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A közelmúltban többször is olvashattuk, hogy Ma-

gyarország kiemelt szerepet kaphat az Ázsia és Eu-

rópa közötti kereskedelemben; ha úgy, tetszik lo-

gisztikai szempontból megkerülhetetlenek leszünk 

az elkövetkezendő tíz évben. Meglepő tény, hogy 

közép-európai viszonylatban hazánk a hongkongi 

export felét fogadja, s innen kerül tovább a közép-

keleti régiókba a hatalmas árumennyiség. A hong-

kongi gazdaságfejlesztési miniszter kelet-európai 

áruelosztó központként Magyarországot említet-

te nemrég. Mindez csak akkor elképzelhető, ha az 

infrastrukturális fejlesztések megfelelő ütemben 

haladnak.

Megkerülhetetlenek
leszünk?
Logisztikai kihívások

Sopron, Csepel u. 1.
Telefon: (99) 320 778

www.kt-autoservice.hu

Autójavítás
Alkatrészek minden típushoz

Egyed Géza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
szakállamtitkára a hongkongi delegáció ittjártakor kiemel-
te, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv részét képező 
Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) olyan fajsúlyos ele-
meket tartalmaz, melyek hosszú távon a logisztikai infrast-
ruktúra-hálózat fejlesztését célozzák. Ez szép és jó, ám sok 
minden múlik a gyorsaságon és a hatékonyságon, mivel 
szomszédaink sem ülnek tétlenül, de erről később.

Mit és miből?

A közlekedés fejlesztésénél négy prioritást határoztak meg, 
melyek közül az első és logisztikai szempontból legfon-
tosabb az ország és a régióközpontok nemzetközi elér-
hetőségének javítása. Elsődleges cél a transzeurópai köz-
lekedési hálózat fejlesztése, illetve a hazai gyorsforgalmi 
utak továbbépítése. Ez utóbbi a közúti szállítmányozás 
alapfeltétele, tudniillik gyorsforgalmi útjaink még az or-
szághatárokat sem érik el, így a kelet–nyugati közlekedési 
folyosók fejlesztése ezen utak továbbépítése nélkül elkép-
zelhetetlen. A nemzetközi elérhetőség javítása önmagában 

a közúti fejlesztésekkel nem való-
sítható meg. A vasúthálózat fej-
lesztése, a Duna és a Tisza hajóz-
hatóságának javítása, valamint a 
regionális légikikötők kapacitásbő-
vítése elkerülhetetlen.

Jogos a kérdés, mindezt miből? 
Az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv operatív programjai közül a – 
már a kormány által is elfogadott 

– KÖZOP forrásaiból lehet majd a 
legtöbb fejlesztést megvalósítani. 
Logisztikai beruházásokra több 
mint 800 milliárd forint jut, s ez 
még csak a jéghegy csúcsa. Közle-
kedési infrastruktúra-fejlesztésre 
2500 milliárd forintot költhetünk 
el 2013-ig.

Megvannak az adottságaink

A KÖZOP több helyen is említi, hogy Magyarország gaz-
daságföldrajzi fekvése kedvező, több Kelet- és Nyugat-Eu-
rópát összekötő közlekedési folyosó garantálhatja a gaz-
dasági versenyképesség növelését, ám a korábban már 
pár szóval említett minőségi hiányosságok akadályozzák 
a megfelelő átjárhatóságot, illetve a közlekedési módok 
közötti dinamikus váltást. Példaként említik, hogy Bul-
gária EU-25-tel folytatott import-export kereskedelme az 
elmúlt években több mint duplájára, Romániáé pedig há-
romszorosára emelkedett, ami – uniós csatlakozásukkal – 
hazánk vasút- és közúthálózatát jelentősen terhelni fogja 
a jövőben. Bár a program jelentős kihívásnak, illetve nagy 
lehetőségnek értékeli mindezt, mégis aggodalommal te-
kintünk a jövőbe, tudatában annak, hogy gyorsforgalmi 
útjaink kiépítetlensége, a mellékutak tragikus állapota és 
a kombinált áruszállítás korlátozottsága komoly gátak, 
melyeket meg kell szüntetni. Mindezek mellett szükség 
van a hazai logisztikai szolgáltatások bővítésére is, mivel 
az országon áthaladó árut csak így lehet megállítani és 
kezelni; s a cél végső soron ez lenne.

Földön, vízen, levegőben

A közúthálózat hazánkban a végletekig le van terhelve. 
A hirtelen forgalomnövekedéssel egyetlen kormányzat 
sem tudott lépést tartani, így elmaradt a megfelelő szá-
mú elkerülőutak megépítése. A főutak hosszának közel 
30 százaléka lakott területen halad át, ami nem csak las-
sítja az áruszállítást, de környezeti problémákat is okoz. 
2004-re a nyomvályús utak aránya elérte a teljes közút-
hálózat több mint 6,5 százalékát, és mára tovább nőtt ez 
az arány. A nem megfelelő minőségű útburkolatok mi-
att sebességkorlátozással sújtott szakaszok aránya 2005 

végére a teljes hálózat közel 10 százalékát tette ki, ami a 
gazdasági versenyképesség növelését és a logisztikai fej-
lesztéseket megtorpanásra kényszeríti. További hátrányt 
jelent a közúthálózat főváros-központúsága, vagyis az a 
sugaras szerkezet, mely egyértelműen lassítja a kelet–
nyugati, illetve az észak–déli áruforgalmat is. Ez a néhány 
példa még akkor is tetemes hátrányt képez, ha Magyaror-
szág erősségei között említjük a tényt, miszerint itt van 
az unió legkeletibb autópálya-végpontja.

Míg a Közlekedés Operatív Program SWOT-elemzésében 
(erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) a lehetsé-
ges veszélyek között említik a vasút folytatódó térvesztését, 
addig az illetékes tárca a „gazdaságtalan” mellékvonalak 
bezárásán dolgozik lázasan, ami a regionális elérhetőséget 
nagyban befolyásolja. A civil vasúti szakemberek – ahogy 
erről már a Koktél is beszámolt – másképp látják a vasút 
helyzetét, mind a személyszállítás, mind az ipar- és ke-
reskedelem tekintetében. A megoldás nem feltétlenül az, 
hogy bezárjuk ezeket a gazdaságtalannak ítélt szakaszo-
kat, inkább tegyük gazdaságossá; ügyes átszervezések-
kel, struktúraváltással, műszaki-minőségi fejlesztésekkel. 
Sajnálatos, hogy a kombinált áruszállítás tekintetében 
2004-től erősen visszaesett a vasút kihasználtsága. Míg 
2003-ban a vasúton továbbított kamionok száma több 
mint 100 ezer volt, 2005-re már csak 64 ezer. Ez többek 

Kínálunk Sopronban,
Schönherr-malom utcában

28–76 m2-ig új építésu lakásokat,
2007. decemberi beköltözéssel.

Eladási ár: 265.000 Ft/m2. 

Sopron, II. Rákóczi F. u. 33.
Telefon/fax: (99) 342 672

Mobil: (30) 9373 018 

Sopron, Ógabona tér 44–46.

Tel./fax: (99) 342-672
www.westcity.hu
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amelyek a mi vállalkozásunk számá-
ra is érdekesek lehetnek.

Németh Lajos, a vitnyédi Pannónia 
Üzletház tulajdonosa már évek óta a 
CIB Bank soproni fiókjának ügyfele.

–Tizenötödik éve üzemeltetek sikere-
sen egy ma már 2000 nm-es kertésze-
ti, barkács- és mezőgazdasági profilú 
áruházat, ám egy néhány évvel ezelőt-
ti bővítéskor bizony nem kis bajba ke-
rültem – mesélte Németh Lajos. – A 
Széchenyi-terv keretén belül remélt 
pénzünket nem folyósították, sürgő-
sen hitel után kellett néznem. Össze-
sen huszonhat különböző bankot és 
brókercéget kerestem fel, és az ala-
pos kutatás után kiderült: a legjobb 
ajánlatot a CIB Banktól kaptam, így 
kedvező kamattal és fedezeti feltéte-
lekkel jutottam hitelhez. Azóta tart 
az együttműködésünk. Az egyik leg-
kedvezőbb lehetőség a vállalkozá-
som napi működéséhez, a megfele-
lő árumozgás biztosításához a CIB-es 
folyószámlahitel. 

A vitnyédi vállalkozóhoz hasonlóan 
sok kisebb és nagyobb vállalkozás 
köszönheti sikeres fejlődését a CIB 
Bank rugalmas hozzáállásának, egye-
di ajánlatainak. n

–Mintegy száz kis- és középvállalat ve-
zetője, tulajdonosa fogadta el meghí-
vásunkat – említette Hruby József, a 
CIB Bank soproni fiókjának igazgató-
ja. – A vendégeket gazdasági szakem-
berek aktuális gazdasági kérdésekről, 
így egyebek mellett a hatékony forgó-
eszköz-finanszírozásról és az EU-s pá-
lyázati lehetőségekről tájékoztatták, 
illetve egyéni konzultációs lehetősé-
gekre is alkalom nyílt.

A szakmai találkozóról számos új és 
hasznos információval gazdagodva 
távozott Berényi Károly, a QB Sopron 
Bt. egyik tulajdonosa. A cég a sopro-
ni Híd utcában csapágyszaküzletet 
üzemeltet, csapágyakat, ékszíjakat, 
szimeringeket és egyéb kiegészítőket 
értékesít, kapcsolódó szolgáltatáso-
kat végez. Berényi Károly a CIB Bank 
hozzáállását dicsérte:

–Cégünk a kisvállalkozások közé tar-
tozik, a soproni fiók mégis „számolt 
velünk”, amikor meghívtak a szak-
mai találkozóra. Hosszú távú együtt-
működést tervezünk a CIB-bel, mert 
rugalmasak, ráadásul személyre sza-
bott ajánlatot nyújtanak minden eset-
ben. A mostani találkozón az EU-s 
pályázatokkal kapcsolatos előadás 
keltette fel leginkább a figyelmemet, 
több olyan lehetőségről is hallottam, 

között az uniós csatlakozás utáni nemzetközi közúti áru-
fuvarozás liberalizációjának tudható be. A közutak terhe-
lési határértékének növelése csak rövid távú megoldás, 
mivel az így tovább romló útburkolatok ellehetetlenítik 
az árufuvarozást, tehát a későbbiekben felértékelődhet 
a vasút szerepe.

A vízi közlekedés és áruszállítás fejlesztésének alapvetése, 
hogy az európai nemzetközi hajózásban szabványos 2,5 
méter merülésű, 1600 tonna hordképességű hajók aka-
dálymentesen közlekedhessenek a Duna magyarországi 
szakaszán. Ez egyelőre nem megoldott. A KÖZOP jelen-
tése szerint a hajók jelenleg vízjárástól függően az év fe-
lében vagy kétharmadában csak merülési korlátozással 
közlekedhetnek a Duna magyar, illetve magyar–szlovák 
szakaszán. A fejlesztési tervben már számolnak a Duna 
akadálymentes hajózhatóvá tételével, s a szükséges ha-
tástanulmány az ígéretek szerint ez év végére el is készül. 
A fejlesztést a magyar–szlovák közös dunai szakaszon a 
két ország közvetlen együttműködésével valósítanák meg. 
Mivel a Duna akadálymentesítése egyelőre ismeretlen 
környezetei hatásokat válthat ki, a programban a kisebb 
kockázattal járó alternatívák mérlegelését is szorgalmaz-
zák a szakemberek.

A légi áruszállítás 1998 és 2005 között jóformán meg-
duplázódott a ferihegyi nemzetközi repülőtéren. Míg 

korábban 30 ezer tonnányi áru volt légi forgalomban, 
addig mára 60 ezer tonna fölé emelkedett ez a szám. A 
magyarországi logisztikai központok közlekedési inf-
rastruktúrájának fejlesztéséhez természetszerűleg hoz-
zátartozik a vidéki repülőterek kérdése is. Ezekről nagy 
általánosságban elmondható, hogy közúti kapcsolata-
ik gyérek, áruszállítási szempontból nem megfelelőek. 
A regionális repülőterekhez vezető utak, illetve iparvá-
gányok kialakítása részben a közcélú, részben a célzott 
befektetői kör által használt fejlesztésekhez sorolandók, 
így egy részük állami támogatással, a többi pedig piaci 
alapon valósulhat meg.

Jó lesz sietni

Szállítmányozási, kereskedelmi és logisztikai oldalról 
nézve valóban létszükséglet, hogy ezek a fejlesztések 
már 2010 környékén elkezdődhessenek, ugyanis – az 
írás elején is említett – szomszédaink sem tétlenked-
nek. A Menedzsment Fórum májusi tudósításában arról 
számolt be, hogy legnagyobb logisztikai vetélytársunk, 
Szlovákia az ukrán széles nyomtávú vasútvonal Pozso-
nyig történő megépítését és egy vasúti átrakó elkészíté-
sét tervezi, s ezzel a trimodális (vasút-közút-légi út) áru-
szállítás tökéletes modelljét valósítaná meg. Konklúzió: 
jó lesz sietni. 

� n Vass Gergely

Középpontban
az ügyfelek érdeke!

CIB Bank Zrt.

9400 Sopron, Várkerület 73. (Korona üzletház)

Telefon: (99) 505 720

Fax: (99) 505 739

Nyitva tartás:

 hétfő, kedd, csütörtök: 8:30–16:00h

 szerda: 8:30–17:00h

 péntek: 8:30–14:30h

www.cib.hu

A CIB Bank Zrt. Soproni Fiókja hetedik esztendeje várja ügyfeleit 

a Várkerület 73. alatt. A teljes körű banki szolgáltatást nyújtó fiók 

rugalmasságának, személyre szabott konstrukcióinak, kimagasló 

technikai feltételeinek, magas szaktudású munkatársainak és egy 

univerzális nagybank nyújtotta biztonságos hátterének köszönhe-

tően egyre több lakossági és vállalkozói ügyféllel rendelkezik. Nem-

régiben a Hotel Fagusban rendeztek kis- és középvállalati szakmai 

találkozót.



Gazda sáG
6

Gazda sáG
7

építettünk. Én egy nagyon gyakorla-
tias és pragmatikus ember vagyok. 
Amikor megválasztottak a város élére, 
akkor nem ideológiákkal, vallásokkal 
foglalkoztam, hanem jártam Jeruzsá-
lem utcáit, és az emberek problémá-
it, nehézségeit, igényeit néztem. Amit 
ők akartak, amire vágytak, azt én ha 
megtehettem, akkor megtettem. Ha 
a város lakói örültek és boldogok vol-
tak, akkor én is boldog voltam. Ha 
sírtak, velük sírtam én is. Eltökélt vol-
tam abban, hogy Jeruzsálemben ne 
csak földrajzilag, esztétikailag, köz-
igazgatásilag, hanem társadalmilag is 
egységet teremtsek. Már amennyire 
egy ilyen városban egyáltalán egysé-
get lehet teremteni. Ez majdhogynem 
a lehetetlennel volt egyenlő. Felismer-
tem az arabok szükségeit a zsidó fővá-
roson belül, de hasonlóan tiszteletben 
tartottam az ultraortodox közösségek 
vallási értékeit is. Ugyanakkor min-
dig ellene álltam annak, hogy ezek 
a vallási akaratok érvényesüljenek a 
város vezetésében. Megalapítottam és 
vezettem az Izrael Múzeumot, mert 

kevés a csapadék, óriási a hőség, és 
minden csupa kő, ehhez a munkához 
a pénzen és a fizikai erőn kívül nagy 
hit is kellett. De ha mostanában sétál 
a városban, már láthatja a munkánk 
eredményét. Minden centiméternyi 
zöld terület alá, minden fa tövéhez el-
juttattuk a vizet egy különleges és ta-
karékos technológiával. Ma már ez a 
rendszer is tökéletesen működik a vá-
rosban, sőt egész Izraelben. Minden 
módon megpróbáltam vigyázni a vá-
ros szépségére, harmóniájára, egysé-
gére. Törvényt hoztunk arról, hogy a 
városban csak ebből a gyönyörű fehér 
kőből lehessen építkezni. Ha csak egy 
négyzetméternyi más színes anyagból 
épített valaki, azonnal lebontattam. 
Azt sem engedtem meg, hogy ezeket 
a köveket elvigyék Izraelből. Ezek a fe-
hér kőből pompázó házak Jeruzsálem 
egyik szimbólumává váltak.

Minden vágyam az volt, hogy Jeruzsá-
lem szép legyen és egységes. Kórháza-
kat, iskolákat, sportcsarnokokat, szín-
házakat, múzeumokat, állatkerteket 

és akkor már nem ügyeltem a vallá-
sos dolgokra. A hitemet a hatmillió 
ember legyilkolása után végleg el-
vesztettem. Tudja, itt Izraelben ve-
lem együtt sokan mondják: „Az én 
kipámat Auschwitzban elfújta a szél.” 
Ugye érti a mondatot?

