Van Dyck-festményt.
A tárlat egyik fénypontja a barokk flamand festőfejedelem, Rubens egyik mesterműve, A jóslat kinyilatkoztatása,
amely mellett a festmény alapján arany- és ezüstszálakkal szőtt különleges kárpitot is megcsodálhatjuk.

Scorpions-koncert
Papp László Budapest Sportaréna
november 18. 20.00

Deep Purple koncert

Andrea Bocelli koncert

Papp László Budapest Sportaréna
december 9., 20.00

Papp László Budapest Sportaréna
november 16. és 17., 19.00

A zenekar a Guinness-rekordok könyvébe a világ leghangosabb bandájaként került be, de turnéikkal is
kemény tempót diktálnak: néhány évet leszámítva
a 70-es évektől folyamatosan úton vannak. Legutóbbi
albumuk, az Infinite 2017-ben jelent meg, a koncerten
ebből, és a klasszikus Deep Purple számokból hallhatnak majd válogatást a rajongók.

A világhírű tenor legújabb, Sì című albumának magával ragadó dallamai újra felcsendülnek Budapesten,
várhatóan ismét meghitt hangulatot varázsolva a több
ezer fős Arénába. Bocelli, akit méltán neveznek a világ
legkedveltebb operaénekesének, műsorában operarészleteket és népszerű popalbumainak dalait felváltva
énekli majd el a közönségnek.

Az 1965 óta, vagyis közel 55 éve működő
együttes november közepén a budapesti Aréna színpadán is tiszteletét teszi.
Klaus Meine és társai több mint 100 millió eladott lemezzel büszkélkednek, és
máris felkerültek a legsikeresebb európai zenekarok listájára. Jelenlegi turnéjukkal, amely a Crazy World Tour nevet
viseli, két éve járják a világot, és korukat meghazudtoló lendülettel játsszák az
olyan közönségkedvenc slágereiket, mint
a Wind of Change vagy a Big City Nights.

Kőhalmi Zoltán

A férfi, aki megölte a férfit,
aki megölt egy férfit
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Mobil – EtŰdök egy témára

Helikon Kiadó

Pécsi Nemzeti Színház, Kamaraszínház
Bemutató: november 29., 19.00

Egy antiszociális nyomozó, gyermekkori traumák, társadalomkritika és hullahegyek. Mindez egyszerre nyomasztóan és viccesen tálalva – így lehetne összefoglalni Kőhalmi Zoltán első regényét, a skandináv
krimiparódiát, melyben a szerző a műfaj minden jellemző alkatrészét bevonja a történetbe, és azokat hátborzongatóan mulatságos módon tálalja. Kőhalmi nagyszerű stílusbravúrt hajt végre és bebizonyítja, hogy
norvég krimiíróként is felejthetetlen.

Egy előadás a mindennapjainkat behálózó mobiltelefon
által okozott generációs és kulturális ütközőpontokról.
A darab az okoseszközök térhódítását és az emberi élet
ritmusába való beleszólását veszi górcső alá. Hogyan
alakítja személyes kapcsolatainkat a mobil mint mindenható és mindent tudó eszköz? A humoros helyzetek és groteszk nagyjelenetek alatt ne csodálkozzunk
rajta, ha önmagunkra, esetleg családtagjainkra, barátainkra vagy egy-egy klasszikus drámai hősre ismerünk.
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életmód

Karácsony?
Készülj már most!
Karácsonyi készülődés. Imádod vagy kiráz tőle a hideg, így is, úgy is a részese leszel.
Ha követed a professzionális karácsonyozókat, egész nyugisan megúszhatod.
Íme, pár tipp novemberre, hogy az ünnep stresszmentes lehessen.

Hajts rá
a Fekete Péntekre!

Készíts költségvetést!
Sok feszült pillanatot spórolhatunk meg,
ha előre tisztázzuk magunkkal és egymással is, mennyit szánunk az ünnepekre. Hogy miket érdemes sorra venni
és „beárazni”? Ünnepi dekoráció, ételital, ajándék a családnak, ajándék a
barátoknak, figyelmesség a kollégáknak, költségek, ha elutaznánk…

Ez egy olyan pont, amely összefüggésben van a listázással. Amit, ha jól csináltál, már csak elő kell húznod a megfelelőt, és az elektronikai eszközök vásárlását
e napok – november 22. és 29. – valamelyikén teljes nyugalomban megejtheted.

