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kedves Olvasó!
e havi címlapsztárunk a vele készített interjúban 
megosztja velünk, milyen remek helynek 
tartja Budapestet. követve tom hanks 
szemfelnyitó gondolatait, november-
ben Magyarország rejtett kincseit 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Mert 
hiszünk benne, hogy a nagy utazáso-
kat – keljünk útra családunkkal, baráta-
inkkal vagy épp egyedül – először 
hazánkban kell megtennünk 
ahhoz, hogy a világot már tágra 
nyílt, de a magyar értékekre 
büszke szemmel csodálhassuk. 
ha autóját felkészítette a téli 
útviszonyokra és a bőröndjét 
is bepakolta, akkor lapozzon 
a 18. oldalra, ahol hazánk 
látogatásra érdemes helyei 
közül válogathat.

Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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Újra-
gondolók

Lehet-e egy kisautó érkezése pont annyira izgalmas, mint egy 
luxushajó elérhetetlen exkluzivitása? Hogyne, főleg, ha egy nálunk 
korábban roppant sikeres modell utódjáról van szó.

tengeri sikló

aston Martin 
aM37
szó szerint idegen vizekre evezett az Aston Martin, amikor 
a monacói hajókiállításon bemutatta az egynapos kirándulá-
sokra tervezett motoros luxusjachtját, az AM37-est. A 37 láb 
hosszú hajót olyan autók tervezői és kézműves alkotói hoz-
ták létre, mint a one-77, a vulcan vagy a dB11, ám a végső, 
praktikus simításokat hajózási szakértőkre bízták. Az álom-
hajó kétféle v8-as Mercury motorral rendelhető, az egyik 370,  
a másik 430 lóerős.

CsAládi tornA

Honda Civic 
Type-r
A tizedik generációs ötajtós Civic 
ad ja az egye lő re p roto t ípus -
ként megszellőztetet t spor tmo-
dell alapjait, ami okozhat felszisz-
szenést a fanat ikusok körében, 
ám a nyílászárók nagy száma elle-
nére sem tűnik puhánynak ez  
a type-r sem. Motorterében a jelen-
leg is használt 2,0 literes, 310 lóerős 
négyhengeres egység továbbfej-
lesztet t változata lesz, amelyhez 
indokolt a karbonszálas diffúzor és 
a három kipufogónyílás.

autós hírek
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neM Cuki

nissan Micra
kinőtte magát a nissan újdonsága, az előző 
generációk apróságához képest hosszabb, 
szélesebb, de alacsonyabb karosszériával 
jön az ötödik generáció, természetesen 
modern erőforrásokkal és fejlett műszaki 
tartalommal. A korábban bemutatott sway-
tanulmány stíluselemeiből összerakott  
kisautó márciusban érkezik, melyben egy  
1,0 literes, 73 lóerős benzines szívómotor 
adja az alapot, de lesz két 90 lovas turbó 
is: egy 0,9-es benzines és egy 1,5-ös dízel.

sikerre ítélve

Suzuki Ignis
Japánban már néhány hónapja árusítják a suzuki ignis leg-
újabb, trendi változatát, és most nyilvánosságra került az 
európai verzió is, amely a jövő év elején érkezik a kereskedé-
sekbe. kilencven lóerős, 1,2 literes dualJet motorral, illetve egy 
elektromos rásegítővel szerelt hibridszerű kivitellel érkezik  
a modell, amely könnyűszerkezetes építésmódjának köszön-
hetően igen könnyű, mintegy 900 kilogrammos lesz.

Az év kAMionJA

Scania r és S
A díj negyvenéves fennállása alatt immár 
ötödször hódítja el a scania az év kamionja 
címet, amely a legrangosabb és legfonto-
sabb elismerés a kategóriában. ezúttal 
az új r és s széria sikerült olyan jól, hogy 
kivívta a huszonöt szakújságíróból álló 
nemzetközi zsűri egyöntetű elismerését. 
Bár napjainkban a kamionok esetében is 
sokat nyom a latban a környezetkímélés 
és a gazdaságosság, a scania esetében 
elsősorban a fülke komfortját dicsérték.

kishírek
porsche az audikban
Az Audi tuningrészleg-igaz-
gatója szerint a jövőben 
egyetlen szabványos sport-
motorral, egy hathengeres 
Porsche biturbós erőforrással 
látják el az alap-R8-ast,  
valamint az RS4 és RS5 
modelleket.

Még több sportoló
Kibővíti sporttevékenységét  
a BMW. Továbbra is folytatják 
a DTM-kampányt és  
a Dakaron is gyári Minikkel 
vesznek részt. Ezenfelül  
a Formula E felé kacsintgat-
nak és Le Mans-ban is indíta-
nak gyári csapatot.

Bajban a proton
A Proton márkát is birtok ló 
maláj DRB-Hicom vállalat 
vette meg korábban a Lotust, 
ám mostanra tarthatatlan 
anyagi helyzetbe kerültek. 
Emiatt a Protonhoz befekte-
tőket keresnek, a Lotustól 
viszont megszabadulnának.

Tisztán a levegőben
A környezetszennyezés nem-
csak az autók esetében gond, 
hanem a légi közlekedésben 
is. Éppen ezért nagy szó, hogy 
sikeresen tesztelték  
a világ első hidrogén-üzem-
anyagcellás, négyüléses repü-
lőgépét Stuttgartban.
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a virtuális   
őrangyal

Már nálunk is elérhető 
az Opel OnStar 

rendszere, amely 
hasznos és szórakoztató 

szolgáltatásokat 
egyaránt tartalmaz.  

A megannyi funkciót  
a felfrissített Zafirában 

próbáltuk ki.

a megújított zafira és Mokka X 
bevezetését ragadta meg az 
opel, hogy Magyarországon 

is elérhetővé tegye személyes online és 
szolgáltatási asszisztensét. Az onstar 
elnevezésű rendszer egy olyan szolgál-
tatáscsomagot takar, amely okostelefo-
nos hozzáférhetőséget ad az autóhoz, 
huszonnégy órás, magyar nyelvű ope-
rátorral működő call centert biztosít, a 
kocsi ellopása esetén helyadatokkal 
segít, baleset bekövetkezésekor pedig 
riasztja a mentőegységeket.
A rendszert egy alkalmazás letöltésével 
használhatjuk a telefonunkról, így aktiválhat-
juk a helymeghatározást, a távvezérelt ajtó-
nyitást és -zárást, járműdiagnosztikai adato-
kat nézhetünk meg az üzemanyagszintről, 
az olaj élettartamáról, a guminyomásról, 
mindezt akár havi összesítő lekérésével is. 

és ha éppen szórakozni támadna kedvünk, 
autónkat a távolból mozgósítva dudálha-
tunk és fénykürtölhetünk is. 

Barát a bajban
Az autó helymeghatározó rendszere 
szándékosan nem alkalmas folyamatos 
nyomkövetésre, az úgynevezett rejtőz-
ködő funkcióval ki is kapcsolható, ugyan-
akkor lopás esetén aktiválódik, segítsé-
gével lekérhetővé válik a jármű pozíciója, 
amit az operátor továbbít a hatóságok-
nak. le is állítható vele a kocsi, de nem 
menet közben, hiszen az nem csak a 
tolvajra nézve lenne balesetveszélyes; 
ráadásul, ha egyszer leállítják, nem indít-
ható újra, kizárólag szervizkörülmények 
között kelthető életre.
Baleset esetén szintén automatikusan 
aktiválódik a szándékosan leárnyékolt 

OpeL OnsTar OnLine szOLgáLTaTáscsOMag

autóteszt
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MOL Dynamic Gold 5W-30  
benzin-  
és dízelmotorhoz

8969 Ft/db

*Az ár töltőállomásonként  
eltérhet!

helymeghatározás. Az autó számos 
paraméter figyelembevételével érzékeli 
a bajt, vészjelzést küld az onstar köz-
pontba, a diszpécser az anyanyelvünkön 
felveszi velünk a kapcsolatot, és ameny-
nyiben nem kap választ, értesíti a pozí-
ciónk szerinti mentőegységeket. A pon-
tos koordinátákon túl a rendszer az autó 
műszaki paramétereit is elküldi a köz-
pontba, így például a tűzoltók már a hely-
színre érkezésük előtt értékes informáci-
ókhoz juthatnak.
vészjelzést magunktól is küldhetünk az 
sos gomb megnyomásával, amely a 
plafonon, míg a panorámaüveges kivite-
lek esetében a tükrön található. Mivel a 
zafira kifejezetten családosoknak készül, 
érdemes az összes csemetével tudato-
sítani, hogy ezen gomb nyomkodása 
súlyos szankciókat von maga után.

kényelemsziget 
Az on feliratú gomb megnyomásával kap-
csolatba lépünk az operátorral, aki egy-
fajta tudakozóként is a rendelkezésünkre 
áll. Bárhol megmondja, hol van például a 
legközelebbi benzinkút, panzió, vagy mit 
jelent a műszerfalon kigyulladó visszajelző 
lámpa. sőt ha bemondjuk az úti célunkat, a 
központból a megfelelő útvonal-navigációt 
is pillanatok alatt rátölti az autó érintőképer-
nyős infotainment rendszerére. és ha már 
monitor: ide kívánkozik, hogy a modellfris-
sítés során merőben átalakították a zafira 
korábbi, gombokkal némileg túlzsúfolt 
kezelőfelületét. A hétcolos érintőképer-
nyő átvette jó néhány funkció vezérlését, 
így a sokkal letisztultabb és barátságo-
sabb környezetben már nem veszünk el  
a gomberdőben.

anyahajó
A zaf ira bumerángszerű lámpáit és 
műanyag idomait egyszerűbb vonalveze-
tésű darabok váltották, immár természe-
tesen led-menetfénnyel és opcionális 
adaptív led-fényszóróval. A zafira tágas, 
remekül variálható és belakható utastere 
eddig is etalon volt a kategóriában. Öt és 
hét üléssel egyaránt kérhető.
Összegezve a tapasztalatokat: érdekes 
és hasznos szolgáltatás az opel onstar 
rendszere, amely a magasabb felszerelt-
ségi szintekhez jár, de az extralistán is 
ikszelhető felárért. érdemes azonban ala-
posan végiggondolni, szeretnénk-e, mert 
utólag már nem építhető be az autóba.  
A szolgáltatáscsomag az első évben 
ingyenes, utána évi 32 000 forintos elő-
fizetési díjért használhatjuk. Az onstar 
hasznosabb, mint amennyire szórakoz-
tató, nem érdemes rajta spórolni.

