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A lelkem mélyén úgy gondolom, mindenki várja
a karácsonyt, még azok is, akik igazi grincsként
morognak rá egész évben. „Én aztán nem leszek
itthon! Nem érdekel, elutazom…” – halljuk
gyakran magunk körül, végül persze a
lázadókat is elkapja a varázslatos hangulat: az ünnepek jó értelemben vett
és mennyire, de mennyire jóleső lassúsága, a hagyományok, a családi tradíciók, majd a kajakóma, a pihegés,
a szilveszteri buli szervezése és
túlélése. Én mindig igyekszem
pihenésre, számvetésre, tervezgetésre használni az év végét,
a nyugalmat, a családi kör biztonságát, és remélem, sokan
tesznek hasonlóan. Ezzel a
gondolattal kívánok boldog
karácsonyt és sikeres új évet
mindenkinek!
Szollár Domokos
MOL-csoport
kommunikációs igazgató
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autós hírek

2017-es ízelítő
Erősnek ígérkezik a jövő év az autópiacon, a gyártók már
most egyre-másra ízelítőt adnak a várható újdonságokból.

Mercedes-Benz
A Mercedes nem teheti meg tovább,
hogy fittyet hány a roppant sikeres
pick-up szegmensre, ezért – egyelőre sorozatközeli tanulmány formájában – megmutatta, hogyan képzeli
el az egyre inkább életstílus-autókat kínáló kategóriába tartozó járművüket. Az X-osztály a cég RenaultNissannal folytatott viszonyának
szerelemgyereke, ami jövő év végén
rögtön egy hétköznapibb és egy extrémebb kivitelben is az utcára kerül.

AM-RB 001
Közös fejlesztésű sportkocsival rukkol elő az Aston Martin
és a Red Bull. Az innovatív stílusban, terelőszárnyak nélkül
tervezett karosszériát aktív futóművel párosítják, így a kocsi
hasmagassága a sebességtől és az útviszonyoktól függően
folyamatosan változik. Az egytonnás autóba ezer lóerő körüli
V12-es blokk kerül, amivel az AM-RB 001 tíz másodperc alatt eléri
320 km/órás végsebességét. A modell limitált szériás, összesen 175 darabot gyártanak belőle.
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Toyota C-HR
Egészen különleges crossover forgalmazását kezdi meg
már ez év végén a Toyota, a C-HR modell a kupé és a
szabadidő-autó keresztezését viszi a kompakt SUV-szeg
mensbe. A kocsi különlegessége azonban nem merül ki a
merész formatervben, esetében ugyanis a Toyota lemondott a dízelmotorok beépítéséről, ami Európában talán
merész húzás, azonban a Priusból már ismert, legújabb,
122 lóerős hibridrendszer a kínálat része lesz.

röviden
Nincs Audi
Le Mans-ban

Kawasaki Z1000R
Az önmagában is erős és dögös Z1000én ek csúcsváltozatával jön a japán
motorkerékpár-gyártó. A névhez toldott
R betű komolyabb, Brembo fékeket és
futóművet jelent, a főfékhenger és a munkahenger közé pedig fémfonatos fékcsövet építenek. A négyhengeres, 1043
köbcentiméteres erőforrást az Euro4-es
elvárásokhoz igazították, és a motorvezérlést is áthangolták, hogy még simábbá
és egyenletesebbé tegyék az erőleadást.

Mini Countryman
Megmutatta a Mini a terepjárós hangulatot nyomokban tartalmazó Countryman
legfrissebb változatát, amely jó húsz centivel hosszabb elődjénél, pedig az a szabadidő-autó sem volt már olyan apró,
mint ahogy a neve sejtetné. Az új modell
a gyár UKL-platformjára épül, mely nemcsak azt teszi lehetővé, hogy ugyanarra
az alapra más-más Miniket tervezzenek,
de az anyacég, a BMW fronthajtásos
modelljeihez is alkalmas.

Eddig arról szóltak a hírek,
hogy csak 2017 végén száll
ki az Audi a szériából, azonban
ezt már az idén meglépik.
Egyedülálló teljesítmények
és 13 győzelem után év végén
feloszlik a márka Sport
Endurance részlege.

Összkerekes M5-ös
A bajor autógyár egyik illetékese
erősítette meg a pletykát, mely
szerint négykerék-meghajtást kap
a BMW M5-ös. A bennfentes információk szerint erre az ikerturbós
V8-as teljesítményének optimális
kihasználása miatt van szükség.

Repülő taxi
Az Airbus repülőgépgyártó amerikai kutatóközpontja repülő taxi
tervezésére adta a fejét. A gépet
robotpilóta vezetné egészen a
célig, ember kizárólag utasként
tartózkodhatna a fedélzetén.

Belehúz a Kia
Tizennégy alternatív hajtású
modell bemutatását ígéri a Kia
2020-ig. Ezek között elektromos
autók éppúgy lesznek, mint hibridek és plug-in hibridek, sőt egy
tüzelőanyag-cellás kocsi is sze
repel a tervek között.
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szemtől szemben

Sokoldalúak, népszerűek
Kompak t SU V-ok

Kia
Sportage
Az első generáció 1993-ban jelent
meg, a sikersztori a negyedikkel folytatódik. A méretek növekedésével (a
hosszúság 4, a tengelytáv 3 cm-rel lett
nagyobb) tágasabbá vált a belső tér, így
a második sorban ülőknek is bőséges
lábtér jut. Az ergonómia és az összeszerelési minőség példás, a kényelmet
fokozza, hogy a hátsó ülések háttámlájának dőlésszöge 7 fokozatban állítható.
A másfél köbméteresre is növelhető
csomagtartó kétszintes, így kívülről nem
látható helyre is pakolhatunk. Az elektronikus vezérlésű négykerék-meghajtás 0-100%-os arányban is képes elosztani a nyomatékot a két tengely között.

ajánlott olaj
MOL Dynamic
Star PC 5W-30
(1 l) benzin- és
dízelmotorhoz
8459 Ft/db*
*Az ár töltőállomásonként eltérhet.
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Hosszúság
Szélesség
Magasság
Tengelytáv
Csomagtér
Motorválaszték
Teljesítményszint
Átlagfogyasztás
Alapár (áfával)

4480 mm
1855 mm
1635 mm
2670 mm
491/1492 liter
2 benzines, 3 dízel
115-185 LE
4,6-7,5 l/100 km
5 799 000 forinttól

Felszereltség A felszereltség már alapáron is bőséges, a Plus, Classic és
Style csomagok mellett újdonság a GT
Line szint, amely 19 colos kerekekkel,
dupla kipufogóval és fémhatású hátsó
diffúzorral tesz hozzá a sportos megjelenéshez. Ehhez már alapáron jár a
tolatóradar, valamint a sávtartó és táblafelismerő rendszer.
Motor Benzinmotorból az 1,6-os, turbós
erőforrás 132 és 177 lóerős verziója áll
rendelkezésre, dízelből pedig az 1,7-es,
115 lovas aggregát, illetve a 2,0-s 136
és 185 lóerős változatai. Utóbbihoz
opcionális a hatfokozatú automata
váltó, míg az erősebbik benzines hétsebességes automatával is kapható.

Mazda
CX-5
A CX-5 a márka első kompakt SUV-ja:
a Japánban a 2012-es Év autójának
választott típus volt az első modell,
amely az új formanyelvet hirdető Kodo
dizájnirányzat képviselője. A 2,7 méteres tengelytávnak köszönhetően a CX-5
kategóriája egyik legtágasabb utasterét
nyújtja. A műszerfal elsőre zsúfoltnak
tűnhet, de hamar kiismerhető, a menetzaj pedig alacsony. Mindez a Skyaktivtechnológia érdeme – az alacsony
tömeg és a korszerű motorok pedig a
menetteljesítményre és a fogyasztásra
is jótékony hatással vannak. A fronthajtású vagy a 4 × 4-es típushoz hatfokozatú kézi- és automata váltó is kérhető.

ajánlott olaj
MOL Dynamic
Gold 5W-30
(1 l) benzin- és
dízelmotorhoz
8969 Ft/db*
*Az ár töltőállomásonként eltérhet.

Idén jelent meg a piacon a Kia Sportage és a Volkswagen Tiguan
új generációja, ám az egyre népszerűbb kompakt SUV-kategóriában
a felfrissített Mazda MX-5 is fontos szereplő.

Hosszúság
Szélesség
Magasság
Tengelytáv
Csomagtér
Motorválaszték
Teljesítményszint
Átlagfogyasztás
Alapár (áfával)

4555 mm
1840 mm
1710 mm
2700 mm
503/1620 liter
3 benzines, 2 dízel
150-192 LE
4,6-7,2 l/100 km
7 080 000 forinttól

Felszereltség Az öt szint – Emotion,
Challenge, Attraction, Revolution,
Revolution Top – közül már az első is
tartalmazza a hat légzsákot, a gurulásgátlót, a légkondicionálót és a gombnyomásos indítást. A legfelsőbb szint
már elektromosan állítható ülésekkel,
bőrkárpittal, tolatókamerával, Bose
audiorendszerrel és adaptív tempomattal érkezik.
Motor A 2,0 literes motorok közül a dízelek 150 és 175, a benzinesek pedig 160
(a 4 × 4-es változatban) és 165 lóerős
változatban kaphatók, és mindegyik a
kategória egyik legjobb fogyasztási
adatait nyújtja. A 2,5 literes benzinmotor 192 lóerős.

