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Kedves Olvasó!
A január mindig magával hozza az érzést, hogy 
lehetőségünk van tiszta lappal kezdeni: jobbá vagy 
éppen tudatosabbá válni, többet mozogni, gyakrab-
ban utazni, figyelmesebbnek lenni, egészsé-
gesebben élni… – és ez roppant motiváló 
érzés. Az év első lapszámával segítünk 
„beindítani a rendszert”: a nagy utazók-
nak 2020 várva várt úti céljait szedtük 
csokorba, kedvező ajánlataink és tippje-
ink a pakoláshoz lesznek hasznosak, 
míg gasztrorovatunkban az ünne-
pek alatt túltöltött gyomornak 
kínálunk enyhülést. Ha pedig 
a vágy megvan, de a hogyan 
még hiányzik, Almási Kitti pszi-
chológussal készült címlapinter-
júnk segíthet átlendülni a kez-
deti nehézségeken.

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Volkswagen ID. Space Vizzion
Vérbeli crossover, vagyis egyszerre 
SUV, egyterű és kombi is a Volkswagen 
ID-család hetedik elektromos tanulmá-
nya, amelyből jövőre érkezik a soro-
zatgyártású verzió. A 4958 mm hosszú 
jármű villanymotorja 275 lóerős, de egy 
további hajtómű is beszerelhető, így az 
autó összkerékhajtásúvá és 355 LE rend-
szerteljesítményűvé alakítható. Az alap-
változat hatótávolsága 590 km, ami-
hez a mindössze 0,24-es légellenállási 
együttható is hozzájárul. Belül elsősor-
ban a kiterjesztett valóságtechnológia 
(AR) biztosítja az információáramlást.

Audi e-tron Sportback
Az új német crossover két elektromotorja 313, illetve 335 LE 
összteljesítményre képes, utóbbi változat S üzemmóddal is 
rendelkezik – ilyenkor 8 másodpercig 408 lóerőre nő a tel-
jesítmény, 5,7 mp-re csökkentve a százas sprintet. A gyen-
gébbik modell 71, a csúcsváltozat pedig 95 kWh kapaci-
tású akkumulátort kapott, a hatótávolságuk így 347, illetve 
466 km. Friss fejlesztés továbbá a digitális mátrixfényszóró, 
amely nemcsak óriási precizitásra képes az éjszakai utak 
során, de akár projektorként is használható.

Mercedes–Maybach GLS 600
A luxusszintre emelt S-osztály után a GLS 
a Mercedes–Maybach második modellje, 
egyben újabb kísérlet a Rolls-Royce és 
a Bentley márkákkal való versengésre. 
A 4,0 literes, V8-as motor legnagyobb telje-
sítménye 550 LE, maximális forgatónyoma-
téka pedig 730 Nm – amit a 48 voltos EQ 
Boost rendszer rövid időre további 22 lóerő-
vel és 250 Nm-rel told meg, így a 2,8 tonnás 
monstrum 4,9 mp alatt gyorsul fel 100 km/h-
ra. A maximális komfort és térélmény érde-
kében a 22 colos abroncsokon futó jármű 
belső terében csak négy ülés található. 

Aston Martin DBX 
A patinás brit gyártó szó szerint új tere-
pen próbálja ki magát: a DBX az Aston 
Martin első SUV modellje, amely nem-
csak szemből viseli magán a márka 
hagyományos stílusjegyeit, de „profilból” 
nézve is kifejezetten sportos. A meghaj-
tásról a Vantage modellből ismert iker-
turbós AMG V8 erőforrás gondoskodik, 
a 4,0 literes motor 542 lóerőt és 700 Nm 
forgatónyomatékot ad le. A több mint 2,2 
tonnás SUV így 4,5 mp alatt éri el a szá-
zas tempót, végsebessége pedig 291 
km/h. A belső tér minőségi anyaghasz-
nálattal és kidolgozással ötvözi a csúcs-
technológiát, utóbbit egyebek közt 
a 12,3 colos digitális műszerfal és a 10,5 
colos középső kijelző képviseli. Az elekt-
ronikusan állítható futóműnek köszönhe-
tően a karosszéria 4,5 cm-rel megemel-
hető vagy éppen 5 cm-rel leültethető.

Luxus e-mobilitás
Prémiumkategóriás SUV-ok és elektromos crossoverek – a legújabb 
szériamodellek és tanulmányautók alapján a meghatározó autóipari 

szereplők továbbra is ezekben a szegmensekben látják a jövőt.

Ford Mustang Mach-E
A Ford megpróbálja a lehető legtöbb bőrt lehúzni kínálata leg-
jobban csengő típusnevéről, így lett az első önálló elektro-
mos modellje Mustang Mach-E. A négy különböző villanymo-
torral kapható crossover annyiban biztosan méltó a nevére, 
hogy a 459 lóerős csúcsverzió 3 mp körül éri el a 100 km/h-t. 
A másik három motor teljesítménye 259, 286, illetve 338 LE, 
a maximális hatótávolságuk 338 és 483 km közötti. Elöl 136, 
hátul 821 literes csomagtér várja az utasokat, a belső teret 
a középkonzol 15,5 colos kijelzője uralja.

Kétszer akkora hatótáv?
A BMW szakemberei szerint az 
elektromos autók hatótávolsága 
megduplázódhat a következő 
tíz évben. A gyár fejlesztései 
legfőképp az akkumulátorcellák 
energiasűrűségének 
növelésére irányulnak.

Másképp zöldülnek
A Bugatti a következő tíz 
évben nem tervezi elektromos 
modell piacra dobását. 
A luxusmárkánál úgy érzik, 
a belső égésű motornak még 
van jövője, viszont a világon 
jelenleg futó mintegy 700 
Veyron és Chiron ökológiai 
lábnyomának ellensúlyozására 
évente 4000 fát ültetnek majd 
el Franciaországban.

Elektromos Lexus
Az idén indul a Lexus 
legelső teljesen elektromos 
meghajtású szériamodelljének 
forgalmazása. Az UX kompakt 
crossover villanyhajtású 
változatában 201 lóerős 
motor dolgozik, az 54,3 kWh 
kapacitású akkumulátortelep 
pedig 400 kilométeres 
maximális hatótávolságot 
biztosít.

röviden

autós hírek
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a Skyactiv-X önmagában is 
remek fejlesztés, ráadásul egy 
roppant igényes, praktikus és 
dögös autót építettek köré.

Ajánlott olaj
MOL Dynamic Gold 
Longlife 5W-30

8999 Ft-tól*

*Kiskereskedelmi alapár,  
mely töltőállomásonként eltérhet.

Motor 2 benzines, 1 dízel

Lökettérfogat 1759–1998 cm3

Max. teljesítmény 85-132 kW/116-180 LE

Max. forgatónyomaték 213-270 Nm

Méretek 4395/1795/1540 mm

Tengelytáv 2655 mm

Csomagtartó térfogata 430-1406 liter

Legnagyobb sebesség 183–204 km/h

Gyorsulás (0–100 km/h) 8,5-10,8 s

Gyári kombinált fogyasztás 5,1-6,2 l/100 km

Alapár 7 674 900 forint

A Mazda talált egy rést az SUV-kínálatban, és rögtön egy világraszóló 
technikai csemegét illesztett bele. A CX-30 minden téren bravúr!

A japán gyártó mindig arról volt nevezetes, hogy 
mérnökei mernek másképp gondolkodni, és merő-
ben új, nemegyszer forradalmi módon közelítenek 
az autók meghajtásához. Így, amíg a legtöbb gyártó 
az elektromos, illetve hibrid hajtás tökéletesítésén 
fáradozik, a Mazda a belső égésű motort igyekszik 
fejleszteni, mégpedig úgy, hogy egyetlen remek-
műbe foglalja a benzines és a dízelerőforrások elő-
nyeit. Ez lett a Skyactiv-X, mely technológia önma-
gában is remek fejlesztés, ráadásul egy roppant 
igényes, praktikus és dögös autót építettek köré.

Minőségi törekvés
A kicsi CX-3-assal és a nagyobb CX-5-össel 
a Mazda magasra tette a lécet a manapság diva-
tos, így megkerülhetetlen SUV-kategóriában, ezért 
a közéjük érkező CX-30-assal meg kellett mutat-
niuk, hogy mindig igyekeznek a legjobbat alkotni. 
A végeredmény magáért beszél: ez a kényel-
mes és praktikus méretű crossover a nem sokkal 
előtte bemutatott 3-as széria formanyelvét hasz-
nálva magasodik kissé a hagyományos személy-
autók fölé, ám éppen csak annyira, hogy dinami-
kus karaktere kellő figyelmet kaphasson. Tervezői 
telibe találták a kurrens divatot, ez nem vitás, ráa-
dásul a CX-30 belül tágasabb, mint amit a külseje 
alapján sejtenénk. Az utastérben egyértelműen 
tetten érhető a márka prémiumszegmensbe való 
törekvése, ahol gyakorlatilag már ott is van, és ahol 

a legexkluzívabb. A felhasznált anyagok minősége 
olyan precíz összeszereléssel, ergonómiával és 
finom részletekkel találkozik, ami megkülönbözteti 
a modellt a versenytársaktól. A kényelmi, illetve az 
aktív és passzív biztonsági felszereltség természe-
tesen teljes körű, ebben a Mazdában is benne van 
minden, az autóipar mai tudása alapján elérhető 
rendszer és kütyü.

