Autó Zrt.
9028 Győr, Fehérvári u. 76.
Tel.: 0696/415-088
Fax: 0696/413-503
www.nadorauto.hu
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A történet szerint az Egyesült Államokban egy olyan törvényt akarnak
elfogadni, amely biztonsági okokra hivatkozva az alapvető emberi jogokat
sértően széles körű információgyűjtésre adna lehetőséget a nyomozóhatóságoknak. A filmben a törvényt hevesen ellenző szenátort a titkosszolgálat
elteszi láb alól.
Szerencsére a valóság ezen a ponton
eltér a filmtől, de szinten minden más
ponton megegyezik azzal. Ron Wyden
oregoni demokrata szenátor volt az a
politikus, akinek javaslatára egy nyolctagú bizottság - amely korábbi kormányok magas rangú tisztségviselőből áll
- vizsgálta a Pentagon „adatbányászatnak” nevezett tevékenység, amelynek segítségével keresi a terrorcselekményekre készülő személyeket. Az
adatbányászat során a szövetségi hatóságok több millió esetben keresgéltek a vagyoni helyzetet, végzettséget,
egészségügyi adatokat, újság - előfizetéseket, gépjárműadatokat tartalmazó adatbázisokban. Az adatbányászat
vizsgáló bizottság arra a következte-

tésre jutott, hogy a „nemzetünknek
használnia kell az információs technológiát és digitális adatokban való keresés által jelentett hatalmat a terrorizmussal szembeni harcban, ennek
során azonban meg kell védelmeznie
a magánszférát”.
A bizottság szerint az adatbányászás során felmerülő személyiségi jogi kérdésekben nem dönthet egyedül
a védelmi minisztérium, a folyamatba
be kell vonni az elnököt, a Kongreszszust, valamint a bíróságokat. A bizottság javaslata szerint a Pentagonnak
vagy bármelyik más szövetségi hatóságnak egy különleges szövetségi bíróság engedélyét kell kérnie azokban
az esetekben, amikor amerikai állampolgárok személyes adataiban kívánnak kutatni. A vizsgáló bizottság által
megfogalmazott jelentés az Egyesült
Államok létrejöttének korai szakászáig visszatekintve elemzi a biztonság
vagy a szabadság választása között
fennálló feszültségeket, és Benjamin
franklinhez hasonló következtetésre jut: „Azok, akik eladják a szabadsá-
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gukat a biztonság érdekében, végül
mindkettőt elveszítik.”
De térjünk még vissza a Közellenséghez. A Gene Hackman által alakított egykori kém felteszi a kérdést: ha
már a hetvenes években egy szuperszámítógép elemzett minden olyan
telefonhívást, amelyben elhangzott a
bomba vagy az elnök szó, akkor mi lehet napjainkban? A film szándékosan
vagy sem - ezt valószínűleg még sokáig nem tudjuk meg - egy olyan rendszerre hívta fel a figyelmet, amelynek
létére elösször 1999-ben mutatott rá
a BBC. A brit médium ausztrál forrásokból szerzett információi alapján jutott arra a következtetésre, hogy létezik egy Echelonnak nevezett rendszer,
amely minden telefonbeszélgetést, faxot, e-mailt elemez, kulcsszavak után
kutatva. Az Egyesült Államok kezdetben tagadta a kémrendszer létét, de
később kiderült, hogy Nemzetvédelmi
ügynökség (NSA) valóban létrehozott
egy, az Egyesült Államok, Ausztrália,
Nagy-Brittania, Kanada és új-Zéland
által működtetett biztonsági rend-

szert, amely a világ összes földrészén
titkos antennákkal „hallgatja” a műholdak által továbbított beszélgetéseket, rádióadásokat és más információkat. A lehallgató rendszer szöveg-és
hangfelismerő szoftverekkel vizsgálja az elfogott beszélgetéseket, üzeneteket, összeveti azokat az adatbázisában szereplő kulcsszavakkal, nevekkel,
ha pedig egyezést talál, továbbküldi
az adatokat az NSA központjába, fort
Meadbe Merylandbe.
Mindezek fényében logikus a kérdés,
hogy lehet-e ilyen mértékű lehallgatás
és információgyűjtés ellen védekezni?
felmerül azonban egy, másik alapvető,
kérdés is: jó-e viszont az, ha lehetséges
az információ tökéletes védelme? fontos ugyanis, hogy se az állam, se mások
ne kutassanak önkényesen személyes
adatainkba, szükséges lenne ugyanakkor az is, hogy a biztonsági szervek fel
tudják törni a kódokat annak érdeké-

ben, hogy időben felderítsék a terrorista szervezkedéseket. A válasz a megfelelő kódolási technikában rejlik.
A kilencvenes évek elején hatalmas
botrányt kavart egy (jelenleg) tökéletesnek tűnő kódolási eljárás, amelyet több korábbi ötletre támaszkodva egy Phil Zimmermann nevű fizikus
tett alkalmassá arra, hogy a személyi
számítógépeken is működjön. A PGPnek (Pretty Good Privacy) nevezett eljárás az úgynevezett asszimetrikus
(RSA) kódolás elvén működik, amely
lényegében abból áll, hogy a feladó
a címzett-mindenki számára hozzáférhető - nyilvános kulcsával bekódol
egy üzenetet. Mivel azonban a kódoló függvény egyirányú (asszimetrikus),
a visszafejtés csak a címzett privát kulcsával olvasható. Tekintettel a matematikai eljárás bonyolultságára, az
RSA-kódolás csak nagy számítógépeken működött. (Ezen az elven működ-

nek a pénzügyi tranzakciók titkosságát
biztosító kódolások.) Zimmermann
végül néhány ötletes megoldással
egyszerűsítette a kódolás számításigényét, majd szoftverét feltette a hálózatra. Ezt követően az fBI perbe fogta Zimmermannt, véleményük szerint
ugyanis a fizikus azáltal, hogy mindenki számára nyilvánossá tette a PGP-t,
ellenséges országok és terroristák
számára adott közvetett módon egy
olyan eszközt, amellyel kibújhattak a
nyomozószervek figyelme alól. Az fBI
érvelésében lehet valami: RSA-kódot
használt ugyanis a tokiói metróban
vegyi támadást végrehajtó szekta, s
Ramsey yousefnek, a Kereskedelmi világközpont elleni első támadás egyik
részvevőjének laptopján megtalálhatók voltak a terrorakció tervei - kódolva. Zimmermannt végül felmentették,
a kérdés viszont továbbra is megmarad: kódolni vagy lehallgatni? 

puskás profil

márkaképkiselet és szerviz

olasz-magyar konyhabútorok, beépíthető gépek
▪ tanácsadás ▪ felmérés ▪ kedvező ár
▪ kedvező hitel ▪ szállítás 150 km-ig

▪ üzembe helyezés ▪ beépítés ▪ szerviz
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GARANCIA

Győr, Gyárváros, Kölcsey u. 1., T.: 96/313-953 Nyitva: 9.00–17.30-ig
Győr, Révfalu, Ady u. 52., T.: 96/336-780 Nyitva: 10.00–17.00-ig
www.konyhabutorok.hu www.arritalcucine.com www.eﬀequattro.it

vEGyEN INGATLANT
OTP LíZING IGéNyBEvéTELévEL CéGESEN, éS
éLvEZZE ANNAK ADóZÁSI
ELőNyEIT! HASZNÁLJA
KI AZ INGATLANPIACI
ÁREMELKEDéST! MI GONDOSKODuNK INGATLANA
HASZNOSíTÁSÁRóL éS A
HAvI KÖLTSéGEK MEGTéRüLéSéRőL.

EGYEDÜLÁLLÓ BEFEKTETÉSI AJÁNLAT
T

eljes működésekor a Dunapart Rezidencia a hétköznapokban nyújtja egy
négycsillagos wellnesshotel minden komfortját. Az épületben már működnek vagy a napokban nyílnak az alábbi szolgáltatások: kávézó, élelmiszerbolt,
éjjel-nappali gyógyszertár, könyvesbolt, DvD kölcsönző, bank, takarékszövetkezet, gyógytorna üzlet, fodrászat, szolárium és egyéb üzletek. Az első
emeleti irodaszinteken már most is orvosi rendelők, pilates stúdió, ügyvédi
iroda, biztosítási és hiteltanácsadó iroda illetve egyéb irodák működnek.
3–4 hónapon belül megnyílhat a kávézó-söröző, az étterem és a wellnessfitness a kozmetikával és masszázzsal. A wellness-fitness megjelenésében és
klubszerű működésében is különlegesség lesz.
Kinek és miért érdemes ingatlant vásárolni a Dunapart Rezidenciában?
■ Ha az értékteremtés és a befektetés a célja, ajánlatunk minimális kockázatot biztosít Önnek.
■ Ha gyermekei jövőjéről szeretne gondoskodni időtálló értéket vehet, amit
átmenetileg könnyen, biztos megtérüléssel hasznosíthat.
■ Ha gondolkozik rajta, hogy hozzánk költözzön, értékálló, később könnyen
hasznosítható egyedi lakást vásárolhat.
Ön a tulajdonában álló, és elképzeléseinek megfelelően kialakított ingatlant
az átlagosnál jobb feltételekkel adhatja bérbe. Annak bérbeadásával vagy
az ingatlan kezelésével megbízhatja cégünket. A Dunapart Rezidencia Kft.,
a megfelelő színvonalon kialakított ingatlanokat hasznosítás céljából hosszú
távra visszabérli a tulajdonosoktól.