– Igen, értem. Az Ön intézkedései, 
rendeletei alapján nyerte el Jeruzsá-
lem a ma is ismert, csodálatos ké-
pét, formáját. Hogyan, milyen szem-
pontok alapján kezdte el szinte a 
semmiből ezt a hatalmas munkát?

– Óriási fejlődés ment végbe ez alatt 
az időszak alatt, rengeteg új ember 
érkezett, de csend volt a városban. 
Mielőtt megválasztottak polgármes-
ternek, nem voltak fák, nem voltak 
növények, virágok; semmi, de semmi 
zöld nem volt egész Jeruzsálemben. 
Úgy nézett ki a város, mint egy ko-
pár, dimbes-dombos sivatag. Az első 
intézkedéseim egyike az volt, hogy 
ahová csak lehetett, fákat, pálmákat 
ültettem, több száz parkot, ligetet te-
lepítettünk. Egy olyan vidéken, ahol 

újságírói egyszerűen csak úgy em-
legetik Önt: „egy élő Nyugati Fal”. 
Önnél többet aligha tud valaki Jeru-
zsálemről. Miben áll e város külön-
legessége, egyedisége, és szerte a vi-
lágon miért szeretik ennyire?

– Jeruzsálem nem nagy város, de nincs 
még egy város a világon, amelynek 
ilyen nagy jelentősége lenne. Hétszáz-
szor említi az Ószövetség Jeruzsálem 
városát. Jeruzsálem valóban Isten vá-
rosa. Ezt a múltra, de a jövőre is ér-
tem. Ez a város volt a zsidók vágyako-
zásának központja, és ez benne van 
valahogy az emberek szívében. Jeru-
zsálem nem hagyja közömbösen az 
embereket, vagy érte, vagy ellene van-
nak. Vagy érte, vagy ellene tesznek. 
Sokat fogunk még hallani róla.

– Ön hívő ember?
– Nem volt nagyon vallásos a csalá-
dunk, de a szombatot mindig meg-
tartottuk, gyertyát gyújtottunk, és el-
mentünk a zsinagógába. De tizenegy 
éves koromtól kezdve inkább a cionis-
ta mozgalom kötötte le a figyelmemet, 

„Azokban az 

években tu-

lajdon képpen 

négyen irányí-

tottuk az orszá-

got: Ben Gurion, Simon Peresz, 

Dajan és én. Minden fontos, az 

országot érintő megbeszélésen 

ott voltam. Dajan és Peresz főleg 

a hadüggyel és a külüggyel vol-

tak megbízva, én pedig a belső 

fejlesztéssel, építkezésekkel, és 

főleg – már akkor is – Jeruzsá-

lemmel.”

– Kollek úr, Ön Magyarországon szü-
letett 1911-ben, Nagyvázsonyban. 
Huszonnyolc éven keresztül volt Je-
ruzsálem polgármestere. Neve Izra-
elben, sőt mára már az egész világon 
fogalommá vált. Amerika vezető 

Teddy Kollek
 1911–2007

Megtanultamúgyélniésdolgozni,hogyne
azénegyéni,individuálisszemélyiségem

kiteljesítéselegyenazelsőszempont.”

Együtt sírtam, együtt nevettem Jeruzsálemmel

Tihanyi Péter

Berecz András 
Július 13 (péntek) 18 óra, Belépő 600 Ft

Hobo Blues Band
Július 15. (vasárnap) 20 óra, Belépő 1.500 Ft

Kaláka Együttes 
Július 16. (hétfő) 20 óra, Belépő 1.500 Ft

Sebestyén Márta
Július 17. (kedd) 20 óra, Belépő 1.500 Ft

Dinnyés József
Július 19. (csütörtök) 19 óra, Belépő 600 Ft

Levente Péter
Július 20. (péntek) 19 óra, Belépő 600 Ft
gyermekeknek ingyenes

Jazz Steps 
Július 21. (szombat) 20 óra, Belépő 1.500 Ft

Ghymes
Július 22. (vasárnap) 20 óra, Belépő 2.400 Ft

Részletes program és információ: www.hegyko.hu

Kiemelt programok:

Sopron, Mikes K. u. 3. | Telefon: (99) 505 299

Nyitva tartás: hétfő–péntek 10–17 óráig
szombaton 9–12 óráig

MATRACHÁZ
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zárták. Azonnal hozzákezdtem a 
kiszabadításukhoz. Sikerült belépé-
si engedélyt szereznem számukra 
Angliába azzal a feltétellel, hogy egy 
angliai faluban letelepszenek és a me-
zőgazdaságban dolgoznak. Hiány-
zott az angol falvakban a munkaerő. 
Igen ám, de a németektől nem volt 
engedélyem, hogy a koncentrációs 
táborból kihozzam őket. Tehát már 
volt hova vinnem ezt a háromezer fi-
atalt, de még nem voltak szabadok. 
Egy palesztin útlevéllel a kezemben 
megpróbáltam kideríteni, hogy kihez 
kell egyáltalán fordulnom. Nagy ne-
hezen megtaláltam az „emberemet” 
Bécsben, egy Rothschild-palotában. 
Ismerősen mozogtam ilyen helye-
ken is, mivel édesapám igazgató volt 
a Rothschild Banknál. Egy fess, akkor 
még ismeretlen SS-tiszt ült az asztal 
végén. Csak később vált hírhedtté. Ő 
volt az egyetlen ember, aki ezt az en-
gedélyt kiadhatta. Akkor csak arra 
volt lehetőségem, hogy egy találkozót 
kérjek tőle, amit ő meg is adott. Én 
tökéletesen beszéltem a németet, ő 
nagyon keveset szólt, hosszan és ala-
posan méregetett. Egyszer csak kezé-
be vette a tollat, és aláírta a kiadatási 
engedélyt. Az volt az érzésem, hogy 
nem tudta, mit ír alá, mintha egy pil-
lanatra rövidzárlat következett vol-
na be nála. De ha így volt, ez biztos 
nem volt véletlen. Mind a háromezer 
embert ki tudtam hozni a halálból. A 
háború után egy részük idejött Izra-
elbe, a másik részük Angliában ma-
radt, a többiek pedig szétszóródtak a 
világon. Tudja, van még egy pár ilyen 
történetem.

- Engedje meg, hogy egy kérdést bú-
csúzóul még feltegyek. 

– Parancsoljon.

– Van-e valami üzenete a világnak?
– Igen, van. Jeruzsálem Izrael fővá-
rosa, és az is marad mindörökké. n 

– Az elmúlt években, évtizedekben 
a világ vezető politikusai, művészei, 
akik megfordultak Jeruzsálemben, 
szinte kivétel nélkül tiszteletüket 
tették Önnél is. Ki volt az, vagy kik 
voltak azok, akikkel barátságba 
került?

– A legjobb barátom mindvégig Ben 
Gurion volt és maradt a haláláig. Mi-
után otthagyta a politikai pályát, visz-
szament egy kibucba kétkezi mun-
kásnak. Nagyszerű ember, nagyszerű 
vezető és nagyszerű barát volt. Vagy 
nálam, vagy nála éjszakákon át, haj-
nalokig beszélgettünk, mindig ter-

veket szőttünk. Ehhez a szűk baráti 
körhöz tartozott még Chagall is. Őt 
is szerettük, nagy művésznek tar-
tottuk. Sok olyan munkára sikerült 
rábeszélnem őt, amelyek jelenleg is 
láthatók Jeruzsálemben, és a város 
sokszínűségét, fényét, szépségét eme-
lik. Állandóan rajzolt, festett, akkor 
is, ha velünk volt. Ben Gurion és Cha-
gall sokat vitatkoztak azon, hogy mi-
ért repülnek a festményein az embe-
rek, a tárgyak a levegőben, és miért 
van minden fordítva. Chagall ilyen 
kérdésekre nem volt hajlandó ma-
gyarázatot adni. Mindig azt mond-
ta: „Csak. Egy festményt nem lehet 
megmagyarázni. Azt vagy érzi az em-
ber, vagy nem. Úgy látszik, te nem 

érzed.” Marlene Dietrich személyét 
is tiszteltem. Törékeny asszony létére 
hatalmas erő áradt belőle. Bátor kiál-
lása miatt sok embert mentett meg. 
Szerette Jeruzsálemet. Többször meg-
hívtam őt és kíséretét a lakásomba, 
ebédre.

– Az államalapítás napja – 1948. má-
jus 10. – mit jelentett Önnek?

– Ezt nem kell maguknak magyaráz-
nom, hiszen Herzl Tivadar Magyaror-
szágon született, magyar ember volt. 
Ez volt az a nap, amikor is az összes 
addigi várakozásaim beteljesültek.

– Ahogy így az életéről beszél, az az 
érzésem – függetlenül attól, hogy 
Ön hívő vagy nem –, mintha Ön egy 
küldött lenne. Mintha az lenne az 
életének a célja, a küldetése, hogy 
Izraelt, Jeruzsálemet, a zsidó népet 
szeresse, óvja, segítse. 

– Ez... elképzelhető. Néha én is így 
érzem. Elmondok egy történetet. 
A kristályéjszaka után rövid ideig 
Ausztriában dolgoztam az ifjúsági 
cionista mozgalomban. Háromezer 
fiatal dolgozott ott egy úgynevezett 
mezőgazdasági előkészítő telepen. 
Földművelést tanultak, hogy majd Iz-
raelben dolgozzanak. Egyszer csak, 
egyik napról a másikra ezt a három-
ezer fiatalt koncentrációs táborba 

Az interjú néhány évvel Teddy Kollek halála előtt 
készült Jeruzsálemben.

SimonPeresz BenGurion

– Ben Gurionnal is egy kibucban ismer-
kedtem meg. Ő is egy „kibucnyik” volt. 
Szerette nézni, ahogy dolgozom, jó ha-
lásznak tartott.  Különben én jó szolga 
módjára mindig azt a munkát csinál-
tam, amivel megbíztak. Soha nem kér-
tem, soha nem választottam magam-
nak munkát. Mindig megkért valaki, 
hogy dolgozzak mellette, vagy dolgoz-
zak vele együtt, vagy végezzem el ezt 
vagy azt a munkát, vagy töltsem be ezt 
vagy azt a pozíciót. Nekem nem az volt 
a feladatom, hogy kérdezzek, hanem 
az, hogy a rám bízott munkát maximá-
lisan elvégezzem. Ben Gurion hívására 
tértem vissza 1952-ben Washington-
ból, hogy az ő miniszterelnöki irodájá-
nak vezetője legyek. Egyedül a kibucot, 
a halászatot sajnáltam otthagyni. Nem 
szívesen cseréltem föl politikai karri-
errel. De úgy gondoltam, hogy egy in-
duló országban az embernek azt kell 
csinálnia, amit a miniszterelnöke kér 
tőle. Egészen 1964-ig szolgáltam őt 
ebben a minőségben. Azt kell, hogy 
mondjam, ezekben az években tulaj-
donképpen négyen irányítottuk az 
országot: Ben Gurion, Simon Peresz, 
Dajan és én. Minden fontos, az orszá-
got érintő megbeszélésen ott voltam. 
Dajan és Peresz főleg a hadüggyel és a 
külüggyel voltak megbízva, én pedig 
a belső fejlesztéssel, építkezésekkel, és 
főleg – már akkor is – Jeruzsálemmel. 
Ahogy mondtam beszélgetésünk ele-
jén, rengeteget sétáltam a városban, és 
eközben megismertem azt, mit akar a 
lakosság. Azóta is egyik legnagyobb él-
ményem, és nagy ajándéka az életnek, 
amikor Jeruzsálem utcáin sétálhatok. 
Az egészségügy nagyon elmaradott 
volt, akkor építtettem egy nagy kór-
házat az arabok számára. Mivel láttam, 
hogy nemigen olvasnak, összehoztam 
egy csomó pénzt adományokból, és 
építtettem egy hatalmas könyvtárat 
nekik. Nem értettem egyet azzal sem, 
hogy Jeruzsálemben magas házakat 
építsenek, mert ez is a város szépségé-
nek a rovására ment volna, megbon-
totta volna az egységet. Ezt a rende-
letemet is sikerült elfogadtatnom az 
emberekkel. 

kenyerüket keresték, és két kezük 
erejével építették az országot. Ezek a 
kibucok aztán később sok politikust, 
hadvezért, híres pilótákat, sőt még 
művészeket is adtak az országnak.

– Mire tanította Önöket a kibucélet, 
miről szólt ez az életforma?

– Megtanultam – megtanultuk – egy 
életre, hogyan lehet úgy élni, hogy 
állandóan készenlétben álljunk arra, 
hogy a közösséget szolgáljuk. Ez egy 
készség arra, hogy az egyik ember 
kiszolgálja a másikat, hogy az embe-
rek kiszolgálják a közösséget. Kérem, 
most ne a szolgaságra gondoljon, az 
egészen más. Megtanultam úgy élni 
és dolgozni, hogy ne az én egyéni, 

individuális sze-
mélyiségem ki-
teljesítése legyen 
az első szempont. 
A kibucban ta-
nultak alapján 
voltam képes 
arra, hogy hazá-
mat és Jeruzsá-
lemet úgy szol-
gáljam, ahogy 
szolgáltam. 

– Hogyan lett 
Ben Gurion leg-
közvetlenebb 
munkatársa?

úgy éreztem, hogy ez alapvető fon-
tosságú lesz Jeruzsálem – mint Izrael 
fővárosa – politikai presztízséhez. Az-
tán elkezdtünk utakat, úthálózatokat 
építeni, amelyek átszelték a hegyeket, 
sivatagokat, völgyeket. Mára már Iz-
rael a világ egyik legjobb úthálózatá-
val rendelkezik. 

– Önt etnikai, vallási hovatartozás-
tól függetlenül az arabok, zsidók, 
az ortodoxok, tehát az egész ország 
tiszteli és szereti. Ez így volt régen 
is, és így van ma is. Az Ön szerete-
te a város és az emberek iránt, vagy 
szakmai tudása, hozzáértése segítet-
te abban, hogy Jeruzsálemet építse 
és szépítse?

– Én egyetemi tanulmányokat nem vé-
geztem sem Európában, sem Izrael-
ben. Semmilyen diplomám nincsen. 
Mindig olyan helyzetbe kerültem, 
és olyan helyen éltem, ahol dolgoz-
nom, építenem kellett a két kezem-
mel. 1934-ben, ahogy Izraelbe költöz-
tem, azonnal részt vettem az Ein-Gev 
kibuc megalapításában. A Genezáreti-
tó mellett halászként dolgoztam éve-
ken keresztül. Ha ez szakma, akkor 
ezt a szakmát megtanultam. Nehéz, 
de csodálatos munka volt. Azokban 
az években, aki Izraelbe költözött, 
akár világhírű hegedűművész, akár 
festő volt, letette a hegedűt, az ecse-
tet, vagy amivel a másik világban a 

horváth fólia

MarleneDietrich
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unszolására kezdett szaxofonon 
játszani. Tanuló és katonaéve után 
Maynard Fergusonnal játszott, 
majd csatlakozott Art Blakey Jazz 
Messengers zenekarához, melynek 
vezetője lett. 1964-ben csábította 
magához Miles Davis, ahol rövidesen 
a kvintett legtermékenyebb 
zeneszerzőjévé vált. Számos önálló 
lemezt adott ki, egyik legsikeresebb 
High Life című albumának nemcsak 
producere, de zeneszerzője is. E műve 
Grammy díjban részesült. Shorter 
az Ünnepi Játékok programjában 
a 2006-os Grammy jelölt Imani 
Winds fúvósötös kíséretében játszik. 
A négy hölgyből és egy úrból álló 
afro-amerikai fúvóscsapatot közel 
évtizednyi fennállásának utóbbi két 
esztendejében láthatta a közönség 
a legendás Shorter oldalán számos 
világhírű fesztivál programjában 
méltán hatalmas sikerrel.
Az öt nagyon kalandor szellemű ze-
nész azt a feladatot tűzte ki magának, 
hogy dinamikus játékukkal, kulturá-
lis szempontból meglepő program-
jaikkal és lelkesítő kalandozásaikkal 
saját hangjukat hallatják a klasszikus 
zene világában.
Imani Winds: Valerie Coleman (fuvo-
la), Toyin Spellman-Diaz (oboa), Ma-
riam Adam (klarinét), Jeff Scott (va-
dászkürt), Monica Ellis (fagott). n

Világszövetség által 33. alkalommal 
megrendezett konferencián és két 
koncertet adott a Hilton New York, 
valamint a Wynton Marsalis vezette 
Lincoln Center klubjában. Lakatos 
Ablakos Dezső ösztöndíjat kapott. 

22.30h Zbigniew Namislowski 

Quintet

Zbigniew Namysłowski, a kiváló alt és 
szoprán szaxofonista. A Namyslowski 
albumok hűen tükrözik kivételes 
improvizatőri tehetségét, szerzői 
érdemeit, és találékonyságát, amely 
a modern jazzből gyökeredzik, 
de nyitott az új trendek felé. A 
Namyslowski Quartet – Quintet 
1963 óta létező formáció. A világ 
számos pontján megfordultak már. A 
Namyslowski Quintet tehetséges fiatal 
tagjait a lengyel jazz élet kiemelkedő 
zenészeiként tartják számon.
Slawomir Jaskulke (zongora), Michal 
Baranski (bőgő), Grzegorz Grzyb 
(dob), Jacek Namyslowski (harsona), 
Zbigniew Namysłowski (szaxofon).