A legtisztább átmenet
Csodamotorként emlegetik a Mazda Skyactiv-X 
erőforrását, amelyet a CX-30-asban mutattak be 
a nagyvilágnak, és a működési elvét megismerve 
nem is tűnik akkora túlzásnak az állítás. A kétlite-
res lökettérfogatú, 180 lóerős, kompresszoros szer-
kezet benzint kíván, azonban a dízelekre jellemző 
öngyulladásos módon üzemel, azaz gyertyavezé-
relt, sűrítéses gyújtással dolgozik. Ennek az a jelen-
tősége, hogy így sokkal kisebb fogyasztás, ugyan-
akkor látványosan alacsonyabb CO2-kibocsátás 
érhető el, tehát valóban mindkét üzemanyagtí-
pus előnyeit ötvözi – kompromisszummentesen. 
A forradalminak kikiáltott Skyactiv-X motor mel-
lett a CX-30 kapható a márkánál már megszokott, 
szintén remek 2.0 literes, 122 lóerős benzinessel 
(Skyactiv-G), valamint az 1.8-as, 116 lovas dízellel is 
(Skyactiv-D). A kocsi alapesetben fronthajtásos, ám 
természetesen összkerékhajtással is rendelhető, 
ahogy a hatsebességes manuális váltó is cserél-
hető a szintén hatfokozatú automatára.
A Mazda az új CX-30 crossoverével tehát ismét 
úgy rendezett csendes forradalmat, hogy a jelen-
leg a világon elterjedt hagyományos, belső égésű 
hajtástechnikát csiszolta tökéletesre. Hiszen addig 
is, amíg az alternatív megoldások általánosan elter-
jednek a mindennapokban, törekedni kell a minél 
tisztább közlekedésre. Ebben pedig a Skyactiv-X 
technológia tökéletes partner.

Csendes forradalom

autóteszt
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Minden évben új élet?
Az új év kitűnő alkalom arra, hogy tiszta lappal kezdjünk. Dr. Almási Kitti 

klinikai szakpszichológussal a célok kitűzéséről, megvalósításáról, a tisztalap-
effektusról beszélgettünk, és saját 2020-as tervei is szóba kerültek.

Átléptünk a januárba, ami magával hozza, 
hogy vélhetően már az éjféli koccintásnál 
rengetegen fogadalmak sorát tették erre 
az évre. Mintha kódolva lenne, hogy az új 
évnek így kell indulnia… De miért kötjük 
dátumhoz a megújulást?
Előremutató lehet, ha bizonyos időközön-
ként összegzünk és célkitűzéseket teszünk. 
Ez az időpont nem mindenkinek az év vége, 
van, akinél a születésnap vagy más komoly 
évforduló (cégalapítás, házassági évforduló) 
ad alkalmat az újragondolásra. Az évkezdés 
amolyan univerzális pont, ott él az emberek-
ben, hogy az új év új dolgokat hoz. Amikor pél-
dául valaki nagyon rossz időszakon van túl, 
akkor egyfajta megváltást vár a következő 
évtől. Reménykedünk abban – és ez a kiszá-
míthatóságba vetett hitünket is jelenti –, hogy 
talán csak az elmúlt időszak hozta a negatív 
szériát, talán csak az előző évet átkozták el. 
Ez az évkezdés egyik „természetfeletti” vetü-
lete. A praktikus része pedig, hogy előbb vagy 
utóbb rá kell néznünk, hova is akartunk eljutni, 
eljutottunk-e odáig, megveregettük-e a vállun-
kat a célok elérésekor, és innen hogyan tovább.

A továbblépés igazából tiszta lappal kezdést 
jelent?
A legtöbben úgy vannak vele, hogy ha valamibe 
bekerült egy kis piszok, az már úgysem lehet az 
igazi. Mint a klasszikus fogyókúrás történet: ha 
becsúszott egy süti, akkor már késő este is ehe-
tek, és majd jövő héttől megint tiszta lappal kez-
dem. A piszok- vagy foltmentesség érzése a per-
fekcionizmusról is szól: csak úgy lehet valami jó, 
ha tökéletes. Ezért is jellemző, hogy ha ebben 

az évben nem sikerült valami, abba könnyebben 
belenyugszunk, de jövőre persze összeszedjük 
majd magunkat, és minden máshogy lesz.

Vagyis nem kijavítani szeretnénk valamit, 
hanem inkább újrakezdeni?
Ezzel a hozzáállással az élet majdnem min-
den területén találkozom. Régebben az embe-
rek mindenféle szempontból jobban kötőd-
tek: nemcsak a párkapcsolatokban nem volt 
ennyi szakítás vagy válás (amiről persze vegyes 
a véleményem, mert egy fenntartott házasság 
nem mindig jelent boldogságot), de munkahe-
lyeken is évtizedeket töltöttek el az emberek 
és a tárgyakhoz is sokkal jobban ragaszkodtak. 
Most a lecserélés kultúrájában élünk: ha valami 
nem jó, kidobjuk, veszünk egy jobbat. Ebben 
benne van a lustaság, a megúszás, a tökéletes-
ség illúziója, és leginkább a hibáink elfogadá-
sának hiánya. Hiszen sajnos a tárgyaké mellett 
a saját tökéletlenségeinket sem fogadjuk el.

Ha ez így van, az folyamatos elégedetlen-
séghez vezethet önmagunkkal szemben. 
Ezt hogyan kerülhetjük el?
Ha a reális és az ideális én közötti távolság 
megugorhatatlan, annak általában nem lesz jó 
vége. Minden olyan célkitűzés, ami elérhetetle-
nül távol áll a reális helyzetünktől, frusztrációt 
és ezáltal szorongást okoz. Amikor olyan célki-
tűzéseket fogalmazunk meg év elején, amelyek 
teljesíthetetlenek egy év alatt, az a tanult tehe-
tetlenség irányába sodorhat minket: „megpró-
báltam, nem sikerült” – vonjuk le a következ-
tetést ilyenkor, és egy idő után eljutunk odáig, 
hogy „minek próbálkozzak, nekem úgysem 
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Dr. Almási Kitti
Az országszerte ismert klini-
kai szakpszichológus fő terá-
piás területei közé tartozik 
a párkapcsolati és szorongá-
sos zavarok kezelése, a kognitív 
viselkedésterápiás, illetve a csa-
lád- és párterápiás módszert 
alkalmazza a legszívesebben. 
Rendszeresen tart előadásokat: 
a Nyitott Akadémia állandó elő-
adója, de egyetemek szakmai 
napján, alapítványok képzésén 
is fellép. Több sikerkönyv szer-
zője, jelenleg a Ki vagy te? – 
Az elvárások szorításában című 
könyvén dolgozik.

címlapsztori
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sikerül semmi”. Pedig sokszor csak arról van 
szó, hogy türelmetlenek vagyunk. Lehet, hogy 
valaki 30 kilót szeretne fogyni, de ez nem reá-
lis egy év alatt. „Elégedett lennél, ha 15 kiló-
val kevesebb lennél az év végén?” – szoktam 
ilyenkor feltenni a kérdést. Hiszen ha reális célt 
választ az ember, ezáltal pedig sikereket ér el, 
akár a 30 kilóig is eljuthat. A sikerélménytől 
ugyanis könnyebben megtáltosodunk.

Nálad mi számít sikernek? Mire vagy a leg-
büszkébb a 2019-es évre visszatekintve?
Persze az jutott először eszembe, ami nem jött 
össze… Be kellett volna fejeznem a könyvemet, 
és ez átcsúszott jövő évre, ami egy kicsit bosz-
szant. Viszont ehhez kapcsolódik a másik oldal 
is: az elmúlt két évben sikerült meglépnem, 
hogy nem a munkához igazítottam a magán-
életet, hanem fordítva, ami egy óriási dolog, és 
nagyon örülök, hogy eljutottam idáig. Az elő-
adásoknál is meghúztam egy határt: évadon-
ként 35, vagyis egy évben 70 előadás. Ezt nagy-
jából sikerült tartanom, ami egyben azt is jelenti, 
hogy meg kellett tanulnom nemet mondani.