Volkswagen
Tiguan
Idén mutatkozott be a Tiguan második
generációja, mely az elődjénél is hangsúlyosabban célozza meg a prémiumkategóriát. A hosszúság 6, a szélesség 3 cm-rel nőtt, így nagyobb lábtér
jut az utasoknak, a csomagtartó pedig
a kategória egyik legnagyobbja. Az
összkerékhajtást a 4MOTION Active
Control rendszer teszi hatékonyabbá,
amely négy beállítást kínál a különböző terepviszonyokhoz. A második
felszereltségi szinttől alapáron járó
Area View környezetfigyelő rendszer kamerái akár 12 különböző járműperspektívát képesek megjeleníteni
a belső képernyőn.

ajánlott olaj
MOL Dynamic Gold
Longlife 5W-30
(1 l) benzin- és
dízelmotorhoz
8999 Ft/db*

Hosszúság
Szélesség
Magasság
Tengelytáv
Csomagtér
Motorválaszték
Teljesítményszint
Átlagfogyasztás
Alapár (áfával)

4486 mm
1839 mm
1632 mm
2681 mm
615/1655 liter
4 benzines, 4 dízel
115-240 LE
4,7-7,4 l/100 km
7 168 110 forinttól

Felszereltség Hét légzsák, elektronikus
differenciál és kézifék, gurulásgátló,
12,7 colos érintőképernyő, gyalogosfelismerő és városi vészfékező funkció,
sávtartó rendszer – már az alapfelszereltség is jelzi, hogy a Trendline,
Comfortline és Highline szintekben
kapható Tiguan a prémiumkategóriát
célozta meg.
Motor A benzinesek közül az 1,4-es TSI
125 vagy 150, a 2,0 literes pedig 180
vagy 220 lóerős. A 2,0 literes TDI-ből
négy változat – 115, 150, 190 és 240
lóerő – választható. A két legkisebb
erőforrás csakis kézi váltóval és fronthajtással kapható, a többi motorhoz –
alapáron vagy opcionálisan – DSGautomata és összkerékhajtás jár.

*Az ár töltőállomásonként eltérhet.
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utazás

Az igazi tél nyomában
Mit tegyünk, ha a hazai tél nem mindig kiszámítható, mi mégis
derékig érő hóra, igazi fehér csodavilágra vágyunk? Keljünk útra!

hótalpas panorámatúra

Bungaló a fenyvesben

Szlovénia, Bledi-tó
Budapesttől 516 km, 4 óra 53 perc

Románia, Sikaszó
Budapesttől 728 km, 8 óra 32 perc

A hótalpas túra nem igényel előképzettséget, a havon lépkedni pedig olyan,
mintha a felhőkön járnánk. Szlovénia
egyik gyöngyszeme, a Bledi-tó és környéke a hótalpazáson túl sítúrázást,
hódeszkázást, vagy más, kevésbé nagy
tapasztalatot igénylő havas aktivitást is
kínál, melyek közben mindvégig gyönyörködhetünk a tájban. A Bledi-sziget
téli látványa mellett az Iglica-vízesés jégcsapjai, a Babjizog-barlang és a félig
befagyott Vintgár-szurdok is megéri,
hogy felkeressük.

Fenyvesek közé rejtett bungalókra bukkanhatunk, ha a Vidra Bungalow Parkot
választjuk utunk céljául a Hargita lábánál lévő Sikaszó faluban. A kedves kis
faházak nyugalma mellé finom helyi ételek, masszázs és wellness is tartozik, sőt
szabadtéri fürdőzésben is részünk lehet
a meleg, sós vizes parajdi dézsamedencében. A pihenést több izgalmas programmal is feldobhatjuk: például egy
hagyományos székely disznóvágással
vagy akár a vendégház téli gyalogtúraprogramjai közt szereplő medvelessel.

Kétezer méter felett

Érintetlen természetben

Ausztria, Uttendorf, Weißsee gleccservilág
Budapesttől 622 km, 7 óra 34 perc

Szlovákia, Magas-Tátra
Budapesttől 272 km, 4 óra 9 perc

A 22 impozáns, 3000 méter feletti csúcs
ölelésében fekvő osztrák Weißseegleccser igazi kuriózum: télen csak felvonóval érhető el, így autónkat az 1500
méteres „mélységben” kell hagynunk.
Odafent a Berghotel Rudolfshütte lehet
a főhadiszállásunk, mely 2315 méteres magasságban garantálja az állandó
havas panorámát. A hely a túrasízők és
a freeride sí szerelmeseinek kedvence
– utóbbihoz érdemes első alkalommal hegyi vezetőt kérni. A nyugalomra
vágyóknak jó hír, hogy a lélegzetelállító
panorámát nem zavarják sokan, a hegyi
élmények után pedig panorámaszaunában és gőzfürdőben töltődhetünk.

A Magas-Tátra számtalan téli kikapcsolódási lehetőséget rejt magában a símúzeumtól az extrém sportokig. Itt mindig
történik valami: legutóbb például egy
7 méter magas hóembercsalád épült
a tátralomnici sípálya lábához. Erre járva
nagyszerű szállóhelyünk lehet a Felkaivölgyben, több túraútvonal metszéspontjában lévő Sliezsky Dom szálló.
A hangulatos szobákért, az apró, de jól
felszerelt panorámás wellnessrészlegért
önmagában is érdemes idelátogatni, ahol
már a szállásra való feljutás is élmény:
hószánra vagy ratrakra kell szállnunk,
de négykerék-meghajtással és hólánccal akár saját autóval is próbálkozhatunk.

Így készítsük
fel autónkat
a komolyabb
hidegre
Cseréljük le a hűtővizet és az ablakmosó folyadékot
fagyállóra.
——
Szövetszőnyeg
helyett tegyünk be
gumit, amibe nem
ragad és olvad bele
a hó és a jég.
——
Az ajtók műanyag
tömítését fújjuk le
szilikonnal, hogy ne
fagyjanak be!
——
Mindenképp használjunk téli gumit,
és legyen nálunk
hólánc – télen
Ausztriába például
be sem engednek
nélküle.
——
Éjszakára hajtsuk
fel az ablaktörlőket,
hogy ne fagyjanak rá
az üvegre!

Tankoljon MOL
EVO NEO Diesel*
üzemanyagot,
így gyors, zökkenőmentes indulást biztosít autójának.

*Az üzemanyag használata
a következő jelzésű motoroknál kifejezetten javasolt: JTD,
TDI, PDTDI, HDI, TDdi, TDCi,
i-CTDi, CDI.
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címlapsztori

Álom adventkor
M arion Cot il l a rd

Szövetségesek, anyaság, furcsa viszony a karácsonyi
ajándékokkal, kétlakiság, színészi elhivatottság. Marion
Cotillarddal, a hazánkban december 1-jén bemutatott kémtörténet
női főszereplőjével Los Angelesben beszélgettünk.

Marion Cotillard évek óta az egyik leginkább ismert és
megbecsült európai színésznő Hollywoodban. Ezúttal
a Bob Zemeckis által jegyzett Szövetségesek (Allied)
kém- és szerelmi történetben játszik főszerepet, amely
1942-ben veszi kezdetét Casablancában (ami egyébként
pont egybeesik Humphrey Bogart és Ingrid Bergman
szeretett klasszikusa, a Casablanca forgatási évével).
Marion, hogyan kezdődött ez a munka?
Úgy négy évvel ezelőtt elolvastam a forgatókönyvet, és
azonnal éreztem, hogy ez egy olyan történet, amilyenről minden színésznő álmodik. Rengeteg depressziós és
nem túl kecsegtető szerepet eljátszottam már, így nagyon
megtetszett ez az elbűvölő korszak, amelyben ez az igen
mély és erős történet játszódik. Rögtön éreztem, hogy
valódi álom lenne, ha részese lehetnék ennek az ikonikus
filmnek. Én soha nem akartam igazán filmsztár vagy színésznő lenni, csupán a történetek, mesék részévé szerettem volna válni, és nagyon szerencsésnek érzem magam,
hogy ma olyan emberekkel oszthatom meg az életemet,
akiket csodálok, tisztelek, és akik nap mint nap inspirálnak. A Szövetségesekben valóságos álom volt egy ilyen
csodálatos rendezővel együtt dolgozni. Zemeckis egy
igazi látnok, akivel osztozhatok a filmek iránt érzett végtelen szeretetemben és csodálatomban.
A forgatás előtt volt idejük felkészülni, megismerni
egymást a stábbal?
Gyakorlatilag azonnal elkezdtünk dolgozni Graham
Kinggel, a producerrel, és Bob Zemeckisszel, ezzel

