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Kedves Olvasó!
Szerencsések vagyunk, hiszen a filmeken keresztül rengeteg helyre „eljuthatunk”, de még nagyobb
az élmény, ha lehetőségünk nyílik felkerekedni, és
saját szemünkkel is megnézni a vásznon csodált helyszíneket. Tippjeink ezért egyszerre biztatnak utazásra és filmnézésre,
mely utóbbira így a februári filmes időszakban valahogy még nagyobb szükségünk van. Címlapsztárunkat, az Oscardíjas Matthew McConaughey-t az idei
év egyik legjobban várt mozijában
gengszterként láthatjuk viszont,
mely szereplése apropóján számot vetettünk fordulatos karrierjéről. De gondoltunk a klasszikus téli utazás híveire is: nekik
igazi jeges célpontokat mutatunk, hazafelé pedig irány
valamelyik MOL-töltőállomás,
hiszen egy forró itallal nálunk
mindenki átmelegedhet.
Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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autós hírek

Lazán, sportosan
A tomboló SUV-őrület ellenére az igazi autórajongók számára
továbbra is a sportautók jelentik a csúcsot – a gyártók pedig
ezen a téren sem tétlenkednek.

Nissan GT-R50 by ItalDesign
Az ItalDesign 2018-ban egy speciálisan átalakított Nissan
GT-R kupét készített, amivel közösen ünnepelték meg az olasz
tervezőcég és a japán modell 50. évfordulóját. Az agresszívabb formai megoldásokkal büszkélkedő koncepció iránt
olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a Nissan a sorozatgyártás mellett döntött – 990 ezer eurós árával az 50 darabos szériára limitált jármű pont ötször drágább, mint az alapjául szolgáló GT-R Nismo. Az utóbbiból átvett 3,8 literes, V6-os motor
teljesítménye 720 LE.

röviden
Stabil crossover

Jaguar F-Type
Mivel a brit márka legsportosabb modellje már 2013 óta piacon van, frissítése során nem elégedtek meg egy apró
ráncfelvarrással: a szélesebb hűtőrács,
a nagyobb légbeömlők és a vékony
fényszórók együttese agresszívabbá tette a frontrészt, de átrajzolták a motorháztetőt és a hátsó részt is. A 296 lóerős,
2,0 literes alapmotor mellett Európában
az 5,0 literes, V8-as erőforrás 444 és
567 LE teljesítményű változatai rendelhetők. Utóbbi az F-Type R csúcsmodellt hajtja, amelyet teljesen átdolgozott
sportfutóművel szereltek fel. A kisebbik
V8-ast Észak-Amerikában 380 lóerős,
V6-os motorra cserélték. Újdonság
a halkindítás-funkció – mint a neve is
mutatja, a kipufogószelepek elektronikus vezérlésével a szomszédok felriasztása nélkül indíthatjuk be az autót.

Hennessey Corvette C8
Amíg a rajongók a Chevrolet Corvette
nyolcadik generációjának gyári csúcsmodelljére várnak (a ZR1 állítólag 900
lóerős lesz), a texasi Hennessey Per
formance tuningcég piacra dobott egy
még erősebb verziót. A speciálisan
átalakított V8-as motor – egyebek közt
az ikerturbós feltöltésnek is köszönhetően – 1200 LE maximális teljesítményre
képes, amit duplakuplungos váltó közvetít a kerekek felé. Mindezt új fejlesztésű
adaptív futómű, Brembo fékrendszer és
karbonszálas optikai csomag egészíti ki.

GFG Style 2030
Bugatti Chiron Noire
Noire Sportive és Noire Élégance néven mutatta
be a Bugatti a Chiron szupersportautó két új, limitált szériás változatát, amelyekből összesen 20
darab készül, 3 millió eurós indulóáron. Mindkét
verziót a tavalyi La Voiture Noire koncepció ihlette:
az Élégance csillogó, míg a Sportive matt fekete
karbonszálas karosszériát kapott. Előbbit a polírozott alumínium díszítőelemek, utóbbit a fekete kipufogócsövek különböztetik meg, a belső teret pedig
szintén sötét árnyalatok uralják – a Sportive esetében még a kezelőszervek is matt feketék.

4
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Az olasz sztárdizájner, Giorgetto Giu
giaro és fia, Fabrizio által alapított torinói GFG Style műhely a márciusi Genfi
Autószalonon mutatja be hivatalosan
a 2030 névre keresztelt tanulmányautóját. A teljesen elektromos meghajtású
sportkupé nemcsak az emelt hasmagassága, de az állandó összkerékmeghajtása miatt is jobban boldogul az aszfalton kívül, mint a konkurensei. Maximális
hatótávolsága 365 km – emellé 3,5 mp
alatt éri el a százas tempót, a végsebessége pedig 200 km/h.

A Porsche a kerekeknél
elhelyezett négy elektromotorral
szerelt crossover-prototípust
tesztel. Egy új nyomaték-ellenőrző
rendszernek köszönhetően
a központi számítógép szükség
esetén akár külön-külön is tudja
gyorsítani vagy fékezni a kereket
a még nagyobb stabilitásért.

Újabb Vignale modell
A Focus Active a legújabb
Ford modell, amelyik elérhető
a prémiumkivitelű Vignaleváltozatban is. A kompakt
crossover kívül 17 colos kerekeket,
belül minőségi anyagokat és
bőségesebb felszereltséget
kapott.

Nagyobb e-tron hatótáv
A fékrendszert, az első
elektromotort és az akkumulátor
telepet érintő technikai újítá
soknak köszönhetően 25 km-rel
nőtt az Audi e-tron villanyautó
hatótávolsága, így az eléri
a 436 km-t a WLTP-ciklus szerint.

Még erősebb T-Cross
Immár 1,5 literes, 150 lóerős TSImotorral is kapható a Volkswagen
T-Cross. Az autó 8,5 mp
alatt gyorsul fel 100 km/h-ra,
végsebessége 200 km/h.

2020. FEBRUÁR
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Hygge és Feng Shui

Kötelező gyakorlat

Motor:elektromos
Teljesítmény:
110 kW/136 LE
Nyomaték:
315 Nm
Legnagyobb sebesség:
145 km/h
Méretek (H/SZ/M):
3894/1752/1512 mm
Tengelytáv:
2530 mm
Alapár:
11 099 000 forint

HONDA E

A harmadik legnagyobb japán autógyártó is előrukkolt elektromos modelljével:
a Honda e már ránézésre azt sugallja, valami különleges született a kategóriában.

Bár a japán márka már korábban is áldozott a zöld mobilitás oltárán a korlátozott darabszámban készített első
Insighttal (1999), most elérkezettnek látta az időt, hogy
nagy sorozatban is villanyosodjon. És, ha már megszületett ez a döntés, úgy gondolták, csinálnak valami
különlegeset, amivel kitűnnek a mezőnyből. A nemes
egyszerűséggel „e” típusnévvel ellátott modell valóban karakteresre sikerült, praktikusságával és technikai
tudásával pedig az élre igyekszik.

A bohém
A fejlesztési vezető elmondása szerint abból indultak ki a Hondánál, hogy az akkumulátorok kapacitása
most ott tart, hogy városi járművek esetében optimális az elektromos hajtás. Beépíthetnének ugyan
sok száz kilométerre elegendő energiát a kocsikba,
ám az annyi cipelendő pluszterhet jelentene a
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hétköznapokban, ami megkérdőjelezné a hasznosságot. Tehát a megcélzott közeg adott volt, már „csak”
egy jópofa autót kellett rajzolni hozzá. Az e esetében
a retró vonulat mellett döntöttek a márka dizájnerei –
és milyen jól tették! Különösen élénk színekben feltűnő a kocsi, ugyanakkor a műértők beleláthatják a
formába a Honda történelmének legendás modelljeit,
akár még az első Civic vonalait is, miközben a múltra
visszakacsintó karosszérián ellenpontként olyan hightech elemek tűnnek fel, mint a kilincs vagy a visszapillantó tükrök helyét átvevő kamerák.