Példaként: B. v. v. 10-es lakás a középső, B. épülettömb délkeleti oldalán helyezkedik el. A belvárosra néző 49,83 m2-es 1 szoba + nappali, étkező, konyha
kialakítású lakás. 4,71 m2 fadeck-kel borított terasszal, konyhával, belső ajtókkal
felszerelten kerül értékesítésre.
Vételár: 20.352.150 ft, parkolóházas beálló: 1.800.000 Ft, finanszírozás: OTP
lakáslízing, 25 év futamidő, jövedelem alapú módozat. Havi törlesztőrészlet:
tájékoztató adat, abban a parkolóházas beálló is a lízingszerződés része.
Lakás rezsi költsége/hó (tájékoztató adat, a szolgáltatási díjak az Áfá-t nem tartalmazzák): közös költség: 4.909 Ft, víz-, csatorna, csapadékvíz elvezetés alapdíj:
1.375 Ft, melegvíz szolgáltatás alapdíj: 548 Ft, hőszolgáltatás alapdíj: 2.367 Ft,
szemétszállítás díja: 1.200 Ft, üzemeltetési és takarítási alapdíj: 3.500 Ft.
A havi fenntartási költségbe a fent felsoroltakon kívül a villanyáram, az egyedi
mérőkön mért víz- (Pannon Víz Zrt. áraival azonos) és hőmennyiség díja tartozik bele.
Bérleti díj (lehetőség): 7 EUR/m2 kb. 89.000 Ft/hó, 10 EUR/m2 esetén kb.
125.000 Ft/hó. (Tájékoztatásul a győri szállodák bérleti díja szobára vetítve:
55 EUR/nap)
HAVI TÖRLESZTŐRÉSZLET TÁJÉKOZTATÓ ADAT

Deviza
CHF
CHF
CHF
YEN
YEN

Önerő
0%
10%
20%
10%
20%

Maradványérték
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Törlesztés/hó
148 690 Ft
131 725 Ft
115 241 ft
113 830 Ft
99 495 ft

egyedÜlálló helyszín, egyedÜlálló épÜlet,
egyedÜlálló lAkás, egyedÜlálló szolgáltAtóház...

Részletes tájékoztatónkat megtalálja a www.dunapartrezidencia.hu honlapon, illetve érdeklődjön irodánkban a 96/528-079-es
telefonszámon, valamint az info@dunapartrezidencia.hu e-mail címen.

GYŐRI PRÉMIUM
LAKÁSOK
MINőSéG éS EGyEDI KIvITEL

MIKOR ELDÖNTÖTTÜK, HOGY TALONBA VESSZÜK A GYŐRI LUXUS, VAGY INKÁBB
PRÉMIUM LAKÁSOKAT, ELSŐKÉNT AZ A KÉRDÉS MERÜLT FEL, HOGY MIT IS JELENT
A LUXUS? MIUTÁN A HOZZÁÉRTŐKET IS MEGKÉRDEZTÜK RÁ KELLETT JÖNNÜNK,
HOGY A LUXUS EGYÉNENKÉNT MÁS ÉS MÁS.
Valaki már a beépített hűtőszekrényt is a
prémium kategóriába sorolja, aztán vannak
olyanok is, akik a nappaliban elhelyezett szökőkutat sem tartják luxusnak. Csupán egykét hasonlóság lehet a prémium lakások tekintetében, egyrészről a beépített minőségi
anyagok, másfelől a személyre szabott kivitelezés. Legyen szó falról, konyhabútorról, vagy
épp nyílászárókról a prémium kategóriában
ezeknek mind a legmagasabb minőséget
kell nyújtaniuk, minden más esetben pusztán egy hétköznapi lakásról beszélgetünk.
Most következő összeállításunk nem rangsorolás, s még csak nem is összehasonlítás,
csupán a jelenlegi győri prémium lakás kínálat bemutatása projektenként.

DUNAPART RezIDeNCIA 

A Mosoni-Duna partján álló impozáns épület leginkább a lakásokhoz vásárolt szolgáltatásokkal (kedvezményes bérlettel hasz-

nálható spa wellness és fitness központ,
masszázs, fodrász, kozmetika, szolárium, étterem, látványpékség - kávézó, élelmiszer
bolt orvosi rendelők, éjjel-nappali gyógyszertár, DVD és videó téka, újságos, virágbolt, biztonsági szolgálat), tűnik ki. Egy olyan
ház, amely a hétköznapokban nyújtja egy 4
csillagos wellneshotel szolgáltatásait. A házon belül a lakások esetében megkülönböztetnek egy prémium kategóriát, ezt nevezhetjük penthousenak, amely attól igazán
különleges, hogy az épület legfelső szintjén
helyezkedik el, s csodálatos panorámát kínál mind a Belváros mind pedig a Duna irányába. A lakások belső kialakítása, teljes egészében a vevői igényekhez alkalmazkodik.

Győr Révfaluban a Hédervári úton közvetlen a dunaparton zárt lakóparkban, nagy
tetőterasszal 110 m2-től házak eladók, és
10%-al leköthetők.
■ átadás 2008 harmadik negyedévtől
■ kulcsrakész állapotban bruttó 310.000 Ft/m2
■ az MKB Bank a vételár 80%-át finanszirozza

DUNA-PARTI LAKÓPARK GYŐR KFT. ■ 9022 GYŐR, CZUCZOR GERGELY U. 13. 4. EM.
TEL.: 06-70/547-29-07 , 06-30/929-22-85 ■ WWW.DUNAPARTI-LAKOPARK.HU

BELSŐ KIALAKITÁS AZ ÖN
ELKÉPZELÉSEI SZERINT!

DUNAPARTI LAKÓPARK 

A Hédervári út 77. szám alatti lakóparknál az élhető, kényelemes lakókörnyezetet
helyezik előtérbe, hiszen a lakópark egy
3500 négyzetméteres fákkal körülvett teljesen zárt területen fekszik. Természetesen a lakások minőségi kivitelezése itt sem
kérdéses. Napkollektoros kiegészítő fűtés,
falfűtés, és a tetőteraszi jacuzzi beépítése itt is megoldható. A lakások kivitelezésében csak a vevő fantáziája, illetve pénztárcája szabhat határt. A területre jellemző
hogy rengeteg zöldfelület veszi körül, így
a hatalmas tetőteraszok remekül kihasználhatók. Az építő cég is gondosan odafigyelt arra, hogy a fákkal és füves területekkel tarkított lakópark a családi házas
jelleget őrizze, ezért csak 10 családi házat
épít a területre. A lakóparkban egy kétsávos díszburkolatú magánút biztosítja a kényelmes közlekedést és a vendégek parkolását. Minden házhoz saját tulajdonú két
darab parkoló és nagyjából 150 négyzetméter zöld terület tartozik. A modern vonalú kovácsoltvas kerítés és a kovácsoltvas
automata kapu pedig méltón emelik ki az
exkluzív házakat.
PRIMUSz PROJeKT 

Korábban már bemutattuk a Nádorváros
szívében, vagyis a Babits utca 33. szám alatt
épülő 22 lakásos társasházat, melynek földszintjén üzletek, illetve egy egészségcentrum kap majd helyet. Azt is leírtuk már, hogy
emelt színtű szerkezetkész lakásokról beszélünk, s a beruházó tudatosan kínálja ebben
a formában az ingatlanokat. Mivel minőségében és kivitelezésében is egy rendkívül
exkluzív épületet építenek a Babits Mihály
utcába, így a leendő vevőknek meghagyták a lehetőséget, hogy egyedi lakást alakíthassanak ki önállóan, vagy akár a beruházóval közösen. A 3 emeletes társasházban lift
is helyet kapott, így még kényelmesebben
megközelíthetők a lakások és a tulajdonosok mélygarázsban tárolhatják autóikat, ám
azon járműveknek sem kell az utcán vesztegelnie, melyeknek nem jut hely, mivel a belső udvarban is lesz lehetőség parkolásra.

luxus presztízs panoráma

Tartsa kézben
a jövőjét!

vÁROSRÉT - A SzABADSÁg ÉRzÉSe 
Egyedülálló dunai panoráma

Különleges dunai panoráma tárul elénk a
Városréten épülő Dália Palota 44 méter magasan elhelyezkedő luxuslakásaiból. Nekem egy szó jut csak eszembe, ami megfelelően tükrözi az érzést, amely akkor fogott
el, amikor a több, mint 100 négyzetméteres
luxuslakások hatalmas körteraszairól a történelmi belváros és a Duna irányába néztem: szabadság.
A Városréten ma már több, mint 250 ember éli hétköznapjait, akik tavaly év végén
vehették birtokba jó minőségű, határidőre elkészült új lakásaikat. Jelenleg a beruházó Engel Csoport a harmadik épületet
a Dália Palotát építi, amelyet még idén átad tulajdonosainak gyönyörűen megálmodott, csak a lakók által megközelíthető, Duna felé nyitott belső kertjével, új útjaival és
parkolóival.
Az Árkád bevásárlóközpont mellett épülő Duna-parti Dália Palota felső szintjein ta-

Luxus lakások
a Dunaparton már

15% önerőtől

(96) 625 000
www.varosret.hu
beruházók:
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A képek csak illusztrációk. Nem minősül ajánlattételnek.

A penthouse-okhoz a lakás méretével közel azonos terasz tartozik, mely fűvel vagy
fadeckkel borított.