együtt igen szerencsésen indult a forgatás: tizenöt
napunk volt a konkrét kezdés előtt, ami nagy szó,
hiszen nem minden alkalommal nyílik lehetőség ilyesfajta ráhangolódásra egy-egy munka előtt. Néha egyszerűen csak beleugrunk egy projektbe, rögtön az
első napon, de most volt két hetünk! Jó volt látni, hogy
Brad milyen mélyen beleásta magát a történetbe,
lenyűgözött az eltökéltsége és elkötelezettsége.
Ő egy nagyon jó ember, amellett, hogy nagyszerű színész is. Igazán nyitott gondolkodású, kedves, kicsit
földhözragadt, de rendkívül nagylelkű is.
Mi a helyzet a színésztársával? Milyen volt Brad
Pitt-tel dolgozni?
Csodálatos színésznek tartom. Brad munkássága mindig is lenyűgözött. Szereti megtapasztalni a változatos
szerepeket, én pedig nagyon tisztelem azokat a színészeket, akik filmről filmre képesek más és más karaktert eljátszani.
A történet szerint Pitt egy francia–kanadai kémet
játszik, és a film felében franciául beszél. Hogy látta,
miként birkózott meg a feladattal?
Nagyon keményen dolgozott azon, hogy elsajátítsa
a nyelvet, ami egy amerikai számára különösen nehéz.
Korábbi munkáim során tapasztaltam, milyen érzés idegen nyelven dolgozni, és anélkül, hogy nagyon elmerülnék a technikai részletekben, azt mondhatom, alapvetően olyan, mintha újra kéne tanulni azokat a fizikai
képességeket, amelyeket a beszédhez használunk.
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Brad elég jó munkát végzett, ráadásul kanadai francia
akcentussal kellett megoldania, ami még nehezebb.
A filmet egy picit félretéve: beszéljünk az anya
ságról. Sugárzóan néz ki!
Jól érzem magam, köszönöm! Nagyon boldogok
vagyunk, hiszen az élet egy csodálatos utazás, és azt
hiszem, ha ezt meg tudjuk osztani valakivel, ráadásul még fejlődni is tudunk mellette, akkor végül jobb
emberré válunk. A férjem inspirál, hogy még többet
fedezzek fel magamból és másokból. És ez az egyik
legkülönlegesebb, legszebb és legcsodálatosabb
élmény, amit emberként átélhetünk: hogy ott vagyunk
egymásnak szeretetben, becsületben, tisztességben.
A második gyermekükkel a szíve alatt, hogy érzi,
hogyan változott meg? Nőként, színésznőként…
Nem is a változás a jó szó erre, inkább úgy fogalmaznék, hogy fejlődtem. Anyaként és színésznőként
is másfajta egyensúlyt kell találni az életben. Mikor
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dolgozom, egészen más személyiségeket vizsgálok
és fedezek fel, ráadásul a projektek, amiket választok, nagyon eltérnek a valódi természetemtől. Teszem
ezt azért, mert érdekel az ismeretlen feltárása, így amikor filmet készítek vagy forgatok, olyan mélyre ások,
amennyire csak tudok. Mielőtt anyuka lettem volna,
semmi más nem érdekelt. Minden időmet a filmnek és
a szerepnek szenteltem – mintha dimenziót váltottam
vagy egy másik világba csöppentem volna. Ma azonban ez már másként működik, hiszen minden nap,
amikor hazaérek, újra önmagam kell, hogy legyek. A
gyerekek mindent megéreznek. A kisfiunk például
utál forgatásra jönni, mert úgy érzi, ott minden egészen más. A hajam, a megjelenésem, de leginkább az
energiám.
Ha már a család került szóba – mindjárt itt a karácsony. Önnek mit jelent ez az ünnep?
Mióta családom van, minden teljesen más lett. Gyerekként
például egyáltalán nem szerettem a karácsonyt.

címlapsztori

Marion
Cotillard
1970. szeptember 30.
Dolgozott többek között
Michael Mann-nel (Public
Enemies – Közellenségek),
Christopher Nolannel
(Inception) és Woody
Allennel (Midnight in Paris
– Éjfélkor Párizsban). Edith
Piaf megszemélyesítéséért a
2007-es „La vie en rose" című
filmben az Oscar-, a Golden
Globe- és a Cesar-díj mellett
minden egyéb elismerést is
megkapott. Ő az egyetlen
színésznő, aki francia filmmel
elnyerte a legjobb színésznő
díja elismerést. Marion a
Christian Dior arca. Boldog
házasságban él a színészrendező Guillaume Canet-val,
akivel együtt nevelik közös
gyermeküket, az ötéves
Marcelt, miközben izgatottan
várják második gyermeküket,
aki néhány hónapon
belül érkezik.

Nem tudom, hogyan magyarázzam el, de gyerekként
minden karácsony valóságos harc volt, mert én nem
akartam ajándékokat, az édesanyám viszont a gondolatát sem tudta elviselni annak, hogy minden gyerek örömmel bontja ki az ajándékait, kivéve engem.
Minden évben úgy éltem meg az ünnepeket, mintha
a fogamat húzták volna. Úgy éreztem, rákényszerítenek az ajándékok bontogatására. Mára ez persze teljesen megváltozott, és nagyon élvezem a karácsony
varázsát. Amikor megkérdezem a kisfiamat, hogy kér-e
ajándékot, rögtön rávágja, hogy igen.
Most már elfogadja és kibontja az ajándékokat?
Mit szeret kapni?
Nos, ez nem feltétlenül egy kézzelfogható dolog.
A legjobb ajándék az életben, ha látom, hogy az emberek, akiket szeretek, boldogok. Hogy is magyarázzam?
Nekem ez valamiért fontos. Például mindenről, amit
vásárolok, szeretem tudni, hogy honnan származik.
Hogy az emberek, akik elkészítették, megépítették,

azokkal tisztességesen bántak-e, és tisztességes
pénzt kaptak-e a munkájukért. Tehát egy kézzelfogható ajándéknak, ha nincs mögötte ilyenfajta tudatosság, nem nagyon tudok örülni.
Az idei karácsonyt hogyan tölti?
A legszűkebb családi körben leszünk, bár egyelőre
még nem döntöttük el, hogy Párizsban vagy itt, Los
Angeslesben. Viszont most, hogy kérdezi, úgy érzem,
én leginkább egy párizsi karácsonynak örülnék.
Csodálatos a város télvíz idején, az egész atmoszféra
mesebeli.
Rengeteget dolgozik az USA-ban. Szeret itt élni?
Otthon érzi magát?
Franciaország a hazám, Párizs a városom. Nagyon
szeretek ott lenni. Mégis, néha, amikor otthon vagyok,
hiányzik az Egyesült Államok. Mit mondhatnék? Sokat
és örömmel utazom. Szeretem Amerikát, a bázisom
viszont mindig is Párizs lesz.

2016. december

13

a hónap témája

karácsonyi ötlettár
F enn tart ható ünnepek e t k ívá nunk !

Hogyan legyen környezettudatos a karácsonyunk? Mivel dekoráljunk,
miből álljon az ünnepi menü, mit ajándékozzunk? Tippjeinkben a válaszok.

Hozzávalók a helyi termelőktől
Gondoljuk át és tervezzük meg előre a karácsonyi
bevásárlásunkat! A karácsony attól is zöld, hogy az
ünnepi menü hozzávalóit a helyi termelőktől vásároljuk, ezzel is támogatva az ország mezőgazdaságát. Érdemes a nagybevásárlás előtt pár nappal
egy felderítő kört is tenni a vásárcsarnokban, és
akár előre megrendelni a karácsonyi halat – megspórolva ezzel nem kevés sorbanállást és az ilyenkor jellemzően előforduló feszültséget.

Kézműves ajándékok
Ha már az alapanyagok választásakor figyeltünk arra,
hogy helyi termelőktől vásároljunk, akkor legyen ez
prioritás az ajándékok beszerzésénél is! A „legzöldebb” megoldás mindenképpen az, ha magunk készítjük el a személyre szabott meglepetéseinket – akár
egy erre meghirdetett kézműves workshopon, ahol
szakemberek irányításával, többedmagunkkal, kellemes műhelyzajban gyárthatunk ajtódíszeket, teakülönlegességeket, hógömböket, de akár festett kerámia étkészleteket is. Ha erre viszont már nem jut időnk,
akkor nézzünk szét a kézműves portékák között az
ország karácsonyi vásárainak egyikében.

Újradekor és csomagolás
Az igazán környezettudatos karácsonyozók még csak csomagolópapírt
sem használnak az ajándékok becsomagolásához, védve ezzel is a környezetet. Ha azonban ezt túl drasztikus megoldásnak gondoljuk, akkor
első lépésként nézzünk szét a lakásban, ahol rengeteg értékes papírt
találhatunk, melyekből ötletes ajándékcsomagolást készíthetünk (lásd
tippünket alább), de a lakás deko
rálásához is használhatunk belőlük.
Ez utóbbit igyekezzünk kizárólag
saját készítésű díszekkel megoldani,
gyertyavásárláskor – mert gyertyából sosem elég! – pedig keressük a
méhviaszból, szójából és természetes zöld alapanyagok felhasználásával készített darabokat az egészségre
károsabb, paraffinalapúak helyett.

tippek ajándékcsomagolásra, lakásdekorációra

Annyira egyszerű! Drága csomagolópa
pírok helyett válasszuk az egyszerű
eleganciát. Fekete papírból ízléses
csomagolást készíthetünk: írjunk vagy
rajzoljunk rá, és dekoráljuk szalaggal,
változatos termésekkel.