Fürge kis erőgép
Az elektromos hajtás jóval egyszerűbben és hatékonyabban működik, mint a belső égésű motor, ezért
nagy izomméregetésre nincs lehetőség a gyártók
között. A Honda, mint oly sokan mások, a Panasonichoz

Megosztó, ezzel együtt a legtöbbek számára szerethető a külső, ám az igazi varázslat az e belső terében
éri az utasokat. Skandináv stílusú nappalik világos
és tágas otthonossága párosul kifejezetten jó minőségű anyagokkal, kellemes részletekkel. A vezető
és utasa előtti polc gyakorlatilag egy hosszú kijelző,
amelynek a két végén a mögöttes forgalmat követhetjük, közöttük pedig mindent, amit ma az autóipar
tud. Lehetetlen vállalkozás lenne itt felsorolni, milyen
szolgáltatásokat nyújt a Honda e, legyen elég annyi,
hogy bőven az élbolyban van. Ám ami talán ennél
is fontosabb, hogy kompakt méretei ellenére szinte
hihetetlen teret kínál a kocsi, még úgy is, hogy tudjuk:
egy akkucsomagon ülünk. És a csomagtartó is bőven
megüti egy városi kisautó szintjét.
Summa summarum, talán későn érkezett meg a Honda
a napi használatra szánt, elérhető, kompromisszummentes elektromos autók közé, ám minden tekintetben robbantott és az élre állt. Erre az e-re érdemes volt várni.

fordult akkumulátorért, és 136 lóerős teljesítményt préselt ki az apró e-ből. Több mint 300 Nm-es nyomatékával tisztességesen húz, ami persze a villanyautók
sajátja, viszont ez a Honda kanyarodni is nagyon tud,
és itt már tetten érhető a márka tapasztalata és sportos múltja. Persze itt is elérték, hogy a tengelyek terhelése 50:50 százalékos legyen, ráadásul az e hátsókerék-meghajtású, a sebességet pedig a Single Pedal
Control jegyében egyetlen pedállal szabályozhatjuk: induláshoz benyomjuk, fékezéshez felengedjük –
ennyire egyszerű!
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E-autózás télen?
A villanyautók akkumulátorának teljesítménye lecsökken fagypont alatt,
ehhez képest a nem éppen enyhe teleiről híres Norvégiában
legmagasabb a világon az utakon futó autók között az elektromosak
aránya. Van tehát megoldás, csak egy kis odafigyelést igényel.

A

z akkumulátorok 10 és 30 °C-fok
között teljesítenek a legjobban –
ez ugyanúgy igaz a mobiltelefonokéra,
mint az elektromos autókéra. A kánikula is árt nekik, de még jobban a fagypont alatti hőmérséklet. Ha ugyanis az
akkucellákban lévő elektrolit megfagy,
jelentős károkat okozhat, ezért a legtöbb gyártó védelmi rendszerrel szereli
e-autóit: például automatikusan bekapcsol az akkumulátor fűtése.

Mennyivel csökken
a hatótáv?
Nehéz erre pontos választ adni, hiszen
a villanyautók energiafogyasztása
a vezetési stílustól és a bekapcsolt
kiegészítő berendezések (télen például az utastér fűtésének) energiaigényétől is függ. Egy amerikai teszt alapján, amelyet öt villanyautón végeztek
el, tartósan fennálló mínusz 7 °C-fokos
hőmérsékleten 41 százalékkal csökkent
a kapacitás. Egy átfogó norvégiai próba
viszont kedvezőbb képet mutatott: ott
is öt autót nyúztak a hidegben, a hatótáv pedig 7-33 százalék közötti mértékben esett vissza, ráadásul a szigorúbb
WLTP-ciklus szerint mérve.
Vagyis az elektromos autókat városban
használóknak gyakrabban kell feltölteniük járművüket, de nem kell tartaniuk
attól, hogy az út mentén ragadnak a teljesen lemerült akkuk miatt. Hosszabb
útra azonban csakis alapos tervezéssel érdemes indulni a fagypont alatti
időben, és a töltési megállók beiktatásánál a szokásoshoz képest legalább
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30 százalékkal rövidebb hatótávolsággal számoljunk. Emellett hosszabb töltési
idővel is – a fagyban ugyanis nemcsak
az akkumulátorok kapacitása csökken,
de töltésük is nehezebbé válik, főleg
a gyorstöltés. A lassabb egyenáramú töltés kíméletesebb az akkumulátorral.

Így növelhető
a teljesítmény
Az egyik megoldás a fűtött garázs,
hiszen ilyenkor csak menet közben éri a
hideg az autót. Aki csak teheti, a fagyos
éjszakákon hagyja a töltőn a négykerekűjét, mert a legtöbb e-autó a maximális
töltöttségi szint elérése után is vesz fel

energiát az akkumulátor melegen tartására. Modelltől függően arra is van lehetőség, hogy mobiltelefonos alkalmazásról, távolról is be lehessen kapcsolni az
utastér fűtését – ha az autó rajta van a
töltőn, akkor ezt is érdemes megtenni
indulás előtt, mert így a fűtést útközben
egy darabig még nem kell az akkumulátorról táplálni.

Vigyázat, gyors!
Az e-autók egyik nagy
előnye a kitűnő gyorsulás,
hiszen a motor egyből leadja
a maximális forgatónyomatékot.
A csúszós téli utakon azonban ezzel
is csínján kell bánni, mivel a kerekek
túlpöröghetnek, a hátsókerék-meghajtású modellekkel pedig akár ki is
csúszhatunk. A télen amúgy is hasznos energiatakarékos üzemmód
egyben a nyomatékot is korlátozza,
így feltétlenül kapcsoljuk be.

TANKOLJ
LEGALÁBB 30 L
EVO PLUS
ÜZEMANYAGOT ÉS
TIÉD LEHET EGY
BMW X1!

20 000 FT

NAPI NYEREMÉNY

2×

ESÉLY

Részletek: www.mol.hu/evo
AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA:
2019. DECEMBER 1. – 2020. FEBRUÁR 29.
A FOTÓ ILLUSZTRÁCIÓ.
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A szerepváltás bajnoka
Véletlenül csöppent a színészkedésbe, ma pedig már igazi A-listás
hollywoodi sztár. Az Oscar- és Golden Globe-díjas Matthew McConaughey
a sablonos, szívtipró szerepeit ugyan maga mögött hagyta, de a sármja
megmaradt: az Úriemberekben alakított figurájánál stílusosabb bűnözőt
rég nem láttunk a mozikban.

uy Ritchie legújabb filmje január
végén debütál a vásznon, a mozi
azonban – Matthew McConaugheynak köszönhetően – máris egyetemi tananyaggá vált. A színész még 1993-ban
diplomázott az austini University of Texas
filmszakán, tavaly óta pedig gyakorlati tanácsokkal segíti alma materének hallgatóit.
A színészkedés mellett úgy néz ki, a tanítás
is jól megy neki: az oktatókat értékelő weboldalakon diákjai rendszerint öt csillaggal
díjazták óráit. Forgatókönyvről a vászonra
című kurzusára saját életéből hozott példákkal készül: legutóbb például a tavaly bemutatott, Túltolva című eszement komédiája
mellett az Úriemberek szolgált tananyagul.
„Megbeszéljük az eredeti forgatókönyvet,
aztán bemutatom nekik a felvételekre íródott gyakorlati szkriptet, átbeszéljük a kulcsjeleneteket, végül pedig megnézzük magát
a filmet – így ők is láthatják, milyen óriási
különbség van az eredeti ötlet és a vásznon
látható, kész mozi között” – magyarázta egy
interjúban tanítási módszerét.