ﬁnanszírozó:

lálható luxuslakásokban a csodálatos kilátáson kívül még a XXI. századi, modern, emelt
szintű kulcsrakész kivitelezést is élvezhetjük.
Ezekben a penthousokban ugyanis a nappalik nem csupán a standard 2,8 méteres
belmagasságban készülnek el, hanem legfelsőbb pontjuk eléri a 3,6 méteres magasságot is, ezzel is növelve a benne élők tér- és
komfortérzetét.
A beruházó elmondása szerint ezek a lakások nagy sikernek örvendenek, amit az is
bizonyít, hogy már az értékesítés megkezdésekor több penthouse gazdára talált. Érdemes azonban még körülnézni, hiszen a
dunai panoráma látványa ezekből a lakásokból a legélvezetesebb.
Az Engel Csoport a vásárlói igényeihez alkalmazkodva arra törekedett, hogy tágas
nappali tereket hozzon a lakásokon belül
létre, melyekhez modern és jó minőségű elektromos sütő és főzőlappal, szagelszívóval, hűtővel és mosogatógéppel is felszerelt – felhasználó barát konyhákat álmodott
meg a tervező. A beruházó tapasztalatai
alapján a fürdőszobára is nagy hangsúlyt fektetett, a luxuslakásokban ugyanis itt is kiváló
minőségben valósíthatja meg elképzeléseit

a lakás tulajdonosa. De lehet szó akár a hideg
- meleg burkolatokról, a falszínekről, a beltéri
ajtókról, a leendő lakó - még a nyár folyamán
– az Engel csoport műszaki mérnökeinek és
lakberendezőinek közreműködésével könynyen és gyorsan alakíthatja ki egyedi dunai
panorámás luxusotthonát, mentesülve a kivitelezéssel járó kellemetlenségektől.
DUNAKAPU HÁz 

Az Ingatlan Invest 2000 Kft. győri nagyberuházása, a Dunakapu Ház megjelenésében is
minőséget, luxust, eleganciát mutat. Az 59
lakásból álló társasházban három kategóriára
közül választhat a vevő, név szerint: Standard,

Csapó-Park

Premium és Prestige. Az egyes kategóriák
más-más felszereltségű lakásokat találunk,
természetszerűleg más-más árfekvéssel. A
Dunakapu Házzal a befektető a felsővezetői réteget célozta, ami az árakban is érzékelhető, ám cserébe a legmagasabb színvonalú
műszaki beépítettséget, a legjobb minőségű anyagokat kaphatja meg a lakásvásárló. A
társasház öt szintjén eltérő minőségű és méretű lakások közül válogathatunk. A minőségi különbség persze nem azt jelenti, hogy a
beépített anyagok egyes lakásoknál rosszabbak lennének, csupán arról van szó, hogy
egyes lakások fekvése szebb kilátást biztosít,
vagy könnyebben megközelíthetők. A társasház alatt, vagyis a pinceszinten hatalmas
mélygarázs várja a lakókat. Ide behajthatunk
anélkül, hogy kiszállnánk az autónkból, mivel
távirányítással működő garázskapukkal szerelik fel. A garázsból a lépcsőházak melletti
liftekkel juthatunk fel a lakásokhoz. A Bástya
utca oldalán az épület homlokzata lépcsős,
ami megfelelő méretű teraszok kiépítését
tette lehetővé. A lakók ezeken a teraszokon
zöldfelületeket alakíthatnak ki, ezzel mintegy
otthonosabbá, természet közelivé varázsolhatják környezetüket. 

Skandináv remekmû
Azt mondják az életben mindennek célja van. A skandináv
formatervezés e remek példájának célja a teljesítmény.
A letisztult, aerodinamikus karosszéria alatt a kezelhetôség,
a harmónia és az erô tökéletes elegye gyôzi meg a vezetôt arról,
hogy a vezetés sokkal több, mint eljutni A pontból B-be.
Az új Saab 9-3-as modellek etanolos, benzines és dízel
változatban is elérhetôek. A döntés az Öné.

Tudjon meg többet a skandináv remekmûrôl a
www.nadorauto.hu weboldalon.

t
t
t
t
t

gyepszőnyeg-kivitelezés
parképítés, -fenntartás
növénytelepítés
koros nagy fák ültetése
számítógépes kerttervezés

Vegyes fogyasztás: 5,8-10,8 l/100km, károsanyag-kibocsátás (CO2): 156-259 g/km.
A képen látható autó opcionális extrákkal van felszerelve.

Nádor Autó Zrt.

9028 Gyôr, Fehérvári út 76.
Telefon: 06-96-415-088, Fax: 06-96-413-503
E-mail ertekesites@nadorauto.hu
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luxus presztízs panoráma

Tartsa kézben
a jövőjét!

Mi kell egy tökéletes esküvőhöz, egy kellemes céges
rendezvényhez, vagy akár egy
születésnapi grillpartihoz? Elsőként vegyünk egy könnyed,
ám elegáns környezetet, egy
nagy adag finom, ízletes ételt,
fűszerezzük pár meglepő
gasztronómiai ötlettel, mindezt fedjük le professzionális
kiszolgálással, s el ne feledjünk hozzáadni egy nagy marék szaktudást. Ezek a lényegi
hozzávalók garantálják a
megbízható receptet akár egy
esküvőhöz, akár céges, vagy
magánrendezvényhez.
Kérdezhetnék, kinek van ilyen receptje és
megfelelő hozzávalói? A Koktél magazin
hasábjain már korábban bemutatkozott
CulinArt Party Service & Catering magabiztosan tudhatja magáénak a korábban
felsoroltakat. Lőke Andrea marketing vezetővel a Club CulinArt, illetve a CulinArt
Esküvő- és Rendezvénypark kínálta lehetőségekről beszélgettünk.
Mindamellett, hogy a CulinArt egyik fő
profilja továbbra is a kitelepüléses rendezvényszervezés, a club és a rendezvénypark olyan egyedi lehetőségekkel kecsegtet, ami a győri kínálatban kuriózum.
Ahogy azt korábbi írásunkban már említettük a Club CulinArt egy igazán elegáns
zártkörű klub, mely csak megrendelésre
nyitja meg kapuit. Itt exkluzív környezetben kínálnak különleges gasztronómiai
ínyencségeket akár már hat fős társaságnak is. Az igazán vállalkozó szellemű házigazdák akár saját maguk is elkészíthetik az
ételeket, természetesen szakember állandó segítségével. Figyelemreméltó kreatív
ötletesség, hogy a megrendelő betekinthet a valódi konyhaművészet világába, s
így még inkább sajátjának érezheti az ös�szejövetelt.
A CulinArt Esküvő- és Rendezvénypark
tulajdonképpen ugyanezt az exkluzivitást
nyújtja nagyban és egy merőben más,
természetes környezetben, a Pannonhalmi Apátság lábánál. A több hektáros par-

kosított területet már messziről megcsodálhatják, akik egy bakonyi túrázásból
térnek vissza. A fűzfákkal szegélyezett halastó, a gyönyörű, rendezett zöld terület
már önmagában szavatolja egy nagy rendezvény sikerét.
A rendezvénysátor 800 négyzetméteres, ami azt jelenti, hogy akár 350 főt képes befogadni, ami több mint elegendő,
ha azt vesszük alapul, hogy egy átlagos
esküvőn a meghívottak száma nagyjából
100–150 között mozog. A CulinArt csapata külön figyelmet fordít a csöppségekre is, így legyen szó esküvőről, vagy egyéb
nagy magán rendezvényről a piciket gyereksarok és játszóház várja, a felnőttek pedig az ételek elfogyasztása után, vagy
közben a beszélgető/szivarsarokban mulathatják az időt. A parkhoz egy 80 férőhelyes buszfordulós parkoló is tartozik,
így még helykereséssel sem kell bajlódnunk. Végezetül tehát csak annyit: jó étvágyat és felhőtlen szórakozást kívánunk
mindazoknak, akik a CulinArt szolgáltatásai mellett döntenek. 
CulinArt Party Service & Catering
9025 Győr, Somos u. 1.
telefon: (96) 516 816
fax: (96) 317 675
e-mail: party@culinart.eu
web: www.culinart.eu

Családi otthonok
a Dunaparton már

10% önerőtől

(96) 625 000
www.varosret.hu
beruházók:
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A képek csak illusztrációk. Nem minősül ajánlattételnek.

A megbízh
a

ﬁnanszírozó:

AZ

ÜZLETI TÁRGYALÁS
PROTOKOLLJA
Szöveg: Görög Ibolya

4. rész
„A formákat pedig utolsó pillanatig be kell
tartani. Étkezés közben, társalgás közben.
Ágyban és asztalnál. S mikor mindegyre
formátlanabbá válik az emberi együttélés:
te maradj hűséges a köszönés, meghajlás,
kézfogás, érzésnyilvánítás, véleményalkotás
kialakult, végső és kristályos formájához. Egy
korban, mikor mindenki azt követeli, hogy
öltsél formaruhát, te járj csak következetesen
zakóban, s este, ha éppen társaságba hívnak,
ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a
forma kedvéért. A műveltséget nemcsak
a könyvek mentik meg. A műveltséget a
köznapok apró reflexei mentig meg. Amikor
egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te
köszönj vissza, nyugodtan és udvariasan,
úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem
tehetsz mást.”
(Márai Sándor: A formákról)

protokoll
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Nagyon figyeljünk arra, hogy a kosztümkabát alatt hordott blúz, póló stb. ne simuljon szorosan a hónaljunkhoz, mert
bármennyire is ápoltak vagyunk, a verejtékmirigyek elszorítása végzetes hatású!
Ezért javasoljuk inkább a blúzt, melynek
lazán kihajtott gallérja szép ívet ad a női
nyaknak anélkül, hogy kihívó lenne. Az
üzleti életben még nyáron sem engedhető meg a vékony pántos póló, felszabott ujjú blúz. A váll hegyéig érő ill. rövid ujjú fazont ajánlhatjuk legfeljebb. A
fehérnemű nem látszódhat ki, a jó ízlés
határain belül esetleg áttetszhet a blúz
finom anyagán – természetesen nem
a legapróbb mintáig, csipkéig. A sál, a
kendő elengedhetetlen kiegészítők, de
törekedjünk arra, hogy márkás termékek legyenek, csakúgy, mint a férfiak
esetében a nyakkendők. A cipő mindig
vékony bőr, talpa is vékony, sarka nem
túl magas de nem is teljesen lapos. Soha, még nyáron sem világos színű, kerülni kell cipő esetén az élénk színeket. Elegáns üzletasszony még nyáron is olyan
cipőt hord, amelyik elől zárt. Nyáron sem
hord fehér cipőt és táskát, legfeljebb alkalomra, például ha ő a menyasszony.
A csizma, még a bokacsizma is, utcai viselet, ezt a munkahelyen át kell venni. A
papucs fel sem merülhet!! – klaffogása
ugyan nőies, de a nylon-otthonkás, hajcsavarós módon. Úgy tudjuk, hogy úrinő mindig hord harisnyát – igaz, ha alkalomra készülünk, de nagyon meleg nyári
napon nem feltétlenül kötelező, viszont
a lábunk legyen szőrtelen, egyenletesen
barnult és a sarkunk is sima, puha. Az üz-