Pár perces asztaldísz. Mohára, fenyőgal�lyakra, tobozra és egy vékony gyertyára
lesz szükségünk – kössük össze valamennyit, és állítsuk a csokrot egy fehér
teáscsésze aljába szórt mohába. A variációk száma végtelen.

Bohókás üdvözlőkártya. Ajándékkísérő
napilap és natúr papírlapok segítségével.
A karácsonyfadíszeket imitáló kivágásokat személyre is szabhatjuk, ha a megajándékozottra jellemző szövegrészt, rajzot vágunk ki az újságból.
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Karácsonyfának való
Mielőtt megvennénk a legszebb nordmann- vagy lucfenyőt, érdemes átgondolnunk, hogy nem lenne-e kifizetődőbb
és praktikusabb fenntarthatóbb megoldás
mellett dönteni. Ha ragaszkodunk a fenyőillathoz otthonunkban, válasszunk olyan
fát, melyet nem utaztattak át az országon,
sőt még földlabdás is, így az ünnepek
után kiültethetjük kertünkbe, vagy elvihetjük akár egy idősek otthonába, hogy ott
illatozzon tovább. De jó megoldás lehet
a műanyag fenyő is, amelyet csak egyszer kell megvásárolnunk, s utána hosszú
évekre megoldja a fakérdést.

Energiatakarékos fényözön
Öltöztessük ünnepi fényekbe lakásunkat, de figyeljünk az áramfogyasztásra! Részesítsük előnyben a LED-es égőket, és vásároljunk újratölthető elemeket, vagy olyan USB-töltésű akkumulátorokat, melyeknek
feltöltése energiatakarékos megoldás. Éjszakára kapcsoljuk le a fényeket, a ház körül pedig napelemes rénszarvasokkal és hóemberekkel
várjuk a karácsonyt. Szintén energiafogyasztásunkat csökkentheti, ha
az ünnepek előtt kiolvasztjuk a mélyhűtőt és racionalizáljuk annak tartalmát – a fagyasztó utána hatékonyabban dolgozik majd.

Jótékony gardróbcsere
Az ünnepekre hangolódva, a nagytakarítás mellett, érdemes
átnéznünk a ruhásszekrényeinket is. Az évek óta nem viselt
darabokat gyűjtsük össze, és kitisztítva vigyük el a legközelebbi
ruhagyűjtő konténerbe vagy olyan civil szervezetekhez, melyeken keresztül eljutnak a rászorulókhoz. Az adományozással
másoknak is jót teszünk, és minket is jó érzéssel tölt el.

Keresse az Alibi hat hónaprasorozat 17. kötetét!

Mitől emlékezetes egy pillanat ?
Közel 70 történet keresi a választ a kérdésre,
miközben emlékezetes momentumokról, percekről, évekről
és évszázadokról, az időről, a mulandóságról,
a maradandóról vagy az örökkévalóságról mesélnek.
Akik a történeteket jegyzik: Dragomán György, Alexander Brody,
Csányi Vilmos, Kukorelly Endre, Müller Péter, Nyáry Krisztián,
Szabó T. Anna, Térey János, Tóth Krisztina, Ugron Zsolna, Vámos Miklós,
Váncsa István és még sokan mások, a kortárs magyar irodalom
képviselői közül.

Keresse az Alexandra, Libri és Líra könyvesboltokban!
www.facebook.com/alibihathonapra

alibi_EFI-210x145.indd 1
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HOZD MAGAD LENDÜLETBE

SPORTKÁRTYÁVAL!

SUPERMANNEK ÉS CSODANŐNEK KÖNNYŰ,
NEKIK NEM KELL BAJLÓDNIUK, HOGY FORMÁBAN
MARADJANAK. MINDENKI MÁSNAK
KEMÉNYEN MEG KELL DOLGOZNIA AZ EGÉSZSÉGÉÉRT.
Erre nyújt megoldást a Sportkártya, amely biztosítja
a választás szabadságát, ugyanakkor garantálja, hogy ott és
akkor sportolhass, amikor az éppen neked megfelel. Ezzel
a kártyával bérletet váltasz közel 400 SPORTLÉTESÍTMÉNYBE
az ország egész területén. Ráadásul több mint
30 SPORTÁGBAN, közel 100 FÉLE MOZGÁSFORMÁBAN
szállhatsz szembe a határaiddal.

További információk: www.sportkartya.hu, www.facebook.com/sportkartya

Ajándékok a MOL-Shopból
Ajándékok az ünnepekre, melyeket mind beszerezhet
a MOL töltőállomásain – akár az utolsó pillanatban is.

2.

1.

1. Sauska Rosé
+ Cuvée csomag
3.

4399 Ft
(2933 FT/ l )
——

2. Sencor
kéziporszívó

4.

6990 Ft vagy
10 matrica + 5690 Ft
——

3. Sencor hajszárító
4990 Ft vagy
5 matrica + 3490 Ft

——

4. Heidel Nosztalgia
karácsonyi csokoládé
(215 g)
3599 Ft (16 740 Ft/kg)
——

5. PLÜSSFIGURA
rénszarvas HANGGAL
2999 Ft
——

6. Sencor kézimixer

(több pasztellszínben)
9990 Ft vagy
5 matrica + 5490 Ft

——

5.
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Sencor kisgépek a MOL
töltőállomásokon

6.

Most mindenki számára talál karácsonyi
ajándékot a konyhai
kisgépektől a párásítón át a cipőszárítóig. Az akcióról
érdeklődjön
a MOL-shopokban!

7. Kártyafüggetlen MOL
mobil

7.
8.

dual SIM-es CAT B25
14 990 Ft*
*december 15-től elérhető
——

9.

8. Sencor
gyümölcscentrifuga
19 990 Ft vagy
10 matrica + 11 990 Ft
——

9. Sencor vízmelegítő
5990 Ft vagy 5 matrica
+ 4990 Ft vagy 5 matrica
+ 100 Multipont + 4490 Ft
——

10. Stühmer szaloncukor
(170 g)
1799 Ft (10 582 Ft/kg)

11.

10.

——

11. tankcsapda dupla cd
1490 Ft
——

12. Jägermeister (0,7 l)
+ mini hangszóró
4999 Ft (7141 Ft/l )
——

13. vitapur plüss biztonsági
övre
7990 Ft vagy
5 matrica + 3190 Ft
——

14. Butlers christmas

13.

(220 g)
6999 Ft (31 814 Ft/kg)

12.
14.
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Pezsgőkalauz
A proseccótól a f r a ncia nedűk ig

Ünnepi alkalmak, filmbemutatók, sikeres üzletek,
szilveszter – a közös nevező a pezsgő. De melyiket válasszuk,
milyen pohárból igyuk, mennyire hűtsük be?

Hogyan készül a legjobb pezsgő?
Elsőként azt kell megjegyeznünk, hogy ha a
„palackos erjesztésű” vagy „méthode traditionelle” feliratokat látjuk a címkén, akkor champagne-i módszerrel készült pezsgővel van dolgunk.
A palack, melyet kézben tartunk, évekig érlelte
az italt, a bor pezsgővé válása is benne zajlott le.
A módszer költséges, ezért az így készült pezsgők ára is magasabb – és az ízük is kifinomultabb.

Mit nevezünk tankpezsgőnek?
A palackos erjesztésű pezsgővel ellentétben költséghatékonyabb metódus, amikor a bort egy óriási tartályban erjesztik pezsgővé – ezt nevezi a
köznyelv tankpezsgőnek, pedig az italnak nincs
köze harci járművekhez. A tartályos pezsgő ára
tehát általában alacsonyabb, mint a francia módszerrel készült italoké, cserében viszont a minősége is szerényebb.

Mennyire száraz a száraz pezsgő?
A fogyókúrázókat el kell keserítenünk. A dry
vagy sec, azaz száraz kifejezés a pezsgők esetében valójában komoly cukortartalmat jelent, akár
35 gramm is lehet egy literben, míg a doux, vagyis
édes pezsgő tömény cukorbomba, akár 50 gramm/
literrel. A cukor elfedi az igazi zamatokat, aki tehát
kevésbé édesszájú, az jobban megismerheti a
pezsgők szépségét száraz pezsgőt fogyasztva.
A brut feliratú pezsgőben már jóval kevesebb a
cukor (max. 15 g/l), a brut nature pedig cukormentes.

Mi a különbség
a prosecco
és champagne közt?
Egykor minden pezsgőt „sampánynak” hívtak, az Európai Unió azonban szigorúan védi a földrajzi eredethez kötött termékeket, így a francia
Champagne borvidékről származókat is. Ma már csak az itt készült pezsgőt lehet champagne-nak nevezni.
A drága területeknek, a nagy múltnak
és a marketingnek is köszönhetően
azonban a champagne-ok ára igen
borsos, szemben az ugyancsak eredetvédett proseccóval, amely ÉszakOlaszországból származik, és tartályos erjesztéssel készül.