OkOstelefOnunk, 
nOtebOOkunk segítségével 
valamennyi, az autónkkal 
kapcsOlatOs infOrmációt 
lekérhetünk, s bizOnyOs 
funkciókat akár a távOlból 
is irányíthatunk

Ajánlott olAj 
(opel ZAfiráhoZ)
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A hideg, csapadékos hónapok beköszöntével nem lehet eleget 
hangsúlyozni az autó felkészítésének fontosságát. A technikai dolgok 
mellett azonban vezetési szokásainkat is érdemes téli üzemmódba 
kapcsolni – vegyük hát végig a teendőket!

készüljünk fel a télre!

az abroncs
Alapvetés, mégis sokan f igyelmen 
kívül hagyják, hogy a téli autózáshoz 
téli abroncsok dukálnak. nem, ez nem  
a gumigyártók lobbija, az eltérő keverékű 
és mintázatú darabok valóban nagymér-
tékben befolyásolják az autó viselkedé-
sét, a tapadást, a fékezést, az úttartást. 
és amit még érdemes szem előtt tar-
tani: mind a négy keréken le kell cserélni  
a gumikat, nem csak a hajtottakon!

a hűtő- és ablakmosó 
folyadékok
előbbi ellenőrzése nagyon fontos,  
és az, hogy fagyálló legyen, máskü-
lönben repedhet a motorblokk is, ami 
drága mulatság. egy füst alatt érdemes 
az ablakmosót télállóra cserélni, és ha 
már a kilátásnál tartunk: az ablaktörlő 
lapátok ellenőrzése és szükség sze-
rinti cseréje szintén elengedhetetlen.  
ha a meglévő már kopott vagy csíkot 
húz, cseréljük!

Frissen, feltöltve
A zord időjárás az akkumulátort is meg-
viseli, és az éjszaka megdermedt motor 
beindítása sokkal nagyobb teher a szá-
mára. télen ráadásul eleve több ener-
giát használunk (ablak- és ülésfűtés, 
páramentesítés, ködlámpa stb.), ezért  
a nyáron még működő akku nem biztos, 
hogy a hidegben is képes lesz ellátni  
a feladatát. árulkodó jel lehet, ha az első 
hidegebb napokon nem „indul pöccre” – 
ebből tudhatjuk, cserélni kell.

Fényszórókkal nappal is
A felkészítés során ellenőrizzük a lám-
pákat is, hiszen télen többet autózunk 
sötétben!

érdemes ebben az időszakban gyakrab-
ban mosatni az autót, ez a fényszórók tisz-
tasága és a fényezés megóvása szempont-
jából is hasznos. Javasolt a téli hónapokban 
napközben is felkapcsolt fényszórókkal 
autózni, láthatóságunkon sokszorosan javít.

Legyen  
a csomagtartóban!
készítsünk be kislapátot, tartsunk magunk-
nál jégoldót az esetleges zár befagyás 

orvoslására, vontatókötelet, jégkaparó 
helyett pedig válasszunk az üvegfelüle-
tekre jégoldó folyadékot vagy spray-t, 
hogy elkerüljük azok összekarcolását.

a ráhangolódás is fontos
olvasni és belátni a felsoroltakat köny-
nyű, ám nem szabad elfelejteni, hogy  
a téli autózást nem lehet elméletben elsa-
játítani. éppen ezért fontos, hogy saját 
magunkat is felkészítsük a havas, latyakos 
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A jól megválasztott sebesség 
és a megfelelő követési 
távolság a biztonság két, talán 
legfontosabb záloga.

a LegFOnTOsaBB  
vezeTési Tippek
Saját helyzetünket könnyítjük meg, ha tanulás-
sal, az ismeretek felfrissítésével elméletben is 
felkészülünk a várható helyzetekre. Gyakorlásra 
pedig legjobb, ha igénybe veszünk egy veze-
téstechnikai pályát, ahol biztonságos körülmé-
nyek között, szakértő instruálásával próbálgat-
hatjuk autónk és saját magunk határait. 

Közvetlenül  
az elindu-
lás után tart-
sunk fékpróbát. 
Ezzel felmérhet-
jük és megta-
pasztalhatjuk az 
abroncsok tapa-
dását, és gya-
korolhatjuk a 
pedálkezelést. 

A kanyarban 
alulkormány-
zott autó ese-
tében, vagyis 
annál, amelynek 
az eleje hagyja 
el az ívet, válto-
zatlan kormány-
állásnál történő 
kis fékezéssel 
korrigáljunk.

A farral az ívből 
kitörő, azaz túl-
kormányzott 
autót a csúszás 
irányába tett 
gyors és hatá-
rozott ellenkor-
mányzással 
téríthetjük  
vissza a 
nyomvonalra.

A vészféke-
zést célszerű 
egyenes irány-
ban megtenni.  
Blokkolásgátló 
nélküli kocsiban 
szaggatottan, 
pumpálva  
fékezzünk, 
különben autónk 
csúszni fog.

és főleg csúszós, kiszámíthatatlan útviszo-
nyokra – fejben éppúgy, mint sok gyakor-
lással. téli vezetéseink alkalmával legyünk 
a szokásosnál is koncentráltabbak, fejben 
többször is képzeljünk el lehetséges vész-
helyzeti szituációkat, és gondoljuk végig, 
mit reagálnánk. ezek ismételgetése, a folya-
matos készenlét sokat segíthet, a defenzív 
vezetés taktikája szerint pedig tartsuk be 
mindig az írott szabályokat és és alkalmaz-
kodjunk mi a többi autóshoz.

jöhetnek A mínusZok!
az evOX szélvédőmosó és fagyálló termékeivel 
autónkat kívül-belül megóvhatjuk a tél kihívásaitól.

*Az ár töltőállomásonként eltérhet!

EVOX Premium 
Concentrate  

fagyálló

1 l

2499 Ft*

EVOX  –40°C  
szélvédőmosó 

Ice-crystal/ 
fahéjillatú

2 l

1799 Ft*
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ünnepi hangulatban
DíjazOTT TeheTségek, innOvaTív 
MegOLDásOk, éLMényvaDászaT

a z Új európa Alapítvány immár 
egy évtizede támogatja a tizen-
nyolc évnél fiatalabb sportoló-

kat, művészeti és tudományos tehetsé-
geket, valamint gyermekgyógyító civil 
szervezetek élmény- és művészetterá-
piás programjait. A két kiemelt területre az 
alapítvány 2006 óta több mint egymilliárd 
forintot osztott ki pályázati úton.

Fókuszban:  
a jövő építése
Az alapí t vány 10 éves fennállását 
egy egész napos családi rendez-
vénnyel ünnepelték ok tóber else-
jén a Millenáris Parkban, ahol a fel-
karolt tehetségeken kívül az eddigi 
támogatott szervezetek is részt vettek.  
A jubileum alkalmából indított online sza-
vazáson az Új európa Alapítvány arcai 
címet öt tehetség és öt civil szervezet 
nyerte el. A fejenként és szervezetenként 
egymillió forinttal járó díjat a Mol vezetői, 

Élmények Multipontokért
KéSZÜLJÜNK A MOL-LAL AZ ÜNNEPI SZEZONRA!
Az ünnepek közeledtével záporoznak a gondolataink: kinek mit 
adjunk karácsonyra, hová menjünk vásárolni, tetszeni fog-e az 
ajándékunk? A hűséges pontgyűjtőkön segít a Mol, akik mostan-
tól már nemcsak konkrét termékekre, hanem élményekre is bevált-
hatják Multipontjaikat. A különböző kategóriákon belül válogatha-
tunk például a gasztronómiai utazások, a wellnesshétvégék vagy 
a kalandtúrák közül, majd mindenki maga választhatja ki, melyik 
élményre vágyik a legjobban. 
A nagyobb értékű csomagok esetében a Multipontok készpénz-
zel egészíthetők ki.

Tehetségfesztivál a Millenárison
10 éves A Mol ÚJ euróPA AlAPítvány

az Alapítvány kurátorai és a Mol-csapat 
riói olimpiai bajnokai – szilágyi áron kard-
vívó, kozák danuta kajakozó és szász 
emese párbajtőröző – adták át. A szü-
letésnapi tehetség fesztiválon beszé-
det mondott az esemény fővédnöke, 
herczegh Anita, Magyarország köztár-
sasági elnökének felesége és hernádi 

zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazga-
tója, aki hangsúlyozta: „A Mol Új európa 
Alapítvány támogatásai a jövő építésére 
koncentrálnak. ennek érdekében mun-
kánkat továbbra is folytatjuk. Büszke 
vagyok erre a tíz évre, és köszönöm min-
denkinek, aki részt vett benne!”