AUGUSZTUS 2. NAGYSZÍNPAD

21h Wayne Shorter Quartet és az 

Imani Winds

A 74 évesen is örökifjú Wayne 
Shorter, korunk legismertebb 
dzsessz szaxofonművésze édesapja 

JÚLIUS 30. KISSZÍNPAD

21h Szőke Nikoletta & Jazzclusive

1983. május 8-án született Zalaeger-
szegen, tizennyolc évesen fogalma-
zódott meg benne, énekelni szeret-
ne. Kezdetben Szakcsi Lakatos Róbert 
triójával lépett fel, majd egyre több 
formációban szerepelt. Három és fél 
év énektanulás, és folyamatos koncer-
tezés után beadta jelentkezését a híres 
Montreux Jazz Festival által 2005-ben 
harmadszorra meghirdetett Shure 
Montreux Jazz Voice Competition 
nevű versenyre. Meghívták a 8 kö-
zépdöntős közé, és nyert. 2006 janu-
árjában részt vett első magyar éne-
kesként New York-ban a Jazzoktatási 

Bogányi Gergely Hauser Adrienne-nel

Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész, a fesztivál 
visszatérő vendége, Hauser Adrienne-nel közösen lép fel 
a július 20-i nyitóhangversenyen a Liszt Ferenc Konferen-
cia- és Kulturális Központban este 7 órakor.

„Liszt és Grieg” 

100 évvel ezelőtt halt meg Edvard Grieg norvég zeneszer-
ző, aki Weimarban Liszt Ferencnél is tanult. Az évforduló 
tiszteletére a Budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum „Liszt 
és Grieg” c. vendégkiállítása lesz látható július 21-től a 
BW Pannonia M. Hotelben. A kiállítást prof. dr. Patrick 
Dinslage, a Berlini Művészeti Egyetem Edvard Grieg Ku-
tatóközpontjának igazgatója nyitja meg. A megnyitót kö-
vetően Geir Botnen norvég zongoraművész ad hangver-
senyt 19 órától a szálloda Európa Termében Edvard Grieg 
műveiből.

Lajkó István

Lajkó István, a 2006 őszén Budapesten megrendezett 
Liszt–Bartók Nemzetközi Zongoraverseny díjazottja júli-
us 22-én este mutatkozik be a Liszt Fesztiválon. Hangver-
senyén Liszt h-moll szonátája mellett Bartók-, Beethoven- 
és Schumann-műveket ad elő.

Király Csaba 

Király Csaba orgona- és zongoraművész, aki 2006 óta 
egyben a magyar Liszt Társaság vezetője is, július 27-én, 
pénteken este ad hangversenyt, melynek műsorán Liszt-
darabok mellett Sztravinszkij Petruska-szvitje is hallha-
tó lesz.

Zongorakurzus

Július 28-án mutatkoznak be először a fesztivál ideje alatt 

megrendezésre kerülő zongorakurzus résztvevői a ha-
gyományos ebenfurthi hangversenyükön. Idén is több 
mint húsz fiatal zongorista érkezik Japánból, Francia-
országból és az Egyesült Államokból Sopronba, hogy 
Adam Wibrowski professzor (Conservatoire de Paris) és dr. 
William Wellborn (San Francisco Conservatory) vezetésé-
vel intenzíven tanulmányozhassák Liszt munkásságát.

Zongorapiknik Fejérvári Zoltánnal

Július 29-én, vasárnap Doborjánban rendez a fesztivál 
Zongorapikniket 15–18 óráig. A délutáni rendezvény első 
részében a zongorakurzus hallgatói játszanak. 16 és 17 
óra között a vendégek a szülőház felújított múzeumának 
megtekintése, Lisztről és a jövő évi Liszt Fesztiválokról 
szóló rövid előadások, valamint a büfé kínálta programle-
hetőségek közül választhatnak. 17 órától Fejérvári Zoltán 
zongoraművész ad egyórás hangversenyt. A fiatal művész, 
aki Kocsis Zoltán felkérésére tavaly debütált a Nemzeti 
Filharmonikusokkal Beethoven IV. zongoraversenyével, 
jelenleg a madridi Szófia Királynő Zeneakadémia ösztön-
díjasa Dimitrij Bashkirov professzor osztályában.

A zongorakurzus és egyben a fesztivál zárórendezvénye júli-
us 31-én este 7 órakor lesz a BW Pannonia M. Hotelben.

A 2007. évi soproni Liszt Fesztivál széles körű civil össze-
fogás eredményeképp jöhetett létre. A Liszt Ferenc Kul-
turális Egyesület kezdeményezése kulturális és idegenfor-
galmi szervezetek támogatásával, valamint elkötelezett 
cégek és magánszemélyek áldozatvállalásával válhatott 
valósággá. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt ren-
dezvényeinkre! n

A Sopron közelében fekvő Doborjánban (ma 

Raiding/Burgenland) született 1811-ben Liszt Ferenc, 

a zenetörténet talán leghíresebb zongoravirtuóza, 

a romantika nagy hatású komponistája, aki 9 éves 

korában Sopronban adta első hangversenyét. Az 

ő tiszteletére rendez a város a környék Liszthez 

kapcsolódó emlékhelyeivel együtt – ez év júliusá-

ban ötödik alkalommal – 11 napos zongorafeszti-

vált, melyen az alábbi programokkal várják a zene 

iránt érdeklődő közönséget a szervezők.

Az Ünnepi Játékok idén július 29.  

és augusztus 5-e között készül 

a 4. évfolyamra, nem szakítva 

a nemzetközi produkciók nagy-

színpadi hagyományával, mégis 

újdonságokkal is szolgál; kisszín-

padán a magyar-lengyel-cseh 

jazz három napon keresztül szól. 

A jazz mellett kamarazenei ud-

varral, barokk toronyzenével sőt 

kreatív dj-k és vj-k (video jockey) 

műsoraival is várják az ideláto-

gató vendégeket, turistákat.



Gazda sáG
12

Gazda sáG
13

Csipkerózsika álmából ébredt fel a 
rendszerváltáskor a Dudlesz- erdő. 
Négy évtizedig szinte érinthetetlen 
területnek számított az osztrák határ-
hoz simulva. Ezalatt jóból és rosszból 

egyaránt kijutott neki. A legrosszabb, 
hogy az ötvenes évek elején visszaté-
rő rendszerességgel szovjet  bombá-
zók gyakorlatoztak itt. A bombatöl-
csérek és a szétrepült repeszdarabok 
kis területen máig őrzik a milicista 
őrület emlékeit. A legjobb, hogy a vi-
lágtól elzárt erdőben védett növény-
ritkaságok, gazdag állatvilág húzód-
hatott meg évtizedekig. Napjainkra 
azonban kinyitotta kapuit a Dudlesz 
is. A természetjárók elsőként a régi 
túrajelzéseket újították fel , táblákat 
helyeztek ki. Három évvel ezelőtt 
pedig a város és a Tanulmányi Er-
dőgazdaság Zrt. összefogásával újjá 

építették és átadták rendeltetésének 
a Hubertusz – kilátót is. Ide azóta 
sokan eljönnek megcsodálni a pár-
talan kilátást. A közeli Ó -Hubertusz 
vadásztanya nyomokban megmaradt 
romjai azonban (A maga nemében az 
egyik legszebb építmény volt a II. vi-
lágháborúig) még várnak a jobb sors-
ra, az estleges feltámadásra…

Pannon tenger mosta barlangok, 
emlékhelyek, évszázados tölgyek

Az ismeretlen Dudlesz szépségei

Amennyiben felmérnénk, hogy Sopron erdeinek melyikében a leg-

nagyobb a csend, a legkevesebb az emberi lábnyom, akkor bizo-

nyosan a Dudlesz - erdő vinné el a pálmát. Úgy tűnik a csaknem 

négy évtizedig tartó elzártság -a vasfüggöny időszakában- máig 

háborítatlanságot kölcsönöz a mindössze 1100 hektáros területnek. 

Pedig ennek az észak—nyugati földdarabnak komoly csábító érté-

kei akadnak. Mondhatnánk úgyis turisztikailag még felfedezésre 

váró „fehér folt”.

Boros Ferenc kerületvezető erdész

- Jómagam is pontosan a rendszervál-
táskor kezdhettem el itt a munkámat 
- mondja Boros Ferenc kerületvezető 
erdész, akinek a terepjárójával baran-
goljuk be az erdő úthálózatát.

A kilátótól leereszkedünk a Kismar-
toni útig, amelyen még a negyvenes 
években zarándokok ezrei vonultak 
végig. Első állomásunk a Simon-ke-
reszt. Itt a zarándokok megálltak an-
nak idején egy rövid imára. Feltűnő 
a sok tölgyfa, cser, erdei és fekete fe-
nyő. – A legjellemzőbb volt itt vala-
mikor a molyhos tölgy. Óriási példá-
nyai füves, legelős területeket uraltak 
végig -veszi át szót ismét kalauzunk. 
-Ezekből néhány több száz éves pél-
dány máig fenn maradt. Akad azon-
ban ősborókás rész is. Tudomásom 
szerint a város már nagyon korán 
megkezdte itt a tervszerű erdőgaz-
dálkodást. A Dudlesz egyébként vala-
hol a hegyvidéki erdők és a Szárhalmi 
erdő között áll éghajlatában, növény 
és állatvilágában egyaránt. Vaddisz-
nó, gímszarvas, dám és őz él errefelé 

nagyszámban. Télen Szent Margitbá-
nyáról (Sankt Margareten) muflonok 
vándorolnak át a zöldhatáron. Ritka 
és védett növényeket rejtegetnek a 
tisztások, mint amilyen az őszi kike-
rics, tavaszi hérics, fekete kökörcsin 
vagy kosborfélék.

Dimbes-dombos utakon kaptatunk 
felfelé. Egy nyiladékon át egészen 
Kismartonig (Eisenstadt) láthatunk 

el. Őzbak csodálkozik ránk az út men-
ti cserjésből, majd hirtelen megugor-
va eliramodik. Most ott haladunk át, 
ahol valamikor bombáztak az éles 
gyakorlatokon. Egy bombatölcsér-
ben dagonyázó helyet alakítottak 
ki a vadak. Másutt sehol sem látni 
vízfelületet.

- Ez bizony szépséghibája az erdőnek – 
magyarázza kísérőnk... – Nincsen tó, 
patak, forrás sem. A vadak a Fertőhöz 
mennek oltani szomjukat, vagy az 
esőzések utáni pocsolyákban találnak 
vizet. Hirtelen megállunk egy faültet-
vénynél. Atlasz cédrusok. Na ilyen 
sincs mindenhol ! Kaluzunk szerint 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem kí-
sérleti telepét látjuk éppen. Hét-nyolc 
évvel ezelőtt ültették ide a Franciaor-
szágból importált csemetéket. Azóta 
sokat fejlődtek, mediterrán jellegűk 
ellenére az itteni teleket eddig kitű-
nően vészelték át. A cédrusok után 
néhány száz métert tovább halad-
va felfelé fiatal erdei fenyő telepítés-
nél állunk meg. Az egyik útbaigazító 

Árvalányhaj

Igazi földtörténeti szenzáció, a Pannon-tenger

hullámai által kivájt barlang.
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vezető legrövidebb erdei út, olyan lát-
nivalókkal, amely sokak számára va-
lódi meglepetéseket rejteget.

n Kuntz Zoltán írása 
a Koktél Magazinnak

táblán barlang jelzését látjuk. Nem 
messze egy fekete fenyő csoport aljá-
ban húzódik az Ottó és Ferenc iker-
barlang. – A Ferencet rólam nevezték 
el -mondja büszkén mosolyogva Bo-
ros Ferenc. - Az Ottót pedig elődöm-
ről Oláh Ottó bácsiról, aki negyven 
évig szolgált itt előttem töretlenül. 
Ma már a turista térképek is jelölik az 
ide vezető utat és a barlangokat. Miu-
tán gratulálunk vezetőnk kiérdemelt 
halhatatlanságához meg is tekintjük 
a barlangokat. A Ferenc a nagyobb, 
legalább húsz-harminc méter mélyen 
húzódik a föld alá. Benne jéghideg le-
vegő fogad bennünket a harmincfo-
kos hőségben. Az Ottó kisebb, de a 
Pannon-tenger hullámai által kivájt 
üregei látványosabbak, a homokkő 
falak izgalmas örvényekben kavarog-
nak. Év milliók tengeri üledékét mor-
zsolgatjuk a kezünkben. Ki hitte vol-
na, hogy a  kelénpataki (Klingenbach) 
határátkelőtől légvonalban mindösz-
sze egy-két kilométerre igazi földtör-
téneti szenzáció fogad bennünket?

A Sopronpusztához vezető úton egy 
kisebb magaslaton árvalányhajak len-
gedeznek a gyenge légáramlatban, 
jelenlétük  ugyancsak nagyon ritka 
Sopron környékén. 

Azután meglátjuk a molyhos tölgyek 
200-300 éves példányait. Most is te-
kintélyt parancsolóak, de igazából 
akkor mutathattak, amikor itt még 

legelők terültek el, nem takarták őket 
cserjék és más fafajták. Frank Nor-
bert, a Nyugat –Magyarországi Egye-
tem Erdőművelési és Erdővédelmi In-
tézetének docense több évig kutatta 
a tájegység történetét. Az ő tanulmá-
nyaiban olvasható, hogy a Dudlesz 
név valószínűleg szláv, mégpedig szlo-
vák eredetű és nem véletlenül tölgyet 
jelent. Arról is beszámolt, hogy az er-
dőt már 1277-ben hozzá csatolta Sop-
ronhoz, a szabad királyi városi címet 
adományozó Kun László királyunk. 
Azután volt városi és magántulajdon 
egyaránt. Még a győri püspökség is 
kapott belőle. 1416-ban végleg Sopro-
né lett, amikor is a bécsi Weisbacker 
családtól vásárolták meg. Kétségtelen 
a múlt szemmel láthatóan is benne él 
a nem mindennapi tájban. Ugyanak-
kor a jövő is biztató lehetőségekkel 
kecsegtet. A Dudleszen végig húzódó 
hegygerinc mentén kerékpárutat sze-
retne építeni a város. Ezzel újra bein-
dulna az erdő turisztikai vérkeringése 
is. Kiépülne a Sopronból Ausztriába 

...bombatölcsérből dagonyázóhely
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(jobbak vagy rosszabbak) mint Ön? Egyáltalán kik a 
versenytársai?

Azt tudja, hogy kik a vevői? Persze. Még a kérdés is sértő, 
ugye? És ha felmerül a kérdés egy új termék vagy szolgálta-
tás, egy reklám vagy kiállítás miatt, hogy zömmel milyen 
korúak, neműek, hol laknak, mennyit keresnek, milyen 
végzettségűek, mi a véleményük az Ön termékéről, szol-
gáltatásáról, akkor is? Egy extrém kérdés a végére: tudja, 
mikor van a legjobb vevőinek a születésnapja? Mármint 
a rokonokon és barátokon kívül. Tényleg?

Tudja Ön, hogy az alkalmazottainak mi a véleménye Ön-
ről? És akkor, amikor Ön nincs ott? Tudja miben igazán jó 
az Ön cége? Leszámítva az álláshirdetésekből ismert fiatal, 
dinamikus csapat sablont. És miben rossz? Őszintén.

Mielőtt piacra dob egy új terméket vagy szolgáltatást, meg-
kérdez bárkit is? Mármint a rokonokon és barátokon kí-
vül. Tényleg?

És miért annyiért adja, amennyiért? Mert a versenytárs is? 
Vagy mert megszorozta k-val? És k hogyan jött ki?

Amikor feladott egy hirdetést, lemérte, hogy tetszett-e az 
embereknek? Mármint a rokonokon és barátokon kívül… 
a célcsoportjának. Tényleg?

Az előző számunkban megnéztük, mire jó a marketing. 
Belenéztünk a kútba, és azt láttuk, hogy ott lent tényleg 
egy ember ül. Olyan, mint bárki más, két dolgot leszámít-
va; egyrészt, hogy hajlandó ott ülni egész nap, másrészt 

– ami a fontosabb –, hogy képes más szemszögből nézni 
a vállalat működését. Olyan, aki képes a „ha csökkented 
az árat, többet tudsz eladni” elven túllépni.

A piaci versenyben csak az a cég fog megfelelően érvé-
nyesülni, amely legalább olyan hatékonyan képes termé-
keket, illetve szolgáltatásokat előállítani és értékesíteni, 
mint versenytársai. Vagy jobban. Ehhez azonban a ter-
méket, szolgáltatást nem árt a vevők kívánalmaihoz iga-
zítani, szakértői szemmel árat képezni, profin kiépíteni 
a forgalmazás módszerét, és egy kis kommunikációval 
megtámogatni azt.