A MOL-töltő
állomások ünnepi
pezsgőajánlata
1. Szovjetszkoje Igrisztoje
(0,75 l, száraz)
Rajnai Rizling, Cserszegi
fűszeres és Furmint szőlő
fajták alkotják. Étkezések
előtt és közben ajánljuk,
6-8 °C-ra hűtve.
30 Multipont
beváltása esetén

699 FT (972 Ft/l)
2. Szovjetszkoje Igrisztoje
(0,75 l, édes)
Rajnai Rizling, Cserszegi
Fűszeres és Furmint szőlőfajták házasításából, desszertekhez vagy étkezéseket
követően ajánljuk 6-8 °C-ra
hűtve a legfinomabb.
30 Multipont
beváltása esetén

Milyen hidegen, milyen
pohárból, mi mellé?
A pezsgőt fogyasszuk 6-8 °C-ra
hűt ve, tehát jóval hidegebben,
mint a fehérborokat, és hosszúkás
kelyhű, úgynevezett flőtéből igyuk,
mert megőrzi a finom, briósra emlékeztető és citrusos illatokat, és a
gyöngyözése is szépen látható.
A pezsgő remek aperitif, de akár
végigkísérhet egy egész menüsort
is, sőt magában, esetleg kis eperrel
vagy kaviárral is kiváló.

699 FT (972 Ft/l)
3. Törley Excellence
Chardonnay Extra Sec
(0,75 l, száraz)
Üde savak, csodálatos illatés zamatanyagok; a palack
felbontásakor parafa dugó
teszi teljessé az eleganciát.

1599 Ft (2132 Ft/l)
4. Gancia Asti (0,75 l, édes)
Hűtsük be lehetőleg már
egy nappal korábban! Egy
elegáns ital az első olasz
pezsgőt gyártó Ganciától.

3299 Ft (4399 Ft/l)
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21

Gyorsan, látványosat!
Nincs karácsony sütik nélkül, ahogy háziasszony sincs ilyenkor
elegendő idővel. A következő receptek gyors megoldást kínálnak
az édességínségre: a diófélék, a különböző csokoládék és a
karamella garantáltan osztatlan sikert arat!

gasztro

Karamellás-csokis
keksz
Hozzávalók: 250 g vaj,
100 g porcukor, 1 vaníliarúd,
200 g finomliszt, 50 g kukoricaliszt, 50 g kakaópor, 1 csipet só,
50 g étcsokoládé.
A karamellkrémhez:
120 ml tejszín, 60 g cukor,
32 g fehér csokoládé.
Készítsük el először a karamellkrémet: forraljuk fel a tejszínt, egy másik lábasban pedig
olvasszuk meg a cukrot. Ezt öntsük fel a tejszínnel, kevergessük,
s olvasszuk bele a fehér csokoládét, majd egy-két órán át
pihentessük a hűtőben. A vajat
keverjük habosra a cukorral,
kaparjuk bele a vaníliarúd magjait, és reszeljük bele a csokoládét. A liszteket, majd a kakaót
és a sót szitáljuk egy tálba, adjuk
hozzá a cukros vajhoz, és keverjük szép simára. Formázzunk
belőle golyókat, helyezzük sütőpapírral bélelt tepsire, s ujjunkkal
nyomjunk kis mélyedést a közepükbe – ezekbe a sütés után
finomságokat tölthetünk. 20 percig süssük 180 °C-ra előmelegített sütőben, majd hagyjuk kicsit
hűlni. A kekszeket kedvünk szerint díszíthetjük habzsákba töltött karamellkrémmel, gyümölcslekvárral, vagy akár vízgőz felett
olvasztott csokoládéval.

Csokis diófalat
Hozzávalók: 300 g liszt,
1 kiskanál só, 1 kiskanál fahéj, 1 csipet őrölt
gyömbér, 175 g vaj,
100 g natúr krémsajt,
100 g cukor, 100 g barna
cukor, 1 tojássárgája,
1 evőkanál diólikőr,
50 g dió.
A töltelékhez:
150 g étcsokoládé,
75 g vaj, 200 g cukor.

Keverjük össze a lisztet
a sóval, a gyömbérrel és
a fahéjjal. A vajat keverjük
ki a krémsajttal, a cukorral
és a barna cukorral, amíg
krémes nem lesz.
A tojássárgáját verjük fel
a likőrrel és öntsük a vajas
masszába, majd
az egészet adjuk a liszthez. Gyúrjuk sima tésztává, formázzunk belőle
golyót, majd fóliába

csomagolva hűtsük
egy órán keresztül. Ha
nincs dió formájú kekszsütőlapunk, formázzunk
kisebb golyókat a tésztából, majd vágjuk őket
ketté, s így tegyük sütő
papírral bélelt tepsibe.
160 °C-on 25 perc alatt
süssük meg. Hűlés közben készítsük el a krémet: gőz felett olvas�szuk meg a csokoládét,

majd ha kissé visszahűtöttük, adjuk hozzá a vajat
és a cukrot, és keverjük simára. Tegyük habzsákba, és ragasszunk
vele össze két dióformát.
Végül forgassuk meg
a diókat száraz serpenyőben megpirított natúr diótöretben is. A dió felszínét
utánzó csíkokkal, mélyedésekkel izgalmasabbá
tehetjük a süti külsejét.
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Mogyoróvajas
tejkaramella
Hozzávalók: 120 g vaj,
500 g barna cukor,
120 ml tej, 175 g puha
mogyoróvaj, pár csepp
vaníliaaroma, 375 g porcukor, 100 g étcsokoládé, 100 g darált olajos
magvak.
Olvasszuk meg a vajat
egy serpenyőben. Adjuk
hozzá a barna cukrot,
majd a tejet, forraljuk
két percig kevergetve,
míg felhabzik. Vegyük
le a tűzről és keverjük
bele a mogyoróvajat és
pár csepp vaníliaaromát. Tegyük a porcukrot egy tálba. Öntsük
hozzá az előbbi, még
meleg masszát, s keverjük simára. Sütőpapírral

Firenzei cookie
Hozzávalók: 60 g
kandírozott citrushéj,
75 g barna cukor,
75 g vaj, 125 ml tejszín,
4 evőkanál méz,
1 evőkanál liszt,
75 g szeletelt mandula,
50 g fehér csokoládé.
A cukrot, a vajat, a tejszínt és a mézet tegyük
lábasba, majd melegítve
kevergessük. Amikor felforrt, adjuk hozzá a lisztet, és tegyük bele a kandírozott citrushéjat, majd
főzzük még 1-2 percig.
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A mandulát száraz
serpenyőben pirítsuk
meg kissé, majd ha a
massza már nem forró,
ezt is keverjük bele.
Sütőpapírral bélelt tepsire tegyünk egy-egy
teáskanálnyit a tésztából,
és 180 °C-os sütőben 15
perc alatt süssük aranyszínűre. Ne ijedjünk meg,
a tészta ki fog terülni!
Amíg forró, reszeljük rá
a fehér csokoládét.

béleljünk ki egy téglalap
alakú formát, és öntsük
bele a karamellmasszánkat, majd oszlassuk szét
egyenletes vastagságban. Tegyük hűtőszekrénybe két órára, hogy
biztosan megdermedjen.
Ezután vegyük ki, vágjuk
fel kockákra, és díszítsük
vízgőz felett felolvasztott,
de kissé visszahűtött, szilárdulni készülő csokoládéval. Végül szórjuk meg
darált olajos magvakkal.
Aranyszínű fóliába csomagolva, majd üvegekbe
vagy celofántasakokba
töltve remek karácsonyi
ajándék is lehet!

gasztroplusz

Ünnepi latték
Téli estékre egy forró ital, egy takaró... így nézzük a hóesést:
a legjobb dolog a télben. De mi kerüljön a pohárba?

Fahéjas-vaníliás
chai latte
Hozzávalók: 3 filter fekete
tea, 2,5 dl forró víz, 2 dl tej,
0,5 dl tejszín, 1/2 vaníliarúd,
1 kk. őrölt fahéj, egy csipet kardamom, szegfűszeg, gyömbér,
csillagánizs, 2 tk. cukor.
A filterekre öntsünk forrásban
lévő vizet, szórjuk bele

a fűszereket, a vaníliarúd magjait
és a cukrot. A filtereket az előírt ideig áztassuk a forró vízben,
majd vegyük ki őket a nagyobb
fűszerekkel együtt. Adjuk a teához a tejet és a tejszínt, botmixerrel habosítsuk fel. A poharakba
adagolt finomságot díszítsük tejszín- vagy tejhabbal és egy csipet fahéjjal.

Sütőtökössóskaramellás latte
Hozzávalók: 4 dl tej,
150 g sütőtök, ízlés szerint fahéj,
szerecsendió és ánizs, 1 kk. friss
gyömbér, 1 dl feketekávé, fél
vaníliarúd.
A karamellszószhoz: 60 g cukor,
1 ek. víz, 3,5 dl tejszín, 10 g vaj,
csipet só.
A sütőtököt vágjuk kis kockákra, tegyük tűzálló tálba, és
180 °C-on, 20 perc alatt süssük
puhára. Ezután a vaníliamagokkal és a fűszerekkel együtt turmixoljuk hozzá a forrásban lévő
tejhez. Főzzünk feketekávét,
töltsük poharakba, majd öntsük
rá a tejet, és díszítsük habbal.