Használja  
Multipontjait,  
és keresse  

a kedvezményes 
ajánlatokat  

a töltőállomásokon!

MOL-hírek
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Út törő kooperáció van kibontakozóban a Mol és az 
AvalonCareservices csapata között. Az innovatív megoldások-
ban élen járó Mol nyrt. ezúttal az AvalonCarsharing autói szá-
mára is zöld utat ad. A budapesti irinyi utcai Mol-kúton létesülő 
Carsharing átvételi pont így lehetővé teszi, hogy újabb, közö-
sen használt kocsik váltsák fel a hagyományos autókat.

Ki lesz az új partner?
JELENTKEZZ TöLTőÁLLOMÁS-ÜZEMELTETőNEK!

A Mol nyrt. több mint 400 töltőállomással rendelkezik az 
ország területén, melyeknek üzemeltetését a Mol-lal szer-
ződött partnerek saját vállalkozásban végzik. A lehetőség 
mindenki számára nyitott, az ezzel kapcsolatosan nemrég 
indult kampány célja, hogy felhívják a kiskereskedelmi vál-
lalkozás indítását tervezők figyelmét arra, hogy jelentkez-
zenek a „lehetséges töltőállomás-üzemeltetők” adatbázi-
sába. Az érdeklődők a Mol honlapján a www.mol.hu/hu/
karrier/toltoallomas-uzemeltetes oldalon tájékozódhatnak 
a felhívás részleteiről.

Forralt borozás a szabadban?
Ezért is szeretjük a telet!

a nyáron kedvelt túraútvona-
lak dérrel, hóval borítva is 
meseszépek, a menedékhá-

zak kellemes melegében elkortyolt 
forró ital pedig minden kirándulásnak 
a fénypontja.
de ne szaladjunk ennyire előre! ha a 
hidegben túrázás nem a mi műfajunk, s 
inkább otthonunk melegéből élveznénk 
a telet, teraszunk, kertünk adottságait 

Főzőcske a kerti konyhában, 
kellemes hangulatú esti grillezések 
vagy téli melegedés – a MOL PB-gáz-
palackjai minden évszakban hasznos 
kellékei a háztartásnak. Szerezze 
be most kedvezményesen, felhasz-
nálva a 29. oldalon található kupont!

Mobilitással a lüktető 
városért
FEJLESZTéS A KöZöSSéGI KöZLEKEDéSBEN

figyelembe véve érdemes lehet fonto-
lóra venni egy PB-gáz-palackkal üze-
meltethető kültéri hő gomba beszerzé-
sét. e megoldással külső tereink egész 
évben használhatóvá válnak, barátaink 
biztosan örömmel fogadják majd el a 
különleges forralt borozásra, beszélge-
tős összejövetelre invitáló meghívásun-
kat, ráadásul így már nem csak a forró 
italok melegítenek. 

ha azonban az aktív „telelés” sze-
relmesei vagyunk, szervezzünk bát-
ran kültéri programot, ám előzetesen 
mindenképp tájékozódjunk, utun-
kat milyen menedékházak, fogadók 
keresztezik, hiszen a szabadban eltöl-
tött órák után mindennél többre tart-
juk majd a kis ház vagy hütte mele-
gét, az ott kínált finomságokról nem 
is beszélve.  

11,5 és 23 kg-os kiszerelésben is.

GáZpAlAckAkció 
novemberben is!
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BOrsODi géza

M inden gyerek különböző, egy közös 
halmaz van, az elvégzett munka és a 
bánásmód. A tanítványaim edzésnap-

lót vezetnek, ezekbe írok nekik személyre szabott 
idézeteket az egyéni értékelésük mellé, motivá-
lom őket, a versenyeket pedig megbeszéljük.” 
2016-ban az Új Európa Alapítvány MOL Mester-M 
Díjjal tüntette ki Borsodi Gézát, akit saját sport-
pályafutása befejeztével kérték fel edzősködni 
Győrben. „Amikor elkezdtem gyerekekkel foglal-
kozni, a saját versenyzői példámból is okultam. én 
kimondottan stresszes típus voltam, és bár akkor 
még nem értettem az okokat, ma már tudom, 
hogy mi minden dől el fejben. Ezért kell a kemény 
edzések, a test terhelése mellett a gyerekek fejé-
vel, lelkével is foglalkozni.” Elnyerni egy kamasz 
bizalmát pedig embert próbáló feladat. A vas-
szigornál fontosabb a következetesség és a köl-
csönös tisztelet, ami lehetővé teszi, hogy ne csak 
edzője, cinkosa is legyen a gyerekeknek. „Ebben 
a korban a tiltásnak semmi értelme. Még buliba is 
elmegyek értük, ha megbeszéljük! Nekem az a 
lényeg, hogy ha péntek este el is mennek, szom-
bat reggel kilenckor teljesítsenek az edzésen, 
és ezt ők kihívásnak veszik.” A folytonos sike-
rek pedig őt igazolják, az élsportban nincs mel-
lébeszélés. Az aranyérmeknél mégis fontosabb-
nak tartja, hogy mindenki a saját képességeihez 
mérten állja meg a helyét, hiszen a gyerekek sem 
indulnak egyenlő esélyekkel. „Egy szupertehet-
séges gyereknél, bár lehet némi helyzeti előnye, 
fennáll annak a veszélye, hogy hozzászokik: szá-
mára kevesebb küzdelem is elég az eredmé-
nyekhez. Így az isteni ajándékból egy hátráltató 
tényező lesz, mert félő, hogy nem alakul ki a meg-
felelő küzdőszellem. A sikernek száz összetevője 
van, egyénenként változó arányokkal, melyeket a 
munka során mind számításba kell venni. Ahhoz, 
hogy jó edző legyek, jobban kell ismernem a gye-
rekeket, mint nekik saját magukat."

Húsz év kajak-kenu edzői tapasztalattal  
és számtalan sikerrel a háta mögött még 

mindig az a célja, hogy a sport szeretete, a 
kitartás és a sikerek mellett életre szóló 

útravalóval is ellássa tanítványait.

 Sokkal több 
mint edző

12 fresh  2016. noveMBer

példakép

„Ahhoz, hogy jó edző  
legyek, jobban kell ismernem  

a gyerekeket, mint nekik  
saját magukat.”

néVjEGy
név: Borsodi Géza
szakTerüLeT: a Győri Vízisport Egyesület  
kajak-kenu szakedzője
ereDMények: 
•  Győr városában az év edzője
•  Ifjúsági világbajnoki győzelmek 
•  Felnőtt világ- és Európa-bajnoki címek  

maraton szakágban
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A MESTERM  
DÍJ ÉRTÉKE 

EGYMILLIÓ 
FORINT!

 NINCS TANÍTVÁNY 
 MESTER NÉLKÜL
 KERESSÜK A LEGJOBB 
 PEDAGÓGUSOKAT!
A MESTER-M DÍJ olyan tanárok, edzők munkáját 
ismeri el, akik kiemelkedően ösztönzik a tehet-
séges gyermekeket és emberileg, szakmailag 
tanítványaik példaképei. Ha ismer ilyen peda-
gógust, jelölje a Mester-M Díjra! A díj erkölcsi 
és anyagi elismerés, értéke egymillió forint.
Az online jelölések határideje: 
2016. december 31. 
Díjátadás: 2017. tavasz
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a közös 
ismerős
TOM hanks

címlapsztori



h a tom hanks játssza a főszere-
pet, valahogy tudjuk, mire szá-
míthatunk. tudjuk, hogy a f ilm 

egy nagylelkű, tisztességes és aláza-
tos amerikairól fog szólni, akinek vannak 
ugyan hibái, de mégis végig neki szur-
kolunk majd. ha hanks jelen van, jellem-
zően olyasvalakit képvisel, akit már 35 
éve ismerünk – amióta belépett az éle-
tünkbe a felnőtt testet öltő gyermek ké-
pében a „segítség, felnőttem!” című film-
ben.  vagy ott van „Forrest gump”, aki 
megfeledkezik minden nagy emberről, 
akivel találkozik és minden fontos ese-
ményről, amelynek szemtanúja, és csak 
az ő Jennyjével törődik. vagy Chuck 
noland, a „számkivetett” igaz gatója, 
aki nem kíván mást, mint hazamenni. 
vagy Woody, a facowboy a „toy story – 
Játékháború” című animációban, aki sze-
retetre és elismerésre vágyik. 
tudjuk, mi fog történni, mégsem tudunk 
ellenállni, mert tom hankst látni a mozi-
vásznon olyan, mintha egy kedves és 
bölcs szomszéddal találkoznánk – akit 
szeretünk, és akiben megbízunk. Úgy 
gondoljuk, ismerjük tomot. és valami arra 
késztet, hogy újra és újra megnézzük.

a cél a világ megmentése 
éppen két hónapja történt, amikor egy 
másik amerikai ikon, a 86 éves Clint 
eastwood rendezésében ő játszotta  
a „sully – Csoda a hudson folyón” fősze-
repét. Akkor „sully” sullenberger kapitány 
szerepében láthattuk, aki 2009 januárjá-
ban, miközben egy Airbus A–320 repü-
lőgépet vezetett, belehajtott egy csapat 
lúdba a la guardia repülőtér közelében. 
A baleset mindkét hajtóművet tönkre-
tette, mire a kapitány úgy döntött, hogy 
a gépet a hudson folyó fagyos vízére 
teszi le, megmentve a fedélzeten utazó 
155 ember életét. A mozi nemzetközi 
sikert aratott, ami valószínűleg megis-
métlődik, és tán meg is sokszorozódik  
a dan Brown-féle infernóban. hanks újra 
a harvard szimbólumkutatója, robert 
langdon szerepébe bújik, és Felicity 
Jonesszal az oldalán az az új küldetése, 

Miért tartja különlegesnek Budapestet?  
Mit vásárolt a Terror Házában? Miért érzi  
a vonatozást az egyik legfelszabadítóbb utazási 
formának, és miért gondolja az Infernót a Da 
Vinci-széria legerősebb darabjának? Tom Hanks 
egy Los Angeles-i interjú során válaszolta meg  
a Fresh magazin kérdéseit.

hogy megmentse a világot a gonosztól, 
aki a Föld népességének felét elsöprő 
vírust akar elterjeszteni.