Ez idáig egyszerűnek hangzik. És ilyenkor szokott jönni a 
de szócska. Hiszen a vállalkozás környezetének ismerete 
nélkül ezeket a tevékenységeket csúcsminőséggel végezni 
lehetetlen. Felmerül tehát a kérdés: Ismeri Ön a termékeit 
és szolgáltatásait? A vevői is ismerik? Ugyanazt gondolják 
róla, mint Ön? Megkérdezte őket? Mármint a rokonokon 
és barátokon kívül. Tényleg?

A piac szereplőit ismeri? Nem név szerint, hanem a szá-
mok nyelvén. Tudja, hogy a versenytársai miben mások 

Havi marketingtippek kis- és középvállalkozásoknak

Tényleg? 
 Tényleg!

Új dolgozó kerül a vállalkozás marketingosztá-

lyára. A marketingmenedzser körbevezeti, s vé-

gül megállnak egy nagy, mély kút mellett. A fő-

nök megszólal: – Ez itt a marketingkút. Ha bármi 

marketing-szakmai kérdésed van hétfőn, kedden, 

szerdán vagy pénteken, akkor beleüvöltöd, és a 

kút megadja a választ. – És csütörtökön, csütörtö-

kön miért nem? – kérdi az új alkalmazott. – Mert 

akkor Te ülsz a kútban…

Krtek-kandalló
Új helyen: Stadion Üzletház I. em. 114.

Kandallók  Kályhák Tűzterek  Kerti bútorok

www.krtek-kandallo.hu telefon: 20 9472 886

 Kereskedelmi és
vendéglátó-ipari gépek,

hûtõ- és klímaberendezések
forgalmazása, szerelése,

javítása és
karbantartása.

Autóklíma
javítása,

feltöltése.

9400 Sopron, Pócsi u. 12.
Tel./fax.: 99/311-806

Mobil: 06-70/94-31-978
E-mail: loffl er.507@t-online.hu

 tervezés, tanácsadás 
 kertépítés, magán- 

és közületi szolgáltatás 
 kőfalak  teljes körű parkápolás 

 díszburkolatok és utak 
 látvány- és fürdőtavak 

 

 kerti létesítmények 
 automata öntözőrendszerek 

 patakok, csobogók

és amire Önöknek még szükségük lehet...

Kuslics Péter
9442 Fertőendréd, 

Szent I. u. 52.
Tel.: 30/631-5527

kuslics@aplusnet.hu

Ahhoz, hogy tudja hol áll, mire képes, a folyamatait raci-
onalizálja, ezeket át kell gondolni. Sok mindenre választ 
kap, ha először a cég történetében tényleg átnézi az éves 
jelentéseket, kimutatásokat, szörfözik egyet a neten, ki-
keresi az iparági adatokat, megnézi a versenytársak hon-
lapját, pénzügyi mutatószámait, kielemzi a tevékenységü-
ket. Sok mindenre persze ezekben sincs válasz. Ilyenkor 
nincs mit tenni, tényleg meg kell kérdezni az érintetteket. 
Mármint a rokonokon és barátokon kívül.

Ez persze nagyon misztikus dolognak tűnik. Első meg-
közelítésben több kérdést vet fel, mint ahány választ ad. 
Hogyan kérdezzen? Pontosan kiket? Mikor? Mennyit? 
Mi legyen a válaszokkal? Nem ördöngösség. Ha Ön nem 
a Coca-Cola és a Nokia topmenedzsere egyszerre, akkor 
ne akarjon nagyon tudományosan piacot kutatni. Egysze-
rűen kérdezze meg azt, amit meg akar tudni. Attól, aki-
től Ön szerint meg kell. Úgy, ahogy Ön szerint ildomos. 
Mint otthon: – Kisfiam, mit kérsz ebédre? – Rántott csir-
két. Pont. Ennyi. Ez az, amire általában szüksége van egy 
mikro- vagy kisvállalkozásnak; persze lehet bonyolítani, 
vagy lehet találgatni is, hogy egy átlaggyerek mit eszik, 
de abból spenót lesz és sírás. Tényleg.

A többi józan paraszti ész. Merni kell kérdezni. Merni kell 
nem „házon belül” eldönteni, hogy mit szeretne a vevő. 
Ha nem megy, vagy túl nagy fába szeretné vágni a fejszé-
jét, akkor még mindig meg lehet kérni egy szakembert, 
hogy segítsen. Tényleg.

n Kállay Balázs írása a Koktél Magazinnak 
Archers Consulting Group 

Piackutató és Marketing tanácsadó iroda 
www.archers.hu

BŐR-BÖRZE BÚTORBOLT

A régió legnagyobb ülőgarnitúra áruháza.

Sopron, Győri út 42. (a Ford szalon mellett)
Telefon: (99) 333 503, Mobil: (20) 941 55 87
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A Boeing és 

Kurt Cobain. 

Alig akad a 

Washington állambéli Seattle-ben, 

akinek az életére legalább az 

egyik ne lett volna hatással. So-

kat köszönhet nekik ez a város, 

távozásukkal hiányt, depressziót 

hagytak maguk után. A repülő-

gépgyártó óriáscég évszázados, 

szinte monolitikus jelenlétének 

ugyan még nincs teljesen vége, 

de a Boeing lassan odébbáll, ol-

csóbb helyet keresve. A Nirvana 

frontemberének 1994-es öngyil-

kossága pedig a grunge nevű ze-

nei stílus visszaszorulásának kez-

detét jelentette, pedig ez a zene 

tette Seattle-t egy időre az Egye-

sült Államok legnagyobb remé-

nyű, világhírű könnyűzenei köz-

pontjává.

Talán a Nirvanának köszönhető az 
is, hogy a fiatalabb generációk egyál-
talán tudnak róla, hogy Washington 
nem a keleti parti főváros, mert az 
Washington D. C., hanem egy önálló 
állam a túlparton. A másik Washing-
ton egyébként ennek mindig gondot 
okozott: ezt az államot régen Colum-
biának hívták egyik folyója után, és 
pont azért kapott másik nevet, hogy 
ne keverjék össze a District of Colum-
biával, ami történetesen pont a másik 
Washington neve. Hát, nem volt sze-
rencsés az új névválasztás sem.

Boeing 

Aki Amerika legészaknyugatibb álla-
mának, a Kanadával határos Washing-
tonnak a legérdekesebb városában jár, 
a repülőgépgyárat nem tudja figyel-
men kívül hagyni. „A Boeing támoga-
tása nélkül nem jöhetett volna létre…” 

– állnak réztáblák mindenhol: öregek 
otthonán, iskolán, könyvtáron, galé-
rián. Mintha Seattle-ben a Boeing len-
ne a Mikulás. Erről persze szó sincs, 
a jó polgári jótékonykodás a cég ré-
széről élénk – hogy is mondjam fino-
man – politikai aktivizmussal párosul, 
már ami az adó- és járulékkedvezmé-
nyeket, a munka- vagy szakszerve-
zeti jogok megnyirbálását illeti. Wa-
shington élete száz éve fonódik össze 
ezzel az óriással, amely azonban las-
san távozik. A helyi újságok – egyéb-
ként igazságtalanul – néha a Boeing 

cég „Flint, Michiganjének” is neve-
zik Seattle-t. (Korábban a Michigan 
állambéli Flintben az autógyártás 
szűnt meg tragikus hirtelenséggel, 
óriási munkanélküliséget eredmé-
nyezve. Erről csinálta egyik legjobb 
filmjét a flintbéli Michael Moore.) A 
Boeing azt mondja, nem tehet arról, 
hogy a repülőgépgyártás ciklikus, eh-
hez a cégnek muszáj alkalmazkodnia. 
A második világháborúban például 
a nehézbombázók gyártásának kö-
szönhetően kivirult a Seattle környé-
ki Puget Sound nevű régió (egyébként 
ugyanekkor Dél-Washington iparának 
az atombomba tett jót – ott készült.) 
1969-ben azonban, a repülőgépgyár-
tás mélypontján százezer emberből 
hatvanezret rúgtak ki egyik napról 
a másikra. „Aki utoljára távozik, ké-
rem, oltsa le a villanyt” – hirdették 

Bombera 

Krisztina

Amerika felfedezése

Washington

A piac akkor is piac, mondta ki a vég-
ső szót 2001-ben a Boeing vezérka-
ra és elköltözött Seattle-ből. „Épített 
egy várost, amelyben már túl drága 
neki minden, és létrehozott egy ma-
gasan képzett munkaerőpiacot, ame-
lyet már nem akar megfizetni” – fo-
galmazott az egyik helyi lap. 

Nirvana 

Kurt Cobain, a Nirvana zenekar éne-
kese megrázóbban vonta ki magát a 
seattle-i businessből. Főleg neki kö-
szönheti a kis helyi klubokban szüle-
tett, alternatív grunge zene a totális 
világsikert, Seattle pedig azt a szelle-
mi-zenei légkört, amelyben a Nirvana 
mellett az Alice in Chains, a Pearl Jam 
vagy a Soundgarden a kilencvenes 
években feljutott a zenei listák élére. 
A punk, a trash metal és az alternatív 
rock egyvelege-utóda, a grunge sikere 
és egyben tragédiája is az volt, hogy 
kiválóan eladhatóvá vált, ugyanúgy, 
mint a mainstream kultúra, amely-
nek tagadásából született. E szubkul-
túra is végül a nagy cégek malmára 
hajtotta a vizet, divat lett a grunge 

állam lakóinak közel nyolc százaléka 
dolgozik még mindig a repülőgyár-
ban, és a helyi politikusok – nem akar-
ván úgy bevonulni az állam történeté-
be, mint „a képviselők, akik hagyták 
elmenni a Boeinget” – óriási, verseny-
ellenes adókedvezményeket szavaztak 
meg az utóbbi években is a gyárnak, 
olyanokat, amelyeket már a Világ-
kereskedelmi Szervezet sem nézett 
szankciók nélkül! Lehet, hogy némely 
antiglobalisták a büntetésben már a 
WTO jó útra térésének egyik első lé-
pését látták: hátha a WTO végre el-
gondolkodott a globális tőkemozgás 
által felvetett problémákon. 

Az tény, hogy ezekkel a kérdésekkel 
elég éles formában szembesítették 
őket pár évvel ezelőtt, pont itt, Seattle-
ben:

„A novemberi WTO-konferencián 
rendkívüli részvételre és rendkívüli 
eredményekre számítunk” – jelen-
tette be ’99-ben, hónapokkal a WTO-
rendezvény előtt Seattle gyanútlanul 
pezsgőző polgármestere a Microsoft 
és a Boeing első emberével Gatesszel 
és Philip Condittal a háta mögött. A 
polgármester persze nem egészen erre 
számított: a Világkereskedelmi Szer-
vezet rendezvényét korábban soha 
nem tapasztalt méretű, minimum 
negyvenezres antiglobalizációs blo-
kád bénította meg. A jól szervezett 
tüntetés elérte, hogy az egész világ a 
nemzetközi korporációk működésé-
vel szemben megfogalmazott kritiká-
ra figyeljen. 

mindenfelé a graffitik, egy évtizedre 
tükrözve Seattle hangulatát. 

Microsoft

És mintha Seattle még mindig egész-
ségtelenül erősen függne a Boeingtől. 
Pedig a 2004-es Fortune 500 cég közül 
ötnek is ebben a városban van a főha-
diszállása, köztük az internetes Ama-
zonnak és a kávéházlánc Starbucksnak. 
A Boeing miatt rendkívül jól képzett 
itt a munkaerő, ezért van itt a Micro-
soft is Redmondban, a világ leggazda-
gabb embere, Bill Gates pedig Mediná-
ban lakik. Ennek ellenére Washington 

Honfoglaláskori lovasíjász és harci játékok bemutatása

Lovasíjászat hagyományőrző fanyeregben

Lovasfelvonulások lebonyolítása honfoglaláskori viseletben
Igény szerint többnapos lovastúrák szervezése

06 20 447 1159
info@lovasijaszateshagyomany.hu
www.kurszankende.hu

Sopron
Harka, Nyéki utca

Harka vége tábla

földút

laktanya

földút

Kurszán
Kende
Lovastanya
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pedig már jól tükrözi azt az azonos 
nagyságú, két táborra oszló politikai 
kettészakadást, ami mostanában az 
Egyesült Államok közéletét jellemzi. 
2004-ben az elnökválasztással egy 
időben tartott kormányzóválasztáson 
nagyon szoros eredmény született, az 
első számlálás után az derült ki: a re-
publikánus Dino Rossi kétszáz szava-
zattal többet kapott, mint a demok-
rata Christine Gregoire. Jött persze a 
gépi újraszámlálás, de ez is Rossit hoz-
ta ki győztesnek: a majdnem három-
millió szavazó közül ekkor már csak 
negyvenkettővel állt jobban a repub-
likánus! A demokraták ekkor termé-
szetesen kézi újraszámlálást követel-
tek, ennek eredménye alapján pedig 
129 szavazattal a demokrata Gregoire 
győzött, így őt iktatták be január kö-
zepén. Nem lehetnek rá túl büszkék, 
nem meggyőző a legitimáció – ennél 
még a republikánus elnök, George W. 
Bush is jóval hitelesebb arányban győ-
zött. Legalábbis ezen a legutóbbi vá-
lasztáson. n

rögtön piacra is dobtak pólókat, ame-
lyekre az állítólagos szleng idétlen sza-
vait nyomtatták, a Times betűtípusá-
val szedve. 

Szellemi ereje

Washington állam szellemi ereje talán 
pont abban rejlik, hogy alkot, aztán 
tükröt tart magának: egyszerre képes 
világszínvonalút teremteni, majd meg-
kérdőjelezni az egészet. A jól szituált, 
magasan képzett középosztálybeliek 
aránya itt sokkal magasabb, mint át-
lagosan Amerikában. Washington fő-
leg fehéreklakta, ennek ellenére ha-
gyományosan inkább demokrata, ez 
volt például az egyik első állam, ahol 
népszavazáson elfogadták a marihu-
ána egészségügyi alkalmazását súlyos 
betegek fájdalomcsillapítására. 

A Bush–Kerry kampányban már „in-
gadozó államnak” számított, nem 
volt teljesen biztos, hogy a demokra-
ta jelöltet akarja Washington többsé-
ge. A legutóbbi kormányzóválasztás 

köré épített életmód, mint minden 
könnyűzenei stílus esetében, csak épp 
a grunge-os kissrácok a fogyasztói 
társadalmon kívülálló kamaszoknak 
maszkírozták magukat – a szüleik 
pénzén. (Megoldhatatlan ellentmon-
dás? Emlékeznek a képre, amelyen 
az egyik harcos antiglobalista a ’99-
es WTO-tüntetésen elvi kifogásai-
nak nyomatékot adva Nike tornaci-
pőben pusztítja egy bottal a Nike cég 
kirakatát?)

A média is remekül élt a grunge-
os alternatívok sztárolásából-
bulvárosításából. A grunge lexikon: 
feltörtük a kódot! – ez volt a címe 
annak a The New York Times riport-
nak, amelyben az egyik „tényfeltáró” 
riporter kinyomozta a Seattle-i fiata-
lok szlengszavainak jelentését – óri-
ási közröhejt, a lapnak pedig presz-
tízsveszteséget okozva. Ugyanis a 

„menők” nyelvezete kitaláció volt: 
egy helyi lány tette lóvá az újságírót, 
közhelyes kérdéseit unva. Seattle-ben 
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Sopron, Frankenburg u. 2/a.
Telefon: 99/508-037
E-mail: info@sornyei.hu
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Sok katona meghalt, mielőtt akár egyetlen lövést is 
leadhatott volna.

Miközben minden amerikai emlékszik arra, hogy 
megnyerték a II. világháborút, kevesen emlékeznek 
arra, hogy mennyire felkészületlenek voltak. A meg-
semmisítő Pearl Harbor-i csapás után a katonák a 
biztonságos hátországba vonultak, és felcserélték a 
puskát a seprűnyéllel. Három hadosztályuk volt, és 
a légierőnek is csak 300 vadászrepülője maradt. Ez 
gyakorlatilag semmi, ha összevetjük a német hadigé-
pezettel. Miért alakult másként? Mert a győzelemnek 
törvényszerűségei vannak.

A D-nap győzedelmes volt, mert Amerika és Nagy- 
Britannia nem kevesebbre, mint a teljes győzelemre 
kötelezte el magát. Winston Churchill teljes meg-
adást követelt Adolf Hitlertől. Nem akart komp-
romisszumot kötni. A D-nap sikeres volt, mert a 
katonák készek voltak feláldozni az életüket a sza-
badságért. Mások szabadságáért.