Ellenőrizd a díszeket!

Juss egy kis
extrajövedelemhez!
Ha valamikor, az év legköltekezősebb
hónapjában minden pluszforint jól jön. Így
még novemberben érdemes átnézni a
szekrényeket, és megpróbálni túladni a jó
állapotú, de már rég nem használt ruhákon,
tárgyakon online fórumok révén vagy akár
garázsvásárt szervezve. Amit sikerül eladni,
tiszta haszon, ami megmarad, abból pedig
többféle adománycsomag is összeállhat.

legyen otthon, míg vaníliás cukorból egy
darab se, hogy idén tényleg legyen már
egy rendes fenyőtalp és normális karácsonyi playlist szentestére.

Listázz! Mindent

Novemberi akciózók

Igen, a profiknak van egy (vagy több) listájuk. Segítségükkel elkerülheted, hogy az
unokaöcsinek két ajándékot vegyetek (a
húgának meg egyet sem), hogy vajból tíz

Kínából már novemberben is csak a szerencsejátékosok rendeljenek – mert az
átlagos szállítási időbe még csak beleférnénk, de a posta leterheltségéből adódóan decemberben esélytelen az időben való szállítás. De ha sietsz, most még
érdemes ránézni az Amazon napi ajánlataira és outlet kínálatára, vagy a magyar
oldalak aktuális heti ajánlataira. A nagy
könyváruházak, mint a Book24 vagy
a Libri szintén novemberben tartanak
nagy leértékeléseket – és garantálják a pontos szállítást.

Ajándé kok:
Anyu:

Apu:
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Korainak tűnhet, pedig dehogy! Hiszen
hányszor előfordult már, hogy megbeszéltétek, jövőre lecserélitek a díszeket,
beszereztek néhány új égősort, kiegészítitek a készletet valami újdonsággal. Végül mindez évről évre tolódik,
és valahogy sosem valósul meg, hiszen
mindig a fadíszítés pillanatában kaptok
a fejetekhez…

Süss és fagyassz!
Süteményt előre elkészíteni és lefagyasztani? Igen, a módszer különösen
az ilyenkor dobozszámra fogyó vajas
aprósüteményeknél működik jól. Nincs
más dolgod, mint megsütni a sütiket
(akár már a dekoráció is rájuk kerülhet),
majd várd meg, míg teljesen kihűlnek.
Utána helyezd őket zárható műanyag
zacskókba, az egyes sütisorok közé zsírpapírt téve, nehogy összeragadjanak,
végül az egészet tedd bele fagyasztóálló műanyag dobozba. Ha pedig eljött
az idő, fogyasztás előtt 3-4 órával vedd ki
a szükséges adagot, s maradjon szobahőmérsékleten, amíg kienged. Gyorsítani
ne próbáld az olvadási folyamatot!

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

(0,7 l)

– 500 Ft



A kupon 500 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. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Airwaves vagy Orbit
dobozos rágógumi
(64 g, többféle)

Arizona ice tea

Cafemio

(0,45 l, többféle)

(0,25 l, többféle)

359 Ft/db

2 db vásárlása esetén

798 Ft/l

399 Ft/db
1596 Ft/l

–150 Ft

Lindor és Lindt
szeletes csokoládék
(37 g, 38 g, 40 g, többféle)

439 Ft/db
11 865 Ft/kg, 11 553 Ft/kg,
10 975 Ft/kg



Energizer POWER AA
és AAA 16 db-os elem

–100 Ft


(0,33 l, többféle)

–100 Ft
Cerbona Sport+ szelet
(50 g, többféle)

Coca-cola
(4 x 0,25 l)

599 Ft/csomag
599 Ft/l
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Löwenbräu

EVOX téli szélvédőmosó

vagy

(0,5 l)

30 Multiponttal

4 db vásárlása esetén

Vásárolj egy 4 literes EVOX
téli szélvédőmosót és

439 Ft/db

219 Ft/db

9980 Ft/kg, 9380 Ft/kg

438 Ft/l

499 Ft/db

50% kedvezménnyel
tiéd lehet egy 2 literes
EVOX téli szélvédőmosó!

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal két 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. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Cappy őszibarack
és narancs



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

A kupon 150 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható 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. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.

2 db fahéjas
cappuccino

1699 Ft/db

PP

FINLANDIA
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

A

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

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. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.