Ennek fényében milyen célokat tűztél ki 
2020-ra?
Én állandóan a sporttal küzdök. Az év végi 
összegzésnél kiderült, hogy idén már több 

hónap is volt, amikor az ezzel kapcsolatos 
törekvéseimnek meglátszott az eredménye. 
Elhatároztam, hogy egy héten legalább három-
szor, akár csak 20 perceket, de sportolok, ami 
egy teljesen reális célkitűzésnek ígérkezett, 
mégsem működött, mert a fókusz általában 
áthelyeződött a családra és az előadásokra. 
A lányaim kamaszok, nincs már sokáig esélyem 
a közelükben lenni, ezért a közös programok 
mindig prioritást élveznek. A szakma viszont 
még mindig előrébb került, mint a sport, így 
jövőre megpróbálok még többet tenni azért, 
hogy a mozgás is jobban a fókuszban legyen.

Elvárások szorításában címmel tartasz előadá-
sokat, és ez lesz az új könyved témája is. Újévi 
terveink egy része is külső elvárásból születik?
A gerjesztett vágyak erősen jelen vannak 
az életünkben és a döntéseinkben: a státusz-
szimbólumokhoz (autóhoz, házhoz, telefonhoz) 
és a testképünkhöz kapcsolódó céljaink zöme 
a másoknak való megfelelés kényszeréből 
fakad – hogy olyanok legyünk, amilyennek látni 
akarnak minket. Egy rossz cél felülírása pedig 
sokszor abból a belátásból indul ki, hogy ezt 
igazából nem is én akartam. Ha valaki olyan cél-
kitűzést fogalmaz meg, amelyben nem mások 
hangja az erősebb, hanem a sajátja, az igazán 
felszabadító tud lenni.

Magazinunk sokat foglalkozik az utazással, 
így adja magát a kérdés: az ilyen jellegű ter-
vezésben mekkora szerepet játszik a külső 
nyomás?
Ha például a szülőket vesszük, ők sokszor 
a gyerekeket próbálják lenyűgözni, vagy nem 
szeretnének lemaradni a barátoktól, és ezek 
alapján választanak úti célokat. Pedig az utazás 
terén is fontos, hogy a saját mozgásterünkben 
gondolkozzunk. Ha többhavi izzadságos plusz-
munka, feszültség, veszekedés kapcsolódik 
egy utazáshoz, akkor nem biztos, hogy mindez 
megéri. Ilyenkor érdemes hátralépni egyet, 
és megnézni, hogy mi a realitás. Fantasztikus 
helyek vannak szerte a világban, de egy bizo-
nyos szinten túl az utazás nem hoz akkora 
különbségeket: nem leszel attól boldogabb és 
romantikusabb, hogy egy több ezer kilométerre 
fekvő tengerparton pihensz – vannak köze-
lebbi tengerpartok is, ahol hasonló élményeket 
élhetsz át. Ha jóban vagy magaddal, jól vagytok 
a pároddal, harmóniában a családoddal, majd-
nem mindegy, hol pihentek. Ha otthon kiültök 
a teraszra, isztok egy finom limonádét és órá-
kig beszélgettek, ahhoz képest nem fog sokkal 
többet adni lelkileg, ha egy egzotikus helyen, 
a kezetekben koktéllal sétáltok be az óceánba. 
Többek közt ezért sem érdemes túl magasra 
tenni a lécet.

Ha a pszichológia oldaláról fogjuk meg, 
hogyan lehet jól utazni vagy utazást 
tervezni?
A bizonyos időközönként beiktatott pihenés 
nagyon fontos. Ideális esetben legalább két-
havonta érdemes pár napot szánni a kikap-
csolódásra – ehhez persze nem kell feltétlenül 
elutazni, de sokkal jobban töltődik az ember, ha 
kiszakad a megszokott környezetéből. Jó mód-
szer a tervezgetésre, ha behúzzuk előre, hogy 
legyen tavasszal pár nap, nyáron és ősszel egy-
egy hét pihenés, és év végére is maradjon sza-
badságunk. Majd, amikor már kezdjük megis-
merni a saját ritmusunkat, akkor érdemes úgy 
szétosztani a szabadnapjainkat, hogy belátható 
időn belül mindig legyen mire várni, és marad-
jon idő a kikapcsolódásra.

Neked mi van a bakancslistádon, hova utaz-
nál szívesen 2020-ban?
Nagyon szeretek az Egyesült Államokban lenni, 
remélem, idén is lesz rá alkalmam akár egy-
két kurzus erejéig. A hivatásomat, a felfogást, 
a kollégák egymás iránti támogatását tekintve 
hatalmas élmény, amikor szakmai programokon 
vehetek részt az USA-ban, ráadásul a lányaim 
nemzetközi iskolába járnak, és van esély arra, 
hogy később akár külföldön tanuljanak tovább. 
Fontosnak tartom, hogy hasson rájuk ez a fajta 
szemlélet, hogy lássák, milyen külföldön létezni, 
ezért együtt is járjuk a világot. A síelés tavaly 
kimaradt, a síbalesetem óta nekem ez már 
nem szívügyem, de most megbeszéltük, hogy 
jó lenne újra elmenni. Ha rajtam múlna, lehet, 
hogy nem síelnék többet, helyette felmennék 
a  hegyre, ülnék egy hüttében, írnám az új köny-
vem bevezetőjét, és gyönyörködnék a tájban…

Szakszon Réka

„Minden olyan 
célkitűzés, ami 

elérhetetlenül távol áll 
a reális helyzetünktől, 
frusztrációt és ezáltal 

szorongást okoz.”

Így érhetjük el a céljainkat
•  Minél reálisabb a célkitűzés, annál nagyobb 

az esélyed, hogy az eredetileg kitűzött célnál 
még nagyobb dolgot is el tudsz érni.

•  A célkitűzésnél ne másokra hallgass, hanem 
a saját, belső hangodra!

•  Légy türelmes! Két terápiás ülés vagy három 
edzés után még nem számíthatsz nagy 
változásokra.

•  Fontos, hogy szem előtt legyen a cél: írd be 
a naptáradba előre a mozgásra, pihenésre 
kitűzött napokat, vagy tedd ki a hűtő ajtajára 
az elérni kívánt célt!

•  Érdemes néha „hátralépni egyet”, és meg-
nézni, hol tartasz a célod elérésében.

címlapsztori
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Egy ősi orosz város
Kazán (Kazany)

Az új menetrendnek köszönhetően immár fapadossal, 
átszállás nélkül is elérhetjük Kazánt, amely egyrészt 
a messzi Tatárföld fővárosa, másrészt pedig Oroszország 
egyik legrégebbi városa. A Volga-parti települést egy-
millióan lakják, ahol rend és patyolattiszta utcák fogadják 
az utazókat. Kihagyhatatlan látnivaló az UNESCO Világ-
örökség részét képező helyi Kreml palotája.

Veszélyeztetett gyöngyszem
Tusheti, Georgia (Grúzia)

A legveszélyeztetettebb látványosságok listájára került 
Georgia egyik lenyűgöző vidéke, a Tusheti Nemzeti 
Park. A Kakukázus mély völgyeit összefogó park a bio-
diverzitásáról híres – még leopárddal is találkozhatunk 
itt. A csodás magashegyi túralehetőségeket kínáló 
területnek azonban nem kedvez a globális felmelege-
dés, így addig menjünk, amíg még lehet!

Eldugott paradicsom
Egadi-szigetek, Szicília

A Szicíliában megszokott csodás idő és olasz ízek, 
csak épp olcsóbban, sokkal kevesebb turistával, ezál-
tal több csenddel, békével. Az öt kis szigetet rövid 
szárnyashajóúttal érhetjük el Trapaniból. Levanzo a 
legizgalmasabb választás, hiszen partjainál egy római 
hajóroncs körül búvárkodhatunk, a szárazföldön pedig 
kőkori barlangrajzokat csodálhatunk meg.

Arábia ajtaja kinyílt
Szaúd-Arábia

A turisták győzelmének tekinthető, hogy a hírhedten 
zárkózott Szaúd-Arábia is megnyitotta kapuit a nagy-
világ előtt, így bejárhatóvá válik az iszlám kultúra böl-
csőjének nagy része – Mekka és Medina kivételével. 
Kezdő turistáknak nem ajánlott, még a gyakorlottaknak 
is csak kellő megfontoltsággal, viszont aki odautazik, 
rendkívüli és eddig ismeretlen csodákat láthat.

Adria
Rovinj, Horvátország

Ha látni szeretnénk Velencét, de nem kérünk az árvi-
zekből és az emberhordákból, létezik egy jó alterna-
tíva! Az isztriai Rovinj az olasz várossal hasonló korú 
és hasonló hangulatú is a szűk utcácskáival és a ten-
ger gyümölcseire épülő konyhájával, gasztroturisták-
nak pedig külön jó hír, hogy itt található Horvátország 
első Michelin-csillagos étterme, a Monte is.
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A már kissé elhasznált újévi fogadalmak mellett a leginspirálóbb, 
amivel csak indíthatjuk az évünket, ha megtervezzük az idei nyaralást! 