Teljes átlényegülés
Hogy mennyire más lehet a végeredmény, mint az eredeti forgatókönyv, arra
az Úriembereknél keresve sem találhatott
volna jobb példát. A film a McConaughey

alakította drogbáróról, Mickey Pearsonról
szól, aki úgy dönt, hogy visszavonul, több
millió dolláros marihuánaüzletet maga
mögött hagyva. A biznisz az alvilág legkülönbözőbb figuráinak figyelmét is felkelti, ráadásul Mickey is igyekszik még
utoljára megszedni magát – mindebből
pedig egy őrült, rablásokkal, félreértésekkel és gyilkosságokkal teli balhé kerekedik. A filmet rendező Guy Ritchie karrierje
elején hasonló, stílusos bűnügyi vígjátékokkal lett ismert. „Imádtam a Blöfföt vagy
A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacsövet. Az Úriemberek pedig ezek egyenes ági leszármazottja – igazi vintage Guy
Ritchie-film” – magyarázta McConaughey,
miért akart szerepet vállalni benne. A rendező, több mint tíz év és olyan nagysza
bású holly woodi kitérők után, mint a
Sherlock Holmes vagy az Aladdin élő
szereplős remake-je, visszatér a műfajhoz,
ami világhírűvé tette – sőt, ezúttal úgy néz
ki, korábbi filmjeire rátett még egy lapáttal.
„Hihetetlenül egyedi a film nyelvezete, van
benne jó pár új kifejezés a szótárak számára.
Javasoltam is Guy-nak, hogy hiába az anyanyelvükön készült, néhány jelenetet feliratozzon az angoloknak” – mesélte a színész
egy interjúban. De nem ez volt az egyetlen
kihívás a forgatáskor: McConaughey igazi
method actor, vagyis olyan színész, aki
hosszasan tanulmányozza figuráját, testileg
és lelkileg is elmerül szerepeiben, és még a
forgatás szüneteiben sem lép ki karakteréből. Az Úriemberek felvételei során viszont
folyamatosan improvizálnia kellett, állandóak voltak a változások a forgatókönyvben.
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Úriemberek
Guy Ritchie filmjében egy brit
drogbáró igyekszik kiszállni az
üzletből, a hatalmas pénz ígéretére
pedig az egész alvilág felbolydul,
és kirobban a bűnözők közötti
harc. A január 30-tól látható őrült
akció-vígjáték a rendező korai
filmjeihez hasonlóan egyszerre
pörgős adrenalinbomba és
fekete humorral átitatott vígjáték.
A főbb szerepekben Matthew
McConaughey mellett Hugh Grant,
Colin Farrell és Charlie Hunnam is
felbukkan.

„Imádtam a Blöfföt vagy
A Ravasz, az Agy és két
füstölgő puskacsövet. Az
Úriemberek pedig ezek egyenes
ági leszármazottja – igazi
vintage Guy Ritchie-film”

„Nem számít, hogy milyen típusú színész vagy, hogy készülsz a szerepedre
– az volt a legfontosabb, hogy folyamatosan jó formában legyél. Soha nem
dolgoztam még olyan rendezővel, mint
Guy Ritchie, aki napi több tucat új ötlettel áll elő. Nem egy héttel vagy egy nappal a forgatás előtt – aznap, sokszor felvételek közben írt át teljes jeleneteket.
Először megőrültem tőle, aztán szép lassan rá kellett jönnöm: Jézusom, ez így
tényleg jobb lett.”

Rendben, rendben,
rendben!
Saját bevallása szerint a családja
hasonló fura alakokkal van tele, mint
az Úriemberek karakterei: ükapja a
hírhedt gengszter, Al Capone testőre
volt, szülei pedig kétszer váltak el és
háromszor házasodtak össze – egymással. Hasonlóan filmbe illő az is,
ahogy a színészkedésbe belecsöppent: bár az egyetemen rendezőnek
tanult, egy este épp barátnőjével iszogattak egy austini hotel bárjában, mikor
a pultos megsúgta neki, hogy épp ott
van egy híres, castingért felelős filmes
is. McConaughey egy vodkával a kezében odasétált hozzá és bemutatkozott
– végül jó pár itallal később összebarátkoztak, ő pedig megkapta a Tökéletlen
idők című kultfilm egyik mellékszerepét.
„Akkor még nem tudtam, hogy ez az
egész egy hobbi lesz, vagy valami, ami
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csak a nyárig tart – végül a színészkedés lett a karrierem” – emlékezett vis�sza. A hetvenes években játszódó, kallódó gimnazistákról szóló vígjátékban ő
játszotta Woodersont, a bölcsességekkel teli, laza és tapasztalt idősebb barátot. Ebből a filmből származik a színész
karrierjét végigkísérő szállóige, három
szó, amit senki sem tud olyan menőn
előadni, mint ő: „Alright, alright, alright”,
azaz „Rendben, rendben, rendben”.
Az emlékezetes mellékszerep után
McConaughey szép lassan mászott
egyre feljebb a szamárlétrán: kisebb filmek és szerepek után egyre nagyobb
produkciók következtek, hamarosan
pedig főszerepekben láthattuk többek
között az EDtv és a Kapcsolat című filmekben. A 2000-es évek elején aztán
az olyan moziknak köszönhetően,
mint a Szeretném, ha szeretnél vagy
a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap
alatt?, ő vált a romantikus komédiák

poszterfiújává. A sokadik bugyuta vígjáték után, amelyben mindössze annyi
volt a szerepe, hogy jól nézzen ki,
McConaughey besokallt. „Ezek a filmek direkt habkönnyűek – színészként
olyan, mintha felhőkön lépkednél. Soha
nem merülhetsz el igazán a szerepben
vagy mutathatod ki az érzelmeidet” –
magyarázta. Elege lett abból, hogy karrierje abból áll, hogy minden filmjében
le kell vennie a pólóját, hogy aztán félpucéran romantikázzon a vásznon.

A McConaugheyreneszánsz
„Nem valami elől futottam – inkább
valami felé” – emlékezett vissza. Család
jával megbeszélte, hogy onnantól csak
kihívást jelentő feladatokat vállal olyan
filmekben, amelyeknek mondanivalója
is akad. Persze a megélhetését nem kellett féltenie, de mégis nehéz időszak volt

számára – egy ideig a stúdiók még küldözgették ugyanazokat a típusú vígjátékokat,
majd mikor mindet visszautasította, hosszú
hónapokig semmilyen ajánlatot nem kapott.
Két évig nem forgatott, majd 2011-ben egyszer csak beindult a szekér: első komolyabb szerepe Az igazság ára ügyvédje volt,
majd következett ugyanabban az évben
a Gyilkos Joe őrült bérgyilkosa. Pályája
ezen szakas zára „McConaissance”-ként,

azaz McConaughey-reneszánszként emlékezünk vissza. A Mud című független
dráma, a Magic Mike vagy A törvény nevében című krimisorozat szerepei mind gyökeresen eltérnek attól, ami korábban jellemző
volt rá – közös viszont bennük, hogy mindegyik teret adott neki, hogy számot adjon
színészi képességeiről. Mindez 2013-ban,
a Mielőtt meghaltam című drámában csúcsosodott ki: a csontsovány AIDS-beteg
cowboy szerepéért McConaughey meg is
kapta az Oscar-díjat.
Azóta a McConaughey-reneszánsz lecsendesedett: az elmúlt években a színész több
filmje is elhasalt a kasszáknál, és hiába játszott remekül az Aranyban, az újabb Oscarjelölés is elmaradt. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy lassítana: folyamatosan keresi
a kihívásokat – minden téren. Tavaly 50.
születésnapjára regisztrált Instagramra, az
Úriemberekben pedig ismét olyan figurát
alakíthat, amelyet még soha korábban: egy
stílusos, öregedő gengsztert, aki még egyszer utoljára igyekszik megmutatni a fiataloknak, mire képes. Ahogy egy interjúban
bevallotta, mind a közösségi média, mind
legújabb szerepe szórakoztatóbb számára,
mint azt remélni merte.
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Filmes világutazás
Süti a kávézóban, ahol a kedvenc filmünk játszódik, séta egy
városrészben, amelyet ezer éve ismerünk a vászonról, vagy
nyaralás egy szállodában, ahol ikonikus jeleneteket forgattak?
Íme, néhány helyszín, amelyekért érdemes útra kelni!