Magyar kulisszák között
hősünk a filmben Firenzéből velencébe 
és isztambulba tar t . gyakran fordul 
meg olyan helyeken, amelyek hason-
lítanak e városokra, de hanks valójá-
ban Budapesten forgatott. Az inferno 
belső jeleneteinek zömét az origo és 
korda stúdiókban vették fel, a f iren-
zei Palazzo vecchio például valójában 
a néprajzi Múzeum, míg a szent Márk-
bazilika kápolnáját a kiscelli Múzeum 
alagsorában filmezték. A langdon láto-
másaiban megjelenő rémisztő jelenetek  
a Magyar állami operaház oldalá-
ban futó mellékutcákban játszódnak, a 
legendás harvard egyetem pedig való-
jában a Magyar nemzeti Múzeum.
  

152016. noveMBer  fresh



és ekkor megérkezik  
Tom hanks 

kezdjük is egyből a budapesti  
tar tózkodásával. milyennek látta  
a várost, és hogyan töltötte  
a forgatások közötti szabadidejét? 
két hétig forgattunk Firenzében, utána 
velencében töl töt tünk egy napot , 
majd egy nap vonatozás után a f ilm 
további részét Budapesten és környé-
kén forgattuk. A magyar főváros cso-
dás hely, én pedig nagyszerűen érez-
tem magam. ezerszer átmentem a 
lánchídon, és bejártam az egész várost. 
Ahányszor csak szabadnapom volt , 
tényleg mindenhova elmentem. gyalog. 
emlékszem, az első napon meglátogat-
tam a szoborparkot, vettem egy Jurij 
gagarin-os kávéscsészét, és a terror 
háza Múzeumban is vásároltam apró 
szobrokat. és akár hiszi, akár nem, az 
egyik kedvenc mexikói éttermem a vilá-
gon éppen egy háztömbnyire van a volt 
szovjet kommunista követségtől.  

Úgy látom, tetszett budapest. mi az, 
ami különösen megragadta?
Az egyik dolog, ami tetszett a város-
ban, hogy amikor befejeztünk egy forga-
tást, és hajnali háromkor végre visszafelé 

hajtottunk a duna jobb partján lévő szál-
lodánkba, fiatalokat láttunk hazafelé bicik-
lizni, két lányt pedig nevetgélve sétálni. 
és gyalogos embereket is láttunk min-
denfelé, mintha ez teljesen veszélytelen 
és biztonságos lenne a nap 24 órájában. 
elsétáltunk alvó, részeg emberek mel-
lett, ilyet persze már máshol is láttam. Ami 
viszont meglepett, az a város vibrálása, 
nyitottsága, hogy fiatal emberek teljesen 
egyedül mentek hazafelé hajnalban. ettől 
az az érzésem támadt, hogy Budapest 
igencsak különleges hely.
 
azt mondta, sokat gyalogolt 
budapesten. általában ezt teszi?
Amikor f ilmet forgatok, ügyelek arra, 
hogy ne legyek egyike azoknak a fic-
kóknak, akiket letettek egy szállodában. 
A szabadnapjaimon csak úgy nekivágok 

a Dan Brown-adaptációk
•   A Da Vinci-kód minden idők legkelen-
dőbb regénye. Több mint 54 nyelvre 
fordították le és a mai napig 200 millió 
példányban árulják világszerte.

•   A filmfelvételek alatt a francia kulturá-
lis minisztérium bár engedte a Louvre-
ban való forgatást, a jeleneteket 
éjszaka kellett felvenniük, nem hasz-
nálhatták a kiállított műkincseket, de 
még a padlóra sem írhatták fel a film-
ben is látható kódokat. Ezeket utómun-
kával oldotta meg a stáb. 

•   Az Angyalok és démonok 2009-ben a 
kilencedik legnagyobb bevételt hozó 
film volt a több mint 485 millió dolláros 
bevételével.

•   Az Inferno munkacíme a forgatás alatt 
Headache, azaz Fejfájás volt, ami való-
színűleg arra az agyrázkódásra utal, 
amit Robert Langdon a történet elején 
elszenved.

a városnak – gyalog. néha megterve-
zem előre az utamat, néha azonban 
csak a gyaloglás kedvéért mozdulok ki 
a szállodából.
 
említette, hogy a forgatás egy részét 
vonaton töltötte. szereti az utazásnak 
ezt a módját?
imádom a vonatot! semmire sincs gon-
dom, mindenben kiszolgálnak. A mozgás 
fantasztikus, szeretem azt a lendületes 
érzést, amit a vonat kelt bennem. ellazít, 
nem stresszes, és nem vagyok bezárva. 
néha kijövünk egy alagútból, átme-
gyünk egy hídon, és csodás kilátás tárul 
elénk, nekünk pedig nincs más dolgunk, 
mint gyönyörködni benne. szerintem 
Amerika egyik nagy vesztesége a hosz-
szú távú vonatozás hiánya. Pedig utazni 
így a legjobb és a legkellemesebb. 

címlapsztori
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és hogy viszonyul a repüléshez? 
elvégre nemrég ilyen témájú filmben 
is láthattuk. Ön milyen utas?  
Jobb nem is lehetnék. levetem a cipő-
met, fogok egy üveg vizet, és ennyi. 
néha átalszom az egész utat. nem ter-
helek senkit, nagyszerű utas vagyok, 
elszórakoztatom magamat, ha kell.
  
feltételezem, nem repül menetrend 
szerinti járatokkal… 
Már nagyon-nagyon rég nem repül-
tem menetrend szerinti járattal. de nem 
érzem magam vétkesnek. ha az ember 
elkerülheti a menetrendszerű repülést, 
mindent meg is tesz ennek érdekében. 
Az olyan, mint egy marhavagon a leve-
gőben. kemény. Akkor már inkább a 
vonat. és ne hibáztasson a bérelt repü-
lőim miatt. Ön is ezt tenné, ha lenne rá 
módja! 

annyira belemerültünk az utazásba, 
hogy mai találkozásunk apropójá-
ról, az infernóról még szinte nem is 
beszéltünk. Önt mi ragadja magával 
Dan brown könyveiben?
ezeket a filmeket nem kötelező legyárta-
nunk, nem leszerződött sorozatok, ame-
lyeknek el kell készülniük. Csak azért 
csináljuk, mert úgy gondoljuk, hogy a 
következő majd túltesz a többi f ilmen. 
Azt hiszem, a legfontosabb dolog, amit 

Brown történetei adnak, hogy minidig fel-
tesznek egy érdekes kérdést. Az inferno 
azt a gondolatot taglalja, hogy mit teszünk 
majd a túlnépesedéssel. 

mit gondol erről? a közeljövőben a való 
életben is bekövetkezhet hasonló? 
A legegyszerűbb számítást alapul véve is, 
nagy valószínűséggel előfordulhat, hogy túl 
sokan leszünk ezen a bolygón, és nem lesz 
elegendő vizünk, élelmünk, tiszta levegőnk 
vagy akár helyünk. ez egy valós idejű prob-
lémafelvetés arra, ami egyszerre ismerős 
és vadonatúj. egy témára, ami a dan Brown 
által megalkotott nagy dögevő vadászat-
tal együtt kérdésről kérdésre, megoldás-
ról megoldásra halad. rálép a jó és a rossz 
útra is – teszi ezt egy szórakoztató elbeszé-
lés formájában, hasonlatosan egy nagyon 
komplikált útvesztőhöz, mély filozófiai kér-
déseket is feszegetve. Brown felvetett vala-
mit, mi pedig mindent megtettünk azért, 
hogy ezt megjelenítsük a filmben.

a három regényadaptációból Önnek 
melyik a kedvence? 
A sorozat „epizódjai” közül ez a legjobb! 

mitől?
Persze, ez az én egyéni meglátásom, 
de mintha egy kissé összerendezettebb 
és közvetlenebb lenne. izgalmasabb és 
élvezhetőbb!

érDEkESSéGEk
thoMAs JeFFrey hAnksről
(1956. július 9., Concord, kalifornia)
•   Már középiskolásként is színész

kedett, de igazán az egyetemista 
évei alatt bontakozott ki a színpa-
don. Még a Clevelandi Kritikusok 
Díját is elnyerte.