leti életben a nők is irattáskát hordanak.
Az egy jó nagy táska a vállon nem elegáns, inkább legyen egy apró kézitáskánk (ridikül – régi szóval élve) és egy nagyobb az iratoknak, persze mindkettő
bőrből kell, hogy legyen. A kabáthoz, felöltőhöz mindig kötelező a kesztyű, még
a férfiaknak is.
1.1.Alkalmi öltözetek
A napi üzleti életen kívül gyakran kell
rendezvényeken megjelennünk. Legyen
az megnyitó, aláírás, fogadás – mindegyiknek az a lényege, hogy a meghívó
fél valamilyen szempont szerinti számára egyformán fontos embereket meghív,
hogy azok egymással ismerkedjenek, az
üzleti kapcsolatok bővítését tartja szem
előtt. Ezért előfordul, hogy a vendégek
érdekében – ne érezze senki alul- vagy
túlöltözöttnek magát – a meghívón öltözeti előírást is közölnek. Mik lehetnek ezek? White tie – vagy formal - jelentése frakk, a hölgyeknek nagyestélyi. A
frakk fehér mellénnyel, fehér keményített inggel, melynek gallérja egyenes,
tört sarkokkal, fehér csokornyakkendővel kell hordani, hozzá fekete lakkcipő illik. A nőknek nagyestélyi a hosszú alkalmi ruha, megfelelő kiegészítők, tehát
kevés de nemes ékszer, kis estélyi táska, és a legfontosabb, amitől az a nagyestélyi nagyestélyi lesz, a könyökön felül
érő kesztyű, melyet nem szabad levetni.
Ezért követ el hibát az a rendező, aki egy
étkezéssel összekötött alkalomra – akár
bálra – white tie öltözetet ír elő. Kesztyű
és táska viselése minden alkalomra kötelező, a kalapot a helyi szokásoknak megfelelően és a megfelelő alkalommal viseljük. Ezt az öltözetet napközben is
előírhatják nagyjelentőségű ceremóniákra, ilyenkor azonban a frakknál a mellény fekete. Black tie vagy semi-formal
- jelentése szmoking. A szmoking tartozékai: fekete mellény, keményített - puha, lehajtott vagy egyenes gallérú fehér ing, fekete csokornyakkendő, fekete
lakkcipő. A nőknek hosszú alkalmi ruha, amely lehet az a bizonyos nagyestélyi, de a kesztyű nélkül. A szmokingot
csak esti alkalmakra írhatják elő. Informal
- vagy sötét öltöny, természetesen ilyen
öltözeti előírásnál nem lehet nadrág-zakó együttes, csak és kizárólag öltöny, fekete vagy egészen sötét szürke, feltétle-

luxus presztízs panoráma

Tartsa kézben
a jövőjét!

Befektetésnek is kiváló
otthonok a Dunaparton már

0% önerőtől

(96) 625 000
www.varosret.hu
beruházók:
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A képek csak illusztrációk. Nem minősül ajánlattételnek.

A nőknek, ha ültükből felállnak, nem kell begombolni
a blézert, kosztümkabátot,
a mozdulat, ahogy felállás
közben a zakó gombhoz
nyúl valaki, az csak férfi
lehet. Mind a nadrágkosztümhöz, mind a szoknyás
variánshoz blúz viseljünk.
A kötött vagy pólóanyag
felsőrész csak akkor jöhet
szóba, ha azt kosztümkabát,
blézer alatt viseljük. A
szóló pulóver, póló, garbó
nem elegáns, legalább egy
szép kendőt, sálat tegyünk
hozzá.

ﬁnanszírozó:

nül fehér ing, elegáns nyakkendő vagy
csokornyakkendő, fekete fűzős cipő, fekete vékony zokni. A nőknek alkalmi ruha, ilyenkor van helye az un. koktél-ruhának. Ez alsó lábszárközépig ér, de lehet
normál rövidségű, kivágott, könnyebb
anyagból készül. Ezt a viseletet ceremoniális alkalmakra is előírhatják. Causual,
business causual – vagy hivatali öltözet,
jelentése az üzleti életben elfogadott
öltözetünk aszerint, ahogy fentebb olvasták, tehát öltöny, nyakkendő, nőknél
szoknya és blézer vagy kosztüm. Slacks
– vagy sportos öltözet, jelentése egyértelmű, itt végre fel lehet venni a farmert,
a vászonnadrágot, a csizmát, a sportcipőt, fehér zoknit is akár, a pulóvert, és
nem kell nyakkendőt kötni. (Előfordul-

hat pl. baráti vacsorára szóló meghívónál
a coat no tie jelölés, ami azt jelenti, hogy
zakót igen, de nyakkendőt nem kell venni). Ceremoniális öltözet – fekete zsakett,
csíkos nadrággal, fehér, lehajtott gallérú
ing, szürke nyakkendő, fekete fűzős cipő.
A nőknek angolos kosztüm vagy komplé, feltétlenül kalappal, kesztyűvel. Ma
Magyarországon még ritka ez az előírás,
de előfordulhat esküvőn, diplomáciai ceremónián.
Ha a meghívón nem szerepel az öltözeti előírás, akkor két szempont szerint
döntünk. Az egyik, hogy milyen alkalomra szól a meghívó, a másik, hogy hány
órakor van a rendezvény. Az este 6-ig
kezdődő rendezvényekre causual, azaz
hivatali öltöny, a később kezdődőkre pe-

w w w.targoncajav. at w.hu

dig az informal – sötét öltöny az elfogadott. Természetesen, ha délelőtti órákban tartandó, pl. díjátadási ceremóniára
hívnak, szintén sötét öltönyt veszünk fel.
2. A kapcsolatfelvétel
Az üzleti protokoll természetesen szabályozza a verbális kapcsolatokat is. Mint
több száz éve, a polgári és a hivatali, ma
már úgy mondhatjuk, üzleti illemszabályok elsősorban az emberek közötti érintkezések kötelező helyes elemeit
taglalták, illetve az ettől való eltérések jelentését összegezték. A mai európai üzleti kultúra sokat átment a polgári illemtanból, ez tekinthető közös gyökérnek
akár francia, akár olasz, akár magyar üzletemberekről legyen szó. (folytatjuk) 
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TIP-TOP

targoncák
Elektromos-, dízel-, gázüzemű

A NAGY

és hidraulikus munkahengerek,
emelőkocsik javítása és műszaki
vizsgára való felkészítése.

TAKARÍTÓ!

-IG,
TAKARÍTÁS A-Z

Szentgyörgyi Zsolt

0-24 ÓRÁIG!

Halászi, Táncsics u. 7.
10-095
Mobil: 20/329-2374 Fax: 96/2
haninet.hu
E-mail: szentgyorgyi.zsolt@

Mobil: 20/9774-302 Fax: 96/211-612
www.tiptopreinigung.eu
tiptop@tiptopreinigung.eu

Nagy Ferenc

Arak, Felszabadulás u. 24.
10-713
Mobil: 20/329-2379 Fax: 96/2
t.hu
E-mail: nagy.ferenc@hanine

ISO 9001:2000

AKCIÓ!
-nél
2008. június 30. napjáig a WHB Ingatlan Kft

5% beruházói
lekötött lakásokra

kedvezményt biztosítunk!

9027 Győr, Ipari Park, Juharfa u. 1.
5
Tel.: 96/512-120, 96/512-121 Fax: 96/512-12
tlan@whb.hu
Website: www.whb.hu E-mail: whb-inga
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w w w . k o n y h a s z i g e t . h u
Szaktanácsadás

Burkolási tervek készítése

3D-s látványtervezés

Kiszállítás

Árajánlat készítés

Beszerelés

Helyszíni felmérés

Készülékek és mosogatómedencék

Áruhitel-ügyintézés

beüzemelésének szervezése

Épületgépészeti munkák koordinálása

9400 Sopron, Győri út 42. Tel: 99/508-255, Fax: 99/508-256,
13
e-mail: sopron@konyhasziget.hu , Nyitva: hétfő-péntek: 9-17, szombat: 10-13-ig

AWD Magyarország

Irodanyitó
luxusautóshow
koncert
Az AWD Európa legnagyobb független pénzügyi tanácsadója, amely
a háztartások teljes körű pénzügyi tanácsadására szakosodott. Az
óriáscég győri regionális oktató központjának és tanácsadó irodájának
megnyitóját nagyszabású koncert is kísérte, majd május elején jött a
luxusautóshow – ugyancsak az AWD-nek és Al Roudhan Bader úrnak
köszönhetően – mely elkápráztatta a régió közönségét.
Az AWD győri irodájának megnyitóján János Zsolt ügyvezető igazgatót kérdeztük
többek között arról, hogy a jelenlegi negatív piaci környezetben miért lehet hasznos a független pénzügyi tanácsadás.
Mint megtudtuk az AWD az európai színvonalú diplomás pénzügyi tervezés hazai bevezetésén dolgozik, többek között
ezért van szükség oktató központokra. A
képzett pénzügyi tervezés lényege, hogy
nem saját terméket ajánl a tanácsadó, hanem széles spektrumon kínál választási le-

hetőséget az ügyfél igényeinek megfelelően. János Zsolt azt mondja, lényegtelen,
hogy milyen piaci, vagy épp politikai környezet vesz minket körül, a független
pénzügyi tanácsadás lényege pontosan
az, hogy mindezektől függetlenítse az
ügyfelet, s ezáltal még tervezhetőbbé váljon a jövő, mindenféle külső negatív hatás ellenére is.
Az AWD regionális oktató központjának
megnyitója kapcsán adott nagy sikerű
koncertet Havasi Balázs a Bartók Béla Me-
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gyei Művelődési Központban. Nemcsak
az irodanyitó adott apropót a koncertre, hanem a művész új, Infinity című albumának megjelenése is. Következzék most
egy rövid élménybeszámoló az estéről:
Nyitánya egyben az ember megszületésével egyenrangú volt, s az élet minden területét megfogalmazta darabjaival. Mikszáth a saját korában fogalmazta
meg, hogy nem pénzváltók, hanem megváltók kellenek a világnak s az emberiségnek. Ez az este arra volt jó példa, hogy ho-

gyan kapcsolódhat össze a pénzügyi világ
a művészettel, a zenével. Ahogy Havasi
Balázs is megfogalmazta, e két világban a
bizalom a közös.
Könnyed, finom kézmozdulatok, a hallgatókat fürkésző csillogó szem, s bár első benyomásra ridegnek és elérhetetlennek tűnt sokak szemében a személyisége,
a koncert végére kiderül számunkra, hogy
végtelenül nyugodt és barátságos természetű. Megbűvölte a zongorát, minden
egyes hang elvarázsolta a közönséget.
Havasi Balázs saját szerzeményeinek nem
adott címeket, mert a darab címét mindenki saját maga fogalmazta meg.
Vallomás, ez volt az egyetlen olyan darabja, melyet elnevezett. Mialatt ezt a darabot játszotta, volt egy pillanat, amikor kinézett a színpad függönye felé, mintha
ténylegesen ott állt volna valaki közvetlenül a zongora mellett és ezen darab erejéig csak neki szólt volna.
Ő azon művészek egyike, aki bevonja
hallgatóit a játékba, s így kíván kellemes
szórakozást s kikapcsolódást. Idézve a
művész urat: „Akkor folytatnám is a négy