Jó hír hozzá, hogy a turistamágnesek ideje lejárt, ezért kevésbé 
frekventált, de annál izgalmasabb helyeket mutatunk be.

20 úti cél 2020-ra Felfedezőknek

utazás
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Tengerparti túra
Anglia

A világ leghosszabb karbantartott és jelzett túraút-
vonalaként hirdetik az idén megnyíló England Coast 
Path-t, amely végighalad az angol tengerpart egészén. 
Elhagyatott, homokos partok, tenger által csipkézett 
sziklák várják a kitartó túrázókat a mintegy 4500 km-es 
útvonalon, amely kvázi „angol Kéktúraként” fogható fel, 
így teljesítését inkább részletekben ajánljuk.

Hullámlovaglás
Agadir, Marokkó

Az idei tokiói olimpián már ott lesz a szörfözés is, ami 
nekünk, európaiaknak egészen egzotikus sportnak 
számít, pedig nem is kell annyira messzire menni érte. 
A legkedveltebb marokkói nyaralóvárosban, Agadirban 
tavasztól őszig élvezhetjük az Atlanti-óceán hullámait, 
és a kiépített gyorsvasúttal könnyedén átruccanhatunk 
akár Marrákesbe is.

Sportközpont
Észak-Macedónia

A térség az utóbbi években az extrém kalandokat 
keresők igazi mekkája lett. Hegyikerékpározzunk 
a Mavrovo Nemzeti Parkban, kajakozzunk az Ohridi-
tavon, túrázzunk fel a gyönyörű treskaveci kolostorhoz, 
másszuk meg a Matka-kanyon szikláit, de még síelni 
is tudunk itt télen – garantáltan tömegnyomor nélkül.

Extrém vidámpark
Kaatsheuvel, Hollandia

Európa egyik legjobbjaként tartják számon az Eftelinget, 
amely sokak szerint köröket ver Disneylandre is. Igazi 
mesevilág ez az erdő közepén, mely az anderseni tör-
téneteket idézi meg, néhány hajmeresztő attrakcióval 
kiegészülve. Leghíresebb hullámvasútjuk, a Baron 1898 
mintegy 90 km/h-val száguld, és 37,5 m-en keresztül 
szabadesésben repíti utasait!

Állatvédelem Csernobilban
Pripjaty, Ukrajna

Az HBO sikersorozatának és az egykori atomerőmű kör-
nyékén tapasztalt turistaáradatnak hála, ősztől már a hír-
hedt 4-es blokk irányítótere is látogatható – védőfelsze-
relésben. A Dogs of Chernobyl nevű programban pedig 
segíthetünk etetni és megszeretgetni a magányos (és 
egyébként szelíd) ebeket, melyeket az állatorvosok beol-
tanak és ivartalanítanak. Helyet az Airbnb szállásmeg-
osztó oldal Animal Experiences felületén foglalhatunk. 

csak idén!
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Mozart-ünnepség
Salzburg, Ausztria

Hatalmas ünnepségek elé néz 2020-ban Mozart szülő-
városa, az idén ugyanis a 100. alkalommal rendezik meg 
a világ egyik legnívósabb komolyzenei rendezvényét, a 
Salzburgi Ünnepi Játékokat. A történelmi belvárosban 
egész évben egymást követik a kiállítások, minikoncer-
tek, Mozart-matinék és egyéb előadások, de a legna-
gyobb show természetesen a Domplatz színpadán lesz. 

Bulifőváros
Galway, Írország

Igencsak bulihangulatúnak ígérkezik Galway idei éve, 
2020-ban ez az ír város az EU egyik kulturális fővárosa 
(a másik Rijeka). A bohém település teker még egyet 
a hangerőn (az utcai zenészeknek köszönhetően tény-
leg szó szerint): nonstop koncertek, utcai performanszok, 
street art kiállítás – és persze a mindig melegen invitáló, 
színesre festett ír pubok várják a vidám vendégeket.

Raffaello 500
Urbino, Olaszország

Urbinói születésű az egyik legzseniálisabb reneszánsz 
festő, Raffaello, logikus tehát, hogy halálának 500. 
évfordulójára egész éves fesztivállal készülnek. Nem 
mintha az olaszoknak szükségük lenne apropóra a 
dolce vitához… A Palazzo Ducale kiállításának megte-
kintése után pedig szívjuk magunkba azokat az ingere-
ket, melyek a fiatal Raffaellót naggyá tették.

Jövőfeszt
Dubaj, Egyesült Arab Emírségek

Idén Dubajban rendezik meg a világkiállítást, a hat 
hónapig nyitva tartó rendezvényen 160 ország mutatja 
be tudásának legjavát a lehető legkülönlegesebb pavi-
lonokban. Az idei fő téma a fenntarthatóság és a mobi-
litás, így, ha szerencsénk van, talán már repülő autót is 
láthatunk. Ekkorra tervezik egyébként a The Museum 
Of The Future (A Jövő Múzeuma) megnyitóját is.

Zöld főváros
Lisszabon, Portugália

Az Európai Unió minden évben kiosztja az Európa 
Legzöldebb Városa címet, amelyet az idén Lisszabon 
viselhet. Portugália hangulatos fővárosa a bizottság 
leírása alapján kitűnik kényelmes tömegközlekedésé-
vel (nem csak a híres sárga villamosaival), parkjaival, és 
azzal, hogy folyamatosan csökkenti a nem megújuló 
energia felhasználását.
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Északi ökoszigetek
Fríz-szigetek, Hollandia, Németország, Dánia

Az északi-tengeri Fríz-szigeteken a fenti három ország 
osztozik. A korábban „isten háta mögöttinek” gon-
dolt, vadvilágáról híres terület gyors fejlődésbe kez-
dett, és – ragaszkodva a fenntarthatósághoz – ter-
mészeti szépségeivel vonzza a turistákat. A holland 
Lauwersmeer Nemzeti Parkban csillagtúrára mehe-
tünk, Pieterburenben fókákat menthetünk, nyáron 
pedig kiváló kempingterep!

Bioország
Bután

A legnevesebb útikalauz-kiadó, a Lonely Planet Butánt 
jelölte meg 2020 legfontosabb desztinációjának. Az apró 
himalájai paradicsomban ugyanis mostantól betiltják az 
összes permetezőszert az élelmiszer-előállításban, így a 
világ első bioországává válik. Igaz, a turistáknak napidí-
jat kell fizetniük az ott-tartózkodásért, cserébe azonban 
békét, kevés embert és lenyűgöző látványt kapnak. 

Látványvasút
Norvégia

A klímavédelmi harcos, Greta Thunberg nyomán egyre 
inkább elterjedt nézet, hogy a repülést, ha tehetjük, 
kerüljük. Az egzotikus utazások helyett választhatunk 
például egy lenyűgöző tájon haladó vonatutat, mint 
a norvég Rauma Line. A kétórás út a Romsdalen-völgy 
fenséges vonulatai között visz, jó néhány hídon, köztük 
a Kylling-viadukton halad át, és olyan látványosságokat 
érint, mint például a Troll-fal (Trolveggen).

Bálnales
Izland

Az ország csillaga felívelőben van turisztikai szem-
pontból, ám a helyiek híresek arról, hogy ennek elle-
nére sem kötnek kompromisszumot természetvé-
delmi ügyekben. Pattanjunk fel egy bálnanéző hajóra, 
és érezzük meg saját kicsinységünket ezek mellett a 
többtonnás óriások mellett. A púpos bálnák viszonylag 
gyakoriak, de orkák, kék bálnák és barázdásbálnák is 
sokszor úsznak szembe.

Biciklitúra
Szlovénia

2019 őszén megnyitott útvonalával déli szomszédunk, 
Szlovénia is belecsapott az egyre népszerűbb biciklituriz-
musba. A Bike Slovenia Green (azaz bicik lizzük Szlovéniát 
zöldre) fantázianevű program egyhetes elfoglaltságot 
ígér hét kiemelt megállóval, köztük a Júliai-Alpokhoz tar-
tozó Bohinji- és Bledi-tóval, valamint a Triglav Nemzeti 
Parkkal, végállomásként pedig a tengerparttal.
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A tél nem akadály!

Ha véletlenül sem szeretnénk megzavarni ropogó lépteinkkel 
az erdő téli, kis szerencsével hólepte nyugalmát, szálljunk vízre, 

és evezzünk egyet hazánk egyetlen meleg vizű csatornáján!

Zúzmara ül a fűszálakon. A nádas-
ban egy jégmadár azúrkékje villan, 

a tiszta vízben kis halak cikáznak. Hiába 
azonban a zord idő, mégsem fázunk, és 
nem csak azért, mert tempósan mozgat-
juk a kenu evezőit. Az alattunk csordo-
gáló patak különlegessége, hogy meleg 
vizű. A Hévíz-lefolyó gyakorlatilag abból 
a gyógyvízből ered, amely a Hévízi-tó 
forrásbarlangjában tör felszínre, és 
a Gyöngyös-patakba, majd a Zalába tor-
kollik. Hazánkban ez az egyetlen olyan 
folyóvíz, amely gőzölgő vizével ideá-
lis terepet nyújt a leghidegebb évszak-
ban szervezett kenutúrákhoz is. Az aktu-
ális téli vízitúraszezont 2019. november 
1-jétől 2020. március 15-ig élvezhetjük.