•   Az első Oscarjelölést  
az 1988-as Segítség, felnőttem! 
című filmben nyújtott zseniális  
alakításáért kapta.

•   Az 1990es években már két  
Oscar-díjat is bezsebelhetett. 
Először 94-ben a Philadelphia –  
Az érinthetetlen főszerepéért, majd 
95-ben Forrest Gump megformá-
lásáért kapta a legjobb férfi fősze-
replőnek járó aranyszobrocskát.

•   Gyermekkora óta vágyik az űrbe – 
az Apollo–13-ban szkafanderbe búj-
hatott, ő volt a producere az HBO  
A végtelen szerelmesei – Az Apolló-
program című minisorozatának, 
tagja a Nemzeti Űrtársaságnak.

172016. noveMBer  fresh



Élvezzük ki  
a novemberi késő 

őszben rejlő 
lehetőségeket. 

Keljünk útra egyedül, 
családdal vagy  

a párunkkal, együnk-
igyunk, kuckózzunk 

be vagy járjuk egész 
nap az erdőt! 

Fedezzük fel!
10„TiTkOs” heLy 

MagyarOrszágOn 

2. Barátnős, bogarászós
lilioMkert BioPiAC, 
káPtAlAntóti

vasárnap hajnalra kell időzítenünk az érke-
zést, ha kedvenc barátnőinkkel a káli-
medence közelében lévő káptalantóti 
liliomkert piac legnagyobb kincseit le akar-
juk vadászni. egész évben csupa kézmű-
ves biotermék, rendkívül esztétikus kör-
nyezet, forralt bor és kolbászillat vár ránk, 
s nem ritkán botlunk híres emberekbe – 
séfek, szakácsok, színészek, celebek vásá-
rolnak a mellettünk lévő pultnál tökmagkré-
met, gyümölcsecetet, tönkölycipót és más 
különlegességeket. A káli-medencében 
akár több napot is eltölthetünk, és nem kell 
sokáig keresgélni a látnivalókat. Még az 
autóból is lélegzetelállító a táj szépsége, 
szinte minden tanúhegy tetejére vezet 
valamilyen ösvény, de a legkedvesebb  
a hegyesd talpalatnyi teteje. 
Tipp: Ha süt a nap, másszuk  
meg délután, majd hazafelé együnk  
a köveskáli Kővirág étteremben. 

1. sütizős hétvége 
Az ország egyetlen 
stühMer CukrászdáJA, 
MAklár

kicsiny országunkban egyedüliként ez 
a cukrászda ad otthont a valódi stühmer 
süteményeknek, tehát a nagymamától az 
unokáig minden családtagot érdemes 
elhozni ide. stühmer sütit sehol máshol 
nem ehetünk, itt viszont a legnépszerűbb 
csokoládékat sütemény formájában is 
megtaláljuk! Az első után garantált, hogy 
minden kézműves darabot végigkósto-
lunk. ha elég kalóriát vettünk magunkhoz, 
irány a karnyújtásnyira lévő Bükki nemzeti 
Park! Meglepetésként felvethetjük a gye-
rekeknek, hogy válasszanak az egersza-
lóki wellness-sósfürdő vagy az egri líceum 
barokk palotájának tornya közül. 
Tipp: Az egri líceum palotatornyában 
működik a Varázsterem planetáriuma, 
a csillagvizsgáló, ahol izgalmas, inter-
aktív fizikai kísérletek kápráztatják  
el a kis tudósokat.
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3. hosszú hétvége? irány afrika!
BAMBArA hotel, Felsőtárkány

ha elegünk van az esőből, ködből, ám ezek furcsa, misztikus 
hangulatát mégis szeretnénk erdei környezetben, de kényez-
tető melegségből f igyelni, a Bambarát nekünk találták ki.  
A szálló mindent megtesz, hogy Afrikában érezzük magunkat. 
gondoskodnak erről a bambuszberendezések, az áttört falú, 
klasszikus afrikai enteriőrök, a tematikus afrorendezvények és 
a gasztronómia is. kifejezetten gyermekmentes és kifejezetten 
gyermekbarát lehetőségek közül is választhatunk. A panorá-
maszaunában ülve érezhetjük az erdő ölelését, a pezsgőfürdő 
birodalomban kellemesen ellazulhatunk, és ha jobbra fordul az 
idő, járjuk végig a vöröskő-völgyi tanösvényt, élvezve az őszi 
erdő békéjét. 
Tipp: A szálloda átriumába belépve helyes szurikáta-
család fogad minket. A kis kompánia etetése minden nap 
nyilvános, és önmagában is remek program.

4. esőprogram:  
tudományra fel!
FuturA, MosonMAgyAróvár

ha csemeténket elvisszük a Futurába, 
számítsunk rá, hogy tudományos érdeklő-
dése rajongássá változik, és a pár órásra 
tervezett program egész napos lesz. ezen 
a helyen az 5d csodájával repülőgép-
szimulátor és látványos kémiai és fizikai 
kísérletek vetekszenek. A tesla transzfor-
mátor naponta kétszer generál veszélyte-
len, ám hangos és látványos villámokat.  
A vagány játékok után szinte biz-
tos, hogy nehéz lesz mással lekötni  
a gyerekeket. 
Tipp: Az élmények utáni farkas éhségre 
kínál pompás megoldást a dunakiliti 
Sári Csárda ízletes halászleve.

5. egy erős nap 
ostroMlók ÚtJA, Csesznek

novemberben is érdemes útra kelni az ország első, tavaly felépült 
via ferrata (vasalt mászóút acélsodronyokkal, vaslétrákkal) pályájáért, 
amelyet a Bakonyban, Csesznek mellett, a kőmosó-szurdokra építet-
tek. A nehézségi fokok változnak, az élvezeti és a látványfaktor azon-
ban végig csúcsokat dönget. háromféle nehézségi fokozatú, viszonylag 
rövid, de jó erőnlétet igénylő pálya halad a cseszneki vár alatti sziklán, 
melyeket ingyen használhatunk. A könnyű fokozattal a teljesen kezdők  
is elbánnak, s a vaspályába könnyen belejönnek. 
Tipp: Ízelítőként, egészen kezdőknek vagy kisgyerekeseknek  
a Futrinka utca nevű könnyű ferratát ajánljuk, mely 20–30 perc  
alatt teljesíthető.

Gyűjtse a matricákat és 
vásároljon kedvezménye-
sen! A VItAPur újDOn-
SáGA, ez a puha, biz-
tonsági övre rögzíthető 
plüssfigura kedves ját-
szótárs az úton, alváskor 
pedig támasztja a fejet.

viTapur pLüss, TöBBFéLe

7990 Ft helyett

5 matrica + 3190 Ft

leGyen játék 
AZ utAZás!

3
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6. kalandhétvége a pusztában
hortoBágyi MAdárPArk, hortoBágy

vegyünk részt fotós barátainkkal a madárpark vérbeli dzsipes túrá-
ján, utazzunk mélyen a hortobágy szívébe azért, hogy megfigyel-
hessük és akár lencsevégre kaphassuk a magyarság régi vadma-
darát, a darut. ez a hely az egyik legkedveltebb európai állomása 
a költöző madaraknak, amelyek még novemberben is vonulnak. 
A túrák délután kezdődnek és sötétedésig tartanak. A madarak 
megközelítése nehézkes, mert nagyon éberek, tehát nagyon nagy 
csendben kell ahhoz maradnunk, hogy ne reppenjen fel az egész 
csapat. nemcsak az ornitológia szerelmeseinek hétvégéje lesz itt 
izgalmas, hanem a természetfotósoké is, sőt azoké is, akiket érdekel 
a madármentés, -gyűrűzés és a madárkórház élete.
Tipp: Ha nem ültünk még szekéren, itt a lehetőség! Horto-
bágy faluban érdemes érdeklődni, egy pokrócba burkolózós, 
naplementés kocsikázás maradandó emlék lehet. 

7. Délutáni fejszellőztetés
BudAi kilátótÚrA, BudAPest

kisütött a nap, és hirtelen azt se tudjuk, merre induljunk? 
szép időre itt egy igazi instant program: a túra kezdőd-
het a gyermekvasút szépjuhászné megállójánál, ahonnan  
a nagy-hárs-hegyre, a kaán károly-kilátóig sétálunk. ha 
innen átmegyünk a kis-hárs-hegyre a Makovecz-kilátóhoz, 
közben érinthetjük a Báthori-barlangot is. végül sétáljunk fel  
a János-hegyre Budapest legmagasabb pontjáig, az erzsébet-
kilátóig. A túra könnyű, a pulzusunkat maximum a lépcsőzés 
emeli majd meg, épp ezért egy laza baráti beszélgetéshez 
kiváló körítés. Jó időben a látvány pazar, az egynapos kirán-
dulásba pedig bőven belefér néhány hosszabb megálló, for-
ralt bor tehát legyen nálunk egy kulacsban!
Tipp: A Normafánál, a Jánoshegyi út elején árulják 
Budapest legfinomabb réteseit. A kis faházban helyben 
sütik az almás, túrós, meggyes, mákos, szilvás, káposz-
tás és a szezonális diós, illetve gesztenyés finomságokat.