évszakkal, melynek sorrendjét önökre bízom, s a koncert végén elárulom a helyes
sorrendet.” S mikor az előadás végeztével
elárulta nekünk, megegyezett az általunk
gondoltakkal. Hogy is lehet ez? Mindan�nyiunk ki tudta választani s meg tudta határozni a határvonalat az egyes évszakok
között, ha volt egyáltalán éles határ. A születés, az első szerelem, a bánat, a vidámság mind-mind megjelentek előttünk
hangulatában, darabjai által felidézhettük
őket. Csoda vagy álom?
A koncert közepén az egyik legszebb s
legkifinomultabb darab alatt három kottalap is leesett a zongoráról. A legtöbben a közönség soraiból arra számítottak,
hogy a darab végeztével felveszi s visszahelyezi az eredeti helyére. Nem így történt. A darab végeztével felállt, odasétált
a lapokhoz, utalt a gyermekkorára egy felidézett mondatával s otthagyta. Az egyik
meghívott vendége tette odébb a lapokat közelebb a zongorához, de ugyanúgy
a földön maradtak. Havasi Balázs vendége
volt a koncerten Kasza Tibor, aki a Heaven
Only Knows című dalt énekelte el a lenyű-
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göző s feledhetetlen zongorakísérettel.
Lapok, melyek a földön szanaszét feküdtek, de még ez is túlzás nélkül beleillett abba a miliőbe s hangulatba, amit
erre a csodálatos estére odavarázsolt nekünk. Pénzváltók s megváltók. Egyeseket
megváltott, másokból szép érzéseket váltott ki, maradandót, nyugtatót s kellemest
adott. Élményt nyújtott, egy igazán festői
élményt, láttatta velünk mindazt, amit kiemelt a törékeny kis világunkból.
A már korábban említett május eleji luxusautó show-ról pedig beszéljenek inkább a képek. 

AWD Magyarország
Pénzügyi Szolgáltató Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Telefon: 06 1 248 21 70
Telefax: 06 1 248 21 71
www.awdmagyarorszag.hu

Étterme

A TÖRTéNET 2004. TAvASZÁN KEZDőDÖTT, MIKOR EGy fIATAL PÁR ELHATÁROZTA,
HOGy OLyAN üZLETET NyIT, AMILyEN MéG NEM vOLT AZELőTT SOPRONBAN. AZ ALAP
GONDOLAT EGySZERű: vAN OLyAN EMBER, AKI NEM SZERETI A PALACSINTÁT?
Mára már az évek alatt hangoztatott
„Ideje másképp gondolni a palacsintára”
szlogen elérte célját, olyannyira, hogy a
palacsinta szó hallatán a soproniak nem
csak a hagyományos kakaós, lekváros
vagy túrós ízekre gondolnak, hanem a
sokak által kedvelt szilvás-fahéjas, csoki
pudingos-meggyes, nutellás-banános,
sós pipi-husis, sonkás-sajtos-tejfölös,
spenótos-krémsajtos, rántott csirkemájas, camembertes, vagy a bolognai ra-

kott változatra. Napjainkban már a széles igények kielégítéséhez a nyolcvan
fajta édes, sós, rántott illetve rakott palacsinta mellett levesek, főzelékek, tészták, frissensültek, desszertek (mákos
guba, rizsfelfújt, máglyarakás) is megtalálhatók az étlapon.
A Nagymama Palacsintázója a gyermekek körében éppen olyan népszerű,
mint a diákok, az anyukák vagy éppen a
nyugdíjasok közt. A történet a várkerü-

Sopronban, Aranyhegy – lakókertben épülő,
panorámás, zöld övezeti lakások
30 m2 – 84 m2-ig leköthetők, eladók.

átad

leten folytatódott. A hangulatos belsővel, nagymamás kockás terítővel és házias ízekkel 2007 februárjában nyílt meg a
Nagymama Konyhája önkiszolgáló étterem és óriás palacsintázó. Aki betér ide,
biztosan megtalálja a kedvére valót a naponta változó többfajta leves, főzelék,
rakott ételek, egytálételek, frissensültek vagy akár a vegetáriánus ételek közt.
Ki tud ellenállni nyári hőségben egy bőséges hideg gyümölcslevesnek, vagy

tja: 2009.
ás időpon

Az épület alatt teremgarázs található.
1. 30 m2-es garzonlakás + 3,91 m2 terasz
8.900.000 Ft
2
2
2. 38 m -es 1 + fél szobás lakás + 11,08 m terasz 11.800.000 Ft
3. 59 m2-es 2 + 1 fél szobás lakás + 5,67 m2 terasz 17.300.000 Ft

www.aranyhegylakokert.hu
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Sopron, Ferenczy J. u. 6. | Telefon: 99/506-024 | Mobil: 20/923-5109, 30/341-1191

tavasz

Szöveg
éhes gyomorral egy tartalmas borsófőzeléknek? vagy talán a nagymama főztjére emlékeztető rakott
krumpli, kolozsvári rakott káposzta vagy rakott karfiol a kívánság?
Nem maradhat ki a sorból a spenót
a burgonyafőzelék a krumplistészta a tarhonyás hús, a brassói aprópecsenye a marhapörkölt a frissensültek,
vagy desszertként egy császármorzsa vagy a túrógombóc, s még sorolhatnám a finomabbnál finomabb kínálatot. Nem esik messze az alma a
fájától, így tehát a palacsinta itt is a terítéken maradt. Aki megkívánja a kerek finomságot a várkerületen méretesebb fajtákból választhat. A hetvenöt
féle édes, sós vagy grillezett óriás palacsinták közt talál magának a csemegézni vágyó diós-túrós-lekvárosat,
túrós-banános-mézeset, nutellásvaníliapudingos-diósat, spenótoskrémsajtos-gombásat, sonkásbaconos-camemberteset, vagy akár
egy grillezett csirkemájas-zöldségeset.
A történet lezárásaként (de nem véglegesen) két hónappal ezelőtt a verő
J. utcában lévő Inkubátorházban nyílt
meg a Nagymama éttermek harmadik tagja Nagymama Konyhája névvel.
A belvárostól öt percre lévő üzletet az
autósok is szívesen látogatják, mert az
épület mellett tágas ingyenes parkolási
lehetőség biztosított. Hasonlóan a várkerületi üzlethez az önkiszolgáló jelleggel működő kétszáz négyzetméteres
klimatizált, modern tágas étteremben
a látogató választhat naponta változó
többfajta leves, főzelék, rakott ételek,
egytálételek, frissensültek, vagy akár a
vegetáriánus ételek és ínyencségek közül. A kínálat kifogyhatatlan. Legyen
szó fokhagymakrém levesről, frankfurti levesről, gulyáslevesről vagy sárgaborsó főzelékről, paprikás krumpliról,
rakott brokko-

liról, lasagne-ről, fokhagymás aprópecsenyéről, vadasról, frissensültekről. A
házias ételek mellett a napi ajánlatokban szerepelnek a házias és a reform
ízek egyvelegeként különlegesebb ételek is (szója fasírt rizi-bizivel, zöldséges cukkíni csőben sütve, rántott karfiol vagy brokkoli spéci salátával, csőben
sült brokkoli, zöldséges rizottó tofuval
és barna rizzsel, cukkínis tészta saláta)
amelyeket a vegetáriánusok is választhatnak.
Természetesen a Nagymama kedvence a nyolcvan féle normál méretű édes
sós, illetve rántott és rakott palacsinta
itt sem hiányozhat az étlapról. Gondolva azokra is, akik kényelmesen otthonukban vagy munkahelyükön akarnak
a kínálatból fogyasztani, mind a húszfajta napi vagy négyféle menü ajánlatot -akár heti előfizetéssel is- a Nagymama házhoz szállítja.
Aki nem hiszi, járjon utána és Egyen
próbára minket! Jó étvágyat kíván, a
Nagymama 

Nagymama Palacsintázója
Sopron, ferenczy J. u. 32.
Telefon: 70/420-41-41
Nyitva: minden nap 20 óráig



Erste Leasing
9022 Győr, Rákóczi F. u. 44.
Telefon: (96) 515 565
Fax: (96) 515 560

Duna House
9022 Győr, Rákóczi F. u. 44.
9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 12.
Telefon: (96) 528 640, (96) 618-770
E-mail: gyor.bajcsy@dh.hu
E-mail: gyor.rakoczi@dh.hu
Corso Étterem
9400 Sopron, Várkerület 73.
Telefon: (99) 340 990
www.corsoetterem.hu
ÍZUTAZÁS FÉLÁRON –50%
H–SZO: 16 órától, V: délben

Horgászbolt és Horgászbizományi
9400 Sopron, Árkád sor 13.
Telefon: (99) 788 788
www.horgászbolt.info

Kóbor László-kisgép szerviz
Sopron, Táncsics u. 67. (garázssor)
Telefon: (30) 91 65 239
koborla@rlan.hu

Nagymama Konyhája
Sopron, várkerület 104.
Telefon: 20/315-87-30
Nyitva: minden nap 21 óráig

Nagymama Konyhája

Carlo Car Autókereskedés
9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10–12.
Telefon: (96) 518 110
Mobil: (20) 3344 644, (20) 806 3030
Fax: (96) 518 111

Sopron, verő J. u. 1.
Nyitva: minden nap 20.30 óráig

Házhozszállítás:
Telefon: 20/93-46-045

Kardirex Egészségpénztár
E-mail: penztar@kardirex.hu
Telefon: (96) 516 320
www.kardirex.hu

Az allergia gyógyítható
IBR-System Technológia
www.medmis.hu
Mobil: (30) 200 4596

ERÖ Egészségpénztár
9024 Győr, Dembinszky u. 29.
Tel./Fax: 96/412-331
E-mail: info@ero-epenztar.hu
www.ero-epenztar.hu
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Fehér Rózsa Kisvendéglő és Borozó
9400 Sopron, Pócsi u. 21.
A Fehér Rózsa házhoz megy!
ÉTELFUTÁR (99) 335 270
Hétköznaponként 11–23 óráig
www.feherrozsa.hu

Akadálymentesítsd
a reklámeszközeidet!
Miért kötöd be célcsoportod szemét és nehezíted meg a vásárlását
azzal, hogy nem mondod el neki tisztán és érthetően, hogy mit kell
csinálnia?