gloucester

Varázslatos katedrális
Harry Potter-rajongóknak kötelező célpont az angliai Gloucester székesegyháza, ahol a varázslótanoncok történetéből készült filmek több jelenetét is
forgatták. A Londontól 150 km-re található katedrális a környék legjelentősebb épülete, amely a 11. és a 14. század között épült, monumentális boltívei
pedig remekül passzoltak a Rowling által
leírt Roxforthoz. A katedrálisban szeretettel várják a látogatókat, sőt a körbe
vezetés során megnézhetjük a forgatás
pontos helyszíneit is.
12 College Green, Gloucester, Egyesült
Királyság
gloucestercathedral.org.uk

bécs

Egy bécsi fekete
Bécsben, a Franziskanerkirche árnyékában egy aprócska
kávézó bújik meg. Sokkal inkább bár, mint kávézó, a neve
mégis Kleines Café. A hely a Mielőtt felkel a nap című filmből lehet ismerős, Richard Linklater trilógiájának első része
ugyanis az osztrák főváros utcáin játszódik, itt bolyong
és szeret egymásba egyetlen éjszaka alatt Jesse (Ethan
Hawke) és Céline (Julie Delpy). A kávézó valóban létezik,
így akár mi magunk is beülhetünk és átélhetjük a filmből is
sugárzó, békebeli hangulatot egy csésze kávé vagy egy
pohár sör mellett.
Franziskanerplatz 3., Bécs 1., Ausztria

Valldal
New York

Joker lépcsője
A múlt év viharos filmsikere volt a Joker, amely részben köszönhető annak is, hogy a rendező, Todd Philips egészen új szemszögből nyúlt az unalomig elhasznált szuperhőstörténethez,
de főleg annak, hogy Joaquin Phoenix felejthetetlen alakítást
nyújtott a címszerepben. Egyik emlékezetes jelenete egy New
York-i lépcsőn játszódik, amely azóta a turisták kedvelt célpontjává vált. A Bronxban található lépcsőn ma már nem olyan
egyszerű végigsétálni, mint pár hónappal ezelőtt, ugyanis minden fokon fotózkodik valaki – sokan közülük Joker-sminkben
és -jelmezben. A helyiek szerint azonban előnyük is származik
a hirtelen jött népszerűségből, azóta ugyanis sokkal tisztább
lett a házak közötti szűk átjáróban futó lépcsősor.
Shakespeare Ave., New York, USA
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Üvegfalak
A mesterséges intelligencia és az ember kapcsolatát körüljáró 2015-ös Ex Machina című film nemcsak az örök fejtörést okozó téma miatt emlékezetes alkotás, hanem az egyik szereplő, az Oscar
Isaac által alakított milliomos Nathan főhadiszállása
miatt is, amely hatalmas üvegablakaival egyszerre
nyújt gyönyörű és mégis ijesztő hátteret a történethez. Az épület a valóságban is létezik, mégpedig Norvégia északnyugati részén, Valldal falu
közelében, sőt akár meg is szállhatunk itt. A Juvat
Landscape Hotel kialakítása egészen lenyűgöző,
szinte egybeolvad a természettel, lévén szobáinak
egy, de néhol két fala is padlótól plafonig üveg.
Juvet Landscape Hotel, Alstad 24, Valldal,
Norvégia
juvet.com

Franciából portugál

marseille

Mindannyiunk kedvenc karácsonyi filmjének, az Igazából szerelemnek (amit nem csak az ünnepek idején érdemes megnézni)
egyik ikonikus jelenete egy portugál étteremben zajlik, ahol a
Colin Firth alakította Jamie végre elszánja magát, és megkéri
portugál szerelme, Aurelia kezét. Az étterem a valóságban is
létezik – igaz, nem az Ibériai-félszigeten, hanem a dél-franciaországi Marseille-ben. Ha arra járunk, mi is betérhetünk a Bar de
la Marine-ba, amely a város egyik déli kikötőjénél található, így
ebéd vagy vacsora közben a kilátásra sem panaszkodhatunk.
15 Quai de Rive Neuve, Marseille, Franciaország

1+1 Valentin-napi
kávéajánlat
Használd ki, hogy nálunk
a szerelmesek ünnepe
egy egész hétvégén
át tart! Vegyetek két
kávéterméket, és
az egyiket ajándékba adjuk*.
*Érvényesség: 2020. 02. 14–16. Az 1 + 1
akció keretében a fizetés nélküli ital minden
esetben az olcsóbb termékre vonatkozik.

utazás

ELŐFIZETŐI AKCIÓ
ÚTI CÉL:
Igaz történet alapján

salzburg

Az 1964-es hollywoodi klasszikust, A muzsika hangját ma is
a világ egyik legnépszerűbb musicaljeként tartják számon,
a valós történeten alapuló filmet pedig több csodás osztrák
helyszínen forgatták. Az egyikben, a Salzburg óvárosától pár
perces sétára található Leopoldskron-kastélyban meg is szállhatunk. Az épület – homlokzata „alakította” a Trapp-család otthonát – és környéke a vezetett, sokszor kifejezetten a musical
tematikájához illeszkedő túrák kedvelt állomása. A 17 hektáros parkba és a tó fölé magasodó kastély területére azonban
csak a szálloda vendégei léphetnek be, így érdemes szobát
foglalni, ha be szeretnénk barangolni az épületet.
Leopoldskronstraße 56–58., Salzburg, Ausztria
schloss-leopoldskron.com

NEW YORK

NYEREMÉNY:
2 DB REPÜLŐJEGY
NEW YORKBA!

párizs

Amélie nyomában
Párizsban járva, pláne kávé- és filmrajongóknak
érdemes betérni a Moulin Rouge-tól pár utcányira,
a Montmartre negyedben található Két malom
nevű kávézóba. Itt dolgozott Amélie Poulain a
2001-es Amélie csodálatos élete című romantikus
filmben, amely világhírűvé tette Audrey Tautou színésznőt. A kávézó ma is működik és várja a vendégeket, sőt egy fekete kortyolgatása – vagy egy
úgynevezett Amélie-menü elfogyasztása – közben még a filmben fontos szerephez jutó, világutazó kerti törpét is megcsodálhatjuk.
Café des Deux Moulins, 15 rue Lepic, Párizs,
Franciaország
cafedesdeuxmoulins.fr

A város felett
los
angeles

A Los Angeles felett elterülő Griffith
Observatory a nyugati part egyik kihagy
hatatlan látványossága, ahonnan csodás
kilátás nyílik az egész városra. Érdemes
még világosban odalátogatni, hiszen
az obszervatórium mellett a 3000 holdas parkot is igazi élmény bejárni, ahol
eldugott ösvényeken barangolhatunk,
piknikezhetünk, sőt még egy állatkert
is várja a látogatókat. A háromkupolás,
art deco épület számtalan filmben feltűnik, legutóbb az Emma Stone és Ryan
Gosling főszereplésével készült 2016os Kaliforniai álom című musicalben láthattuk kívül és belül is.
Griffith Observatory 2800 East
Observatory Rd. Los Angeles
griffithobservatory.org

A Hamu és Gyémánt magazin téli számával New Yorkba repítjük olvasóinkat.
A 30 oldalas összeállítás tartalmazza a fontos látnivalókat, éttermeket, úti tippeket,
történelmi leírást, kulturális ajánlót, város körüli túrákat.
FIZESSEN ELŐ EGY ÉVRE A HAMU ÉS GYÉMÁNT MAGAZINRA,
ÉS NYERJEN 2 DB REPÜLŐJEGYET NEW YORKBA!
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mozi

80 éves macska-egér játék
Több Oscart nyertek, mint Miki egér vagy Tapsi Hapsi, népszerűségük
pedig máig töretlen. Tom és Jerry kalandjain egész generációk nőttek fel
– igaz, a sorozat bizonyos részeit mára többen kifogásolják
erőszakossága vagy rasszizmusa miatt.
A PRODUCER, JOSEPH BARBERA

A

40-es években két animációs trend uralkodott Hollywoodban: a Disney édes-kedves
meséi és a Warner Bros. humorosabb, erőszakosabb, sokszor szürreális animációi, mint például a Tapsi Hapsi. A műfaj hatalmas népszerűségnek örvendett, ebből pedig az MGM stúdió
sem akart kimaradni. William Hanna és Joseph
Barbera animátorok kezdtek dolgozni a feladaton, eredetileg azonban egy rókát és egy kutyát
képzeltek el. Ebből született végül Tom és Jerry
karaktere, akik az első epizódban még Jasper
és Jinx néven szerepeltek. A mese ötlete nem
nyerte el egyből Fred Quimby, a rövidfilmes
részleg vezetőjének a tetszését, a macska-egér
páros ugyanis már akkor sem számított forradalminak. Hanna és Barbera azonban szakított a
bevett szokásokon: rajzfilmjük addig nem látott
módon erőszakos és durva, mellette pedig
gyors és pörgős volt, tele vizuális gegekkel
és kreatív megoldásokkal. A legelső epizódot
máris Oscarra jelölték, így a sorozat folytatódhatott – csak új nevet kellett találni a főhősöknek. Házi versenyt hirdettek a stúdión belül,
ezt végül John Carr nyerte meg a Tom és Jerry
névpárral – akkoriban egy népszerű, tojáslikőralapú koktélt neveztek így. A sorozat végül 7
Oscar-díjat és 13 jelölést gyűjtött be – többet,
mint bármelyik másik animáció.