Amikor Eisenhower tábornok meglátogatta a 101-es ejtő-
ernyős hadosztályt felszállás előtt, figyelmeztették, hogy 
ezeknek az embereknek akár 75 százaléka is odavesz-
het. Feljegyezték, hogy a tábornok könnyáztatta szemmel 
nézte, amint az utolsó repülő is felszállt. A szövetségesek 
vesztesége az első napon 10500 ember és 114 repülőgép 
volt. Szeptember 15-ig a partra tett 2 millió katonából 40 
ezer veszett oda. 

A D-nap sikeres volt, mert egység volt a szövetséges had-
erők között, s mert akik ott harcoltak, állhatatosak vol-
tak. Az Omaha-parton az amerikai katonák előtt álló terep 
meglehetősen tagolt és nehéz volt, meredek sziklafalak-
kal, tetején bunkerekkel, ami védekező harcokra kiválóan 
alkalmassá tette. Itt a támadás kezdettől fogva nehezen, 
akadozva haladt előre.

Elkerülhetetlennek tűnt a vereség, ám a katonák mégis 
kitartottak. 

Az 1944 júniusában a megnyílt második fronton lezajlott 
hadműveleteknek köszönhetően Franciaország és a Bene-
lux-államok felszabadultak. A D-nap, melyet franciául „J” 
napnak neveznek, mint a történelem leghosszabb napja 
került be a világ emlékezetébe. Sok szakértő szerint ez a jú-
nius 6. fordította meg végleg a II. világháború menetét.

Ma a Caenban található Mémorial múzeumban ennek 
a 24 órának a részletes történelme is nyomon követhe-
tő. A múzeumot sötét repedés szeli ketté. Azt a rést szim-
bolizálja, melyet azon a reggelen a szövetségesek ütöt-
tek az atlanti falon. A Mémorial nem egy hagyományos 
múzeum; eredeti felvételeket és a legmodernebb kiállí-
tási technikával készült tárlatokat láthat az érdeklődő. 
   n www.normandy1944.com

Hatvankét évvel ezelőtt a történelem legna-

gyobb kombinált katonai partraszállási ak-

ciójára több hónap előkészület után, június 

6-án került sor. A D-nap (D-day) megváltoztat-

ta a történelmet és meghatározott egy gene-

rációt. A győzelem, amelyet ezen a napon a 

szövetséges haderők elértek, minden ember 

számára biztatás, hogy győzni nehéz körül-

mények között is lehet.

Ez volt a D-nap, amikor is Angliából 2727 hadihajó 
indult a normandiai partok felé, ahol 156 ezer ka-
tonát tettek partra. Ennek célja többek között a La 
Manche csatorna birtokbavétele, illetve egy hadá-
szati hídfő megszerzése volt az északnyugati fran-
cia partvidéken, melyet a belga és a holland tenger-
parttal együtt a Rommel tábornagy vezette német B 
hadsereg védett.

A stratégiai cél az atlanti fal áttörése volt. Az atlanti 
fal az Északi-tengertől egészen a spanyol–francia hatá-
rig húzódó erődrendszer, amely a partraszállást lett volna 
hivatott megakadályozni. A fal nem egy összefüggő rend-
szer volt, mint például a Maginot-vonal, hanem kisebb-na-
gyobb bunkerek, lövegállások és parti akadályok változó 

 Cégünk 2–3 héten belül
lakhatóvá teszi ingatlanát!

• Árvizek, beázások, csőtörés, dugulás, vihar, 
belvíz és egyéb okokból keletkezett vízkárok 
utáni szárítás

• Új és felújítandó épületek szárítása, 
párátlanítása

• Múzeumok, képtárak, könyvtárak, uszodák, 
gyógyszertárak, élelmiszer-ipari létesítmények 
páratartalmának szabályozása

• Ismeretlen okból nedvesedő épületek, falak 
okának meghatározása, feltárása

• Turbinás és abszorpciós szárítás: aljzatbeton 
alatti, közfalak közötti, álmennyezet, plafon közti 
szigetelőanyagok szárítása

• Hőlapos, kondenzációs és ventillációs szárítás: 
fal, mennyezet, fa stb. szárítása

• Vákuumpumpás vízszivattyúzás aljzatbeton alól, 
zárt üregekből valamint felületi vízszivattyúzás

• Kárfelmérés, tanácsadás, kivitelezés
• Épületszárítás-technikai felszerelések és gépek 

forgalmazása, javítása

 AKOTROCK Épületszárítás-technikai Kft.
9423 Ágfalva, Fenyő utca 14. • Tel.: 99/312-569 • Mobil: 20/3945-674
E-mail: akotrock@mailmax.hu • www.akotrock.uw.hu

 A szabadság ára,
a győzelem kulcsa

sűrűségű hálózata. A fal legerősebb része a Cherbourg és 
Calais közötti szakasz volt. A Dwight D. Eisenhower tá-
bornok főparancsnoksága alatt tervezett hadműveletet 
egy több mint 80 kilométernyi partszakaszon hajtották 
végre. A németeket készületlenül érte a partraszállás, az 
invázióra Calais-nél számítottak.

A D-nap csupán 24 órából állt, de megmentette a világot. 
Ha Eisenhower – hazájában közkedvelt becenevén Ike – 
öt egysége kudarcot vall, akkor a háborút a szövetségesek 
könnyen elveszíthették volna és a világ nagymértékben 
különbözne attól, ahogy ma ismerjük.

Mi lett volna, ha a küldetés meghiúsul? Hitler démonikus 
mesterkedését, hogy végleg kiirtsa a zsidókat, semmi sem 
állította volna meg. A franciák pedig ma díszlépésben me-
netelnének és németül beszélnének. A zászló, amely most 
Washington D. C. felett lobog, valószínűleg egy Swastika 
lenne. (Swastika: a Náci Birodalom zászlója.)

Kevesen tudják, hogy a D-nap hadművelet csaknem ku-
darcba fulladt. A kedvezőtlen időjárás, a háborgó tenger 
és a betegségek majdnem megakadályozták az inváziót. 

A normandiai partraszállás



Gazda sáG
24

Gazda sáG
25

tíz alkalmazottjával, esetenként alvál-
lalkozókkal a kisebb építőipari megbí-
zásokat is elvállalja. Munkájukért az 
általános garanciális előírások jegyé-
ben vállalnak felelősséget. 

Az Otthonunk Kft. megbízható vállal-
kozás, minden tekintetben partnere-
ik a megrendelőknek. Készségesen és 
rugalmasan segítik megrendelőiket a 
pénzintézeti ügyintézések terén is, két 
bankkal állnak üzleti kapcsolatban. 

A soproni Otthonunk Kft. szakem-
bergárdája különleges üzleti filozófiát 
nem fogalmazott meg. Mindannyian 
úgy vélekedtek, hogy nap mint nap 
olyan módon dolgoznak az egyes épü-
leteken a tervezéstől a kivitelezésig, 
mintha azokat saját maguknak, illet-
ve gyerekeiknek, hozzátartozóiknak 
építenék. Mottójuk a pontosság, az el-
érhetőség és a megbízhatóság. n

A papréti beruházás során tizenkét, 
nagyon jó elrendezésű lakást épít az 
Otthonunk Kft. szakembergárdája, 
amelyek nyár közepén már beköl-
tözhetők lesznek. A városrendezési 
tervvel megegyező elképzelés szerint 
ezt követően újabb ötlakásos társas-
házat építenek, majd adnak át a jövő 
év elején. 

Az Otthonunk Kft. beruházásai jól 
ismertek a városban, a közelmúlt-
ban a Madách, illetve a Ravazd utcá-
ban vásárolták meg az általuk terve-
zett és kivitelezett lakóépületeket. A 

Madách utcában kilenc, a Ravazd ut-
cában ugyancsak kilenc, majd újabb 
hét lakást építettek. A lakók elége-
dettek a már berendezett és belakott 
otthonaikkal, amelyek kivétel nélkül 
hagyományos Porotherm szerkeze-
tűek, jó hőszigetelésűek és szépen 
kivitelezettek.  

Rabi Gyula építési vállalkozó tapasz-
talata, hogy az 50–60 négyzetméter 
alapterületű lakásokra van inkább 
igény, emellett az egyedülállók ré-
széről kereslet van a kisebb, garzon 
típusú otthonokra is. A július végén 
átadásra kerülő téglaépületekben 
van még néhány megvásárolható, 
nagyobb méretű lakás. A két épület 
szinte a város központjában, ugyan-
akkor a papréti platánfák zöldöveze-
ti ölelésében, csendes helyen helyez-
kedik el.

Rabi Gyula csaknem harminc éve 
tevékenykedik az építőiparban, né-
hány éve álltak rá társasházak ki-
vitelezésére, emellett igény szerint 
családi házak tervezésében, kivitele-
zésében is otthon vannak. Egy híján 

Téglaházak az Ikva-patak partján

Pontosság és megbízhatóság

A még eladatlan ingatlanok iránt érdeklődni a 
helyszínen, a Paprét melletti építkezésen, a (99) 
316 009-es, illetve a (20) 99 83 579-es telefon-
számokon lehet. A már szinte kész lakások mun-
kaidőben bármikor megtekinthetők.

Akik a Papréten, az Ikva-patak 

partján sétálnak, láthatják, hogy a 

korábban omladozó, öreg házak 

helyén szép kivitelezésű társashá-

zak emelkednek. Rabi Gyula, az 

Otthonunk Kft. ügyvezetője érdek-

lődésünkre elmondta, hogy a két-

szer hatlakásos téglaépítésű épü-

leteket hamarosan átadják, majd 

ugyanott egy harmadik, ötlaká-

sos tömb építésébe kezdenek.
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A kkv-k fejlődéséért

Az ötéves lejáratú hitelkeretből az Európai Bizottság az 
új tagországok helyi pénzintézeteit támogatja, a kis- és 
középvállalkozások növekedésének és fejlődésének elő-
segítése érdekében. A Phare-program jelenleg az Európai 
Unió elsődleges eszköze a közép- és kelet-európai tagál-
lamokkal való pénzügyi és technikai együttműködésben. 
A DaimlerChrysler Credit Zrt. a KfW hitelkeret-megálla-
podásán belül az EU támogatásával nyújt pénzügyi lízing 
konstrukció termékeket alacsonyabb induló díjjal, mely 
azt a célt szolgálja, hogy különösen a kisebb méretű vál-
lalkozások könnyebben juthassanak ilyen finanszírozási 
lehetőséghez. A program keretében a DaimlerChrysler 
Credit Zrt. olyan 250-nél kevesebb főt foglalkoztató vállal-
kozásokat céloz meg, melyeknek a legutolsó pénzügyi év-
ben az árbevétele a 40 millió eurót, vagy mérlegfőösszege 
a 27 millió eurót nem haladta meg. (A vizsgált év árbe-
vételét és a mérlegfőösszeget az előző naptári év utolsó 
banki napjának (MNB euró/forint) devizaárfolyamával 
számítják át euróra.)

Mennyit és mire?

A beruházások finanszírozását szolgáló hitelösszeg ma-
ximálisan 250 ezer euró lehet, és akár svájci frank, akár 
euró alapon is fel lehet venni, vagyis a fizetések az aktu-
ális árfolyamváltozások figyelembevételével mindig fo-
rintban történnek.

Összefoglalva: a hitel – egyelőre – csak haszongépjármű 
pénzügyi lízing konstrukcióban történő, euró vagy svájci 
frank bázisú finanszírozásához vehető igénybe, induló díj 

Mercedes-Benz haszongépjárművek 

most 0 forint induló részlettel

Motor-Car Sopron felhatalmazott Mercedes-Benz értékesítés és szervíz

9400 Sopron, Győri út 42.

telefon: (99) 505 344

e-mail: mb.erekesites@motor-car.hu

a nettó árra vetítve akár nulla is lehet, az áfa összege vi-
szont a konstrukció jellegéből adódóan befizetendő, azért, 
hogy annak összege az APEH-tól visszaigényelhető legyen. 
Az igénybe vevő cég tevékenységi köre nem szerepelhet 
a tiltólistán, valamint kis- illetve középvállalkozás kell le-
gyen, a törvényi meghatározás szerint. A program több 
gépjármű vásárlását is lehetővé teszi, de maximálva van 
az egy vállalkozásnak adható hitel összege. A programba 
bevont ügyletekről a DCFS-nek félévente részletes jelen-
tést kell készítenie a KfW Bank felé, ezért külön adatlapot 
készítettek, hogy a szükséges információk már a szerző-
déskötéskor rendelkezésre álljanak, illetve az ügyfél a nyi-
latkozat aláírásával vállalja az esetleges későbbi (futamidő 
alatti) adatszolgáltatási kötelezettséget. n

vállalkozását!Erősítse
A DaimlerChrysler Credit Zrt. 7 millió euró össze-

gű hitelkeretét a kis- és középvállalkozások hasz-

nálhatják haszongépjárművek beszerzésére. A 

DaimlerChrysler Credit Zrt. és a német fejleszté-

si bank, a KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 

idén februárban írta alá azt a 7 millió euró összegű 

hitelkeret megállapodást, amely az Európai Unió 

által támogatott SME Finance Facility (kis- és kö-

zépvállalkozások finanszírozási programja) ke-

retében megvalósuló projektek egyike, s amely a 

magyar kis- és középvállalkozásokkal (kkv) kö-

tendő lízingügyleteinek refinanszírozására szol-

gál. A KfW refinanszírozásban részt vesz a párizsi 

székhelyű Európai Fejlesztési Bank (CEB) is.

a leköszönő Mondeóban sem lehetett 
panaszkodni.

Mindazonáltal már az alapmodell-
hez is hét légzsák, ABS, EBD és 
ESP jár, míg a rendelhető extrák tö-
megéből a kanyarkövető fényszó-
rót és a távolságtartó sebességtartó 
automatikát illeti kiemelt figyelem. 
A komfort terén is élen jár a Mondeo, 
az ergonomikus, tágas utastér min-
den változatban klimatizált, igényes 
és praktikus, az egyéni elvárásokat 
pedig messzemenőkig kielégítik a 
józanságot megtestesítő Ambient, a 
teljességet képviselő Trend, illetve 
a luxus Ghia és a sportos Titanium 
felszereltségi csomagok.

Elérhető

Röviden összefoglalva a Ford Mondeo 
harmadik kiadása minden szempont-
ból kiforrott konstrukció. Az elődök 
és a testvérmodellek erényeit egyesí-
tő modellcsalád számos kivitele kö-
zül a magán és az üzleti célú ügyfelek 
egyformán gazdag kínálatból cseme-
gézhetnek. Ráadásul a pénztárcájuk-
ba sem kell az indokoltnál mélyebbre 
nyúlni, a Mondeo limuzin 1.6 Ti-VCT 
Ambiente már 5 458 000 forinttól el-
érhető. n

nem, amire a 102 éve alapított Ford 
mindig is kiemelten figyelt. Bizonyítja 
ezt, hogy az aktuális nagyautó fejlesz-
tőinek sikerült ötvözni a hagyományo-
kat a trendekkel, a tradicionális érté-
kek mellé újakat teremteni.

Az újdonság a Galaxy/S-max egyte-
rű páros lendületes, technós külső és 
belső formavilágával lépett a színre. 
Nemcsak stílusban, technikában is 
sok a közös vonása a Galaxyvel no 
és a 2007-es „év autója” díját elnyert 
S-maxszel. Elsősorban a padlólemez-
szerkezetük egyezik, ezért nem meg-
lepő, hogy a Mondeo III. tengelytávja 
(2850 mm), valamint a hosszúsága 
(4844/4778/4830 mm 4/5 ajtós/
kombi) és a szélessége (1886 mm) is 
ezen nagyságokéra hasonlít.

Példagép

A tetszés szerint négy-, ötajtós, ille-
tőleg kombi kivitelű nóvum motor-
terébe négy, 1,6–2,5 literes benzines 
(110–220 LE), valamint ugyanannyi 
1,8-2,0 literes TDCi (100–140 LE) 
erőforrás választható. Természete-
sen mindegyik a Ford márka legkor-
szerűbb műszaki tulajdonságait vo-
nultatja fel, erőben, fogyasztásban és 
károsanyag-kibocsátásban a legma-
gasabb elvárásoknak is megfelelnek. 
A futómű, a kormányzás és a fékrend-
szer is a kategória csúcsát képviselik, 
csakúgy mint a biztonsági és kényel-
mi felszerelések. Persze mindezekre 

Immár Magyarországon is ki-

próbálható és megrendelhető 

az európai Ford jelenlegi legna-

gyobb, hagyományos felépítésű 

személyautócsaládja, a Mondeo 

III. generációja. Íme a legfonto-

sabb tudnivalók a D szegmens 

vadonatúj „bezzegmodelljéről”.

Nem is indulhatott volna jobban a 
Ford Mondeo pályafutása, mint ahogy 
indult. Az 1980-as és 90-es évek kö-
zépkategóriás sztárját, a Sierrát 1994-
ben felváltó első Mondeo-generáció 
egy csapásra elnyerte az „év autója” 
rangos címet, és az európai, sőt a ten-
gerentúli piacokat is rövid időn be-
lül meghódította. Az első nemzedék 
nyomdokait hűen követte a 2000-
ben napvilágot látott második soro-
zat. A világszerte és Magyarországon 
egyaránt közkedvelt típus formai és 
technikai megoldásai még ma is áll-
ják a versenyt.