#

Mézeskalácsos latte
Ha nincs időnk sütőtököt sütni vagy
cukrot karamellizálni, de vágyunk
valami különlegesre, akkor térjünk be
a legközelebbi Fresh Cornerbe, ahol
a téli hónapok kávékülönlegességét, a
mézeskalácsos lattét kóstolhatjuk meg!
M/L méretben, 649/699 Ft-tól
Latte + csokis-narancsos muffin
M/L méretben, 699/749 Ft-tól
A karamellszószhoz a cukrot a
vízzel hevítsük olvadásig, majd
magas lángon karamellizáljuk
aranyszínűre. Adjuk hozzá a sót,
a vajat és a tejszínt, és ismét
hevítve keverjük össze. Kis
hűlés után csorgassuk a latte
habos tetejére.

# Fotózz, tagelj, nyerj!
Fotózd le kedvenc italodat a Fresh Corner ünnepi pohárgyűrűivel,
december 23-ig töltsd fel a képet az Instagramra a #FreshCorner és
#ünnepilatte hashtagekkel, illetve jelöld be a @mol.magyarország-ot
is, hogy újraposztolhassuk oldalunkon a fotókat. Az első három legötletesebb és legtöbb like-ot gyűjtő kép tíz-, hét- és ötezer forint értékű
MOL Blue kártyát* nyer. A lájkolók között is kisorsolunk egy hétezer
forint értékű kártyát. Részletek: www.mol.hu/unnepilatte
*Felhasználható tankolásra vagy vásárlásra a MOL-shopokban.
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programok

Adventi országjárás
Re j t e t t gyöngyszemek vidéken

Az ünnepek alatt minden fényesebb, meghittebb arcát mutatja. Idén
a rokonlátogatások megszokott útvonala mellett fedezzünk fel valami újat!

1

Nagykarácsonyi
Mikulás-posta

Nagykarácsony egy helység, melyet Mikulásfalvaként
is ismernek. A település
való di c so dahel y színné,
egy fajta tematikus fesztiválvárossá válik az ünnepi időszakban. A Szeretetpostára minden évben
több ezer levél érkezik, melyekre a
Mikulás rányomja az adventi pecsétet.
A gyermekek bebocsátást nyernek a
Mikulásházba, ahol a Mikulás dolgozószobájában elmondhatják kívánságaikat
és a Jóság kútjába belesúghatják titkos
rossz cselekedeteiket, hogy csínytevéseiket hátrahagyva méltó várományosai legyenek a Mikulás ajándékának!
Érdemes ide felnőttként is ellátogatni,
mert Mikulásfalva kortalan élmény.

2

Szánkópálya,
Bánkút

A Bükki Nemzeti Park
középpontjában lévő falu
a téli magyar tömegsport
fellegvára. Ha eddig az
tartott vissza a szánkózástól, hogy lusták voltunk újra és újra vis�szamászni a dombra, a bánkúti pályán
ezt is megúszhatjuk: külön felvonó tartozik a szánkópályához. Itt csúszni
– a profin felszerelt szánkópályán kívül
– a csodálatos panoráma miatt is érdemes: a horizonton az Alacsony- és a
Magas-Tátra vonulatai rajzolódnak ki.
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Karácsonyház,
Gödöllő

3

Kilenc szobában több mint
húszféle különleges karácsonyfa demonstrálja a
legkreatívabb díszítés i
trendeket, de renget eg
kézműves aprósággal is várnak a
Gödöllői Királyi Kastéllyal szemben, az
egykori Kastélykert Étterem helyén.
A vintage-től a törött snowboardokból
felállítottig itt mindenféle fát megcsodálhatunk! Merüljünk el a mesés tárgyakban
vagy vegyünk részt kézműves foglalkozásokon, és készítsünk saját dekorációt.

4

Adventi vásár,
Szentendre

A hamisítatlan, fahéjillatú karácsonyi vásárér t látogassunk el
Szentendrére, ahol
egészen január 3-ig
tart az ünnepi forgatag. A négy adventi
vasárnapon a város lakói már hagyományosan közös gyertyát gyújtanak a
Fő téri kereszt körül elhelyezett hatalmas adventi koszorún. Koncertek, előadások, kiállítások sokasága vár, természetesen a Dumtsa Jenő utcában
felállított bódék kézműves ajándéktárgyai és illatos finomságai mellett. Idén
próbáljuk ki a csilis forró csokoládét
és az Eszterházy-tortát is a Szamos
Manufaktúra cukrászdájában!

5

Korcsolyapálya,
Velence Korzó

Minden évben sokan
várják, hogy befagyjon
a Velencei-tó, ez nem
is csoda, hiszen a környezet varázslatos hangulata, és az érzés, hogy természetes
jégen siklunk, messze az ország egyik
legjobb pályájává emeli a Velencei-tavat.
Vegyünk egy forralt bort a Korzón, és
élvezzük, amint naplementekor felvillannak a korcsolyapálya fényei!

6

télköszöntő,
Szegedi Vadaspark

A karácsonyi készülődés részeként látogassunk ki a Vadasparkba,
ahol készít hetünk
tar talmas és tápláló
ennivalót a park területén szabadon élő állatoknak, de lesznek látványos állatetetések, sőt állatsimogató
is. A Természetvédelmi Oktatóközpont
pedig forró italokkal vár a Teá-zoo-ba.
Majd díszítsük fel az állatok karácsonyfáját, olyan különleges díszekkel, amelyek táplálékul is szolgálnak.
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Advent Szolnokon
Szolnok igazi ünnepi nyüzsgést ígér decemberre, érdemes
tehát felkeresni. Akár többször is. Soroljuk, mi mindenért.

Kezdjük mindjárt a közepén! A város közepén. A Kossuth téri Adventi Falu a kicsik
és nagyok számára egyaránt rejt izgalmas
programokat és meglepetéseket. A fényárban úszó főtéren a tíz méter magas karácsonyfa és a több száz kilogramm örökzölddel és fenyőággal feldíszített impozáns
adventi koszorú mellett rénszarvasszán
és Betlehem áll, melyeket faházak fognak
közre. A kézműves portékák közül kedvünkre válogathatunk az ünnepi fa alá, a
hidegben pedig a tél védőitala, a forralt bor,
kemencemeleg kenyérlángos és friss kürtőskalács melegít fel.

Decemberi dallamok
December 8., 26.: mesés musicallel hangolódhatunk az ünnepekre: a Szigligeti
Színház két időpontban is műsorra tűzi
A padlást, a karácsonyi időszak egyik legvarázslatosabb magyar színdarabját.
December 12.: a Szolnoki Szimfonikus
Zenekar az Aba-Novák Agórában Kodály
Háry Jánosából egy hattételes zenekari
szvitet ad elő, melyet Csajkovszkij A vihar
című fantáziája követ. Az est zárása szintén egy Csajkovszkij-darab: az 1812-es
Franciaország Oroszország ellen indított
sikertelen hadjáratának állít emléket.
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December 17.: Demjén Ferenc 70 éves születésnapi koncertjének ad otthont a Városi
Sportcsarnok. Magyarország egyik legnépszerűbb, de mindenképpen legtermékenyebb könnyűzenei előadójától biztosan
hallani fogjuk az örök (megválaszolhatatlan)
kérdést: „Hogyan tudnék élni nélküled?”
December 19.: angyalszó zendül az Adventi
hangversenyen a Városháza dísztermében: a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Liszt
Karácsonyi oratóriumából játszik részleteket, majd Mozart ragyogó Missa brevisét követően Waldteufel és Prokofjev színes dallamai elevenítik meg a szánkózás
és a korcsolyázás hangulatát. Csajkovszkij
jól ismert Diótörő-szvitjét követően magyar
karácsonyi népénekek zárják a koncertet.

Szigligeti Színház – Padlás

– hirdetés –

játszóházban lesz mézeskalács-díszítés, bábjáték és különböző kézműves foglalkozások
is, miközben együtt énekelhetjük a gyerekekkel a Mikulás- és karácsonyváró dalokat.
December 14.: helyszínünk ezúttal is az
Agóra, ahol 13 és 15 órakor Csajkovszkij
balettjét, a Diótörőt izgulhatjuk végig a
kicsikkel. Vajon győz az egérkirály?
December 17.: ott a helyünk a Napsugár
Gyerm ekházban, ahol a hagyományőrző
karácsonyi játszóház vendégeként Csernik
Szende lábbábos adja elő székely meséjét.
December 28–30.: szintén a Napsugár
Gyermekházban társas-, ügyességi és népi
játékokkal, valamint egész napos gyermekfelügyelettel készülnek a szervezők.

Ünnepi kiállítás és forró italok
a RepTárban
Már a törökök elleni harcban is stratégiai
jelentőségű vár állott Szolnokon, a II. világháborúban pedig összesen 282 bomba hullott a városra. Csak egyetlen épületegyüttes maradt érintetlen, az 1800-as években
épített Indóház a faraktárral és a vízházzal. A létesítmény ma a RepTárnak, azaz a
Szolnoki Interaktív Repülőmúzeumnak ad
otthont, mely egyszerre kiállítóhely és tematikus park. Az ünnepi időszakra a 105 éves
Szolnok repüléstörténetét felölelő különleges kiállítással és a látogatást kísérő forró
italokkal várják a repülés szerelmeseit.