Néma főszereplők
Az epizódok ugyanarra az ötletre épülnek: Tom
igyekszik elcsípni az életét megkeserítő Jerryt,
a két főhős kapcsolata azonban sok változáson
ment át az évek során. A macska csak a legkorábbi epizódokban igyekszik megenni az
egeret, a későbbiekben a cél sokkal inkább
a megleckéztetés vagy éppen a dicsőség
megszerzése. A két karakter ritkán szólalt meg
a mesében, kalandjaikat azonban a legkülönbözőbb zenei elemek festik alá: jazz és pop mellett egy epizódban Liszt Magyar rapszódiája,
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egy epizód számokban

1940 1958
50 ceruza,
5-8 perces 10 liter
festék és
és

között

egyetlen

epizódhoz

több száz animátor,

2020 várva várt animációi
A Pixar Előre című filmjében két manó indul útnak, hogy
felfedezzék, vannak-e még csodák, a Raya és az utolsó sárkány
pedig egy varázslatos világban játszódik majd, ahol a főhősnő
az utolsó sárkányt igyekszik megtalálni. A Lelki ismeretek az
előzetesek alapján leginkább az Agymanókra hajaz majd: ebben
egy szenvedélyét vesztett zenész tanulja meg a lélek jelentését.
Várhatóan az idén folytatódik a mozikban a Nyúl Péter, a Trollok,
Scooby-Doo, a Minyonok és Clifford, a nagy piros kutya története
is. A macska-egér harc élő szereplős változata, bár előzetesen
decemberre ígérték, várhatóan 2021 tavaszán kerül a mozikba.

egy másikban pedig az Óz, a csodák csodája betétdala is felcsendül. Tom felejthetetlen, velőtrázó sikolya pedig magától William
Hannától származik.
A Hanna–Barbera-páros 1940 és 1958 között
dolgozott az 5–8 perces, mozikban vetített
epizódokon. A stúdiótól minden támogatást
megkaptak: több száz animátor munkálkodott
egyetlen részen, amihez 7 ezer papírlapot, 50
ceruzát, 10 liter festéket és 2,5 dl tintát használtak fel. A 60-as években, a televízió térnyerésével azonban az MGM úgy döntött, nincs szükség
költséges új részekre, hiszen a régiek ismétlése is elég pénzt hoz – a párost kirúgták és az
animációs részleget is bezárták. Tom és Jerry
1960-ban tért vissza, egészen egyedi körülmények között: Gene Deitch rendező a költségcsökkentés jegyében, dacára a hidegháborús
légkörnek, a szocialista Csehszlovákiában készített el 13 részt, amelyek látvány terén inkább a
Kisvakondra hajaznak, de egyéb furcsaságai is
vannak: több ember teljes alakban jelenik meg
bennük. Korábban az embereknek jellemzően
csak a lábait láthattuk. Így járt Tom gazdája is,
amiért évtizedekkel később a legtöbb kritikát
kapta a műsor: rasszizmusnak minősült, hogy
egy fekete asszony házában egér szaladgál.
Ezt a tévés sugárzáskor ugyanúgy kicenzúrázták, mint más, mára rasszistának tartott epizódot, vagy például később a dohányzást.

7000 papírlap,

2,5 dl
tinta volt
szükséges.

Ellenségből barátok
Ahogy a nézői igények változtak, úgy alakult
át a Tom és Jerry is: 1963-ban a Bolondos dallamokért felelős Chuck Jones vette át a sorozatot, az epizódok pedig egyre lejjebb tekerték az erőszakot. Amikor Hanna és Barbera
1975-ben a The Tom és Jerry Show-val, majd
1990-ben a Tom és Jerry Kidsszel visszatértek,
a karakterek sokszor már inkább barátok, mint
ellenfelek voltak. 2014 óta modern technikával
készült sorozat fut velük a Cartoon Networkön,
és számtalan egész estés animációs filmben
szerepeltek az elmúlt években Willy Wonka, Óz,
vagy épp Sherlock Holmes oldalán.

A két ősellenség kalandjait
összesen 114 epizódon keresztül
követhették a nézők.
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aktív

KRIPPENSTEIN

DOBSINA

A krippensteini óriási
jégbarlang minden
évben más jeges
formációkat mutat.

Utazz a jég birodalmába!
Mivel hazánkban jéggel jobbára csak a koripályán találkozhatunk, ritkán
merül fel, hogy a fagyos terepet számos további módon ki lehet használni.
Pedig a jégbarlangtól a kristállyá vált vízesésen át a gleccserekig a jég
gyönyörű formákkal várja a hidegtűrő turistákat.

Dachsteini jégvarázs
Stájerország legmagasabb hegyén, 2700 méteren terül el a Dachstein-gleccser, ahol a bátrak
üvegpadlójú függőhídon, „a semmibe vezető
lépcsőn”, és a lassan csúszó gleccserben tehetik próbára bátorságukat. A felvonó felső állomásától pár percnyi sétára lenyűgöző, kb. 20
perc alatt bejárható jégpalota is várja a látogatókat – a trónterem, a kristálykatedrális vagy
a kék szalon talán még a Jégvarázson felnőtt
gyerekeket (és felnőtteket) sem hagyja hidegen. A séta mélyen bevezet a gleccserbe, ami
már önmagában is különleges, de az osztrákok
minderre rátettek egy lapáttal: az Alpokban
egyedülálló látványosság a hajóablak, amelyen keresztül bepillanthatunk egy, a jégpalota
felújítási munkálatai során előbukkant természetes gleccserhasadékba. A 40 méter hosszú,
17 méter mély, 2 méter széles és 600 ezer liter
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vizet magába foglaló hasadék ezen a módon
biztonságosan megtekinthető.

Más helyszínekhez képest itt elképesztő változatosságot mutat a terep, hiszen nem csupán
függőleges jégfalakban, hanem a befagyott
patakok mentén jégcsodák százaiban gyönyörködhetünk. Sok helyi vezető foglalkozik kezdők
és haladók oktatásával, így felszerelést is egészen biztosan kapunk majd helyben, ha kipróbálnánk a mászást is.
226 km € oktatótól és a csoport létszámától függ
jellemzően december 1. és
március 15. között, az időjárás függvényében

504 km € felnőtt: 10 euró;
ifjúsági: 8 euró; gyerek: 5,50 euró
december 25. – május 3., 9–16 óra

Prágai városnézés
– jégfalról

Mászás a Szlovák
Paradicsomban

Évről évre megnyílik az a jégfal, amelyet néhány
lelkes helyi mászó készít a cseh főváros közepén: vizet folyatnak le a sziklafalon, ami aztán
kiváló edzőfelületté fagy össze. Az alapötletet
az adta, hogy akár villamossal is el lehessen
jutni a téli hobbi színhelyére, a mászók pedig
megoldották a feladatot, így a házak közvetlen
közelében, minden évben két-három héten át
mászható a mesterségesen elkészített jégfal.

A Dobsinai-jégbarlangtól nem messze, a Szlo
vák Paradicsom Nemzeti Park szívében a nyáron is lenyűgöző szurdokok télen visszavárják a merészebbeket. Miközben nyáron létrák,
falépcsők, láncok és egyéb segédeszközök
igénybevételével lehet átjutni a patakok és vízesések keskeny völgyein, addig télre ugyanezek a vizek befagynak, így gyönyörű díszletek
között lehet kipróbálni a jégfalmászás trükkjeit.