Múlt, jelen, jövő

Csakhogy a fejlődésnek nem szabad 
gátat szabni. Főként az autóiparban 

„Legjobb autó az új autó”

Ford Mondeo III.

Henry Ford

FOR-TOP Kft.

Sopron, Győri u. 42.

Tel./Fax: 99/323-420
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VOLKsWAgEN,
a megbízható munkatárs
A Volkswagen haszongépjár-

művek története 1947-ben kez-

dődött. A meglehetősen göm-

bölyded prototípus, amelynek 

gyáron belüli premierjét 1949 

novemberében zárt ajtók mö-

gött tartották, azonnal nevet is 

kapott, ez volt a Bulli. 1956-ban 

Hannoverben az újonnan léte-

sített Volkswagen Transporter 

üzem gyártószalagjáról gördül-

tek le az első Transporterek. 

Hasznos teherbírása 750 kilogram-
mig terjedt, 2–3 személyes vezető-
kabinjával és 4,6 köbméteres rak-
terével a Volkswagen Transporter 
fordulékonynak bizonyult és – az ak-
kori viszonyokhoz képest – gyorsnak 
is; maximális sebessége 75 kilométer/
óra volt. A meghajtást egy 1131 köb-
centis farmotor biztosította, amely 25 
lóerő teljesítményre volt képes. Ezt a 
motort nem csúcsteljesítményre, in-
kább megbízhatóságra tervezték, 9 
literes fogyasztás városban és hosszú 
élettartam volt a szerénység jutalma. 
Az első generációs Transporterből 
1967-ig összesen 1 millió 800 ezer 
darabot adtak el.

A Transporterek második 

generációja (1967–1979)

A modell további népszerűsége egy 
okos vezetői döntésnek volt köszön-
hető. A megfelelő pillanatban, a né-
met gazdaság hullámvölgyének kellős 
közepén lépett a piacra a sikermodell 
utódja, egy sokkal modernebb, szebb 
és biztonságosabb Volkswagen. A le-
kerekített első szélvédő és az összes-
ségében nagyobb ablakok több fényt 
juttattak az utastérbe. Erősebb, 47 ló-
erős motorral szerelték fel, amellyel 

elérték a 110 kilométer/órás végse-
bességet. A biztonságnak különleges 
figyelmet szenteltek. Tizenegy éves 
története alatt több mint 2 millió 700 
ezer darab T2-t adtak el.

A Transporterek harmadik 

generációja (1979–1990)

Az új VW Transporter igazi sikermo-
dellé vált, a vízhűtéses boxer- és főleg 
a dízelmotor nagyobb teljesítményt, 
erőteljes gyorsulást eredményeztek. 
Az új generáció megjelenéséig közel 
6 millió 700 ezer darab Transportert 
gyártottak, ebből nagyjából 4 millió 
darab T3-at.

A Transporterek negyedik 

generációja (1990–2003)

Az új koncepció ugyanúgy forradalmi-
nak számított. A frontmotor, fronthaj-
tás (húzófej-elv), a menetirányhoz ké-
pest keresztben beépített vízhűtéses, 
45–81 kilowattos soros motorral fel-
szerelt modell további sikereket ért el. 
A piac lelkesen fogadta a típus negye-
dik generációját. Már több hónappal a 
szállítások megkezdése előtt, előjegy-
zésben óriási mennyiséget rendeltek. 
41 éves története alatt közel 10 mil-
lió Transporter talált gazdára szerte 

a világon. 2003-ban jelent meg a T5, 
a Volkswagen új generációja, mely az 
Igazi igavonó becenevet kapta, egy 
modell, mely menettulajdonságával, 
gazdaságosságával és kényelmével, 
sokkal több, mint egy teherautó.

A Caddy térnyerése

Volkswagen Caddy név alatt 1982 no-
vemberében kezdődött meg a mozgé-
kony kisteherautó napjainkig tartó 
sikertörténete. A Volkswagen Caddy 
a „kisteherautó a személyautó minő-
ségi jellemzőivel” szlogennel hamar 
elfoglalta helyét a könnyű haszonjár-
művek szegmensében. A második ge-
neráció 1995-ben érkezett meg. Eu-
rópában körülbelül félmillió könnyű 
haszonjárművet értékesítettek. Csak 
Németországban 35 ezer új autót 
gyártottak a Volkswagen Caddyből. 
Elődjétől eltérően a második generá-
ciós Caddy már nem a Golfra hason-
lított. Arculatát a VW Polo Classictól 
kapta. Míg az elődautó spártai felsze-

reltséggel rendelkezett, addig a má-
sodik generációs Caddy a kisautó-ka-
tegória magas felszereltségét kínálta. 
Az új motorok, melyekhez szériatar-
tozékként ötfokozatú váltó tartozott, 
nagyobb teljesítményt biztosítanak. 
A Volkswagen haszonjárműveknél 
első ízben rendelhettek a vevők eb-
ben a járműszegmensben légzsákot, 
ABS-t és elektronikus differenciál-
zár-funkciót. Németországban 2001-
ben és 2002-ben a Caddyt egy függet-
len zsűri megválasztotta az év városi 
szállítóautójának.

2003-ban megjelent a Touran alapja-
ira épült új Caddy. A városi minde-
nesnek becézett modell mind a ha-
szonjárművek, mind a személyautók 
porondján sikeresen debütált. Áru-
szállítóként, kombi személyszállító-
ként, illetve a Life kivitelben azóta is 
személyre szabott szállítási megoldá-

sokat kínál. Az elmúlt 25 évben össze-
sen 22.800 Caddy kelt el Ausztriában. 
Magyarországon a Caddy új változata 
2004-es piacra lépése óta piacvezető a 
szegmensén belül és a Camion Truck 
& Bus haszonjármű-magazin olvasói 
szavazásán is háromszor nyert egy-
más után. Hazánkban 1996 óta közel 
9 millió darab Caddy talált gazdára.

Az LT és utódja, a Crafter

A Volkswagen Hannoverben cégtör-
ténetének új fejezetét kezdte meg: az 
LT-vel (a rövidítés a Lastentransporter, 

vagyis teherszállító szóból ered) belé-
pett a könnyű teherjárművek kate-
góriájába. 2006-ban ez a kategória 
teljesen megújult, új nevet kapott, 
megszakítva a tradíciót. A Crafter 
nemcsak az erőt, hanem a magabiz-
tosságot, határozottságot, biztonságot, 
kényelmet sugallja. Teljesen új formát, 

új motorkínálatot fejlesztettek ki, 
amely a modern TDI technológiá-
val nagy teljesítményű, halk, és min-
den fordulaton optimálisan fejti ki 
erejét. Erőteljes 5 hengeres motorok, 
szériaként 6 fokozatú sebességvál-
tóval szerelve, extraként Shiftmatic 
automata váltóval rendelhetők. Az 
ABS, ESP, ASR Hill-Holder (hegy-
menetasszisztens) szériafelszerelt-
ség. Az új Crafter méreteit tekintve 
megnőtt, magasabb, hosszabb és lé-
nyegesen sokrétűbb lett, mint elődje. 
A rendkívül széles oldaltolóajtóknak 

köszönhetően (1300 milliméter rako-
dószélesség) az euroraklapok emelő-
villás targoncával gond nélkül ke-
resztben berakhatók és kivehetők. A 
rakodómagasság a szupermagas tető 
esetében 2,14 méter. A Crafter kom-
bi a személyszállításban is jeleskedik, 
három különböző tengelytávval és két 
különböző súlykategóriában létezik. 
Minden utas és csomag kényelmesen 
elfér benne, professzionális személy-
szállító jármű, mely akár kilenc sze-
mély számára maximális kényelmet 
és bőséges helyet biztosít. n
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világában. A szín és a fény szoros 
kölcsönhatásban vannak egymással. 
Fény hatására a színek láthatóvá vál-
nak, kivilágosodnak, majd a sötét-
ben elhalványodnak, sötétednek, s 
végül eltűnnek. Fontos, figyelembe 
veendő szempont a reflekció, azaz 
a szomszédos színek visszatükrö-
ződése. Tehát, ha megveszünk egy 
vörös kanapét, számoljunk azzal, 
hogy a körülötte lévő falszínt – ha 
az egy semlegesebb szín – erőtelje-
sen megváltoztatja.

Színhatásból térhatás

A színek térhatás-alakító képességét 
is ajánlatos figyelembe venni. A sö-
tétebb színek optikailag szűkítik, a 
világosabbak tágítják a teret, a me-
leg színek szintén zárják, a hidegek 
pedig megnyitják. A körülményektől 
függ, hogy épp milyen hatásra törek-
szünk, mert amíg az esetek többsé-
gében nyomasztó a sötét mennyezet, 
addig egy pici alapterületű, de nagy 
belmagasságú helyiségnél pontosan 
erre van szükség, hogy a tér csőha-
tását ellensúlyozzuk. A színelméleti 
alapismeretek hasznosak, felhasz-
nálásuk azonban nem kötelező, így. 
nyugodtan bízzuk magunkat ösztö-
neinkre is. n

Kísérletekkel kimutatták, hogy két 
olyan helyiség között, melyek egyi-
ke kékeszölddel, a másik pedig vö-
röses-naranccsal volt kifestve, az ott 
tartózkodók három-négy foknyi hő-
mérsékletkülönbséget éreztek. A ké-
keszöld teremben a 15 fokos belső 
hőmérsékletet már hidegnek érez-
ték, a vöröses-narancs teremben vi-
szont csak 11-12 foknál kezdtek el 
fázni. A színek világában már csak 
azért is érdemes elmélyedni, mert a 
helyesen megválasztott színek alkal-
mazásával viszonylag olcsón a leg-
gyorsabb pozitív eredményt érhet-
jük el a lakás átalakításban.

Színvalóságból színhatás

A színeket, főképp a belső terek-
ben kell vizsgálnunk. Egy színnek 
sok színhatása lehet körülmények-
től függően. Ugyanazt a fehér fotelt 
egy piros szőnyegen kicsit rózsa-
színesnek láthatjuk, míg egy acél-
kék szőnyegen inkább szürkésnek. 
Még az egyénen belüli érzékelés 
sem mindig ugyanolyan, mert pél-
dául ha fáradtak vagyunk, minden 
érzékszervünk, a szemünk is be-
csaphat bennünket. Természetesen 
szubjektivitástól mentes törvény-
szerűségek is működnek a színek 

Sopron, Csengery u. 14.
Telefon/fax: (99) 325 039, (30) 298 6485

Nyitva tartás: H–P 9–17h, SZO 9–12h

Játék a színekkel
Lakberendezés másképpen

Gondoljuk csak el, mennyivel 

szebben indul a nap pusztán 

azért, mert az ablakon beáradó 

reggeli napsugarak barátságos, 

meleg színbe burkolják berende-

zési tárgyainkat, helyiségeinket. 

A fények és azok hatására meg-

jelenő színek hangulatokat tud-

nak közvetíteni, amelyek pozitív 

vagy negatív hatást gyakorolhat-

nak közérzetünkre.

„Úgy használd a színeket, mint a 

jó szakács a fűszereket!” 

(Lena Proudlock belsőépítész)

A dél-kóreai Ceragem vállalat masszázságya „A 

Távol-Kelet hagyománya és a XXI. század techno-

lógiájának találkozása” – ahogy azt szlogenjük-

ben is hangsúlyozzák. A vállalat tizenhárom év-

vel ezelőtt alakult Dél-Kóreában, hat éve terjedt 

el világszerte, először az USA-ban, aztán Kínában. 

Jelenleg ötvenkét országban több mint háromezer 

központjuk van, és azt tervezik, hogy ez a szám 

2010-ig ötezerre emelkedik. 

A Ceragem termo-akupresszúrás masszázságyát Európá-
ban gyógyászati segédeszköznek nyilvánították, Magyar-
országon ezt az ORKI tanúsítványa erősítette meg az idei 
év márciusában.

A masszázságy négyféle tevékenységet végez egyszerre: 
fény- és hőterápiát, masszázst és akupresszúrát. 

A kezelés körülbelül negyven percig tart, ebből harminckét 
percet háton, nyolc percet pedig hason kell tölteni.  Az ágy 
távirányítással működik, a jade kőből készült görgők telje-
sen átmasszírozzák a hosszanti hátizmokat a nyakszirttől 
a farokcsontig. Az ágyba héliummal és infravörös fénnyel 
telített fűtőpanelek vannak beépítve, amelyek segítik a D 
vitamin beépülését a szervezetbe. Az epoxi-karbonlap hőt 
generál, ezzel fokozza a vérkeringést, így relaxáló, fiatalító 
érzést biztosít. A művelet attól lesz akupresszúrás, hogy 

gyógyító ellazulás

a masszírozófej a test tizenöt fontos területén rövid időre 
megáll, nyomással hőt ad át, segítve a gerincoszlop ellazu-
lását, és enyhítve az arra nehezedő terhelést. A görgőket 
egyébként a kezelés közben bármikor meg lehet állítani 
a kritikus pontoknál.

Hogy kinek ajánlott a használata? Mindenkinek, aki tenni 
szeretne az egészségéért, de kiemelten a gerinc-, a mozgás-
szervi és a reumatikus fájdalmaktól szenvedőknek. Ered-
ményesen alkalmazható allergia, asztma, krónikus nátha, 
bőrbetegségek, túlsúly, emésztési panaszok, csontritkulás, 
magas vérnyomás és koleszterinszint, cukorbetegség és 
depresszió esetében is. Megszűnteti a hideg végtagokat, 
a zsibbadást, a szűkült ereket tágítja.

A szolgáltatást bárki térítésmentesen igénybeveheti, akár 
50 vagy 100 alkalommal a Ceragem központokban. A 
vendégeket érkezési sorrend alapján fogadják. A szigorú 
higiéniai előírásokat mindenkinek be kell tartania, ezért 
két darab fehér lepedővel, fehér pólóval és nadrággal kell 
érkezni. A kezelés előtt és után sok folyadék fogyasztása 
javasolt, hogy a felszabaduló salakanyagok könnyebben 
eltávozhassanak. n

Júniustól a soproniak is részesei lehetnek a kezelés gyó-
gyító hatásának a legújabb Csengery utcai központban – 
térítésmentesen. Itt húsz darab ágy található, ez azt jelenti, 
hogy mivel reggel 8-tól este 6-ig vannak nyitva, naponta 
háromszáz embert tudnak kezelni.

CERAGEM a jobb életért!

Termo-akupresszúrás masszázságy bemutatóterem nyílt Sopronban!

Sopron, Csengery u. 30–32. (bejárat az Erzsébet utcából) | telefon: (99) 788 528 | www.ceragem.hu | H–P: 8–18h SZO: 8–13h

Az országban 28-ként megnyílt központban bárki díjmentesen kipróbálhatja az elektromos,

JADE kövekkel és infravörös hővel működő, gyógyító hatású hátgerincmasszázs ágyat.

 fényterápia hőterápia masszázs  akupresszúra

Kiemelten ajánlott gerinc és mozgásszervi megbetegedésekre!

Próbálja ki Ön is a teremben működő 20 darab ágy egyikét!
Minden nap felkeresheti és díjmentesen kipróbálhatja a készüléket 
a bemutatótermünkben. Kérjük hozzon magával 2 db vékony, fehér 

lepedőt, fehér pólót, nadrágot és vizet.

SZOLGÁLTATÁSUNK TÉRÍTÉSMENTES
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nyilatkozni. Az viszont tény, hogy 
ez a szám növekszik és körülbelül 
megfelel a trendnek.

Sok férfi élénken tiltakozik a kozme-
tikumok és szépségápolás ellen. Az 
kétségtelen, hogy a divat majmolása 
és a testápolás túlzásba vitele való-
ban berzenkedést válthat ki, sőt akár 
még nevetséges is lehet, de tartsuk 
szem előtt, hogy a jól ápoltság fontos 
vonzó tényező a nők szemében.

Az ápoltság nem feltétlenül jelenti a 
ráncfelvarrást, hajbeültetést, de még 
a barnaszénné szoláriumozott bőrt 
sem! Az ápolt megjelenés azt jelen-
ti, hogy nemcsak Éva, de Ádám is  
napi rendszerességgel karbantart-
ja és ápolja magát, figyeli testének 
változásait. Ha másért nem, akkor 
saját egészségük érdekében is fon-
tos törődniük a testápolással, hall-
gatni párjuk tanácsaira, elfogadni, 

Bár a nemek közötti választóvonal 
ezen a téren az elmúlt években kezd 
elhalványulni, a változás mégis las-
sú, és a különböző országokra leve-
títve igencsak különböző lesz. Ennek 
hátterét azzal magyarázhatjuk, hogy 
bár a termékválaszték óriási, de a ne-
velésnek igen fontos a szerepe. Ki-
alakulóban van egy olyan férfitípus, 
ami nem tartja gyengeségnek, ha 
kimutatja az érzelmeit, ha aktívan 
részt vesz a gyereknevelésben, há-
zimunkában, átvállal a társától ed-
dig „nőiesnek” tartott feladatokat. 
A média, mozifilmek, magazinok ál-
tal sugallt szépségkultusz hatása alól 
már ők sem tudják kivonni magu-
kat. Változott a macsókép, nem az 
izzadt, nyíratlan, borostás, ápolatlan 
hős a „menő”. Célszerűbb rendszeres 
sporttal, tudatos táplálkozással, koz-
metikumokkal próbálkozni mind a 
saját egészségük, mind a hölgyek fi-
gyelmének felkeltése és megtartása 
érdekében.