8. Teázó az erdő mélyén
tihAny-sAJkod, sAJkodi AszFAltÚt vége

Aki eddig még nem kóstolt bele az őszi-téli Balaton varázslatos 
hangulatába, annak nem lehet több kifogása: egy olyan kis erdei 
„béke szigetét” ajánlunk ugyanis, melyért szinte az ország bármely 
pontjáról érdemes felkerekedni. Az erdő mélyén megbúvó kis lak 
alsó szintje teázóként funkcionál, 120-130 féle teakülönlegességet 
kínálva – no meg kényelmes foteleket, csendet és békét mindazok-
nak, akik leülnének egy kicsit gondolkodni, csendben beszélgetni, 
mókusokat figyelni. ősszel-télen mindezt a cserépkályha mellé 
kuporodva is megtehetjük, és ha úgy döntünk, ott is éjszakáznánk a 
kizárólag szombaton és vasárnap nyitva tartó szentélyben, a roman-
tikus erdei és levendulaszoba közül választhatunk.
Tipp: A mesékből ismerősnek ható házikóhoz gyalog vagy 
kerékpárral illik érkezni, így valahol a Sajkodi út elején tegyük le 
autónkat, és onnan közelítsük meg a helyszínt. Mindössze 2 km.
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9. Tisza-parti pálinkás időutazás
lAkitelek

A tőserdei Pálinkaház a lakiteleki holt-tiszaág mel-
lett ad otthont egy egész hétvégés, igazán alföldi 
családi kikapcsolódásnak. A Pálinkaházban külön-
leges kiállítás, a Pálinka Patika város mutatja be a 
hagyományos pálinkakultúrát egy kis időutazáson 
keresztül. A harmincas évek hangulatát hozó utcá-
kon korabeli mozi, vándorfotós, szabóság és más 
céhek is találhatók. érdekesség, hogy a városbéli 
szatócsbolt valóban működik: helyi füvekből, gyógy-
növényekből, gombákból készített finomságok kap-
hatók, és a készítésük technikája is eltanulható. 
Tipp: A lakiteleki holtágat övező láp- és mocsár-
erdő a november végi fagy ellenére is gyönyörű 
– főleg, ha csónakot bérelünk, mellyel az álló 
Tisza eldugott berkeibe is beevezhetünk.

10. aludjunk az ország tetején!
gAlyAtető

túrázók, természetjárók álma! Az ország legmagasabban álló, nemrég 
felújított kilátója mindenképpen megér egy hétvégét, az izgalmasan 
átépített, modern ökoturisztikai központ, a több építészeti díjat is nyert 
galyacentrum pedig többet is. A hely mindent tud, amit egy mátrai túrázó 
csak kívánhat: sí- és túrafelszerelések, valamint bringák tesztközpontja-
ként, zarándokhelyként, de csomagmegőrzőként is működik. Alhatunk itt 
kétágyas szobában, igényes tömegszálláson és a kilátóban is eltölthet-
jük az éjszakát. egy jóleső túra után le is zuhanyozhatunk, de akár ruhát 
is moshatunk, este pedig a közös tér kandallótüzénél lazíthatjuk az izma-
inkat egy kellemes, előre rendelhető „napi menü” mellett. 
Tipp: Vezetett túrákat is kérhetünk, például Parádsasvárra, Mátra-
szentistvánra, Ágasvárra, a Csörgő-lyukhoz, de egészen a Kékesig is 
– s így akkor az Országos Kéktúrából is teljesíthetünk egy darabkát.

járjon tisZtA AutóvAl!

nemcsak a látvány miatt fontos, de  
a tisztaság a karosszéria épsége és a fényezés 
szempontjából sem utolsó. érdemes tehát  
kihasználni a MOL-töltőállomások kínálta 
kedvezményt.

100 Multipont  
beváltása esetén  
400 Ft kedvezmény
a legmagasabb szintű  
autómosó program  
aktuális árából

Egy felmérés szerint az 
amerikaiak azért utaznak, 
hogy az egymás közti kap-
csolatot megerősítsék.  
A dél-amerikaiak azért, mert 
új emberek ismeretségére 
vágynak. Az ázsiaiak odáig 
vannak az üdítő felfedezé-
sekért, az afrikaiak kényez-
tetni szeretnék magukat. 
Mi, európaiak pedig arra 
vágyunk, hogy irigylésre 
méltó tapasztalatokat les-
hessünk el másoktól.

Ki miért 
utazik?

9
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Legyen ki  
a négy kereke!
A nagy méretű 
ke rekes bőröndök 
közül válasszuk  
a négykerekű ver-
ziót, melynek húzá-
sakor nem kell 
megdönteni a cso-
magot! Így a súly  
a kerekekre terhe-
lődik, nem pedig  
a kezünkre.

PakoLj  
a ciPőkbe!
Még több helyet 
spórolhatunk,  
ha a cipőbe rejtjük  
a zoknikat, 
fehérneműket, 
napszemüveget, 
telefontöltőt és 
minden olyan apró 
kiegészítőt, ami 
belefér.

Tekerj, ne 
hajTogass!
A pólókat, far-
mereket, pamut-
nadrágokat, 
kötött pulóvere-
ket célszerű fel-
tekerve betenni 
a bőröndbe. Így 
helyet spórolunk 
és a megérke-
zést sem kell több 
órás vasalással 
kezdeni.

Legyen 
kéznéL!
Érdemes a kézi-
táskába vész-
helyzet-csomagot 
pakolni plusz -
fehérneművel  
és alapvető tisz-
tálkodási szerek-
kel arra az esetre,  
ha elveszne 
a feladott 
poggyászunk.

Frissesség 
kicsomago-
Láskor is
Érdemes egy kis 
zacskó potpourrit 
vagy illatzsákot  
is betenni  
a ruhák közé,  
hogy megőrizzék  
a csomagolás 
előtti frisses- 
 ségüket.

samPon- 
kaTaszTróFa  
eLLen
Mielőtt minden 
ruhánkon végig-
csorogna, előz-
zük meg a bajt: 
vegyünk egy kis 
darab fóliát, fedjük 
be vele a flakon 
száját, majd így 
tekerjük rá vagy 
pattintsuk vissza  
a flakon tetejét.

Milyen táskát válasszunk? Hogyan pakoljunk helytakarékosan?  
És praktikusan? Lényeges kérdések a nagy utazás előtt, melyekre választ 
adunk, s hasznos tippekkel szolgálunk, hogy már a pakolás öröm legyen.

csomagoljunk?

Tipp 

Mibe, hogyan 

Hosszú hétvégére

Több hétre

Gyerekzsák

1-2 napra

Az egész családnak

3

4

5

2

1

1. under armour  76 × 40 × 40 cm  66 860 Ft • 2. zara  48 × 35 × 13 cm*  19 995 Ft • 3. american tourister  55 × 35 × 25 cm*  36 990 Ft • 
4. 50 literes Quechua túrazsák  67 × 28 × 26 cm 21 990 Ft • 5. Deuter kikki  35 × 20 × 16 cm  17 150 Ft 

*ryanAir és easyJet kézipoggyász mérete
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képzeletbeli utazás
A sokszor barátságtalan novemberi időben ki ne szeretne 
otthon, egy pohár borral és egy jó könyvvel bekuckózni?  
A MOL töltőállomásokon kapható e havi akciós borok mellé 
utazós könyveket ajánlunk – mert akár egy fotelben 
ücsörögve is bejárhatjuk a világot.

Gere & Schubert Rozé Cuvée +

kepes andrás: világkép
kepes András legújabb „világjáró” kötete gPs-ként 
segít eligazodni a XXi. századi civilizációk összecsa-
pásában. szerelem, gyűlölet, hit, család, hétközna-
pok… történetek sok humorral és még több kérdéssel.  
Az elmélkedős, mégis könnyed utazáshoz jól illik a 
villányi borvidék korai szüretelésű kékfrankos, Merlot, 
Pinot noir és Cabernet Franc szőlőiből készült rozéja.

1299 Ft
Gere & Schubert Rozé Cuvée  
0,75 l  (1732 Ft/l)

Etyeki Kúria Red +

cheryl strayed: vadon
A minden értelemben egyedül maradt Cheryllel együtt 
küzdünk le 1100 mérföldet az érintetlen észak-amerikai 
vadonban, miközben a lány nehéz múltjának lelki terheit 
sorra tesszük le. A magával ragadó, de „súlyos” olvas-
mány mellé finom savakkal rendelkező, kékfrankos, 
Merlot, zweigelt és Pinot noir házasításából készült 
etyeki kúria red vörösbora méltó kísérő lesz. 

1899 Ft
Etyeki Kúria Red  
0,75 l (2532 Ft/l)

Pannonhalmi St. Martinus +

B. coburn – j. T. norgay:  
apám lelkét megérintve
Azzal a Jamling norgay-jel zarándokolhatunk el a Mount 
everest csúcsára, aki könyvével édesapjára, a világ leg-
magasabb pontját először megmászó tenzing norgayra 
emlékezik. Barangoljuk be a himalája csúcsait, miközben 
az Apátsági Pincészet zöld alma és nyári körte jegyek-
kel bíró újbora a napsütéses alaptábor hangulatát idézi.

1799 Ft
Pannonhalmi St. Martinus  
0,75 l (2399 Ft/l)
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Közkedvelt és jellegzetes, ám izgalmasan tovább-
gondolható aromájú étel a gomba, még novemberben 
is érdemes szert tenni markáns erdei változataira.  
A ligeteket járva külön öröm, ha magunk gyűjtjük,  
s a közeli piac szakértőjével ingyen bevizsgáltatjuk. 
Ezután bátran idomíthatjuk a kalapokat a fogunk alá, 
kedvenc fűszereink segítségével.