Távolság Budapesttől |

DACHSTEIN
FOTÓ: CHRISTOPH BUCHEGGER

€ Ár

|

525 km

Nyitvatartás

ált. január második felétől

Barlangi medvék
Krippensteinben
Kakukktojás, mivel télen nem látogatható, mégsem akartuk kihagyni a sorból ezt az izgalmas
programot. A salzkammerguti Krippensteinben
tavasztól egy gyerekeknek is izgalmas és járható ( jég)barlangrendszer kínálkozik úti célul,
ahol télen jégfalmászás vonzza a sportolni
vágyókat. A Rieseneishöhle, vagyis óriási jégbarlang 50 perces vezetett túrákat kínál, melyek
során Boris és Ben, a két barlangi medve
„rémisztgeti” a vendégeket. A barlangot érdemes tavasszal vagy nyár elején felkeresni, mivel
a jég ekkorra hízik vastagra és válik igazán látványossá. Télen a jégmászóké a terep: a krippensteini jégfalon a profik legalább 50 különböző utat tartanak nyilván. Mászókalauz híján
elsőre tapasztalt vezetővel érdemes belevágni
a kalandba: az Outdoor Leadership például vállal alaptanfolyamot vagy épp egynapos vezetést is, ehhez természetesen biztosítja a felszerelést, az oktatót és a helyismeretet.
497 km € felnőtt: 37,50 euró;
ifjúsági: 33,80 euró; gyerek: 20,50 euró
jellemzően január második felétől
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Kozmetikai varázsszerek
téli sportokhoz
Burt’s Bees ajakbalzsam
A méhviaszos ajakbalzsam gyorsan
hidratálja a száraz, kicserepesedett ajkakat,
és nem tartalmaz káros adalékanyagokat.

notino.hu

1190 Ft

játék
PRIMO és PICCOLO

Játssz! Figyelj! Gondolkodj!

HerbArting
védőkrém

1. Nézd meg a képeket!
2. Húzd a gombokat a megoldáshoz!
3. Fordítsd meg a kártyát, és ellenőrizd!

Magyar, természetes termék
shea vajjal, körömvirágolajjal
és méhviasszal. Ajánlott
a különösen száraz területekre,
kézkrémnek, ajakírként és
gyerekeknek arcra is.

Kueshi regeneráló
csipkebogyóolaj
A tiszta csipkebogyóolajból
készült, parabénmentes
készítmény táplálja, hidratálja
és megújítja a száraz és sérült
arcbőrt.

herbarting.hu

2390 Ft/30 ml

Biobolt

5990 Ft/50 ml

Deja Vu finomítatlan
shea vaj
A tiszta shea vajból készült
krém a teljes testre és az
ajkakra is kenhető. Használjuk
melegben – hidegben a shea
vaj megkeményedik – nedves
bőrfelületen!

dejavuvilag.hu

1590 Ft/100 ml

Climb On
Mini Bar
A teljesen természetes,
méhviaszos tömböcskét
a mászók kézsérüléseire
találták ki, mivel egy éjszaka
alatt képes regenerálni a bőrt.
A készítmény így a hideg vagy
szél okozta kiszáradást is
nagyon gyorsan rendbe hozza.

maszas.hu

2490 ft/14 g

Ride Protect SPF25
naptej
Sportoláshoz tervezett, vízálló
naptej szintetikus anyagok
és kémiai fényvédő nélkül,
organikus jojobával és
kókuszolajjal.

Aptonia ajakbalzsam SPF 50+
Bár nem natúrtermék, 50 faktorával valóban véd
síelésnél vagy magashegyi túránál, és nincs mellékíze.

Decathlon

rideskincare.co.uk

11,99 Font
(kb. 4500 Ft/50 ml)

Készségfejlesztő játék 3-9 éves korig
A Logico játék egy tolókorongokkal felszerelt keretből
és a hozzá tartozó feladatkártyákból álló játék,
amely segíti a 3-9 éves, óvodás és kisiskolás
gyerekek tanulási képességeinek fejlődését.
A feladatkártyák a korosztályoknak megfelelő
nehézségűek, sikerélményt adnak, önálló játékra
is alkalmasak.

990 Ft
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www.babilonkiado.hu

gasztro

Színes muffincsodák
Ahogy a tél végéhez közelítünk, egyre nagyobb szükségünk van arra,
hogy a kevés napsütés okozta boldogsághormon-hiányt pótoljuk. A kedvenc
színes muffinjainknál pedig nincs jobb e célra.

Rákóczi-túrós muffin
Hozzávalók:
• 150 g finomliszt
• 100 g vaj
• 50 g porcukor
• 350 g túró
• 1 evőkanál búzadara
• 1 tojás
• 170 g cukor
• 150 g baracklekvár
• 3 tojásfehérje
• 1 citrom héja
A lisztet és a porcukrot elkeverjük, hozzáadjuk a hideg vajat és egy evőkanál
jéghideg vizet, majd éppen csak eldolgozzuk, hogy összeálljon. Fóliában
pihentjük fél órán át, majd kinyújtjuk,
és kibéleljük a tésztával a muffinforma
alját, végül pedig 180 fokra előmelegített sütőben 5 percen át elősütjük.
Megvárjuk, míg a tészták langyosra hűlnek, majd egyenként megtöltjük a búzadarával, 50 g cukorral, a citrom héjával
és az egész tojással elkevert túróval.
A formák tetejére 1-1 kanál baracklekvár kerül, végül pedig elosztva a 120 g
cukorral habosra vert 3 tojásfehérje.
További 10–15 percen át sütjük.

Avokádókrémes muffin
Hozzávalók:
• 150 g liszt
• 150 g kukoricadara
• 150 g cheddar sajt
1
• 
/2 csomag sütőpor
1
• 
/2 kávéskanál őrölt
csilipaprika
• 1 tojás
• 30 ml olívaolaj
• 300 ml író vagy joghurt
• 3 db avokádó
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 citrom leve
• só, bors
• tortillachips a díszítéshez

A tojást elkeverjük az íróval és az olívaolajjal. A liszthez adjuk a kukoricadarát,
a lereszelt sajtot, a sütőport,
a csilit, egy nagy csipet sót,
végül a tojásos keveréket,
majd pedig összedolgozzuk
a tésztát. 180 fokra előmelegített sütőben kb. 25 perc

alatt készre sütjük. Közben
az avokádó húsához adjuk
a lereszelt fokhagymát, a citrom levét, sózzuk és borsozzuk, azután pürésítjük. A muff inok tetejét bevonjuk az
avokádókrémmel, és tortillachipsszel díszítjük.

Rágózz és nyerj!
Vásárolj bármely Orbit, Airwaves
vagy Juicy Fruit termékből legalább

499 Ft értékben,
regisztrálj a vásárlást
igazoló blokkal a ragozz.hu
weboldalon
és New York-i
álomutat
nyerhetsz!
A promóció időtartama 2020. 01. 30. –
2020. 02. 29. Őrizd meg a blokkot, mert
a nyeremény átvételekor
fel kell mutatni! További részletek
a weboldalon.
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Répatorta muffin
Hozzávalók:
• 2 szál nagy sárgarépa
• 50 g mazsola
• 100 g barna cukor
• 1 narancs leve és héja
• 100 g vaj
• 2 tojás
• 250 g darált mandula
• 150 g friss krémsajt vagy mascarpone
• 50 g porcukor
• 1 rúd vanília kikapart magja
• 1 nagy csipet őrölt fahéj
• 1 nagy csipet őrölt szegfűszeg
A barna cukrot elkeverjük az olvasztott vajjal, hozzáadjuk a fűszereket, az apró lyukú
reszelőn lereszelt sárgarépát, a mandulát,
a tojásokat, a mazsolát és a narancs levét.
Eldolgozzuk a hozzávalókat, az így kapott
tésztát pedig muffinpapírral kibélelt formákba töltjük és 180 fokos sütőben 25–30
percen át sütjük. Ha kihűlt, a porcukorral és
a narancs lereszelt héjával elkevert krémsajttal vonjuk be, esetleg apró marcipánrépákkal díszítjük.