Úton a Hévíz-patakon
A patak a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park védett területén halad át, ezért ter-
vezett túránkat előre jelezni kell a nem-
zeti parknak. Sőt még egyszerűbb, ha 
egy túravezető által szervezett kenu-
zásra iratkozunk fel: így a szervezők 
intézik a szükséges dokumentációt és 
engedélyeket. Mivel korlátozták a pata-
kon evezők napi maximumát a termé-
szetvédelmi terület megóvásáért, aján-
lott hetekkel a tervezett időpont előtt 
jelentkezni.
A táv 10 kilométer Hévíz és Fenékpuszta 
között , kényelmes tempóval, pihe-
nőt tartva, sok-sok nézelődéssel 3-4 
óra evezéssel megtehető, különösebb 

előképzettség nélkül. A patak besoro-
lása könnyű síkvíz, így a program kez-
dőknek és gyerekeknek is kifejezet-
ten ajánlott. A túraszervezők az indulás 
előtt tartanak egy kis felkészítést, majd 
irány a víz! Ahol bizony evezni kell, a víz 
folyása ugyanis gyenge, cserében azon-
ban pazar a látvány: a partról belógó 
ágak és különböző vízinövények tar-
kítják utunkat, zsilipek, hidak alatt hala-
dunk, kerülgetjük a kisebb akadályokat, 
de hamar elfeledkezünk a lapátolásról, 
látva a csodálatos élővilágot és élvezve 
a víz kellemes hőmérsékletét. Mivel 
azonban a víz egyre hidegebb lesz 
a forrásától távolodva (a beszállónál kb. 
25  fokos), az utolsó métereken nagy 
hidegben akár be is fagyhat, így aján-
lott rétegesen, melegen öltözni és vál-
tás ruhával készülni. A célba érkezők 
„jutalma” forró tea lehet, de – túravezető 
cégtől függően – általában tartanak egy 
szünetet útközben is, amikor elfogyaszt-
hatjuk a magunkkal hozott elemózsiát.

Különleges flóra és fauna
A termálvizes lefolyó nyáron is kedvelt 
helyszín. Ilyenkor azonban igencsak 
meggyűlne az evezősök baja a patak-
ban burjánzó, sűrű növényzettel, más-
részt tavasztól a madarak költési idő-
szakára is tekintettel kell lenni, így a vízi 
felfedezésre gyakorlatilag a téli időszak 

a legalkalmasabb. A Hévízi-tó és kör-
nyezetének állatvilága változatos, nyá-
ron számos szitakötő- és lepkefaj él itt, 
akiket azonban téli evezőstúránkon is 
könnyen felfedezhetünk, azok a vízi-
madarak. A sejtelmes gőzbe burkolózó 
tájat figyelve némi szerencsével látha-
tunk szürke gémet, kócsagot, kis kor-
moránt, vadkacsát, szárcsát és kisvöcs-
köt, hogy csak néhány példát említsünk.

G Ő Z Ö L G Ő S  E V E Z É S  A  H É V Í Z- PATA K O N

Válassz túrát!
Több cég kínálatából is szemez-
gethetünk. Érdemes családdal, bará-
tokkal, kisebb csoporttal jelentkezni, 
és áttanulmányozni az ajánlatokat 
árak, feltételek, kenuk és saját igé-
nyeink függvényében.
Hasznos oldalak:
www.vidra-vizitura.hu
www.indian-vizitura.hu/heviz-vizitura
www.bfnp.hu
www.heviz.hu

Evezz a barlang mélyén!
Ha további evezős élményre 
vágyunk, szintén jó választás 
lehet a Tapolcai-tavasbarlang, 
ahol az időjárás egész évben 
kiszámítható. A Balaton-
felvidéki város különlegessége 
az a barlangrendszer, amelyből  
már 14,6 kilométert feltártak,  
és az úgynevezett Berger-
barlangban találták meg  
az ország két legnagyobb barlangi 
tavát. Habár ezek még nem 
látogathatók, a barlang egy  
180 méteres szakaszát csónakkal 
fedezhetjük fel, míg sok másik 
termét száraz lábbal járhatjuk 
be, sőt még 3D-vetítésen is részt 
vehetünk, a kisebbeket pedig  
föld alatti mászófal várja.  
A barlang hőmérséklete 20 fok, 
így nyugodtan látogatható  
lazább utcai ruhában.

A patak besorolása 
könnyű síkvíz, így 
a program kezdőknek 
és gyerekeknek 
is kifejezetten
ajánlott.

A MOL-csoport által támogatott 
Magyar Természetjáró Szövetség 
ajánlásával. www.termeszetjaro.hu

aktív
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Csomagolj profin!
A helytakarékos pakolás legfontosabb része a kényelmes csavargásnak, 
így e témában sosem elég az ötletekből. Az utazáshoz elengedhetetlen 

HEAD táskákat pedig keresd a MOL-töltőállomásokon!

Matricagyűjtés és -beváltás: a matricák beváltására 2020. február 9-ig vagy a készlet erejéig van 
lehetőség a részt vevő MOL-töltőállomásokon. Részletek: www.head.mol.hu

Nagy utazótáska

67 × 35 × 35 cm
5 matrica + 10 990 Ft

Neszesszer

21,5 × 7,5 × 22  cm
5 matrica + 3990 Ft

Pénztárca

5 matrica + 5590 Ft

Kemény falú 
gurulós bőrönd

33,8 × 18,3 × 52,5 cm
5 matrica + 19 900 Ft
vagy 18 990 Ft + 100 
Multipont

Hátizsák

31 × 16 × 45 cm
15”-os laptoptartó zsebbel
5 matrica + 11 990 Ft

Tedd a cipőbe!
Zoknik, alsóneműk – esetleg nap-
tej, testápoló stb. – remekül elfér-
nek a cipők belsejében, és máris 
mennyi helyet spóroltál!

Illatozz!
Dobj a táskába egy illatpárnát, 
hogy a ruháid akár egy hosszabb 
út után is frissek legyenek!

Tekerd fel!
A ruháidból hajtogass kis 
hengereket, ebben a formában 
kevésbé gyűrődnek, és így 
foglalják a legkevesebb helyet.

Táska a táskában
Ha hosszabb útra 
indulsz, a nagy 
utazótáska aljára „rejts 
el” egy kisebb, rugalmas 
hátizsákot, az így alig 
vesz el helyet, ám 
nagyon praktikus lesz 
a napi kirándulásoknál.

Alulra a nehezét
Mindig súly szerinti 
sorrendben pakoljunk, 
vagyis a nehezebb 
darabok menjenek alulra, 
így a táskánk nem lesz 
borulékony.

Gubancmentesen
IT-holmijaidnál tekerd fel egyenként 
a zsinórokat, majd egy csipesszel 
összefogva tedd szemüvegtokba,  
azt pedig a táska valamelyik könnyen 
hozzáférhető részébe.

Napi túlélő
Ha repülsz, a kézipoggyászodban mindig 
legyen 1-2 napra elegendő ruha, tisztálkodó-
szerek, gyógyszer, egy pici törülköző, az irataid, 
a pénzed, hogy ha a feladott csomagod késne 
vagy elveszne, akkor se legyél nagy bajban. 

2 az 1-ben
Piperecikkek: válassz 
többfunkciós termékeket. 
Ilyen például a kettő 
az egyben sampon, 
a fényvédős hidratáló 
vagy a testápolós 
tusfürdő.

MOL-shop
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Az Iditarod a világ talán legkeményebb kutyás szánhúzó versenye:  
1600 kilométer Alaszka jeges vadonjában, ahol a versenyzők a természet erőivel  

és saját magukkal is megküzdenek. Egyszerre gyönyörű és hátborzongató,  
az ember-kutya kapcsolat, az egymásrautaltság egy egészen új dimenziója.