Domino Fix Extra
Quick Sim-kártya

–150 Ft

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

A kupon 150 Ft kedvezményre jogosít a termékek aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal két 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. 11. 01–30., illetve a készlet erejéig.

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

2019. NOVEMBER

33

példakép

Közösségépítés webtévével
Általános iskolás diákok az operatőrök, műsorvezetők és vágók
a Control Stúdió szakemberei által létrehozott dunaszekcsői
webtévénél, ahol a közös munkának hála a gyerekek megtanulnak
együttműködni, és fejlődnek szociális készségeik is.

F

elpezsdült az élet a Mohács közelében fekvő
Dunaszekcsőn. A községben rendezett programokon gyerekek jelennek meg kamerával, mikrofonnal, és már készül is a webtévé következő műsora. A havi
adásokat interneten teszik közzé, de ezt megelőzően offline premiereket is tartanak, ahol véleményezni lehet
a műsorokat, és ötletekkel segíteni a gyerekek munkáját.
„Ha a gyerekekkel történik valami a faluban, arra mindenki
kíváncsi” – mondja Rumann Gábor, a Control Stúdió szakembere, a webtévé alapítója. „A közös alkotással erősíteni
tudjuk a közösség identitását, és elősegíthetjük a korosztályok közötti online és offline kommunikációt.”
És mit tanulnak a gyerekek a műsorkészítés során?
„A közös alkotásnál elengedhetetlen az együttműködés:
ha valakinek van egy ötlete, ahhoz lehet, hogy hozzá kell
kapcsolni egy másikat, amitől még jobb lesz a végeredmény. Fontos az is, hogy a fiatalok ne sértődjenek meg, ha
valamiben nem értenek egyet.” A MOL Alapítvány a webtévé hátterét biztosítja, és abban is segít, hogy szélesebb közönséghez juthassanak el a filmek és a műsorok.
A Control Stúdió tervei közt szerepel, hogy a környező
településeken is forgassanak a jövőben, és tévéstúdiókba
is terveznek látogatásokat a gyerekekkel, ahol megnézhetik, hogyan működik „nagyban” a műsorkészítés.
A diákok fejlődése látványos, és büszkeségre is
bőven van okuk. A tavalyi médiatáborban készített
filmjük Brazíliában egy diákfilmfesztiválon például
első lett. „A program legfontosabb eleme, hogy
a gyerekek megtanuljanak önállóan gondolkozni, a gondolataikat képekké formálni és így
egy összefüggő történetet létrehozni. Ha ezt
sikerül elérnünk, akkor nyert ügyünk van.”

ADJ LENDÜLETET
HELYI KÖZÖSSÉGEDNEK!
HELYI ÉRTÉK PROGRAM
Ha azért dolgozol, hogy jobb legyen a világ körülötted,
ha fontos számodra a helyi problémák kezelése,
ha a közösség építése prioritás számodra,
pályázz Te is szervezeteddel a MOL ALAPÍTVÁNY támogatására!

Rumann Gábor
——
• A Control Stúdió Filmegyesület Webtévé
programjának ötletgazdája, vezetője.
• A Dunaszekcsői Webtévé működését
a MOL Alapítvány támogatja.
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A pályázatok benyújtási határideje: 2019. december 15.

www.molalapitvany.hu

KEZDŐDJÖN A
KALAND!

GRANDLAND X
NÉMET MINŐSÉG. MINDANNYIUNKNAK.
• 360 fokos tolatókamera
• Intelligrip tapadásoptimalizálás
• Hát- és gerincbarát AGR ülések*

* A felsorolt kiegészítők opcionális felszereltségek. Az Opel AGR üléseit egy független német ergonómiai
kiválósági központ, az AGR szakértői tüntették ki minőségi tanúsítvánnyal. Ezt a tanúsítványt különböző
orvosi szakterületek képviselőiből álló tesztelő bizottság állítja ki a minőség elismeréseként.
A WLTP mérési ciklus szerint az Opel Grandland X kombinált fogyasztása 4,9–7,8 l/100 km, kombinált
CO2-kibocsátása: 129–177 g/km.
A megadott átlagos fogyasztási adatok kizárólag a többi gépjárműtípussal történő összehasonlítás
célját szolgálják, és eltérhetnek a tényleges fogyasztástól, amelyet többek között az opcionális
kiegészítők, az útviszonyok és vezetési stílus nagy mértékben befolyásolnak. A képen látható autó
illusztráció és opcionális kiegészítőkkel van felszerelve.