Pekándiós, sós karamellás
cupcake
Hozzávalók:
• 300 g liszt
• 230 g vaj
• 100 g barna cukor
• 2 tojás
• 50 g pekándió
1
• 
/2 csomag sütőpor
• 70 g kristálycukor
• 100 ml tejszín
• 100 g porcukor
• só
Száz gramm vajat megolvasztunk és elkeverjük a barna cukorral és a tojással. A liszthez
hozzáadjuk a durvára tört pekándiót, a sütőport és a cukros, vajas tojást. Elkeverjük
a hozzávalókat, a muffinformákat megtöltjük a tésztával, és 180 fokos sütőben 25 perc
alatt készre sütjük.
A kristálycukrot egy serpenyőben lassú
tűzön hevítjük, amikor borostyánszínű, hozzáadunk 30 gramm vajat, a tejszínt, egy csipet sót és csomómentesre keverjük. Hagyjuk
kihűlni. A maradék szoba-hőmérsékletű vajat
habosra keverjük a porcukorral. Közben hozzácsorgatjuk a karamellszószt. Az így elkészült krémmel bevonjuk a muffinokat.
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Meglepően kerek!
Donut Worry Be Happy fánkok,
itthon csak a Fresh Cornerekben!
Keresd a Fresh Cornert a MOL töltőállomásain!

2020. FEBRUÁR

Zöld, japán, és szuper
egészséges – mi az?
Azt, hogy a matcha mi fán (valójában cserjén) terem, talán már itthon sem kell
magyarázni, hiszen egyre több helyen fogyaszthatjuk a porított zöld teából
készült élénkzöld italokat. De egészen biztosan tudunk még újat mondani róla!

A legdurvább superfood
Antioxidáns-tartalma 137-szerese az
áztatva fogyasztott zöld teáénak, és
70-szerese a narancsénak. A benne
található polifenolok pedig segítik az
anyagcserét, gyorsítják a zsírégetést és
csökkentik a cukor- és szívbetegségek,
illetve a rák kialakulásának kockázatát.

Mitől olyan zöld?
A matchakészítéshez használt zöld teát
speciális körülmények közt termesztik: szüretelés előtt egy hónappal lefedik, így a növény klorofil előállításával
pótolja a napfény hiányát az árnyékban,
ettől válik élénk smaragdzölddé.

Kíméletesebben élénkít
A lehető legegészségesebb élénkítőszer a matcha: fokozza a mentális éberséget, és 8–10 órán keresztül növeli
az energiaszintünket. Utóbbit a csersavaknak köszönhetjük, amelyek elnyújtják a koffein hatását. A teában lévő
theanine aminosav enyhíti a koffein
hirtelen „beütését”, viszont nem csökkenti az éberséget, így barátságosabban turbózhatjuk vele magunkat.
Koffeintartalma ugyanakkor kisebb, mint
a kávéé: egy átlagos csésze kávé 95 mg
koffeint tartalmaz, míg 2 g porból elkészített matcha 70 mg-ot.

Nem csak ihatjuk!
Jó hír, hogy süteményekbe, krémekbe,
fagyiba vagy épp zabkásába is keverhetjük! Fontos azonban tudni, hogy jótékony hatása így kevésbé érvényesül. Ha
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latteként isszuk például, érdemesebb
növényi tejjel készíteni, mert a tehéntej
ront az antioxidánsok felszívódásán.

Nem mindegy az eredete
Ha tehetjük, kerüljük a Kínából származó
matchát. Ott a súlyos légszennyezésből
adódóan sok nehézfém kerül a talajba
és a vizekbe, majd onnan felszívódnak
a növényekbe. Mivel a matchánál az
egész levelet elfogyasztjuk, a Kínában
termesztettekkel több ólom kerülhet
például a szervezetünkbe.

Az ötödik íz
A matcha amellett, hogy „zöld”, füves
aromájú, umamiban, azaz az ötödik
ízben is gazdag. Ez a többnyire nehezen körbeírható aroma a keleti konyhában alapvető fontosságú, a teában
a theanine aminosav biztosítja.

Készíts matchatonikot!
Hozzávalók (egy adaghoz):
• 80 ml víz
• 2 g matchapor
• 2,5 dl tonik
• jég
Forraljuk fel a vizet, majd pohárba
töltve hűtsük kissé vissza. Egy
tálkába mérjük ki a matchát,
öntsük rá a vizet. Bambuszból
készült teakeverő ecsettel
(vagy ennek hiányában kisebb
méretű habverővel) először
nyolcasokat formálva keverjük
csomómentessé, majd habverő
mozdulatokkal habosítsuk fel.
Egy 4 dl-es pohárba dobjunk
néhány jégkockát, öntsük rá
a matchateát, és töltsük fel
a poharat tonikkal.

MOL-hírek

kultúra

2020-as megújulás

Téli menedékek

F RIS SÍ T ÉS SEL ÉS OKO S MEGOL DÁSOK K A L INDUL A Z É V

Lélekemelő és izgalmas programokat ajánlunk, melyek
feldobják a februári csípős napokat.

Idén már zöldebben autózunk
Emelkedik az üzemanyagok biorészaránya

Rúzsa Magdi-koncert
Papp László Budapest Sportaréna
február 22.

Az Európai Unió szabályaihoz igazodva Magyarországon január
1-jétől emelkedett az üzemanyagok biorészaránya, ami hozzájárul,
hogy a teljes közlekedési szektorban elérjék az EU-irányelvben
előírt 10 energiaszázalékos megújuló energia részarányát. A MOL
felkészült a változásokra, ezért év elejétől a töltőállomásokon is
az E10 jelű, emelt biokomponens-tartalmú üzemanyag kapható,
amely az EU-ban 2000 után forgalomba helyezett autók többségével kompatibilis, erről egyebek mellett a gépjárművünk tankfedelét megvizsgálva is megbizonyosodhatunk. Ha ott nincs jelölve
a tankolható üzemanyag fajtája, akkor az üzemeltetési útmutatóból vagy a gépjármű forgalmazójánál tájékozódhatunk, amit
bizonytalanság esetén érdemes megtenni. Vagy választhatjuk
a továbbra is E5 jelölésű prémiumbenzint.

Five Finger Death Punch-koncert
Papp László Budapest Sportaréna
február 20.

Új Mercedesek a Limo-flottában
Nagyobb csomagterű modellek érkeznek
Két nagy csomagterű modellel bővült a MOL Limo-flotta:
míg az egyszerre elegáns és sportos Mercedes-Benz CLA
Coupét a csúcstechnológia és a fiatalos avantgárd stílus jellemzi, addig a kombiváltozat, a CLA Shooting Brake
a praktikumával képvisel egészen új szintet. Az új modellek havidíjas konstrukcióban 119, alkalmi felhasználás esetén 129 forintos percdíjjal bérelhetők. A havidíjas felhasználók továbbra is változatlan áron érik el a szolgáltatást,
míg a szolgáltatás fejlesztése érdekében az alkalmi felhasználók percdíjai az alábbiak szerint változtak:
• kétajtós, kétszemélyes Smart: 75 Ft/perc
• négyajtós Smart, VW up! és e-up!,
Kia Picanto: 85 Ft/perc
• Mercedes-Benz A-osztály: 119 Ft/perc
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A Five Finger Death Punch hatalmas energiákkal indítja az új évtizedet, az F8 című, nyolcadik stúdióalbumára készülő banda nagyon
erős line-uppal érkezik eddigi legnagyobb európai turnéjára, ahol
a többszörös platinalemezes Megadeth, valamint az utóbbi évek
egyik nagy felfedezettje, a Bad Wolves lesz az előzenekar. A rock,
a thrash és a heavy metal rajongói számára kihagyhatatlan fellépésen a régi kedvencek mellett vadonatúj dalok is felcsendülnek majd.