Kutyaszánnal  
az alaszkai vadonban

Az alaszkai őslakosok évszázadok óta közleked-
nek szánnal, hiszen az év bizonyos időszakaiban 
és egyes területeken semmi mással nem lehetett 
boldogulni, csak okos kutyákkal és ezzel a jár-
művel. Az Iditarod útvonalat tehát nem a sporto-
lók kedvéért alakították ki, a múlt század második 
felében elindított versenynek hosszú előtörté-
nete van. Az előzmények egyike egy drámai ver-
senyfutás volt az idővel. Az Alaszka északnyugati 
partján fekvő Nome településen 1925 januárjában 

diftériajárvány tört ki, s ekkor derült ki, hogy csak 
lejárt oltóanyag áll rendelkezésre. A helyi orvos 
ezt nem volt hajlandó beadni, táviratilag utánpót-
lást kért. Hajóval túl lassan ért volna oda a szérum 
a jóval délebbre fekvő Anchorage-ból, így végül 
vonattal, majd a fennmaradó 1085 kilométeren 
önkéntesek hajtotta váltott kutyaszánokkal szállí-
tották le az oltóanyagot. A „célba” Gunnar Kaasen 
és Balto nevű vezérkutyája futott be, így ők lettek 
a sztárok, a kutya utóbb Anchorage-ban és New 

Yorkban is szobrot kapott. Holott a váltó igazi hőse 
az utolsó előtti szakaszon teljesítő vezérkutya, 
Togo volt, mert a legnehezebb időjárási és terepvi-
szonyok közepette, szinte a hajtó segítsége nélkül 
irányította el a fogatot a megfelelő pontra.

A 21. század őrültjei
A helyi szánhúzó hagyományok és a szérumfu-
tás emlékére először 1967-ben tartottak szán-
húzó távolsági versenyt, a mai formájában pedig 
1973 óta rendezik meg: kb. 1000 mérföld, vagyis 
1600 km főleg lakatlan tájakon, gyakran mínusz 
20-50 fokban, Anchorage-tól Nome-ig. A haj-
tók 12-14 – jellemzően keverék alaszkai husky – 
kutyával indulhatnak és minimum 5 kutyával kell 
beérniük a célba. A mindig kicsit változó útvona-
lon összesen 19-23 ellenőrző ponton hajtanak át. 
Fontos pontja a versenyszabályzatnak, hogy egy-
szer kötelező 24 órát, további két alkalommal pedig 
8 órát pihenniük a versenyzőknek. Összességében 
a hajtók jellemzően csak néhány órát alszanak, és 
bár a leggyorsabbak beérnek 8-9 nap alatt, van, 
akinek 14 napra is szüksége van a táv teljesítésé-
hez – addigra azonban már jó eséllyel mindenfélét 
hallucinál a hajtó a szemnek egyébként is fárasztó 
végtelen fehérségben. A kutyák fejenként kb. 10 
ezer kalóriát fogyasztanak egy nap, aminek a nagy 
része hús, de kapnak vitaminokat, száraz tápot és 
zsírokat is. Ezzel együtt hajtók és kutyák a nagy 
hideg és a mostoha körülmények miatt akár a test-
súlyuk 10 százalékát is elveszítik a verseny alatt.

Az Iditarod számokban

1600 km
8–20 nap alatt

2008-ban 
indultak  

a legtöbben

2019-ben

96 fő

A leggyorsabb hajtó, 
Mitch Seavey

alatt ért célba 2017-ben

8 nap 3 óra

13 másodperc

40 perc

39
13

résztvevő 
ért célba,

1500 önkéntes
2018-ban

segítette 
a lebonyolítást

18,
86 éves volt

A legfiatalabb 
induló

a legidősebb

nem fejezte be a versenyt

10 000
50
Több mint

fogyasztanak

állatorvos vizsgálja 
a kutyákat, amelyek

kalóriát
napi

Csapatonként kb. 

kutyacipő
2000

fogy el a versenyen

A kutyák maximális oxigénfelvétele, 
az ún. VO

2
max. húzás közben

240 ml/kg/perc
(a valaha mért legmagasabb emberi 
VO2 max. egy sífutóé, Bjørn Dæhlie-é: 
96 ml/kg/perc)

1973 óta 
5 kontinens

23 országából

2224 csapat
ért be a versenyen,

közülük

volt eddig, egyikük 
viszont négyszer is 
nyert

138-at vezetett

női hajtó
két női győztes

darab

sport
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Békés szarvasok?
És az időjárás nem az egyetlen kihívás. A hajtókra 
leselkedő veszélyek sorában a fagyási sérülés, 
betegség, kimerültség, eltévedés, szánbaleset és 
hallucináció mellett ott a szarvastámadás is. Persze 
a jávorszarvasok nem a bokrok mögött leselkednek 
áldozataikra várva: a hajtók olykor beléjük futnak, 
a megijesztett állatok pedig támadnak. Az egyik 
évben két kutyát megölt és többet megsebesített 
egy vemhes jávorszarvas. Az esetlegesen így pórul 
járt, fáradt, beteg vagy nem evő kutyákat a követ-
kező ellenőrző pontig a szánon szállítják, ott pedig 
leadják a szervezőknek.
Ami pedig biztosan támad, az a kimerültség: a hajtó 
gyakran 7-8 órát áll a szánon vagy akár fut mel-
lette. Közben, hiába a rengeteg mozgás és a döb-
benetes mennyiségű kalóriaégetés, a hidegtől 

Te is lehetsz hajtó!
A szomszédos országokban, ahol 
a magasabb hegyek miatt stabilabb 
hóhelyzettel lehet számolni, nem ismeretlen 
a kutyafogathajtás. Ezeken a helyeken 
kezdőként is próbára tehetjük magunkat.

Erdélyben, a Hargitán egy 22 kutyából álló 
falka várja a vendégeket. Választhatunk 
kezdő (3 km-es), haladó és extrém túra 
közül, az utóbbi 30–40 km nehéz terepen 
halad, 6 vagy 8 kutyával.
m.erdelyivendeghazak.ro

De választhatjuk Szlovákiát is, ahol a Tátrában 
nemcsak beültetnek a szánba, hanem az első 
1 km-es kör után mi magunk hajthatjuk 
a huskykat, összesen 2 órán keresztül. 
adventoura.eu/tours

És persze Ausztria is profi szolgáltatással vár: 
Vorarlbergben 1,5–2,5 órás, könnyebb és 
nehezebb terepen vezető túrák közül lehet 
választani. Valamennyin magunk hajthatjuk 
a jellemzően 2 husky által húzott szánt.
huskytouren.at

nincs étvágya, az ellenőrző ponton pedig először 
a verseny „lelkeit”, vagyis a kutyáit szolgálja ki: ki 
kell olvasztani nekik a fagyott húst, szalmát kell alá-
juk teríteni, és minden megállóban célszerű ellen-
őrizni a mancsaikat is. A hajtó, ha kell, masszíroz, 
sebesülést gyógyít, és csak mindezek után láthat 
neki a saját étele elkészítésének és a pihenésnek. 
A menü gyakran szintén fagyott vagy szárított rág-
csálnivaló, az alvásra pedig nemigen marad több 
4 óránál. Majd kezdődik minden elölről.

Az egyetlen magyar
A kihívás tehát finoman szólva is extrém, így nem 
csoda, hogy évről évre csak pár tucatnyi vállalkozó 
szellemű versenyző akad, aki nekivág a kalandnak, 
dacára a kecsegtető pénzdíjnak. Ennek összege 
változó, 2019-ben a győztes 51 ezer dollárt vihe-
tett haza, még a 20. helyezett is mintegy 10 ezret 
kapott, a maradék húsz versenyző viszont csupán 
ezret-ezret. A megmérettetésre amúgy nem nevez-
het be bárki, a kvalifikáció megszerzéséhez több 
előírt, nem ennyire extrém, de azért nehéz ver-
senyt teljesíteni kell. Eddigi egyetlen magyarként 
Balogh Ottó 2017-ben állt rajthoz. Hosszú évek fel-
készülése után próbált szerencsét, ám az első nap 
után kénytelen volt feladni a versenyt egy életve-
szélyesnek bizonyuló fertőzés miatt.

Kell az energia
Téli sportokhoz, extrém kihí-
vásokhoz is találsz egy kis 
pluszenergiát a MOL töltőál-
lomások polcain!

Maxsport Royal 
proteinszelet
(60 g, többféle)

569 Ft/db
9483 Ft/kg

sport
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Részletek: www.mol.hu/evo
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A tél a gyökérzöldségek időszaka, ilyenkor étkezéseinket e föld alatt termő, 
markáns ízű, sokszínű terményekre érdemes hangolnunk. Azok pedig 

cserébe nemcsak szemet kápráztatóan mutatós fogásokként jelennek meg 
a tányérjainkon, de változatosak, laktatók, sőt egészségesek is.

A tél salátái

Narancsos 
káposztasaláta

Hozzávalók: 
•  1/4 kis fej kelkáposzta
• 1/4 kis fej lila káposzta
• 2 narancs
• 50 g törökmogyoró
• 10 cm-es darab póréhagyma
• 1 marék aszalt vörös áfonya
• 4 evőkanál szezámolaj
• 1 evőkanál édes csiliszósz
•  2 evőkanál világos szójaszósz

A káposztákat vékonyra szeletel-
jük, a pórét vékonyan felkarikáz-
zuk, egy narancsot meghámozunk 
és falatokra vágjuk, majd beleke-
verjük az áfonyát. Az olajat össze-
keverjük a másik narancs levével, 
a csili- és a szójaszósszal, majd ízlés 
szerint sózzuk és borsozzuk, végül 
a zöldségekre öntjük és alaposan 
összeforgatjuk. Legalább 20 percig 
pihentetjük, de akár egy éjszakát is 
állni hagyhatjuk. A mogyorót dur-
vára vágjuk, száraz serpenyőben 
illatosra pirítjuk, és tálaláskor meg-
szórjuk vele a salátát.