 Le  
a kalappal!

gasztro



Gombás-sonkás batyu 
pikáns szósszal

Erdeigomba- 
leves fokhagymás 
pirítóssal

 A hagymákat apróra vágjuk és némi 
vajon egy lábasban hevíteni kezdjük. Mire 
megüvegesedik, adjuk hozzá a hámo-
zott, vékony karikákra szelt répát. A gom-
bákat jól megmossuk és hámozás nélkül, 
tönkjükkel együtt csinos darabokra vág-
juk. A hagymára téve sózzuk-borsozzuk, 
a kakukkfű leveleit is rászórjuk, s a bort is 
hozzáadjuk. közepes hőfokon 5-6 percig 
pároljuk. Amikor az illatából ítélve meg-
érett rá, vegyünk ki a gombából pár kanál-
nyit, és tegyük félre. ezzel díszítjük majd a 
tálalt levest. Öntsük fel 7-8 dl vízzel vagy 
alaplével, és 20–30 perc alatt főzzük meg 
teljesen. Botmixerrel dolgozzuk simává, 
és még a tűz feletti utolsó perceiben adjuk 
hozzá a tejszínt is. Félbevágott fokhagy-
magerezddel bekent pirítóssal kínáljuk.

 A sütőt melegítsük elő 180 °C-ra. Az olajon pirítsuk 
meg a bacont és a hagymát, majd tegyük rá az apróra 
vágott gombát és paprikát. sózzuk, borsozzuk, és párol-
juk 10–15 percig fedő alatt. vegyük ki a serpenyőből  
a gombás massza negyedét, tegyük félre, majd a 
maradékhoz öntsük hozzá a tejszínt és forraljuk sűrűre.  
A tésztát tegyük deszkára és nyújtsuk ki. vágjuk rom-
buszformákra, a tejszínes töltelékből tegyünk mindegyik 
közepére kiskanálnyit, majd villával összedolgozva  
a széleit hajtsuk össze. sütőpapírral bélelt tepsibe téve 
kenjük meg felvert tojással a kis batyukat, majd süssük 
készre 25–30 perc alatt. Amíg sül, a félretett sült gom-
bát turmixoljuk össze csilipehellyel és ízlés szerint szó-
jaszósszal. ebbe mártogathatjuk a frissen sült táskákat.

hozzávalók: 500 g erdei vegyes 
gomba, 1 fej vöröshagyma, 3 gerezd 
fokhagyma, 2 szál sárgarépa, 2 szál friss 
kakukkfű, 2 dl zsíros tejszín, 1 dl fehérbor, 
1 evőkanál vaj, só, bors ízlés szerint.

hozzávalók: 700 g friss gomba  
(ízlés szerint csiperke, őzláb,  
vargánya stb.), 1 fej vöröshagyma,  
100 g szeletelt bacon, 1 db kápia 
paprika, 2 dl tejszín, 2 evőkanál 
olívaolaj, 1 kiskanál csilipehely,  
2 csomag mélyhűtött leveles tészta, 
só, bors, szójaszósz ízlés szerint.

252016. noveMBer  fresh



Friss gombasaláta 
szezámos rudacskával

Erdei gombás penne

hozzávalók: 500 g csiperke, 6 evőkanál víz,  
0,5 dl borecet, 1 dl olívaolaj, 1 szál póréhagyma,  
2 dl vörösbor, friss zöldsaláta és rukkola, só, bors, 
ízlés szerint szegfűbors, zöldfűszerek, keménysajt
szezámos rudacska: 300 g liszt, 250 g margarin,  
víz, 1 evőkanál só, 1 evőkanál ecet, 1 tojás, 
szezámmag.

 A salátához fiatal gombát válasszunk. tisztítsuk meg 
és daraboljuk fel. A vízhez öntsük hozzá a borece-
tet, majd forrástól számítva 3-4 percig főzzük benne 
a gombát, utána szűrjük le. Az olívaolajat és a kariká-
zott póréhagymát tegyük serpenyőbe. Amikor megpi-
rul, öntsük rá a vörösbort és pároljuk benne 5 percig. 
A vörösboros párolt hagymát és a gombát keverjük 
össze egy tálban a kedvenc zöldsalátánkkal, sózzuk, 
borsozzuk. törhetünk rá szegfűborsot, zöldfűszere-
ket, tehetünk bele érett keménysajtot is. A szezámos 
rúdhoz morzsoljuk össze a lisztet a margarinnal, majd 
adjuk hozzá a vizet, a sót és az ecetet. Jót tesz neki 
néhány óra a hűtőszekrényben. nyújtsuk fél centi 
vékonyra, kenjük le felvert tojással, majd derelyevá-
góval vágjuk csíkokra és szórjuk meg szezámmaggal. 
süssük 25–30 percig 180 °C-ra előmelegített sütőben.

hozzávalók: 300 g penne tészta, 400 g 
erdei vegyes gomba, 1 kis fej vöröshagyma, 
2 szál sárgarépa, 2 gerezd fokhagyma, 
1 szál szárzeller, 50 g cheddar sajt, 20 g 
paradicsompüré, friss kakukkfű, rozmaring, 
babérlevél, szerecsendió, olívaolaj, só, bors.

 Az olívaolajon megpirítjuk a megtisztí-
tott hagymákat, majd rátesszük a gombát 
és a zöldségeket, és sózzuk, borsozzuk. 
hozzáadjuk a kakukkfüvet, a rozmaringot, 
a babért, és reszelünk rá némi szerecsen-
diót, majd fedő alatt 15–20 percig pároljuk. 
Az utolsó percekben hozzáadjuk a paradi-
csompürét is. A tésztát közben sós, olívaola-
jos vízben 10 perc alatt al dentére főzzük, majd 
leszűrjük. óvatosan beleforgatjuk a serpe-
nyő tartalmába. Amíg forró, ráreszeljük a saj-
tot. Friss zöld fűszernövényeinkkel tálaljuk.
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Akciós ajánlatainkat keresse a töltőállomásokon!

Téli utakra

Konyhafőnököknek

Szélvédőápolás 
4 l EVOX Ice Crystal + EVOX Ice Spray

4768 Ft* helyett 

3999 Ft
*Az ár töltőállomásonként eltérhet! 

Az akció  
2016. november 1-jétől  
a készlet erejéig tart.

Turtle wax téli szett 
• Turtle Wax jégoldó 500 ml 
•  Turtle Wax téli szélvédőmosó 

koncentrátum 500 ml
• Turtle Wax zárolajozó jégoldó 50 ml
• Turtle Wax műanyag jégkaparó 

1999 Ft
(1999 Ft/csomag)

Sencor vízmelegítő
5990 Ft helyett

5 matrica + 100 Multipont

+ 4490 Ft

Sencor  
mixerszett
13 990 Ft helyett

10 matrica

+ 11 990 Ft

Sencor  
robotmixer

29 990 Ft helyett

10 matrica  
+ 100 Multipont

+ 19 990 Ft

Sencor pasztell- 
színű kézimixer
9990 Ft helyett

5 matrica

+ 5490 Ft

MOL-akciók



Akciós ajánlatainkat keresse a töltőállomásokon!
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akció!

nestea 
0,5 l, többféle 

20 Multipont 
beváltása esetén

299 Ft/db
(638 Ft/l)

Flapjack
zabszelet 
120g, többféle

20 Multipont 
beváltása esetén

329 Ft/db
(2908 Ft/kg)

Az akció 2016. 11. 01–30. között, illetve a készlet erejéig tart!

Sió 
1 l, többféle 

339 Ft/db
(339 Ft/l)



színes prOgraMOk 
szürke iDőBen is

esős

országszerte

sukhisvili grúz állami  
népi együttes: 
eredeti csak egy van
2016. november 4. – december 2.

Mesés jelmezekkel és gyönyörű koreog-
ráfiával mutatja be a 70 éves jubileumát 
ünneplő társulat élő zenével kísért két-
órás műsorában a grúz nép harcát, szen-
vedését, hősiességét. A puha bőrcipőkben 
végrehajtott forgások, a légies ugrások és 
a fél térden bemutatott pörgések ámulatba 
ejtik a nézőt. A táncosok egy hónapon át 
turnéznak most Magyarországon, ezért 
Budapesten kívül láthatjuk őket többek 
között sopronban, szombathelyen, győrött, 
tatabányán, nagykanizsán, Pécsett , 
salgótarjánban, hódmezővásárhelyen, 
szegeden és debrecenben is.

BudAPest

csajkovszkij-est
2016. november 13.
Budapest Kongresszusi Központ

különleges koncertre készül Faludi Judit 
liszt-díjas csellóművész, az est kiemel-
kedő szólistája. zenészpartnerei kiss 
gyula, liszt-díjas zongoraművész, kállai 
ernő, Junior Príma díjas hegedűművész 
és a még tanulmányait folytató tenor 
énekes, szenthelyi krisztián lesz az este 
folyamán, ahol felcsendül Csajkovszkij 
egyik legismertebb és legmonumen-
tálisabb kamaraműve, az a-moll trió, 
továbbá dalok, áriák, valamint kama-
razenekarra átdolgozott balettzene is 
mű soron lesz. A koncert közreműködője 
a Magyar virtuózok kamarazenekar.