Főcím

Szöveg: xy

kreatívpartner

Lead

Szöveg

A legtöbbször,

mikor cégvezetők
megmutatják nekem
szórólapjukat, hirde-

téseiket, prospektusaikat, dm-leveleiket,
hogy mondjak róluk
véleményt, az első

reakcióm ez: Annyi

mindent el lehet szúr-

ni a marketingben,
legalább a legegyszerűbb dolgokra figyelj

oda!

Szöveg: Horváth Zsuzsa kreatív vezető

Nagyon sok középvállalkozói hirdetés, reklámanyag nem azért nem működik, mert
nem elég erős a benne leírt ajánlat, hanem mert az olvasó nem kap meg minden segítséget ahhoz, hogy a végső döntését meghozza. És ez lesz az a pont,
amikor bármennyire is érdekli az ajánlatod, mégis félreteszi a reklámanyagodat,
és soha többé nem is veszi elő.

4 dolog, ami miatt még a legjobb ajánlatokra sem harapnak az emberek
1. Nem írod le pontosan, hogy
az olvasónak mit kell tennie,
ha érdekli az ajánlatod!
Ha kezedbe veszel bármilyen újságot, elkezded lapozgatni és megnézed, hogy a
hirdetések hány százaléka ad pontos utasításokat az olvasónak ahhoz, hogy megtudja, mit kell tennie, ha vásárolni szeretne, akkor bizony nagyon alacsony számot
fogsz kapni.
Éppen ezért írd le, hogy mikor hívhat, kivel fog beszélni, ha telefonál (veled vagy
egy kollégáddal), mit kérdezzen, emelt díjas-e a hívás, ha e-mailt küld, akkor abban
mit írjon stb.
2. Túl sok elérhetőséget adsz
meg
A legtöbb hirdetés aljára öles betűkkel beszúrnak egy vagy több telefonszámot, címet, webcímet, e-mail címet, fax számot.
Egyszóval mindent, a többit pedig az olvasóra bízzák. Te ne ezt tedd! Mindig próbálj a legkevesebb elérhetőség megadásával érdeklődőket szerezni. Ez nem csak
a Te dolgodat könnyíti meg, hanem az
olvasóét is. Nem kell azon törnie a fejét,
hogy gyorsabb-e, ha telefonon rendel,
mintha e-mailen? Persze a rendelési feltételeket előtte jól gondold át. Ha a célcso-
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portod rendszeres internet használó, és
számodra is egyszerűbb, ha telefon helyett e-mailen rendelnek, akkor add meg
a mail címedet. Ha viszont nem vagy biztos benne, hogy internet használók, akkor
a telefonszámodat add meg.
3.Nem árulod el az áraidat
Pedig az árak ismerete nélkül az esetek
99,9%-ban nincs vásárlás. Éppen ezért soha ne titkold el! Inkább írd le részletesen,
hogy mit tartalmaz, ezzel ellensúlyozva az
esetleges magasabb árakat.
Ha nincs szabott árad, akkor röviden
mondd el, hogyan kérhet árajánlatot, milyen gyorsan és egyszerűen ki tudja tölteni a nyomtatványt, és milyen gyorsan
meg is kapja a személyre faragott árat.
Fontos, hogy minden olyan egyéb költséget írj le, ami felmerülhet az olvasóban. Például, ha van szállítási költség, de
Te nem számítod fel, akkor írd azt, hogy „a
900 forintos szállítási költséget én állom”.
4. Nem buzdít cselekvésre
A legtöbb reklámanyag csak úgy van.
Nem kelti azt a hatást, hogy lemaradhatok valami nagy dologról. Éppen ezért az
ajánlatodnak mindig adj meg egy határidőt, és hangsúlyozd ki, hogy utána már
semmi esélye, hogy ezzel a remek lehetőséggel élni tudjon.
Az emberek nap mint nap több száz reklámmal találkoznak. Ezek közül csak kevés
képes arra, hogy felkeltse a célcsoport érdeklődését. Ha azonban Te már tudod,
hogyan kell olyan fősort, olyan reklámszöveget írni, aminek nem lehet ellenállni, akkor semmiképpen ne rontsd el azzal,
hogy nem írod le részletesen, mit kell tennie, hogy élni tudjon az ajánlatoddal. 
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A PLÁZA GyóGySZERTÁR EGy évvEL EZELőTT
NyITOTTA MEG KAPuJÁT AZ éRDEKLőDőK ELőTT.
A BEfEKTETőK ERCSéNyI EDITH GyóGySZERéSZRE
BíZTÁK A PATIKA vEZETéSéT. FOTÓ: SZALAy MELINDA

Jelenleg négy szakasszisztenssel működő
egység több mint száz négyzetméteres tágas alapterületen tevékenykedik, s büszkék
arra, hogy a városban felröppent egy mondás, miszerint „ha valamit másutt nem találsz, menj a Pláza Patikába, ott megkapod”.
A gyógyszertár vezetője elmondta, ebben
a patikában a szokványostól eltérően kell
készletezni, mert a forgalom háromnegyed
részét az osztrákok teszik ki. A készletezést
a sokféleség jellemzi, mivel előre nem nagyon lehet felmérni az osztrákok igényét.
Ercsényi Edith elmondta azt is, hogy az elmúlt egy esztendő alatt figyelemreméltóan
növekedett a receptforgalom is. Az egyre
bővülő Plázában több az érdeklődő, akiknek egy része felfedezte a gyógyszertárat,
s kényelmi szempontok miatt itt vásárolják
meg a patikaszereket, gyógyszereket.
A Pláza Gyógyszertár számos különlegesnek minősülő terméket forgalmaz, a
Nature’s Heaven mellett például a speciális, Salzburg mellől bányászott alpesi iszapot, amely csak természetes anyagokat,
egyebek mellett gyógynövényeket tartalmaz. Különféle reumás, izületi panaszok-

ra való, de használata belsőleg is javasolt.
Szinte kizárólag a Pláza Patikában kapható a pszoriázisra való avokádó készítmény,
amely Aloe Verat is tartalmaz.
Május 17-én a Hotel Sziesztában a Pláza
Gyógyszertár szervezésében termékbemutatót tartottak, ahol kozmetikusok, bőrgyógyászok, s minden érdeklődő megismerkedhetett a Nature’s Heaven néven
ismertté vált Holt-tenger kincsével, amely
a világ egyik leghíresebb és legkülönlegesebb természeti kincse, az egészség és
szépség forrása már az ókortól fogva. A termékeket a Holt-tengerből nyert ásványok
egyedülálló összetétele teszi különlegessé. Ezek az ásványok nyugtatják, és táplálják
a bőrt, élénkítően hatnak a vérkeringésre,
és enyhítik a reumás tüneteket. A termékbemutatón az érdeklődők megismerhették az ásványi anyagokból készült hidratáló
nappali arckrémet, az arcradírt, a szakemberek bemutatták az iszappakolást, ismertették a száz százalékos holt-tengeri fürdősót.
Bemutatták a különböző törlőkendőket,
hajfesték eltávolító, lakkeltávolító, az instant barnító kendőt, sőt, a baba törlőkendőt
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is. Különlegesség például a testvaj, amely
mélyen tápláló, és hidratáló, roppant hatékony, és csodálatos illatú. A testradír természetes olajokkal, Aloe Veraval gazdagítva fejti ki hatását. A holt-tengeri kénes
szappanok kizárólag természetes összetevőket tartalmaznak. E termékek bizonyítottan gyógyhatásúak különféle pszoriázis és
ekcéma esetén. A holt-tengeri fekete iszapos szappan pattanásos bőrre, és más bőr
elváltozások kezelésére is alkalmas. A termékbemutató közönsége megismerhette
a kézkrémeket, körömágy kondicionáló ásványokat, kéz- és testápoló tejeket, lábkrémeket. Az előadás végén a szakemberek
beszámoltak a Pláza Gyógyszertárban kapható Nature’s Heaven készítmények hatékonyságáról, az eddigi tapasztalatokról. 
sopron plaza gyógyszertár

Sopron, Lackner K. u. 35.
Tel.: 99/506-157 fax: 99/506-158
E-mail: infosopron@plazapatika.hu
Nyitva tartás: hétfő-szomba 9-20 h,
vasárnap 13-19 h