Hozzávalók:
•  3 közepes sárgarépa (25 dkg)
•  1 zellergumó (20 dkg)
•  1 közepes paszternák
•  3 evőkanál olaj
•  50 g friss vörös áfonya
•  30 g egész, sózatlan pisztácia
Páclé:
•  6 evőkanál pisztáciaolaj
•  3 evőkanál citromlé
•  1 evőkanál méz
•  1 teáskanál só
•  frissen őrölt bors

A répát, a zellert és a paszternákot 
hámozás után 5 × 5 mm-es, 3 cm hosszú 
hasábokra vágjuk. Egy nagy serpenyő-
ben olajat hevítünk, körbepirítjuk a zöld-
ségeket – ha szükséges, több részlet-
ben –, majd 50 ml vizet öntünk alájuk, 
megszórjuk egy nagy csipet sóval, végül 
lefedve, pár perc alatt roppanósra párol-
juk őket. A pácléhez kikeverjük az olajat 
a citromlével, majd hozzáadjuk a mézet, 
a sót és a borsot, a zöldségekre öntjük, 
és jól átforgatjuk az egészet. Tizenöt 
perc pihentetés után pisztáciával és áfo-
nyával tálaljuk.

Pácolt gyökérzöldségek pisztáciával 
és vörös áfonyával

gasztro

272020. JANUÁR



Céklasaláta dióval  
és kecskesajttal

Hozzávalók: 
• 3 közepes cékla
• 5 dkg dió
• 5 dkg kecskesajt
• 1 evőkanál gesztenyeméz
• 3 evőkanál citromlé
• csipet só
• frissen őrölt rózsabors

A hámozatlan céklákat egészben meg-
főzzük, de nem teljesen puhára. Hagyjuk 
kihűlni, meghámozzuk, majd 4 mm-es 
szeletekre vágjuk, és azokat egy nagy 
tálba tesszük úgy, hogy ne teljesen fed-
jék egymást. A durvára vágott diót száraz 
serpenyőben, közepes hőfokon illatosra 
pirítjuk, és egy tányérra félretesszük 
kihűlni. A mézet a citromlével és a sóval 
kikeverjük, és ezzel az öntettel meglo-
csoljuk a céklaszeleteket. Megszórjuk 
a dióval, a kecskesajtot rámorzsoljuk, 
végül kevés rózsaborssal fejezzük be. 
Tizenöt percig hagyjuk állni, majd tálaljuk.

Bab-lencse saláta fetával

Hozzávalók:
•  25 dkg vegyes szárazbab (3-4 fajta)
• 5 dkg száraz lencse
• 10 dkg fetasajt
• 1 fej lila hagyma
• 1 dl almaecet
• 2 teáskanál mustármag
• 1 teáskanál koriandermag
• 1 teáskanál zöld bors
• 3 dkg porcukor

A babot 6 órát áztatjuk, majd puhára 
főzzük annyi sós vízben, amennyi épp 
ellepi. A becsült főzési idő felénél hoz-
záadjuk a lencsét, a végén pedig leszűr-
jük és hideg vízzel alaposan átöblítjük, 
majd egy nagy tálba tesszük. Két decili-
ter vizet felforralunk az ecettel, a cukor-
ral és a fűszerek kel, majd hűlni hagyjuk. 
Kézmelegen ráöntjük a babra, és a fele-
zés után vékonyra szeletelt lila hagy-
mát is rászórjuk. Jól összekeverjük, és 
egy éjszakára lefedve hűtőbe tesszük. 
Másnap szűrőn lecsepegtetjük és mor-
zsolt fetasajttal kínáljuk.

Forró segítség a fagyban
A január a tél szépsége és az újév öröme mellett a kellemetlen 

nyavalyák időszaka is, érdemes ezért házi praktikákkal is 
védekezni ellenük. Például talán szokatlan, de remek teákkal.

Megfázás, inf luenza, köhögés, 
gyengülő immunrendszer. Ismerős 

jelenségek ezek télen, persze hogy sze-
retnénk mihamarabb felépülni, a tüne-
teket csökkenteni. Ilyentájt még azok is 
több teát isznak, akik év közben nem, 
hiszen köztudottak a forró ital előnyös 
hatásai. Azt viszont talán kevesebben 
gondolnák, hogy a jól bevált kamilla, 
hársfavirág, csipkebogyó, menta és cit-
romfű mellett egészen hétköznapi alap-
anyagokból is készíthetünk jótékony 
főzeteket.

Hagymatea
Megfázás esetére az idősebb gene-
rációk tagjai közül sokan esküsznek 
a hagymateára, és tény, hogy a hagy-
mafélék erősítik az immunrendszert, 
gyulladáscsökkentőek, és vírusok, bak-
tériumok ellen is bevethetők. Ráadásul 
ez a tea csillapítja a köhögést, enyhíti 
a torokfájást és orrdugulást. Hagymatea 
készítéséhez karamellizáljunk két evő-
kanál cukrot, öntsük fel fél liter vízzel, 
dobjuk bele a megtisztított hagymát és 
forraljuk fel! Az így elkészített italt érde-
mes mézzel ízesíteni.

Tűlevéltea
Talán bizarrul hangzik elsőre, de a fenyő-
félék tűlevele olyan antioxidáns hatások-
kal bír, hogy a belőle főzött ital számos 
tünet, például izomgörcsök enyhítésére 
is ideális. Mindemellett hatékony test-
zsírégető is, így diétába is beilleszthető. 
A tűlevéltea elkészítése egyszerű, a gon-
dosan megtisztított és válogatott levele-
ket elég apróra vagdalni, majd egy csé-
szényit forrásban lévő vízbe tenni. Egy 
rozmaringág beledobásával egészen 
különleges íze lesz a főzetnek.

Petrezselyemtea

K-vitamin-forrás, antioxidáns hatású, 
vizelethajtó, a káros koleszterin ellen-
sége és még vérszegénységre is jó. 
Elkészítéséhez nem kell mást ten-
nünk, mint vizet forralni, beledobni egy 
negyedcsészényi megmosott petre-
zselyemlevelet, pár percig főzni, majd 
leszűrni. Mézzel, citromlével ízesíthetjük. 
A petrezselyem gyökeréből is készíthe-
tünk teát, azt egy kicsit tovább kell főzni.

Homoktövistea
Kevésbé hétköznapi, mint az előzőek, 
azonban érdemes kis utánajárással 
beszerezni néhány homoktövisleve-
let, hiszen igazi „csodanövény”, amely 
nemcsak megfázás és köhögés ellen 
válik be, de remek általános immun-
erősítő is. Csak C-vitaminból tízszer 
annyit tartalmaz, mint a citrom, emellett 
sok egyéb vitamin, vas és magnézium 

is van benne. A homoktövis leveléből 
egyszerű forrázással készített ital véd 
a fertőzések ellen és az anyagcserét is 
serkenti.

Lélekmelegítő
Ha gyors átmelegedésre 
vágysz, vagy ha egyszerűen 
csak szeretnél hódolni a tea 
nyújtotta örömöknek, akkor 
térj be hozzánk!

DILMAH Blueberry 
infusion tea

349 Ft-tól

gasztro
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Pezsdülj fel!

Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál
Fővárosi Nagycirkusz, Budapest

január 8–13.

Az, hogy az összetett készségeket igénylő varázsla-
tos cirkuszművészet évszázadokon keresztül fenn-
maradt, az emberi teljesítőképesség határtalansá-
gába és a mindent felülmúló akaraterejébe vetett 
hitnek köszönhető. Ennek a csodálatos művészeti 
ágnak a legkiemelkedőbb eredményeit vonultatja fel 
a XIII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, a világ 
egyik legrangosabb cirkuszművészeti seregszemléje. 
A rendezvényen a legjobb, legsikeresebb cirkuszi pro-
dukciók mutatkoznak be a világ minden pontjáról.

Hóünnep
Mátraszentistván

január 23–25.

A havas táj és a télisportok ünnepe a lélegzetelállítóan 
szép Mátrában. A helyszín a mátraszentistváni Sípark, ahol 
immár 9. alkalommal rendezik meg az ország legnagyobb, 
sípályán tartott havas fesztiválját. A koncertekkel és látvá-
nyos pirotechnikai elemekkel színesített programsorozat 
során a Mátra természeti kincsei különleges fényekben 
tündökölnek majd. A hosszú hétvége kiváló alkalom arra 
is, hogy a gyerekek játékos feladatokkal tarkított ingyenes 
síoktatás keretében ismerkedjenek a csúszás fortélyaival.