Karácsonyra Sörárium sörrészvény!

Január 7.: az ünnepek utáni kikapcsolódásként egy grandiózus produkcióval készül
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar. A Városi
Sportcsarnokban a japán karmester, Izaki
Maszahiro és még 300 fő közreműködésével vérpezsdítő latin ritmusok és tánckoreográfiák szórakoztatják a közönséget.

Zsibongás a gyerkőcökkel
December 4.: az Aba-Novák Agórában
a Mikulás várja a gyermekeket, de a

A múlt technikája, a jelen sörfőző eszközei és a jövő legújabb ízei – a szolnoki
Söráriumban egy hideg decemberi napon
akár órákat is elidőzhetünk. Az egyiptomiak eszközei mellett a vikingek ivószarujait
is megcsodálhatjuk, de a XX. század söröket
reklámozó plakátjain is elidőzhetünk.
A múltba kalauzoló interaktív kiállítás koronája a látványsörfőzde, a túra végén pedig
saját, névre szóló söralátétet is készíthetünk. Ha megéheztünk és megszomjaztunk,
kóstoljuk meg a helyben főzött kézműves
söröket, illetve az országban egyedülálló
sörkoktélokat a steampunk söröző-étteremben, ahol szilveszterre különleges menüvel
is készülnek: többek között szarvasgombás
füstölt mangalica, göngyölt malac császár
és cherrys házi bon-bon lesz terítéken.
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kultúra

Feltöltődés az ünnepekre
Decemberi progr am a jánló

Eros Ramazotti

Lóczy-barlangban Barlangi Mikulás-program

Ha már minden ajándékot becsomagoltunk, és a karácsonyi
menüt is megterveztük, itt az ideje kikapcsolódni!

Eros Ramazotti

Barlangi Mikulás-program

Hóesés Barcelonában

2016. december 12.
Papp László Sportaréna, Budapest

2016. december 4.
Lóczy-barlang, Balatonfüred

2016. december 15-től

A világhírű olasz zenészt talán keveseknek kell bemutatni, ám annál többen kíváncsiak munkásságára, melyet
egy Perfetto című új koronggal bővített. Hazánkba az azonos névre keresztelt koncertsorozat keretében érkezik, az
este során pedig a 2015 tavaszán kiadott
album 14 dala mellett a legnagyobb slágereket is hallhatjuk majd.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a
Bakony-Balaton Geopark mesés felszín
alatti birodalmába, a Lóczy-barlangba
várják Mikulás napja alkalmából a csalá
dokat. Odalent lámpások világítanak majd,
melyek fényénél az első Mikulás, Szent
Miklós püspök életéből válogatott képeket tekinthetnek meg az érdeklődők, akik
a barlangi séta egyes állomásain rövid történeteket is hallhatnak. A gyerekek a környező erdőben kis papírmikulásokat kereshetnek, aki pedig talál, ajándékot kap!
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A csodás és szívmelengető miliőjű
spanyol f ilmben Barcelona lázasan
készülődik a téli ünnepekre, az egész
városban árad a szerelem és a varázslatos hangulat. Hőseink, a mindig nagyszerű Alexandra Jiménez és Alex
Maruny által alakított karakterek életének bonyodalmaiba enged betekintést Dani de la Orden filmrendező.
Romantikus történetek elevenednek
meg a vásznon karácsony környékéről.

Muzsikás
Hóesés Barcelonában

Muzsikás Karácsonyi Koncert
2016. december 28., 19.30
MÜPA
A MOL közreműködésével megvalósuló, hagyomány teremtő produkció
megidézi a karácsony meghittségét,
a téli esték békés, varázslatos hangu
latát, majd az újév köszöntését jellemző
felszabadult vidámság elevenedik meg
a táncos-mulatós szerzemények által.
Közreműködők: Petrás Mária (Moldva)
– ének, Fülei Balázs – zongora, valamint Farkas Zoltán „Batyu” és Tóth Ildikó
„Fecske” táncosok.

Legszebb karácsonyi
történeteim

László Ágnes: Kovács Nimród
– Jó pincér voltam…

Alexandra kiadó

Kossuth Kiadó

Az egész család együtt forgathatja,
olvashatja ezt a míves kiadású karácsonyi antológiát. Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt kedvesek lesznek a
kötetben szereplő versek és elbeszélések, mely válogatott művek generációk
óta részét képezik a karácsony varázsának, és esszenciáját adják a szeretet
ünnepének szerte a világon. A Legszebb
karácsonyi történeteim magában hordoz
mindent, amit a várva várt ünnep jelent.

Hosszú, kalandos és tanulságos volt
az út, amely Kovács Nimródot 1971-ben
a budapesti nyolcadik kerületből egy
olasz menekülttáboron át az Egyesült
Államokba, majd vissza Budapestre és
Egerbe vezette. Különleges életpálya
a kábeltelevíziós világtól, a Discovery
Channel megalapításától és az HBO
magyarországi sugárzásától a UPC
elnöki székébe és onnan a saját borászatig. Kovács Nimród megdolgozott
a sikerért. Szerinte nincs kudarc, csak
lecke, és a szerencse megjutalmazza
azt, aki készen áll megdolgozni érte.
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példakép

A tehetség
csak a kezdet
Szabó Ildikónak a cselló szerelem volt első látásra.
A világszerte ismert fiatal művész rangos díjak, egy önálló
szólólemez és végtelen ihlet birtokosa.
Szabó Ildikó
„Minden előadás alkalmával az a célom, hogy át tudjam adni
a közönségnek a bennem zajló világot a zene által. Ehhez
persze a tehetségen és a tudáson kívül bátorságra is
szükség van, hiszen mint minden lelki kitárulkozás, ez is
sebezhetővé teszi az embert. Az például mindegy, hogy
a művész szenvedélyes-e vagy visszafogott, a lényeg,
hogy mesterkéltség és sallang nélkül mutassa meg
magát. Ha őszintén engeded átszűrődni a zenét saját
magadon, az a közönséget is megérinti.”
Ildikó zenészcsalád sarjaként, négyévesen szeretett bele a csellóba, tizenegy évesen került
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Különleges tehetségek osztályába, és mind
össze tizennégy évesen készítette el első,
Tündértánc című szólóalbumát. Fiatalon
is megértette, hogy az adottságok mellett szorgalomra és alázatra is szükség
van. Követte választott és nagyra becsült
mesterét, Jens Peter Maintz-t, így jelenleg a berlini Művészeti Egyetem hallgatója,
ahol a kulturális sokszínűség ellenére sem
feledkezik meg gyökereiről. „Bárhol járok
a világban, egyből tudják, mely zenei kultúrát képviselem, és ezt nagyra becsülik. Én
pedig azon vagyok, hogy ez így is maradjon. A hazai zenei hagyományok ugyanakkor sokszor megnehezítik a fiatalok dolgát:
nehéz kilépni abból, hogy Kodály országában mi úgyis mindent tudunk. Ez részben
igaz, de nem lehet világlátás és új szemléletmódok megismerése nélkül tovább
fejlődni, hiszen minden utazás, minden tapasztalat egy újabb nyíló ablak
a zenei világra. A művész elsősorban
önmagából kell, hogy erőt merítsen, és
ehhez muszáj nyitottnak lenni.”
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——
Művészeti ág:
cselló
——
Elismerések:
2013 – Junior Prima Díj
2014 – Pablo Casals
nemzetközi díj
——
Csellóverseny:
2. díj, közönségdíj
és 7 különdíj

——
Ildikó pályafutását
2007 és 2011 között
a MOL Tehetségtámogató Program
segítette.

MOL-hírek

Évzáró momentumok
Sz tárhírek és k edv e zmén y ek

Karácsonyi meglepetés

Fotó: Erdélyi Gábor/SONY

Megjelent a Tankcsapda különleges
feldolgozásalbuma

„Dolgozzátok fel!” címmel
megjelent a Tankcsapda
különleges, 26 dalt tartalmazó dupla válogatásalbuma. Az első lemez

címe „Mások dalai tőlünk”,
melyen azok a dalok hallhatók, amiket a Tankcsapda
értelmezett újra és dolgozott át saját zenei világa
szerint. „A korong tizenkét
tétele csak egy szűk szelete annak, amiket szívesen hallgattunk, szeretünk
és tisztelünk a mai napig.
Amikor az ötlettel megkerestük a régi dalok szerzőit
és előadóit, azt mondták:
„persze srácok, dolgozzátok fel”! – nyilatkozta Lukács
Laci, a Tankcsapda énekese.
Ezzel szemben a második

korongon hazai előadók
dolgoztak fel és bújtattak
új köntösbe Tankcsapdadalokat, többek között Tóth
Gabi, a Wellhello, vagy a
Brains. A debreceni rockzenekar régi terve valósult meg a dupla digipack
albummal, mely kizárólag a
MOL-kutakon kapható, mindössze 1490 forintért. Igazi
rajongóként pedig azt se
feledjük: december 29-én
év végi nagykoncert a debreceni Főnix Csarnokban!