Az eső és  
a hideg nem  

lehet akadálya  
a kulturális 

feltöltődésnek 
novemberben 

sem. Koncertek, 
kiállítások, egy 
grúz táncest és 

egy jó CD az 
utazásokhoz. s
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BudAPest

Társasjátékok ünnepe
2016. november 26–27.
Lurdy Ház

több mint 300 asztalon próbálhatják ki a 
játékos kedvűek a hazai és külföldi logi-
kai, taktikai, stratégiai és családi társas-
játékok legjavát. kiváló családi prog-
ram egy esős napra, de egyedül is lehet 
érkezni a rendezvényre, hiszen számos 
játékmester áll bevetésre készen, hogy 
eligazítsa a játszani vágyókat a számta-
lan társasjáték között.

kultúra

30 fresh  2016. noveMBer



PéCs

egy kis esti fizika: 
az eszed tokja!
science show
2016. november 12.
Művészetek és Irodalom Háza

szeret jük az t hinni , hogy okosak 
vagyunk, olykor mégis elvérzünk, ami-
kor egy új problémával találjuk szemben 
magunkat. A szertár legújabb science 
show-ján gyakorlati példákon keresz-
tül nevetünk (vagy sírunk) azon, hogy az 
agyunk hogyan hagyja magát megve-
zetni. legyen szó logikai kihívásokról, 
fizikai problémák megoldásáról vagy az 
ízek csábításáról, nem biztos, hogy jó, ha 
az eszünkre hallgatunk.

szeged

szegedi jazznapok
2016. november 11–12.
Szegedi IH Rendezvényközpont

A jazz szerelmeseinek kitűnő úti cél 
lesz szeged november közepén. 
Magyarország egyik legrégebbi jazz-
fesztiválja 44. alkalommal örvendez teti 
meg a műfaj kedvelőit olyan magyar és 
külföldi előadókkal, mint a Balázs elemér 
trió, a Borbély Műhely, a tóth viktor 
tercet hamid drake közreműködésével, 
a lengyel Wojtek Mazolewski Quintet,  
a vadonatúj unity First együttes, illetve 
a jazzművészet fejedelmeit tömörítő  
the Cookers az egyesült államokból.
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Tankcsapda 
Dolgozzátok fel!
2016. november 22-től

A tankcsapda zenekar cseppet sem 
könnyed, ám roppant népszerű zenéje 
remek útitárs az autóban. várva várt új 
dupla albumuk a dolgozzátok fel! címet 
kapta, és külön érdekessége a kiadvány-
nak, hogy az egyik Cd-n a zenekar játszik 
klasszikus magyar rock- és metalszerze-
ményeket, természetesen egyedi felfo-
gásban és a rájuk jellemző átdolgozás-
ban, míg a másikon a hazai rock, pop és 
metal nagyágyúi adnak elő tankcsapda-
szerzeményeket hasonló értelmezésben. 
Brains, Wellhello, omega, Majka&Curtis, 
ákos, ektomorf, kowalsky meg a vega, 
edda, ossian, Magna Cum laude és még 
sokan mások. lemezre fel!

kiemelt AjánlAt  
A mol töltő - 
állomásokon!

1490 Ft
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 Kos 03. 21. – 04. 20.

Az élet minden területén megmutat-
kozó igényessége nem hagyja cserben 
most sem. remek programokat szervez 
a hétvégékre. ne csak a barátait, hanem 
távoli rokonait is hívja meg ezekre!

 BiKa 04. 21. – 05. 20.

végezze el autója felkészítését a hideg 
időszakra, és már kezdődhet is a nagy 
kirándulás, amelyet régóta tervezget! 

 iKreK 05. 21. – 06. 21.

Ön az ősz embere, hiába is tiltakozna ezen 
állítás ellen. élvezi a természet árnyalatait, 
aktívan tölti a szabadidejét, és hagy időt a 
kikapcsolódásra is.

 ráK 06. 22. – 07. 22.

kicsat tanó egészségével szeren-
csére novemberben sem lesz gondja. 
hangulatát pedig feldobja, hogy remek 
darabokat talál gardróbja felfrissítéséhez.

 oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Még az igazi zimankó beköszönte előtt 
szeretne eltölteni legalább néhány napot 
délen, és erre most minden esélye meg-
van. hívja el egy rég nem látott barátját is!

 szűz 08. 23. – 09. 22.

Családja körében olyan öröm éri, amire 
nem is számított. Becsülje meg a pil-
lanatot, mely hosszabb időre feltölti 
energiával!

 Mérleg 09. 23. – 10. 22.

ne menjen bele olyan vitákba, ame-
lyekről pontosan tudja, hogy nem tudja 
meggyőzni a másik felet. koncentráljon 
lényegesebb dolgokra!

 sKorpió 10. 23. – 11. 21.

ne sajnálja az időt a tervezgetésre, szá-
molgatásra, hiszen ez a hónap nagyobb 
célok eléréséhez is alkalmas lesz. vonjon 
be másokat is a közös ötletelésbe!

 nyilas 11. 22. – 12. 21.

szálljon ki a fotelból, és irány a termé-
szet! nem is sejti, mennyi jókedvvel és 
energiával tölti majd fel, ha kimozdul a 
négy fal közül.

 BaK 12. 22. – 01. 20.

Pénzügyei kiválóan alakulnak novem-
berben, sőt most komoly esélye van arra 
is, hogy egy igazán jelentős megtakarí-
tást képezzen.

 Vízöntő 01. 21. – 02. 19.

Ön már novemberben a jövő év nagy 
s t ratégiai lépései t ter vezget i ,  és 
meg is csillan az a bizonyos biztató 
reménysugár. 

 HalaK 02. 20. – 03. 20.

Jó előre elkezdi a készülődést a kará-
csonyra, fontos önnek a meghitt, ünnepi 
együttlét. Az otthon harmóniáját Ön 
tudja csak igazán megteremteni.

A késő őszi melankóliából is sokat lehet profitálni,  
a hosszú esték remek alkalmat jelentenek a meghitt, 

bensőséges beszélgetésekre. 

novemberi 
lélek

scarlet johansson
1984. november 22.

Demi Moore
1962. november 11.

németh kristóf
1975. november 5.

Danny Devito
1944. november 17.

horoszkóp
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Egy város, ezer élmény
– hirdetés –

Metsző hideg, korai 
naplementék, készülődés az 

év végére – hiába húzódnánk 
be az otthon melegébe,  

a kisalföldi megyeszékhely 
novemberi programjai úgyis 

előcsalogatnak minket.

ünnePi ProgrAMok győrBen

Még mindig olimpia
Bár a riói olimpia jó pár hónapja véget 
ért, az olimpiai láz csak most kezdő-
dik igazán győrben. Jövőre a város 
ad otthont az európai ifjúsági olimpiai 
Fesztiválnak (eyoF), ezért hugoo kakas, 
az esemény kabalaállata, sűrűn járja már 
a várost önkénteseket toborozva a jövő 
évi eseményre, illetve hívja a látogatókat 
a Felfedezések házába vagy éppen az 
eyoF egyik tesztversenyére.

kulturális kikapcsolódás
November 12-től: ha már nem bírjuk a 
fagyoskodást, melegedjünk fel a győri 
nemzeti színházban, ahol tracy letts 
darabját, az Augusztus oklahomában 
című drámát adják elő.

November 18–20. között térjünk visz-
sza a győri könyvszalonra: vigyük el a 
legkisebbeket a Cziróka Bábszínház 
lúdas Matyijára, tapsoljunk dragomán 
györgynek a Xvi. győri könyvszalon 
alkotói díjáért, este pedig ringatózzunk 
szabó Balázs Bandájának lírai dallamaira. 
November 19-én igazi lelki feltöltődés 
lehet a borongós napok ellen Pál Feri 
atya mindig komoly, de szórakoztató elő-
adása a gyirmóti Művelődési házban.

ünnepi készülődés 
Az igazán fényes kikapcsolódás viszont 
november 25-én kezdődik győr belvá-
rosában. kigyúlnak az ünnepi fények, 
forralt bor és sült gesztenye il lata 
lengi be az utcákat, a széchenyi téren 

karácsonyfa áll, a dunakapu téren pedig 
korcsolyázni lehet. A gyerkőcök kis-
vasutazhatnak, egy óriási mesekönyv-
ből fedezhetik fel a karácsonyi történe-
teket, felülhetnek a körhintára, állatokat 
simogathatnak és a betlehemi jászollal is 
fotózkodhatnak.
A felnőtteket a kézművesházak egyedi 
portékái várják, de idén is megtalálható 
lesz az adventi Jótékonysági Faház, ahol 
a szükségben szenvedőket lehet támo-
gatni a szeretet ünnepén.
A szilveszteri hangulatról is gondoskodik 
győr, a vidám zenei programok mellett 
ezúttal is tűzijáték teszi majd emlékeze-
tessé a szabadtéri ünneplést, a 2016-os 
év búcsúztatását.

www.gyor.hu



kérjük, hogy megfejtését 2016. november 30-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (Fresh Magazin, 1016 Budapest, lisznyai utca 38.), vagy 
elektronikus formában a  rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail-címre. előző rejtvényünk megfejtése: „tavaszi szél utat száraszt, őszi eső vizet áraszt.” kisorsolt megfejtőink, akik 
ajándéktárgyakat nyertek: Bognárné Miskolczi Márta – kiskunhalas; Gulyás Lajos – Füzesabony; Hugyec Mihály – galgaguta; Pápai János – érd; Süli Jenő – kiskunhalas. 
gratulálunk!

rejtvény
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