HATVAN ÉV ALATT KÖZEL TÍZSZERESÉRE NŐTT AZ ORSZÁG LAKOSSÁGA, NÉGYSZERESÉRE AZ EGYETEMEK SZÁMA. SIVATAGOS, MOCSARAS FÖLDJÉN MA AZ EGYIK LEGKORSZERŰBB MEZŐGAZDASÁG
VIRUL, A HIGH-TECH IPARA MA VILÁGELSŐ. A KÖZEL-KELET
LEGFIATALABB ÁLLAMÁNAK A FŐVÁROSA TÖBB MINT
3000 ÉVES, DE CSAK NEGYVENEGY ÉVVEL
EZELŐTT LETT AZ ORSZÁG RÉSZE.
SZÖVEG: MORVAY PÉTER
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Születésnapját szomszédjai a katasztrófa napjának tartják, és ma is vannak, akik el
akarják törölni a térképről. Ellenségei öt háborúban és több ezer terrortámadásban
próbálták megtörni erejét – sikertelenül.
Igaz, a győzelmeknek súlyos ára volt: 22
437 katona és 1634 civil áldozat. Utóbbiak
többsége a tizenöt évvel ezelőtti békeszerződés után halt meg. Izrael újjászületése a
huszadik század talán legnagyobb csodája
volt, jövője azonban az új évezred legizgalmasabb kérdése.
A történelmi igazságtalanságok nem
mindig maradnak változatlanok. Igaz, néha sokat kell várni a jóvátételre. A zsidók
1948 előtt utoljára több mint 2700 éve éltek háborítatlanul földjükön. Az asszír hódítás véget vetett az egységes Izraelnek,
majd jó egy évszázaddal később a babiloniak a megmaradt országrész lakóinak jó
részét is elhurcolták. Jöttek még jobb-rosszabb időszakok, megújulások, a szabadság rövid ideig tartó pillanatai, de a Dávid
király által megalapított ország nem állt
már helyre. A hanyatlást a Templom lerombolása tette visszafordíthatatlanná.
A zsidó állam utolsó függetlenségi kísérletét i.sz. 135-ben zúzták széjjel Hadrianus
császár csapatai. A Bar Kochba-felkelést le-

verő légiók azonban csak befejezték azt,
amit a Szent Földet megszálló birodalmak
akkor már 800 éve újra és újra megkíséreltek: megszüntetni Izrael államát. A földet felperzselték, Júdea pusztává vált, zsidók százezreinek a temetőjévé. Hadrianus
nem elégedett meg a fizikai pusztítással: a
nemzeti érzés maradékát is ki akarta irtani
a zsidók lelkéből. Betiltotta a Templom újjászentelését és a Makkabeus szabadságharcot idéző Hanukka ünnepét, megtiltotta az egyiptomi kivonulásra emlékeztető
kovásztalan kenyér fogyasztását és a Tóra
nyilvános tanulmányozását is. Példáját később más zsarnokok is követték.
A rómaiak nyomában aztán több mint
egy tucat hódító váltotta egymást a Szentföldön, ám egyik sem gondolt arra, hogy
a zsidóknak állandó otthont adjon hajdani
országukban.
A szabadság pillanata 1948. május 14-én
jött el, a történelem legsötétebb évei után.
A Tel Aviv-i múzeum nagytermében Dávid
Ben Gurion, az újonnan alakult ideiglenes
kormány miniszterelnöke aláírta Izrael Függetlenségi Nyilatkozatát. A Had¬rianus által 1813 évvel korábban létrehozott Palesztina megszűnt létezni.
„Itt formálódott szellemi, vallási és politikai identitásuk. Először itt alakítottak államot, itt teremtettek nemzeti és egyetemes jelentőségű kulturális értékeket,

Az Emlékezés 1944-2004 Közhasznú i
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a múlt feltárását.
3285
Számlaszám: 10300002-20209816-0000
ma
asznú Alapít vány kuratóriu
E m l é k e z é s 19 4 4 -2 0 0 4 K ö z h

TÖ
eg
R Té Észs
N E éL g
EM
21

és itt született meg az egész világ számára a Könyvek Könyve” – szögezte le Izrael történelmi jogait a Függetlenségi Nyilatkozat, emlékeztetve arra, hogy a zsidók
a szétszóratás esztendeiben is „hűségesek maradtak” e földhöz, és „mindig arról
prédikáltak és abban reménykedtek, hogy
vissza fognak ide térni, hogy politikai szabadságukat újra elnyerjék”.
A modern Izrael azonban csak néhány
óráig ünnepelhetett. Ellenségei még születése napján el akarták törölni az új államot
a föld színéről. A zsidók tengerbe szorításának a terve sem 1948–49-ben, sem azóta
nem sikerült. Hol hősi áldozatok révén, hol
szenzációs megelőző csapásokkal mindig
sikerült megtalálni a menekülés útját – ám
a harcnak ma sincs vége. A háborúk, merényletek és rendkívüli körülmények közben mégis felépült egy új, sikeres és demokratikus ország a régmúlt romjain.
A próféta hajdani ígérete hatvan éve elkezdett beteljesedni: „Hallatszani fog még
e helyen (a mely felől ti ezt mondjátok:
pusztaság ez, emberek nélkül és barom
nélkül való), a Júda városaiban és Jeruzsálem utcáiban, a melyek elpusztíttattak, és
ember nélkül és lakó nélkül és oktalan állat nélkül vannak, örömnek szava és vígasság szava, vőlegény szava és menyasszony
szava…” (Jeremiés könyve 33,10–11.) Az első hatvan év azonban csak a kezdet volt. A
helyreállítás még folytatás után kiált. 

ttérző
Céljai megvalósításához kéri az együ
magyar polgárok anyagi támogatását.
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A példaértékű együttműködésről Havas
Andrással, Sopron Megyei Jogú Város fejlesztési ügyekért felelős alpolgármesterével
beszélgettünk.
- Mi az, ami mostanában a leginkább foglalkoztatja az ivóvízellátással, a tágabb értelemben vett vízi közműszolgáltatással és a fürdők
fejlesztésével foglalkozó szakembereket?
- A jövőt illető legnagyobb várakozás a Pannon-Fertő régióban megvalósuló határon
átnyúló vízellátás fejlesztést övezi. Ez két ország, illetve a határ két oldalán lévő három
térség együttműködése az ivóvíz „cseréjében”, ami szinte egyedülálló nemzetközi szinten is. De nagy jelentőségű a befejezéséhez
közeledő ISPA program is, ami az EU előcsatlakozási alapjainak támogatásával épülő csa-
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tornázási és szennyvíztisztítás fejlesztési beruházás. Eredményeként rendelkezésre állnak a
városban és környékén azok a szennyvízelvezetési és -tisztítási kapacitások, amelyek Sopron és a környező települések fejlődéséhez
szükségesek. Folyamatban van egy csapadékvíz-elvezetést, -kezelést szolgáló, az egész
városra kiterjedő jelentős fejlesztés előkészítése is. Ez többek között az Ikva és a Sós patakokra építendő árvíztározók megvalósítására,
valamint az Ikva patak medrének szinte teljes soproni hosszában megtörténő felújítására, fejlesztésére alapozódik. Felhívom még a
figyelmet a fürdő fejlesztések előkészítésére,
mivel mind a Csík Ferenc uszoda – Lővér fürdő együttesére, mind a Tómalom fürdőre tanulmánytervek készültek és azokra elvi építési engedélyezési eljárás folyik, vagy fejeződött
be, továbbá az idén elkészülhet a Fertő tavi
vitorlástelep tanulmányterve is. A tanulmánytervekre alapozva – megnyíló pályázati lehetőségek esetén – jelentős fürdő fejlesztések kezdődhetnek meg. Amennyiben pedig
a Nagycenk térségében befejeződéséhez közeledő próbafúrás sikeres lesz, a termál-, esetleg gyógyturizmus is hozzájárulhat a régió
fürdőkultúrájának és -szolgáltatásainak magas színvonalú fejlesztéséhez.
- Mi a lényege a Pannon-Fertő régió vízellátás fejlesztésének?
- A határon átnyúló együttműködés keretében az országhatárok figyelembe vétele nélkül valósulhat meg a térség vízellátás fejlesztése. A projekt célja: a három vízellátó rendszer

összekapcsolásával megfelelő mennyiségű és kiváló minőségű ivóvíz biztosítása a fogyasztók részére, valamint a régióban a vízellátás biztonságának további javítása. A
határok figyelmen kívül hagyásával lehetségessé válik a régió földrajzi, hidrogeológiai…
adottságainak maradéktalan figyelembe vétele, a „csak” szakmai szempontoknak megfelelő megoldások, vízátvezetések megvalósítása. Az együttműködés kiterjed a régióban
működő három vízszolgáltató, a Sopron és
Környéke Víz- és Csatornamű ZRt., valamint
az Észak-burgenlandi és a Közép-burgenlandi
vízművek által ellátott térségekre településekre. Az ausztriai és a magyarországi beruházásokat az együttműködő felek közösen készítik
elő, de a megvalósítást már önállóan végzik
és finanszírozzák. A projekt sikeres megvalósítása érdekében a felek folyamatosan egyeztetnek. Nem véletlen, hogy az osztrák partnerek a fejlesztést történelmi jelentőségűnek
tekintik, ami hatással lesz a gazdasági fejlődésére és a turizmus fellendülésére is.
- Mibe kerül mindez? Milyen forrásokból készülhet el? Milyen szakaszokból állnak majd
a „vízcsere” megvalósításának műszaki munkálatai?
- Első lépésként az együttműködő partnerek közös pályázatot nyújtottak be az Ausztria-Magyarország Európai Területi Együttműködési Program keretében. A vízkészletek
feltárására, a kutatásokra és a tervezésre, engedélyezésre – egyszóval az előkészítő munkálatokra. Összesen mintegy 5,5 millió eurós

támogatást kértünk erre a célra. A kivitelezési munkákra viszont a résztvevők már külön pályáznak. Sopron az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programjától remélheti ehhez a támogatást. Az előkészítési szakaszban 2010-ig lezajlik
többek között a hegykői vízbázis felülvizsgálata, a nyomvonalak kijelölése, a kiviteli tervek elkészítése. 2013-ig pedig megvalósulhat a határokon átvezető „vízcsere” műszaki
háttere, vagyis összekapcsolódik a Soproni Vízmű hálózata az Észak –Burgenlandival, Fertőd és Pomogy (Pamhagen), Somfalva
(Schattendorf) és Sopron, Szentmargitbánya
(St. Margrethen) és Sopronkőhida között, továbbá a Közép-Burgenlandival Kópháza és
Németkeresztúr (Deutschkreutz), valamint
Hasfalva (Haschendorf) között. Ennek a beruházásnak a teljes összeg már elérheti a 25 milliárd forintot. Eközben természetesen új vízbázisok kiépítésére, szivattyútelepek létesítésére,
szállítóvezetékek, víztárolók megépítésre is
szükség van. Amit pedig mindkét ország cserébe kap, hogy csak néhány példát említsek:
hosszú távon biztosítható a régió vízkészleteinek védelme; nyári csúcsidőszakokban képesek egymást kisegíteni a vízművek; váratlan események kevésbé okozhatnak gondot,
mert az összekapcsolt rendszer révén könynyebben kezelhetők lesznek. Egyszóval az európai normáknak megfelelő vízellátás komoly
üzembiztonságon és védelmen alapszik
majd, és új szakaszát jelentheti az osztrák-magyar határmenti együttműködésnek. 