Veréb Tamás
a Sztárban sztár győztese

Ne hagyjuk veszni
a multipontokat!

A fiatal színész-énekes lett
a közönség idei kedvence

Év végéig még a 2014-es
pontok is beválthatók

A MOL Tehetségtámogató Program
korábbi felfedezettje, Veréb Tamás
bizonyult a legsokoldalúbb előadónak a TV2 Sztárban sztár című tehetségkutató műsorában. A döntőre október 13-án került sor, és annak ellenére,
hogy Tamás a szélesebb közönség számára ismeretlenként indult a műsorban,
a négy finalista közül mégis ő kapta a
legtöbb nézői szavazatot, megelőzve
ezzel Kocsis Tibort, Nagy Adrit és Muri
Enikőt. Az Operettszínház sokoldalú
színészének pályafutását a fellépések
mellett a The SunCity Rockets nevű
zenakarban is nyomon követhetjük.

2016. december 31-én járnak le a
2014-es Multipontok, ezért minden
kártyatulajdonosnak érdemes mihamarabb lekérdezni egyenlegét,
amit az ügyfélszolgálat segítségével tehetnek meg. Ezenfelül azok,
akik feliratkoztak a Multipont hírlevélre, abból is megtudhatják aktuális egyenlegüket, decembertől
pedig a www.multipont.hu oldalon
lesz ellenőrizhető a pontok men�nyisége. Ne hagyjuk veszni a pontokat, hiszen a közelgő karácsony
remek alkalom arra, hogy ajándékokra váltsuk őket!
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MOL-akciók

Akciós ajánlatainkat keress

Teleko
m

Lay's
chips
o

Domin

Q ick +
készülé
MOL k u——
kes ak
ij
77 eg,lötöbbféle
lt be
ciós

nzink

ajánlat

Promóciós ár: 369 Ft utainál

Hohes C Mild

Sencor konyhai robotgép

——
1 l, többféle

——
29 990 Ft vagy
10 matrica + 23 990 Ft vagy

50 Multipont beváltása esetén

499 Ft/db

20 Multipont beváltása esetén
Alcate
l 1052

Fogya

329 Ft

sztói ár

: 3.990

(549 Ft/l)*

10 matrica
+ 100 Multipont + 19 990 Ft

(4792 Ft/kg, 4532 Ft/kg)*
Ft

Tulajd
on
•1,8”-os ságok:
sz
•VGA ka ínes kijelző
mera
•FM rá
dió, mp3
•Szám
ológép lejátszás
•Bővíth
ető mem
Telekom
ória
(32 GB Domino
-ig)

Quick + készülékes akciós ajánlat

MOL kijelölt benzinkutainál

Domin
Fogyas

Alcatel 1052
1800

o Quic

ztói ár

Ft lebe

Fogyasztói ár: 3.990 Ft

: 2.850

szélhe

k SIM

Ft

tőségg

only

el

Tulajdonságok:
•1,8”-os színes kijelző
•VGA kamera
•FM rádió, mp3 lejátszás
•Számológép
•Bővíthető memória (32 GB-ig)

Domino Quick SIM only
Fogyasztói ár: 2.850 Ft
1800 Ft lebeszélhetőséggel

Telekom Domino Quick +
Alcatel 1052*
——

2850 Ft + 3990 Ft

(1800 Ft lebeszélhetőséggel. A készülék és
a kártya külön is megvásárolható.)
*Az akció 2016. 12. 01–31. között, illetve a készlet erejéig tart!

Szélvédőápolás
——
4 l EVOX Ice Crystal + EVOX Ice Spray
4768 Ft** helyett

3999 Ft

**Az ár töltőállomásonként eltérhet!

vágja k

vágja k

i

i

i

kupon!
akció

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

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

906346

i

000002

vágja k

se a töltőállomásokon!
vágja k

180 g, többféle

–200 Ft

Sencor toast sütő
10 matrica
+ 100 Multipont + 3790 Ft

2

——
6990 Ft vagy
10 matrica + 4290 Ft

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

906339

Manner puszedli

000002



2

–200 Ft

A kupon 200 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2016. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.



A kupon 200 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2016. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.

Csokis vagy
grillázsos tekercs
péksütemény, csokoládés/
grillázsos

Három darab
termék vásárlása
esetén 100 Ft
kedvezmény.

–100 Ft

0,5 l, többféle

2

–100 Ft

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

907299

Viwa Vitaminvíz

000002



A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít 3 db termék vásárlása estén. 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: 2016. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.

——
25 g, többféle
20 Multipont beváltása esetén*

Gancia Asti
0,75 l

–500 Ft

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

906322

Loacker Sandwich

000002



A kupon 100 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. 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:
2016. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig

2

99 Ft/db

(4760 Ft/kg)

A kupon 500 Ft kedvezményre jogosít a termék aktuális fogyasztói árából. Egy kuponnal egy termék vásárolható és a kupon csak
egyszeri kedvezményre jogosít. A kupon csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén váltható be. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, a kupon készpénzre nem váltható. A kuponbeváltás időszaka: 2016. 12. 01–31., illetve a készlet erejéig.
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horoszkóp

Ünnepek ünnepe
Még az igazi kis grincsek is készülnek lelkük mélyén
a karácsonyra, az év végi lassításra, megnyugvásra.
Szeretetből nem lesz hiány idén sem.

Kos

Woody Allen

Szinetár Dóra

Jake Gyllenhaal

Stephenie Meyer

1935. december 1.

1976. december 17.

1980. december 19.

1973. december 24.

03. 21. – 04. 20.

Ön az a típus, aki már kora ősztől készülődik, ajándékokat szerez be és tervezi
a meghitt ünnepet. Ez meghozza az
eredményét.

	Bika

04. 21. – 05. 20.

Leterheltnek érzi magát, jót tenne egy
utazás az ünnepek alatt. Családja is
meg fogja érteni, ha idén csak a szentestét töltik együtt.

	Ikrek

05. 21. – 06. 21.

A munkahelyi év végi hajtásból ön sem
marad ki, azonban a hónap vége igazi
kikapcsolódást ígér szerettei körében.
Használja ki!

	Rák

06. 22. – 07. 22.

A váratlan őszi kiadásaiból fakadó
anyagi gondjai megoldódnak, így nyugodtan tervezhet, lesz ajándék a fa alatt
mindenkinek.
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	Oroszlán

0 7. 2 3 . – 0 8 . 2 2 .

Bátran készüljön a szilveszterre, egy régmúltból felbukkanó szeretett személy
által váratlan öröm éri az év utolsó napján. Igazi buli lesz a javából!

Szűz

08. 23. – 09. 22.

Kiderül, hogy az egészsége miatt feleslegesen aggódott, csupán egy múló
megfázás volt az egész. Ereje teljében
lesz még az év utolsó napjaiban is.

	Mérleg

09. 23. – 10. 22.

Bár nem szereti a hideget és a korai
sötétedést, egy bögre forralt borral és
egy kalandos regénnyel bekuckózva
szívesen pihen a két ünnep között.

Skorpió

10. 23. – 11. 21.

Imádja a karácsonyi vásárok forgatagát,
hangulatát, idén is számos egyedi kézműves ajándékra tehet szert – akár igazi
kincsre is bukkanhat.

	Nyilas

11. 22. – 12. 21.

Próbálta már a téli túrázást? Ha nem,
itt az ideje, majd meglátja, milyen csodát tesz a havas táj a kissé lestrapált
idegrendszerével!

	Bak

12. 22. – 01. 20.

Kissé nyomasztják a tervei, melyeket
már a következő évre tűzött ki maga
elé. Ne féljen megtenni az első lépéseket, garantált a siker!

Vízöntő

01. 21. – 02. 19.

Bár a karácsonyi készülődésből ön is
kiveszi a részét, mégis tűkön ülve várja
már a tavaszt. Jók a megérzései, sikeres
időszak várja az új évben.

	Halak

02. 20. – 03. 20.

Idén nem borul fel a karácsonyfa, és
az ünnepi ebéd sem ég oda. Dőljön
hátra, és élvezze a nyugodt karácsonyt.
Ezúttal csak az lesz!

rejtvény

Kérjük, hogy megfejtését 2016. december 31-ig küldje be nyílt levelezőlapon szerkesztőségünk címére (MOL Fresh Magazin, 1016 Budapest,
Lisznyai utca 38.), vagy elektronikus formában a rejtvenymegfejtes@mol.hu e-mail-címre. Előző rejtvényünk megfejtése: „Minden utazásban az elindulás a legnehezebb.” Kisorsolt megfejtőink, akik az Alibi hat hónapra antológiasorozat egy-egy kötetét nyerték: Rónai István
(Tatabánya), Ladányi Andrea (Budapest), Nyilas Búcsú (Budapest), Reisz Ferenc (Bóny), Nagy Hajnal (Örkény). Gratulálunk!
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Keres
a legúja se
bb
Pillanat Alibi:
kötetet című
a nagyo
könyves bb
boltokb an!