A magyar férfiak szépségápolási szo-
kásairól még nincsenek statisztikák, 
arról pedig, hogy mennyit költenek 
szépségápolási cikkekre, még a szak-
emberek is csak óvatosan mernek 

Néhány éve Nagy-Britanniában ké-
szítettek egy felmérést, mely arról 
számol be, hogy a brit férfiak több-
sége szerint a test- illetve bőrápolás 
nem ér annyit, hogy az ember időt és 
energiát pazaroljon rá. A többségük 
számára a legfontosabb, hogy minél 
hamarabb indulásra készek legyenek. 
Kb. ötven százalék nyilatkozott úgy, 
hogy max. 15 percet tölt a tükör előtt, 
és kb. harminc százaléknál ez mind-
össze 10 perc. Akkor a merész előre-
jelzések azt sugallták, hogy sebaj, a 
következő években megnő a kereslet 
a férfi szépségápolási cikkek iránt. 
Tévedtek. A brit férfiak igénye (igény-
telensége?) változatlan maradt.

Ezzel szemben Olaszországban egy 
tavaly közölt marketingfelmérés ada-
tai szerint a férfiaknak szánt kozme-
tikumok forgalma egy év alatt tizen-
egy százalékkal nőtt. Ezt az adatot 
elsősorban kulturális különbségek-
kel magyarázhatjuk, hiszen közis-
mert, hogy a déli országban nagy 
hagyományai vannak a szépségápo-
lásnak. A 16–64 éves olasz férfiak 
több mint ötven százaléka rendsze-
resen ápolja a bőrét, és sokat ad a jó 
megjelenésre.

I. rész

A teremtés koronája
a tükör előtt Igenis a férfiak bőrének is 

szüksége van ápolásra, sőt 

időnként – bármennyire ta-

gadják, néha egy kis ké-

nyeztetés is jól esik nekik. Ez-

zel nemcsak ők, de mi nők is 

jól járunk, hiszen sokkal von-

zóbb egy ápolt úr, mint gyul-

ladt zsíros vagy éppen hámló 

száraz bőrű férfiú.

használni, így elkerülhetik a bőr 
kivörösödését. Még egy gondolat 
a borotválkozás házatáján: a tév-
hittel ellentétben a borotválkozás 
nem erősíti az arcszőrzetet. Az idő 
előrehaladtával erősödnek a szőrszá-
lak, amire bizonyíték a szemöldök  
és az orrszőrzet megerősödése. Az 
orrban nem szerencsés körömollóval 
matatni, ha szükséges, inkább vásá-
roljunk elemes orrszőrvágót, ami a 
szemöldök és a fül környékén is jól 
használható.

A szőrzet ápolásával kapcsolatban le-
írtak a hónaljra és az intim régióra 
talán még fokozottabban vonatkoz-
nak. Ma már gondozatlannak és ápo-
latlannak tűnik a bozontos szőr. 

Ha szóba jön a szőrszálak teljes eltá-
volítása, akkor ez történhet epiláló 
krémekkel, de ma már létezik drá-
ga és végleges lézeres megoldás is. A 
kozmetikai szalonok, esztétikai or-
vosi rendelők és intézetek látogatása 
körül ma már nincs bizonytalanság, 
szinte szokványosnak tekinthető. A 
legtöbb kozmetikai szalon elfogad-
ja urak bejelentkezését. A problémát 
inkább csak az jelenti, hogy a koz-
metikai szalonok jelentős részében 
a kabinrendszerű vagy legalábbis 
szeparált kezelés nem megoldható. 
(folytatjuk)

n Dr. Papp Orsolya 
Bőrgyógyász, kozmetológus 

szakorvos írása 
a Koktél Magazinnak

bajusz és a nyíratlan szakáll, de az 
egyenesre trimmelt borosta teljesen 
elfogadott. Előnyösen férfias hatást 
kelt, az apróbb bőrhibák elfedésére 
és az arckontúr megváltoztatására is 
kiválóan alkalmas. A borotválkozás 
történhet pengével vagy villanybo-
rotvával, de maximum napi egyszer 
ajánlott, mert eléggé igénybe veszi 
az arcbőrt. A villanyborotválás előtt 
preshave ajánlott a borosta kieme-
lésére és megkeményítésére. A pen-
gés, elsősorban többpengés borotvá-
lás esetén habok és gélek segítségével 
érhetünk el simább felületet. Borot-
vaszappan is használható, de vigyá-
zat, a hagyományos szappanok ke-
vésbé puhítanak és a bőrt is jobban 
kiszárítják. Szárazon soha ne hasz-
náljuk a pengét! A szőrzetet a növési 
iránynak megfelelően húzzuk le, ne 
borotváljuk ki a szőrt, mert az köny-
nyen benőtt szőrszálakhoz és pat-
tanásokhoz vezethet. Az arcszőr-
zet ápoltságához tartozik, hogy ha 
szakállunk vagy bajuszunk van, azt 
nyírni illik.

A borotválkozás után használt sze-
reket szintén a bőrtípushoz kell 
választanunk. Ezeknek a kozme-
tikumoknak nem csak bőrnyug-
tató, revitalizáló szerepe lehet, de 
antiszeptikus összetevők révén a 
szemmel nem is látható apró sérü-
léseket fertőtlenítik. A száraz bő-
rűek inkább alkoholmentes sze-
reket, balzsamot válasszanak, az 
érzékenyebb bőrűek ne restelljék a 
kifejezetten nekik szánt krémeket 

vagy beszerezni a direkt férfiaknak 
szánt készítményeket. A környeze-
ti ártalmak, dohányzás, alkoholfo-
gyasztás, állandó stressz éppúgy 
rossz hatással van a férfiak bőrére, 
mint a nőkére.

Ismeretterjesztő és kulturális hiá-
nyosságok pótlására néhány olyan 
ismeretet szeretnék megosztani, 
amivel minden férfinek ajánlatos 
lenne tisztában lennie a jó megjele-
nés és a higiénia terén. 

A férfiak jól ápoltságának és higié-
niájának legnagyobb nehézségét pa-
radox módon pont a férfi nemi hor-
mon, a tesztoszteron okozza. Ez az 
a hormon, ami nélkül nem „férfi” 
egy férfi, de ugyanakkor ez felelős 
a kopaszodásért, a bőr zsírosodásá-
ért, fokozott faggyúmirigy-műkö-
désért, a pattanásokért, a fokozott 
szőrnövekedésért és részben a test-
szagért is.

A férfiak bőre vastagabb, ellenállóbb, 
sötétebb színű, jobban tűri a napot, 
vegyi ártalmakat, a hideget, mele-
get és a szappanozást. Ezzel azonban 
nem szabad visszaélni! A korral járó 
és a környezeti ártalmak okozta vál-
tozások általában később jelentkez-
nek, de markánsabbak lehetnek.

Nézzük lépésről lépésre! Kezdjük 
mindjárt az arccal. Az arcápolás leg-
problematikusabb területe a borot-
válkozás.  Ez mindig is a férfiak ke-
resztje volt. Ma nem divat a hosszú 

A kapuvári FLÓRA gyógyforrás a nyugat-dunán-
túli régió egy még kevésbé ismert, de rendkívül 
értékes és egyedi adottságokkal bíró gyógyfürdő-
je. A termálvizes fürdőkomplexum a szolgáltatá-
sok rendkívül széles körével áll a vendégek testi-
lelki megújulásának szolgálatában:

• gyógyfürdő • fizikoterápiás kezelések
• masszázs • szauna
• kozmetika • pedikűr-manikűr
• fodrászat • fogászati kezelések
• akupunktúra • természetgyógyászat
• reumatológia • allergológia-tüdőgyógyászat

A kapuvári termálvíz a következő betegségek 
gyógyítására javasolt:

• degeneratív és kopásos ízületi elváltozások
• degeneratív gerinc- és porckorongbetegségek
• poszttraumás állapotok
• idült nőgyógyászati betegségek
• idült hörghurut, hörgőtágulat és tüdőasztma 

(inhalációs kezelés révén)

A gyógyászati épület emeletén található korszerű prezentációs eszkö-
zökkel felszerelt konferenciaterem alkalmas különféle, aktív pihenéssel 
egybekötött továbbképzések, előadások és találkozók megtartására.

Pihenjen és gyógyuljon nálunk, 
várjuk szeretettel Önt és kedves családját!

     K      ,  F     .    .  •  T      :  ( +      )     -     •  E -     :      @              .  
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és egyben kihívásokkal teli időtöltés 
számomra – mesélte Zsuzsa. - Párom-
mal olyan éttermet álmodtunk, ahol 
harmonizál egymással a borkínálat 
és a gasztronómiai választék. Annak 
idején számos borkóstolón vettem 
részt az ország különböző borvidé-
kein és Sopronban, amely szép lassan 
felnyitotta a szemem: milyen csodá-
latos, folytonosan megújuló dolog a 
borkultúra. 

Zsuzsa Budapesten tanulta a 
sommelier szakma minden csínját–
bínját, az elismert szakembertől, dr. 
Csizmadia Andrástól. Negyvenen 

Zsuzsával az Erhardt Étterem és Bor-
pincében találkoztunk, hiszen itt fo-
gadja a vendégeket nap, mint nap. 
Párjával együtt üzemeltetik a gaszt-
ronómiai sokszínűségéről és igényes 
borkínálatáról híres helyet, így mun-
kája igazán sokrétű, de a pohárnoki 
munkakörére a legbüszkébb. Bár kis-
sé kanyargósan érkezett a vendéglá-
táshoz, ám mindig érezte: ez az a vi-
lág, amelyben igazán jól érzi magát. 
Dédszülei és nagymamája vezette 
annak idején a soproni 48-as lakta-
nyában a katonai kantint, így talán a 
génekből is ered a vendéglátás irán-
ti vonzalma. Diplomáját idegenfor-
galmi közgazdászként szerezte meg 
Veszprémben, majd Sopronban az ak-
kor alakuló konferencia központban 
helyezkedett el, ahol nagy lelkesedés-
sel vetette bele magát a különböző ha-
zai- és nemzetközi konferenciák szer-
vezésébe. Élvezte ezt a munkát, de a 
legkedvesebb mégis az volt számára, 
amikor szervezés közben a vendéglá-
tósokkal egyeztetett. A „konferencia 
központos éveket” a Tercia hálózat-
nál betöltött értékesítői pozíció kö-
vette, ahol szintén sokat tanult, jól 
érezte magát, ám szólította a saját 
vállalkozás:

- Úgy érzem: végre megérkeztem! Azt 
a munkát végzem, amelyre nem is jó 
szó a „munka”, sokkal inkább öröm, 

Ha valaki Nagy Zsuzsannával be-

szélget, akkor előbb-utóbb azon 

veszi észre magát: már jó ideje 

a hazai borok illatáról, zamatá-

ról, a nemes italokhoz illő finom 

falatokról társalognak. Mindez 

kissé talán szokatlan egy csinos, 

fiatal lánytól, sőt az is meglepő, 

hogy Zsuzsa képzett sommelier 

(pohárnok), akinek szenvedélye 

a különböző borok „feltérképe-

zése”, és a borok egyéniségét 

minél szebben megmutató éte-

lek kigondolása. Borkóstolóinak 

híre szájról - szájra jár, olyan él-

vezettel és szakértelemmel me-

sél a különböző nedűkről, hogy 

mindenkiben tiszteletet ébreszt a 

magyar borok iránt.

Egyedi bútorok, melyek az ön igényeire, saját elképzeléseit megvalósítva
készülnek el, legyen az bármilyen különleges és merész.

� KONYHABÚTOR � FÜRDÕSZOBABÚTOR � GARDRÓB � ÜZLETBERENDEZÉS � IRODABÚTOR

WWW.CARPINUS.HU  |  INFO@CARPINUS.T-ONLINE.HU  |  TERVEZÉS-ÁRAJÁNLAT: +36-30/641-76-13  |  FAX: +36-99/323-064

Nagy Zsuzsanna:

Borkóstolóinak híre 
szájról-szájra jár!

A sommelier munkája

Minél többféle bor szerepel az étte-
remben az itallapon, annál nagyobb 
lehet a vendégek tanácstalansága. 
A sommelier dolga általában, hogy 
megfelelő tanácsot adjon, szakmája: 
az ételek és italok harmóniájának a 
megteremtése. Ő felelős a borospincé-
ért és a borok megfelelő gondozásá-
ért. „Kisujjában van” az egyes borvi-
dékek kínálata, megfigyeli és számon 
tartja az egyes borok érettségi fokát, a 
konyhafőnökkel együtt ő dolgozza ki 
az italajánlatokat az egyes fogások-
hoz. A sommelier a kulináris élvezetek 
sokoldalú szakértője.

Fotók:Erhardt

Főszerephez jut az a sokak által is-
mert, vastag falú, csiszolt, különbö-
ző mintákkal ellátott kristálypohár 
is, amelyet egy időben mindenki a 

„csehektől” hozott. Ezek a poharak 
bár nagyon szépek, de gyakorlatilag 
csak lakásdísznek alkalmasak. Sem a 
bor színét, sem a bor illatát nem en-
gedik érvényesülni. Szerinte a bor és 
mi magunk is megérdemlünk annyit, 
hogy a megfelelő pohárból fogyasz-
szuk kedvenceinket.

Zsuzsa napokon keresztül tudna a 
borok rejtelmeiről mesélni, folya-
matosan képzi magát. Örömmel dol-
gozik együtt konyhájuk főnökével, 
Helmeczi Tiborral, aki mindig segít-
ségére van a borokhoz illő „ételötle-
tek” megvalósításában. Akik ismerik, 
nem csodálkoznak azon, hogy jövőbe-
li álma a saját bor is, melyet párjával 
szeretne egyszer készíteni, aki kép-
zett borász. n

mindig kísérletezni, újabb és újabb 
termelőktől borokat kóstolni. Mun-
kájának köszönhetően sok borfo-
gyasztó, aki addig esetleg csak édes 
vörösbor „hívő” volt bátrabban bele-
kóstol a félédes, félszáraz borok vilá-
gába. Tapasztalata szerint sokan az 
említett típusú, illetve a „behízelgő” 
illatú borokkal barátkoznak először, 
ahonnan aztán a testesebb, szárazabb 
vörös fajták felé vezet az út. Ilyenkor 
fedezik fel az emberek a legismertebb 
magyar vörösbortermő vidékek kin-
cseit, a nagy testtel, magas tannintar-
talommal, hosszú élettel rendelkező 
cabernet fajtákat. Az ő ízléséhez kö-
zelebb áll viszont az a burgundiai sző-
lő, amelyért oly sokat munkálkodott 
Gál Tibor is: a pinot noir. Itt, a Sop-
roni borvidéken Zsuzsa minden év-
ben a pincészetek kékfrankosainak 
piacra kerülését várja leginkább, és a 
megmérettetésüket, hogy vannak-e 
már olyan jók, vagy talán jobbak is, 
mint a „sógoroké”. És a nagy kedven-
cet, a zöld veltelinit, melyet évről-év-
re jobb minőségben készítenek a he-
lyi borászok!

A soproni sommelier nem ért egyet 
azzal a megközelítéssel, hogy a rosé 
nem elég nemes bor. „Lelkében fehér-
bor”- tanulta és tanítja, amely igazi 
Jolly Joker a gasztronómiában. Egy 
szép rosé bor remekül egészít ki szin-
te bármilyen kedvelt ételt. Borkósto-
lóinak érdekes fejezete a „pohár-tan”, 
amikor terítékre kerülnek a legkülön-
félébb poharak, és meg lehet tippel-
ni: melyikbe milyen bort illő tölteni. 

kezdték el az iskolát, ám a többfor-
dulós vizsgák után csak négyen sze-
rezték meg a sommelier címet. A sok 
gyakorlásnak köszönhetően Zsuzsa 
ma már biztonsággal ismeri fel a leg-
különfélébb borokat, gyakran hívják 
borversenyekre szervező- és bíráló-
tagnak. Legfőbb feladatának a borva-

csorák menüsorának az összeállítását 
tartja, amikor egy-egy soproni borász 
legnívósabb boraihoz olyan ételsort 
álmodik, amelyekkel együtt az adott 
bor a legszebb arcát mutatja.