Partnereink rendelkezésére állunk:
FE LE J T S E E L A FELESLEGES
V E Z E T É K E K E T. . .

 Internetszolgáltatás (privát és céges)
 Szerverhosting/webhosting
 Vezetékes és vezeték nélküli irodai hálózatok
kiépítése, akár több telephely között is!

Int-air.net Kft. | 9023 Győr, Tihanyi Á. út 10/A | Tel.: +36202650001 | Ügyfélszolgálat: +36202650010 | E-mail: info@int-air.net | www.int-air.net

Kutas Lászlónak – az „abszolút” soproninak – 36 munkája látható a város közterein

Sopronban megnyílt a Poppins galéria
Kutas László szobrászművész
kisplasztikáival
…az ember, akinek kútja van.
Kút – a tiszta, a hűs,
az életet adó víz mély rejteke…

Érmék: 690 Ft
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Sopron, Új utca 1-3. | Telefon: (70) 612 1334 | Nyitva tartás: hétfő-péntek 10-17 h, szombat 10-15 h, ebédidő 12-13 h
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STOCKHOLM, éSZAK EGyIK vELENCéJE A SOK KÖZüL – HISZEN EZZEL A CíMMEL AZ uTAZóK
éS AZ úTIKÖNyvEK KITüNTETTéK MÁR AMSZTERDAMOT éPPEN úGy, MINT SZENTPéTERvÁRT
– MÁR RéGEN NEM AZ A RuSZTIKuS KISvÁROS, AMINEK vALAHA TARTOTTÁK.
Szöveg: SZABó IBOLyA ANNA

Európa negyedik legnagyobb országának fővárosa mára modern metropolisszá
nőtte ki magát, annak ellenére, hogy méretei és lakóinak kétmillió körüli száma alapján
még mindig a legkisebb fővárosok közé sorolható. Stockholm olyan ország fővárosa,
amelyet leginkább kulturális sokszínűségével lehetne jellemezni: városai modernek
és kifinomultak, északabbra azonban a természet érintetlensége, a nomád lappok és
az északi sark közelsége teremt sajátos hangulatot. A város maga is sokszínű, amit nem
utolsósorban a bevándorlók nagy száma
okoz: lakóinak mint egy 15 százaléka nem
svéd származású. A legnagyobb kisebbséget a finnek alkotják, de kiterjed iraki, iráni, török és szomáliai közösség is él itt. Bár
a nyelvújítók által Istókhalmára magyarosított város alapításához számos legenda kötődik, annyi bizonyosnak látszik, hogy létrejötte szorosan kapcsolódik a vízi utak fölötti

ellenőrzés kézben tartására irányuló törekvéshez. Mindenestre a 13. században már
város állt a Gamla Stan néven ismert sziget
körül, amely ma a város szívét alkotja.
Bár a svédekről sokaknak a csúcstechnológia, az Európában elsőként kiépült, biztonságos mobilhálózat és Ericsson telefonok, és a Saab és a Grippen vadászrepülők
jutnak eszébe, a város gazdag történelmi múlttal bír. A második világháború alatti
semlegességnek köszönhetően a történelmi örökség megmenekült a pusztulástól, és
különösen az óvárost alkotó Gamla Stan negyedben épen maradt épültek néhol mesebeli atmoszférát teremtenek. Az úgynevezett Öregváros legnagyobb szigetén, a
Stadsholmenen egésze a 13. századig viszszautazhatunk az időben. Itt áll a királyi palota, amely már Svédország 17-18.századi
nagyhatalmi státusára emlékeztet. Bár a királyi család valójában már 1982 óta nem la-

Teg
u RéI szs
S Z T éI KgA
24

kik az 1697-ben leégett palota helyén épült,
római stílusú új palotában, az gyakran használják ünnepélyes események színhelyéül, mint például a Nobel-díj átadásával kapcsolatos rendezvényekkor, és itt szállásolják
el az arra méltó külföldi vendégeket is. Szintén itt kaptak helyet a királyi pár munkahelyéül szolgáló irodák. Európa egyik legnagyobb, épségben fennmaradt királyi
palotáját mindenképpen érdemes bebarangolni a királyi dinasztiák és műkincsek után érdeklődőknek. A 608 szobában
számtalan érdekesség vár, többek között a
trónteremben Krisztina királynő felbecsülhetetlen értékű ezüst trónja. 1975-ig egyébként ebben a helyiségben tartották a svéd
parlament ülésszakainak ünnepélyes megnyitóját is, a királyi testőrség díszőrség felvonulásával egybekötve.
Kilépve az Öregvárosból, érdemes elmenni a Vasa Múzeumba, ahol a 17. szá-
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RESZKESSETEK

MARHÁK!
Nagy bélszín zabálás
hamarosan a Schmauserben!
Magyarországon először!
Steakevő verseny!
Egy óra alatt, egy kilós bélszínt
ki tud a leggyorsabban megenni?
Gyere el, nézd meg, vagy ha elég bátor
vagy és nagyevő, nevezz be! részletekért fordulj kollégáinkhoz, vagy hívd
a következő telefonszámok egyikét:
06-20/2693-663, 99/311-432.

zadi és modern technika sajátos keveredésének lehetünk tanúi egyetlen tárgyon,
a Vasa királyi csatahajón keresztül. A hajó ugyanis 1628-ban első, mindössze 1300
méteresre sikerült útján felborult és elsülylyedt a stockholmi kikötőben. Akkor csak a
hajóágyukat mentették meg, így a 17. századi hajóépítészet remekét csak a 20. században emelték ki és konzerválták több
mint másfél évtizednyi munkával. A haditengerészet egykori büszkeségének újraalkotásához azonban egy kirakójátékhoz
szükséges türelem és modern technika is szükségeltetett, hiszen akármennyire is konzerválta a kikötő enyhén sós vize,
az évszázadok jelentős pusztítást végeztek rajta. A múzeum a hajó mellett ennek az aprólékos munkának is emléket állít. A hagyományos múzeumokat kevésbé
kedvelők az szabadtéri látványosságok közül választhatnak. Érdemes ellátogatni pél-

dául a Skansenbe, a világ első szabadtéri múzeumába, amely magyar nyelven is
ismert kifejezésnek megfelelően Svédország különböző területeiről összegyűjtött
épületeken ad képet a hagyományos népi életről és számos mesterségről. A legnépszerűbbek közé tartoznak az üvegfúvók és a nyomdászok, a városi faházakban.
A Skansen állatkertjével és akváriumával,
híven képviseli Skandinávia növény-és állatvilágát. A kedvencek közé tartoznak például a jávorszarvasok és barnamedvék-ez
utóbbiak bocsaik születésekor, tavasszal
számos látogatót vonzanak, különösen
gyerekeket.
Stockholm a Balti-tenger a Mälarentótól elválasztó 14 szigeten fekszik, és bár a legtöbbek képzeletében havasjeges északi
városként él, a nyár itt is igen kellemes tud
lenni, ideális a turista számára-az északi területek különlegességével, a fehér éjsza-
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kákkal-, errefelé ugyanis június közepétől
július közepéig éjszakánként gyakorlatilag nem sötétedik be. Ezt persze jól ellensúlyozzák a téli hónapok, amikor már délután kijut a svédeknek a sötétségből. A téli
hónapok depresszióját azonban kiválóan enyhítik a téli sportok-a svédek ilyenkor
előveszik a szánkót, a korcsolyát, a sílécet
amelyek némelyike akár komoly közlekedési eszközként is használható. Nem ritkák ilyentájt a szigetek közötti korcsolya
maratonok sem.
A nyári hónapok szintén tartogatnak kellemes meglepetéseket a turista számára,
hiszen a szigeteken fekvő város vize olyan
tiszta, hogy jó időben akár városon belül is

lehet fürödni vagy horgászni. A vizet távolabbról szeretők hajós városnézésen ismerkedhetnek a várossal, vagy a városképhez
szorosan hozzátartozó kompra szállva utazhatnak a szigetek között.
Aki önálló felfedezőútra vágyik, maga is
bérelhet motorcsónakot, vizibiciklit vagy
kenut. A kompokon gyakran szolgálnak fel
meleg ételeket is, ami kiváló alkalmat teremt
arra, hogy utazás közben megismerkedhessünk a hagyományos svéd fogásokkal-ez
természetesen sok-sok halat, rákot, kaviárt
jelent, valamint olyan specialitásokat, mint
a vadlúd vagy a szarvashús, de ne feledkezzünk meg a gazdag északi „bogyóvilágról”,
például az áfonyáról és a törpemálnáról se.

Svédországban akár olyan
különlegességeket is megkóstolhatunk, mint a fekete
áfonyából főzött sör vagy a
vaníliafagyival, tejszínhabbal felszolgált csipkebogyóleves. Éhen szomjan
maradni a Stockholmi
turista sem fog, hiszen
ma már nyáron a délinél jóval enyhébb éghajlatú városban is mediterrán
sűrűséggel
követik egymást az utcai kávézók és éttermek. 

» gépjárművek » gépek » berendezések
Sopron, Ógabona tér 44–46.
telefon: 99.505.906 | fax: 99.505.907
e.mail: info@determin.hu

finanszírozása tartósbérleti és hitel konstrukciókkal

szépségszalon

 kozmetika
újdonság long time liner
permanent make up
akár orvosi
érzéstelenítéssel is
 fodrászat
 pedikür, manikür, műköröm
Sopron, Várkerület 48.
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fogászat-implantológia
 ultrahangos fogfehérítés

esztétikai bőrgyógyászat

újdonság
 alakformálás
 ellulit csökkentés
 látványos eredmény!

 IPL arcfiatalítás
 lézeres végleges szőrtelenítés
 Botox injekció
 ráncfeltöltés
 Regen kezelés újdonság
 Mesotherápia

diszkrét környezet | világszínvonalú gépek | orvosi kontroll felügyelet | több mint 6 éves tapasztalat | több mint ezer elégedett ügyfél
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