Cirkusz, botrány, csúszás és rohanás, rohanás – mindezek csakis 
a lehető legpozitívabb értelemben. Programok tekintetében izgalmas 

januárnak nézünk elébe.

Slipknot-koncert
Budapest Aréna

február 4.

A kulturális jelenséggé vált rockegyüttes igazi zenei 
adrenalinbombával készül a rajongók számára. A fenn-
állásának 20. évfordulóját ünneplő iowai zenekar eddigi 
legütősebb és egyben legújabb stúdióalbumával, a We 
Are Not Your Kind című koronggal indul európai turnéra, 
amelynek egyik kiemelt állomása Budapest. Kritikusok 
szerint a lemez ugyanolyan merész, izgalmas és félelem 
nélküli, mint a korábbiak, a számok dinamikája pedig 
még azokat is felülmúlja.

Tihany Trail terepfutás 
és nordic walking

Tihany
január 11.

A terepfutás a téli Tihany környékén egy 
valódi csoda. Az időjárástól függően 
akár nagy hóra vagy a befagyott Balaton 
látványára is készülhetünk. Nyolc és 15 
és kilométeres távok közül választha-
tunk, a kiindulópont mindkét esetben 
a Tihanyi Bencés Iskola épülete. Reggel, 
a verseny közben és utána a szervezők 
a TihanySport büféjével várnak az aulá-
ban. A sportolók zsíros, illetve lekvá-
ros kenyérrel, valamint a külön erre az 
alkalomra készített Gellért atya gyógy-
teákkal frissülhetnek fel. A beérkezők 
számára pedig laktóz- és gluténmentes 
háztáji menüt kínál ebédre a Csobánci 
Kézműves Csemege.

Budapest International  
Documentary Festival

Cinema City Aréna, Budapest, továbbá több vidéki helyszín
január 27. – február 2.

Ezen a fesztiválon a dokumentumfilmek életre kel-
nek, és a valóság a játékfilmekhez hasonlóan izgal-
mas formában jelenik meg a mozivásznon. Az ese-
mény a világ legfrissebb, nemzetközileg már sikeres, 
egész estés, kreatív dokumentumfilmjeinek magyar-
országi ünnepe és versenye, olyan alkotásokkal, 
amelyeket csak itt és csak ekkor vetítenek hazánk-
ban. A filmek vetítése után a közönség találkozhat 
a meghívott alkotókkal is, így az élmények személyes 
és közös átélése valódi fesztiválhangulatot ígér.

Botrány
Mozipremier: január 9.

A megtör tént események alapján 
készült film az amerikai FOX News hír-
csatorna vezetőjének bukását mutatja 
be a #MeToo mozgalom hajnalán. Több, 
sokáig a hallgatást választó nő – köz-
tük a Charlize Theron által játszott nép-
szerű riporter, Megyn Kelly és a Nicole 
Kidman által alakított Gretchen Carlson, 
a csatorna egykori műsorvezetője is 
– a nyilvánosság elé tárja az igazgató 
rendszeres zaklatásait. A lendületes for-
gatókönyv alapján készült filmet a kri-
tikusok már most a legnagyobb Oscar-
esélyesek között emlegetik.

Frei Tamás

Bábel
Alexandra Kiadó

A sodró lendületű, a mai kor aktuali-
tásaival átszőtt történetben a magyar 
származású f irenzei régész, Marco 
Boretti kalandját követhetjük végig, 
ahogy kényelmes tudósból a migráns-
válság, a  fegyverkereskedelem és a 
politikai harcok szövevényes történe-
tének kulcsszereplőjévé válik. Egyre 
mélyebbre ásva magát a hatalmi manő-
verektől átitatott globális műkincsbot-
rányba, rájön, hogy a segélyszervezetek 
munkatársai valójában műkincscsempé-
szek, a fegyverkereskedők miniszterel-
nöki tanácsadók, az üldözők üldözöt-
tek. A bábeli zűrzavarban a főszereplő 
számára lassan egyértelművé válik: 
a végén nem a gonoszok, hanem a gát-
lástalan okosak győznek.

kultúra
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

EVOX Winter Citrus 
Breeze–40 téli 

ablakmosó
(2 l)

1899 forinttól

PEZ cukorka
(85 g, többféle) 

1 Multipont beváltása esetén 

899 Ft/db
10 588 Ft/kg

San Benedetto Zero
(0,75 l)

395 Ft/db
527 Ft/l

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.

Energizer POWER AA  
és AAA 16 db-os elem

1699 Ft/db
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Sió frissen préselt 
gyümölcslé
(0,2 l, többféle)

2 db vásárlása esetén 

239 Ft/db
1195 Ft/l

7Days Croissant
(60 g, 80 g, többféle)

2 db vásárlása esetén 

239 Ft/db
3983 Ft/kg; 2988 Ft/kg

Cappy
(0,33 l, többféle)

2 db vásárlása esetén 

315 Ft/db
955 Ft/l

Rice Up Rizs Chips
(60 g, többféle) 

329 Ft/db
5483 Ft/kg



Gullon Szendvics keksz és 
Gullon Chip Choco keksz
(250 g, 130 g többféle)

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 kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.



Russian Standard 
Original
(0,5 l)

–1000 Ft

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

A kupon 1000 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: 2020. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.



2 db ínyenc tépett 
húsos szendvics 
vásárlása esetén
–200 Ft

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

A kupon 200 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 kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Travel Blue 
nyakpárna
–100 Ft

A 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 kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.



Hohes C
(0,25 l többféle)

–100 Ft

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

A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egyszerre egy termék vásárolható és a kupon 
csak egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 01. 01–31., illetve a készlet erejéig.

–150 Ft

MOL-akciók

32 2020. JANUÁR 332020. JANUÁR



Jégvarázsló

Schermann Regina
——
műkorcsolyázó, 15 éves
2009 óta a Jégkorszak SE versenyzője
2016: korosztályos magyar bajnokság, első hely
2019: Halloween Cup, junior első hely
2019: Tirnavia Ice Cup (Nagyszombat), junior első hely
2019: Junior Grand Prix, 15. helyezett

Schermann Regina mindössze 15 éves, ám komoly 
pályafutás áll mögötte, hiszen 4 évesen lépett 
először a jégre, és olyan magabiztosan moz-

gott rajta már akkor is, hogy a szerelem megmaradt és 
egyre nagyobb eredményeket, elismeréseket szül.
Az if jú műkorcsolyázó technikai tudása már korán 
kiemelkedőnek bizonyult , és az évek során az elő-
adásmódja is sokat fejlődött, köszönhetően egyebek 
közt jégszínházi élményeinek. Reginát ugyanis négy 
éve kiválasztották a Szindbád és Anna hercegnő című 
orosz revü budapesti előadásának főszerepére.
Bár a Jégkorszak SE kiváló versenyzőjét saját bevallása 
szerint sosem a versengés izgalma tartja lázban, hanem 
a programjával való teljes azonosulás lehetősége, ezzel 
együtt sorra szállítja a jobbnál jobb sportolói eredmé-
nyeket. 2016-ban első helyen zár ta a korosztályos 
magyar bajnokságot, 2018-tól pedig már a junior kate-
góriában versenyzett, és a 14 évnél fiatalabbak köré- 
ben egyedüliként tudott versenyen is minden tripla 
ugrást bemutatni.
A MOL Alapítvány támogatott sportolója nemzetközi 
versenyeken is többször állt már a dobogó tetején 
az idei Grand Prix-sorozata is kiemelkedően jól sike-
rült , kűrjében gésát formált meg. Noha eredményei 
elismerésre méltóak, ő maga egyelőre sosem elége-
dett maradéktalanul, elemző hozzáállásával igyekszik 
mindig a tökéletességre törekedni. A MOL Alapítvány 
támogatását felkészítő edzőtáborra fordító Schermann 
Regina szabadidejében egyebek mellett kínaiul tanul, 
és igyekszik minél több időt tölteni szintén sportoló 
testvérével, a tornában jeleskedő Biankával.
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A versenyeken egyre magabiztosabban teljesítő ifjú műkorcsolyázó- 
reménységet a jégrevü csodálatos világa is felfedezte.

példakép
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•  TEMATIKUS BORTESZTEK 

• GOURMET-TIPPEK

•  BORUTAK ITTHON  
ÉS KÜLFÖLDÖN

• PINCELÁTOGATÁSOK

•  BORÁSZPORTRÉK  

VINCEMAGAZIN.HU •  VINCEMAGAZIN

KERESSE MAGYARORSZÁG VEZETŐ BORMAGAZINJÁT HAVONTA 
AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL, VAGY FIZESSEN RÁ ELŐ!

EGY MAGAZIN,  AMELY 
BORSZAKÉRTŐVÉ TESZI  ÖNT!
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AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÚJ SZERZEMÉNYEI A VÁRKERT BAZÁRBAN

varkertbazar.hu
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Emberi Erőforrások
Minisztériuma
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