Így téliesítünk mi!
Tanulságok a hideg évszak végére

Az arany- és platinalemezes énekesnő mostani fellépésén állandó zenekarával áll színpadra,
és egyebek mellett új, Aduász című albumának
dalaiból ad ízelítőt. Természetesen a nagy slágerek sem maradhatnak el, felcsendül majd a többi
közt az Egyszer, az Érj hozzám, az Ég és Föld és a
Mona Lisa, de rengeteg meglepetés is várja majd
a közönséget.

A nevek dala
bemutató: február 6.

Bár februárban még gyakran előfordulnak nagy hidegek,
és sokan indulnak síelni is, a tavasz közeledtével már érdemes levonni az évszak tanulságait. A MOL felmérést készített a hazai téliesítési szokásokról, amelyből kiderült, hogy
az autóvezetők 80 százaléka komolyan veszi a kérdést, és
már októbertől foglalkozik vele, elsősorban a gumicserét,
a szévédőmosó cseréjét és a hűtőfolyadék ellenőrzését
tartva szem előtt. A MOL szakemberei azt javasolják, hogy
télen, főleg nagy hidegben tankoljuk tele az üzemanyagtartályt és időnként tisztítsuk ki. A kondenzvizet rendszeresen engedjük le, de érdemes fűthető gázolajszűrőt is
beszerezni, valamint ellenőriztetni a légszűrőt és az akkumulátor töltöttségét. Célszerű jó hidegtulajdonságú motor
olajat használni, szélsőséges időjárás esetén pedig javasolt az olyan extra téli gázolaj, mint az EVO Diesel Plus.

Az európai és az amerikai kontinensen átívelő, érzelmes detektívtörténet
két Oscar-díjra jelölt színész, Tim Roth
(Martin) és Clive Owen (Dovidl) főszereplésével a zene lélekemelő és katartikus
erejét mutatja be. A Francois Girard rendező által jegyzett film két barát története,
akiket a második világháború borzalmai
elszakítottak egymástól. Amikor évekkel
később a hegedűvirtuóz Dovidlnek egy
nemzetközi fellépés előtt nyoma vész,
Martin megpróbálja felkutatni, mi történhetett gyermekkori barátjával és mesteri
hangszerével.

Mohácsi busójárás
február 20–25.
A hungarikumnak számító télűző, tavaszköszöntő,
termékenységet varázsló farsangi karnevál garantáltan kiszippant a hétköznapokból. A mohácsi
sokácok népszokása hagyományosan a farsanghoz
köthető, a fesztivál magával ragadó kellékeihez hozzátartoznak a faragott álarcok, a kereplők, a kolompok, a borzas busóbundák és -maszkok. A busójárás legfontosabb napja február 23., vasárnap, ekkor
vehetünk részt a busók dunai átkelésén, a nagy
felvonuláson, valamint este a máglyagyújtáson.
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Akciós ajánlatainkat keresd a töltőállomásokon!

D KI V

MOL-akciók

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

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: 2020. 02. 01–29., illetve a készlet erejéig.

termék
Szamos Szívdesszert Avásárlása
esetén 150 Ft
díszdobozban
kedvezmény

(50 g)

Almdudler és Orangina
üdítőital
(0,5 l, többféle)
2 db vásárlása esetén

399 Ft/db

Bake rolls

Merci desszert

EVOX téli szélvédőmosó

(80 g, többféle)

(250 g, többféle)

359 Ft/db

1 MP beváltásával

Vásárolj egy 4 literes EVOX
téli szélvédőmosót és

1799 Ft/db

4488 Ft/kg

7200 Ft/kg

798 Ft/l

50% kedvezménnyel

–150 Ft


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: 2020. 02. 01–29., illetve a készlet erejéig.

Marcipános szív
és Cappuccino

tiéd lehet egy 2 literes
EVOX téli szélvédőmosó!

(0,4 l, többféle)

–100 Ft


(0,4 l, többféle)

–100 Ft


TERM

Takler Trió Cuvée

BELGIAN SZÍVDESSZERT

(0,75 l)

(195 g)

1990 Ft/db

1299 Ft/db

2653 Ft/l

6662 Ft/kg

Alpro kávés
mandulaital
(0,235 l)

499 Ft/db
2123 Ft/l
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DOMINO FIX EXTRA
SIM-KÁRTYA

Két termék
együttes
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: 2020. 02. 01–29., illetve a készlet erejéig.

KUBU Play

ÚJÉK!

az aktuális
fogyasztói árból.

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: 2020. 02. 01–29., illetve a készlet erejéig.

Travel Blue
nyakpárna

–200 Ft

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

1990 Ft

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 kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2020. 02. 01–29., illetve a készlet erejéig.

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

Filmkészítés lélekkel
A traumák feldolgozásában, saját erőforrásaik felfedezésében és
önmaguk megismerésében segítik a gyerekeket az Életrevaló Egyesület
élményterápiára épülő filmkészítő műhelyei.

A

Kőbányai Gyermekek Átmeneti Otthonában élő fiataloknak tartottak először önismereti filmes műhelyfoglalkozásokat, az évek során pedig több gyermekotthonba és
más közösségekbe, szociális intézményekbe is elvitték a programsorozatot. „Kezdetben a film csak melléktermék volt, maga a
folyamat, a közösségépítés volt a legfontosabb” – meséli Preszl
Éva, az Önismereti Filmes Műhely alapítója, programvezetője.
„Pár évvel ezelőtt azonban bekapcsoltuk a foglalkozásokba
az élményterápiát, és a filmekkel is professzionálisabb szintre
léptünk.” Ekkor kezdődött a máig is tartó együttműködés a filmes stábot szervező Északi Támpont Egyesülettel és Chilton
Flóra rendezővel, valamint ebben a fázisban csatlakozott a MOL
Alapítvány is főtámogatóként a programhoz.
A filmes műhelyfoglalkozások fejlesztik a gyerekek kreativitását, erősítik az önbizalmukat. Egy-egy karakter megformálásakor visszajelzéseket, megerősítést kapnak a kortársaiktól és a
stábtól is, ami hozzájárulhat az önismeretük elmélyítéséhez.
Ha pedig egy filmjelenet megvisel valakit, vagy akár traumatikus múltbeli emlékeket idéz fel, akkor a fiatalok a helyszínen
mentálhigiénés szakemberhez is fordulhatnak, aki segíti a feldolgozás folyamatát. „Azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek
ne otthon üljenek és unatkozzanak, ne kallódjanak el, hanem
lássanak egy kiutat, és egy idő után már saját maguk keressék
meg a további lehetőségeket” – sorolja a hosszú távú célokat
a programvezető.
Az elkészült alkotásokat filmfesztiválokra is nevezik, és sorra
nyerik velük a díjakat. A díjkiosztó az élményterápia része:
a közös siker hatalmas büszkeség a gyerekeknek, a szülőknek
és persze a stábnak is. És hogy miért nagy élmény azoknak
a stábtagoknak a gyerekekkel dolgozni, akik párhuzamosan
hollywoodi filmes munkákban is részt vesznek? Válaszúton
című, legújabb filmjük rendezőasszisztense, Lengyel Adél
szerint: „vannak a szuperprodukciók, illetve azok a projektek,
amelyeknek lelkük van”.

Preszl Éva
——
• Az Önismereti Filmes Műhely alapítója,
programvezetője.
• A műhelyfoglalkozásokat és a filmek létrejöttét
a MOL Alapítvány támogatja.

34

2020. FEBRUÁR

BUDAPEST
PR

B

.

Á

A

20

ZÁ

20

R

WINE SHOW

ILI

S 3–4., V

E
ÁRK

RT

RITKA ÉS KÜLÖNLEGES TÉTELEK
PRÉMIUM KÓSTOLÓK
HAZAI ÉS KÜLFÖLDI CSÚCSBOROK
ÚJ ÉVJÁRATOK BEMUTATÁSA
MESTERKURZUSOK

Koccintson

a legjobbakkal!
A KEDVEZMÉNYES JEGYVÁSÁRLÁS FEBRUÁR 15-IG TART!

JEGYVÁSÁRLÁS: VINCEBUDAPEST.HU
A BELÉPŐJEGY TARTALMAZZA A KIÁLLÍTÓTÉRBEN TALÁLHATÓ
TÉTELEK KORLÁTLAN KÓSTOLÁSÁT.