A borkóstolókon szívesen mesél érde-
kes történeteket, anekdotákat a poha-
rában tartott borról, és arról, hogy 
mindenkinek az a legszebb, és a leg-
jobb bor, amit szívesen fogyaszt. Nin-
csenek merev szabályok, de érdemes 

Szidónia Kastélyszálloda Röjtökmuzsaj 9451, Röjtöki u. 37., Tel.: 99/544-810, Fax: 99/380-013
www.szidonia.hu  E-mail: szidonia@szidonia.hu

SZIDÓNIA ARANYPARK
FIGYELEM ÁRVÁLTOZÁS!

 
Miért utazna az ismeretlen távolba, mikor kar-
nyújtásnyira van Öntől a Szidónia Kastélyszállo-
da Aranyparkja. Ami nem számít: időjárás, 
hiszen beltéri és kültéri medencénk rendelkezé-
sére áll, kedvére szaunázhat, gőzfürdőzhet, hűsöl-
het, melegedhet. Babamedencénk és mesés világa 
bizonyára elvarázsolja csemetéit.

13:00 órától 3 fogásos ebéd várja, ahol kedvére 
lakomázhat. 
A Szidónia Vitál Teabár egész nap korlátlanul áll 
a rendelkezésére. 

Délután 17:00 órai kezdettel közös mozgás vagy 
vízitorna.
Mindez a hét bármely napján, 9–19:45-ig!
 
Felhívjuk szíves �gyelmüket, hogy wellness für-
dőházunk nyitvatartási rendje értelmében 
13:00-15:30 óráig csendes pihenőt tartunk, 
ebben az időben gyermekek nem tartózkodhat-
nak a medencetérben.
 

Ár: 7900,-/fő 
Gyermekek részére:

0–4 éves korig: gratisz
4–12 éves korig: 3900,-/fő 

 
Előzetes időpont egyeztetés ajánlott!

Recept

A hízott libamájat serpenyőben 
felforrósított libazsíron megsütjük. 
Hozzá mézzel grillezett almasze-
leteket, burgonyapürét és lisztben 
megforgatott, majd olajban ropo-
gósra sütött vöröshagyma-kari-
kákat kínálunk. Hozzáillő bor: A 
Soproni borvidék késői szüretelé-
sű zenit, illetve zöld veltelini borai.  
+1 Tipp: Zamatos, érett eperszemek 
borvidékünk gyöngyözőboraival, 
és pezsgőivel.
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Az árnyékolt külső a ter-
málfürdők páráját jutttatja 
eszünkbe, mely ellentétben 
áll a csillogó fémkupakkal. A 
minimalista csap alakú kupak 

összhangban van a modern, 
innovatív designnal, mégis a régi 

ásványvizes üvegek csatos tetejére em-
lékeztet. Csomagolása újra életre kelti 
a természetes, kézzel vágott kockakö-
vekből készült, római mozaikok stílu-
sát. Fejjegy: szicíliai bergamott, yuzu, 
rózsafa, szicíliai mandarin. Szívjegy: 
ceyloni tea, kínai fehérbors, mate. 
Alapjegy: szürke ámbra, fehér pézs-
ma, marokkói atlaszcédrus, indiai 
szantálfa. A Loewe Pour Homme fér-
fiillata aromás, elegáns és rendkívül 
előkelő. Üvege gránátra emlékezte-
tő, tömör forma, mely látványra is 
egy férfias atmoszférát sugall. Az 
üveg nehéz, ezüstös és fényűző tete-
je kategóriájának igazi remekműve. 
A művészi, Loewe-emblémával díszí-
tett bőrpecsét  tekintélyes megjelenést 
kölcsönöz. Dobozának bronz árnya-
latát ezüst dombornyomással kom-
binálták. Az aromás, mediterrán jel-
legben a messinai citrom, a messinai 
bergamott, a messinai mandarin, az 
alpesi levendula, a Comor-szigeteki 
bazsalikom, a muskátli, a gyöngy-
virág, a tölgymoha, a haiti vetiver, 
a szantálfa, az ámbra és a pézsma 
együttese találhatóak meg. Az Esencia 
Loewe több mint 200 illatanyag erede-
ti kombinációjából készült. Intenzív, 
férfias, erős és karakteres illatkompo-
zíció. A sötétzöldes-fekete üveg és a 
bőrrel bevont kupak eleganciája már 
az első pillanatban magával ragadó. 
A minimalista külső nagyszerű bel-
sőt rejt. A fűszeres, aromás, fás jelleg-
ről a kalábriai petitgrain, a bergamott, 
a kakalábriai citrom, a tárkony, a le-
vendula, a kínai áfonya, a muskát-
li, a hóvirág, a szerecsendió, a rózsa, 
a mysore szantálfa, a jávai vetiver, a 
styraxi ámbra, a pacsuli és a pézsma 
gondoskodik.

n Tóth Zsuzsanna szakújságiró 
összeállítása a Koktél Magazinnak

Egy bizonyos Enrique Loewe 
Roessberg iparos bőráru műhelyét 
pillanthatjuk meg, ahol nagy buzga-
lommal és szakértelemmel dolgoz-
nak szorgalmas kezek azon, hogy az 
általuk készített bőrtáskák, képkere-
tek, szivartárcák, mappák, alamizs-
natartók, táncrendek és kézitáskák 
elégedett vevőkre találjanak. És a ve-
vők nagyon-nagyon elégedettek vol-
tak! Loewe árucikkeinek különleges 
kidolgozottsága és rendkívüli minő-
sége egyre nagyobb teret készített 
terjeszkedésének és jó hírnevének. 
A szerény Calle del Lobón találha-
tó kis műhely folyamatosan szépült, 
sőt az évek során már Madrid egyre 
előkelőbb és elegánsabb üzleti negye-
deiben árulta termékeit saját márka-
neve alatt. A sokáig elérhetetlennek 
tűnő spanyol királyi udvar is felfigyelt 
Loewe mester munkáira. Őfelsége, a 
király és a királyné is csatlakozott a fo-
lyamatosan gyarapodó törzsvásárlók 
köréhez olyannyira, hogy 1905-ben 
maga XIII. Alfonz adományozta a Ki-
rályi Család Beszállítója címet, mely 
a lehető legmegtisztelőbb és legelő-
kelőbb rang volt, melyet egy cég ma-
gáénak tudhatott. A századfordulón 
így Loewe már a madridi nemesség, 
a polgárság, az értelmiségi, a politi-
kai és művész körök egyik legnépsze-
rűbb márkájává vált. A fényűzésnek 
és az ismertségnek kifizette árát, hi-
szen 1846 óta rendíthetetlenül magas 
minőségi követelményeknek vetetette 
alá termékeit. Maradandóságának ta-
lán ez is a titka, hogy soha sem adta 
alább a színvonalat, melynek fontos-
ságát generációról generációra ha-
gyományozta át. Mind a mai napig 
a bőráru maradt a cég legsikeresebb 
termékvonala. A Loewe alkotásait a 
mediterrán stílusra jellemző egysze-
rűség, elegáns vonalvezetés, de még-
is vérbőség és a folyamatos újításra 
és modernizálásra való törekvés jel-
lemzi: mindezek mellett évtizedek óta 
megőrzi a tipikusan és egyedülállóan 
Loewe-re jellemző presztízst és minő-
séget. Mára a Loewe több 100 exkluzív 
üzletből álló hálózattal rendelkezik a 

világszerte; Madrid és Bar-
celona mellett két bőr és egy 
textílgyárat üzemeltet, 1300 
embert foglalkoztat.

A Perfumes Loewe, Spanyolor-
szágban húsz éve vitathatatlanúl 
piacvezető a parfümipar berkeiben. Je-
lenlétét a világ minden táján megerő-
sítette; hála a hazai fgorgalmazóknak 
Magyarországot is elérte a spanyol il-
latvilág! Ez a stílus a spanyol lélekkel 
összhangban áll: elegáns, nem hival-
kodó, minőségi és mégis egyszerű. Az 
igazi luxus világát képviseli, melyben 
tekintélyes szerepet tölt be.

Az Esentcia Femme Loewe mind de-
signjában, mind illatfelépítésében kö-
veti a spanyol életérzés sajátosságait. 
A szenvedélyes, meleg és élénkpiros 
szín már a dobozon megjelenik, gyű-
rött selyembe burkolva az illateszenci-
át. Kupakja matt arany, melybe előke-
lően belemetszették a Loewe nyomott 
szimbólumát. Mélyvörös estélyi ruhát 
idéz az üveg látványa, egy gyönyörű 
arany nyakékkel felékesítve. Ha kézfe-
jünkre fújunk ebből a mediterrán, iz-
galmas illatból, gondolatban azonnal 
előtűnnek azok a felejthetetlen nyári 
esték, amikor egy kellemes tengerpar-
ton ültünk barátainkkal. Amikor a pa-
tinás vendéglő teraszán gyönyörköd-
tünk az esti vöröses naplementében, 
miközben a háttérben halkan szólt a 
gitáron egy-egy jellegzetes, utánoz-
hatatlanul spanyol melódia; amikor 
pár napra vagy hétre kiszakadhat-
tunk megszokott kis életritmusunk-
ból, és feltöltődhettünk a számunkra 
ismeretlen tájak, emberek világával 
és életérzésével. Fejjegyében a citrom, 
a gyömbér, a bergamott és a grapef-
ruit találhatóak meg. Szívjegyében az 
ibolyalevél, a rózsa, a lótuszvirág és 
a gyöngyvirág illatoznak. Alapjegye 
a bourbon vanília az ámbra és a fás 
jegyek. Az Aqua De Loewe üvegét a 
klasszikus vizesüvegek formái ihlet-
ték. Az ellipszis alakú üveg a sima és 
áramvonalas tervezéssel, valamint a 
henger alakún nyakkal harmonizál. 

Akik megízleleik a Chanelle és a 

többi luxuskategóriával egyen-

értékű Esencia Femme-ot vagy a 

Aqua de Lowwe-ét, azonnal ked-

vet kapnak ahhoz, hogy egy ki-

csit jobban megismerkedjenek 

ezzel a közel éves, nagy múlttal 

rendelkező, de Magyarország-

ra csak néhány éve bekopogta-

tó divatcég stílusával, gondolat-

világával és a divat világában 

betöltött szerepével. Forgassuk 

hát vissza az idő kerekét, és sé-

tálgassunk együtt a 19. századi 

Madrid utcáin!

 A LOEWE-ház 
 története
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De megcáfolják Eugene Poitou szavait maguk a madri-
diak is, akik városukat korábban nemes egyszerűséggel 
a „mennyország előszobájának” tartották. Ez a kép per-
sze mára egy kicsit módosult, hiszen a nagyvárossá válás 
hátrányai, a benzingőz és a masszív dugók itt is éreztetik 
hatásukat.

A múzeumkedvelőknek érdemes felkeresniük a spanyol 
királyi rezidenciát, a Palacio Realt, amelynek gránitból 
és mészkőből épült, hatalmas barokk épülettömbjét az 
1734-es tűz után a pompakedvelő V. Bourbon Fülöp épí-
tette újjá. Bár a mozdítható műalkotások jelentős része a 
Pradóba került, azért itt is maradt jó pár darab El Greco, 
Rubens és más hírességek képeiből.

A múzeumok mellett természetesen érdemes egy kicsit sé-
tálgatni a városban, „csak úgy”, hiszen Madridban meg-
számlálhatatlanul sok a hangulatos vendéglő, műsoros 
kávéház. Érdemes kiülni például a Plaza Mayor valamelyik 
kávézójának teraszára, és megcsodálni a tér szépségét: az 
egykori főtér harmóniája kárpótol azért, hogy itt a kávét 
turistaárakon mérik.

A többemeletes, erkélyes házakkal övezett terjedelmes te-
ret már a középkorban is meglehetősen forgalmassá tette 
az itt zajló kereskedelem, bár akkoriban még a városfalon 
kívül esett.

1620-as felavatása óta a tér számos népünnepély, bikaviadal 
és eretnekégetés színhelyéül szolgált. Manapság békésebb 
célokra használják: a rockkoncertek, színielőadások mellett 
bélyeg- és érempiac költözik ide hétről hétre. Érdemes elsé-
tálni a városnézésnek szinte kötelező részét képző Puerta 
del Solra is, a középkori városfal Nap kapujáról elnevezett, 
forgalmas térre, amelynek középpontjában Madrid címer-
állata, az eperfára kapaszkodó mackó látható. Itt találha-
tó a nulla kilométerkő, ahonnan Spanyolország útjainak 
a hosszát mérik, és ezen a téren gyülekeznek a madridiak 

– akárcsak a New York-iak a Times Square-en – szilveszter 
éjszakáján, hogy az utolsó óraütéskor lenyeljenek egy sző-
lőszemet, ezzel igyekezve biztosítani az új év sikerességét.

Madrid történelmi nevezetességei valamivel fiatalabbak, 
mint számos európai városéi, meg is esett a múltban, 
hogy Madridot egyszerűen történelem nélküli városnak 
nevezték.

a mennyország előszobája

Madrid
Kevesen tudják, hogy az európai városok között Madrid 
az a hely, ahol a beépített területekhez viszonyítva a leg-
több zöldterület található. Ennek kellemes következmé-
nye, hogy a városnézés fáradalmait bármikor kipihen-
hetjük a számos park egyikében. A legnagyobb, és sokak 
szerint a legszebb is a Buen Retiro Park, ahol biztosan 
talál mindenki magának valami érdekeset. Miközben a 
fiatalok XII. Alfonz király lábainál barnulnak a lépcső-
kön, a nagy tó mellett bábosok, mutatványosok és akro-
baták szórakoztatják a nagyérdeműt. A nyüzsgéstől kis-
sé eltávolodva, a nyugalmas sétautakon felkereshetjük a 
rózsakertet is. Az árnyas fák alatt némely bokor mögül 
spanyol királyok és királynők fehér kőszobrai kandikál-
nak ki váratlanul. Közönséges polgárok csak III. Károly 
óta látogathatják a kertet, méghozzá eleinte azzal a kikö-
téssel, hogy megmosakodtak és felöltöztek. Ma már ezt 
senki sem ellenőrzi.

Madridban soha nem áll meg az élet, és ez különösen igaz 
az estékre. Ahogy későn ébrednek, úgy későn is vacso-
ráznak a madridiak, belefér tehát az estékbe egy kiadós 
séta. Ez az a város, ahol még kora hajnalban – vagy késő 

éjszaka? – is forgalmi dugókba lehet keveredni.

Ha már minden múzeumot, éttermet és kávéházat bejár-
tunk, és kitapasztaltuk a madridi éjszakai életet, a hét-
végén több lehetőség is akad az időtöltésre: a vasárnap 
délutáni szokásos programok közül talán a legszokvá-
nyosabb a lóverseny; tavasztól őszig sokkal izgalmasabb-
nak ígérkezik azonban a hagyományos bikaviadal a világ 
legnagyobb erre szolgáló arénájában, a Plaza de Toros 
Monumental de Las Ventasban. Aki a kevésbé véres ösz-
szecsapásokat kedveli, az meglátogathat egy focimeccset: 
sokak számára a számos madridi intézmény nevében elő-
forduló „real” (királyi) szó semmi mást nem jelent, mint 
a Real Madridot, a királyi futballklubot, melynek legfőbb 
riválisa az Atlético Madrid. Az előbbi szurkolói meccsek 
után általában az oroszlános kocsin trónoló Kübelé isten-
nő kútja körül ünnepelnek a város szívében, míg az ellen-
táboréi valamivel arrébb, a Plaza Cánovas del Castillón, 
Neptun kútja körül.

n Szabó Ibolya Anna írása
a Koktél Magazinnak 

Spanyolországban az utazók el-

sődleges célpontja rendszerint a 

tengerpart; különösen az észa-

ki országokból érkezők szeretik 

errefelé begyűjteni éves tar-

talékukat a nyári napfényből 

és melegből. A városnézésre 

vágyó turistáknak sem biztos, 

hogy legfőbb úti célja Madrid, 

pedig már a hangulat is megér 

egy látogatást; nem beszélve 

Madrid igenis létező és szemet 

gyönyörködtető látnivalóiról.

PNEUMATIKUS PRÉSEKHEZ MEMBRÁN RENDELHETÔ 48–72 
ÓRA SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÔVEL.  Borászati segédanyagok, 
dugók, szûrõlapok, rozsdamentes csatlakozók, Rekord motorola-
jok, Agip olajok, zsírok, vágóélek, körmök, grafi tos zsír, akkumu-
látorok, 2,5 literes PET-palackok kaphatók. Használt borászati 
és mezõgazdasági gépek forgalmazása.

Sopron, Pozsonyi út 58., Tel.: 30/957-2936 mail: sternvin@mailmax.hu

 kismunkagép

LOCUST L853

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–16, szombaton 8–12-ig

ÉPÍTŐANYAG KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS
• Sopron, Pozsonyi út 52. Tel.: 99/323-568, 315-066, Nyitva: h–p. 7–16, szo. 7–11-ig
• Vaskereskedés: Pozsonyi út. 56. (Zárányi út 21.) Tel.: 99/330-930

www.benet.hu

NE FELEDJE, A BENETET KERESSE!

16 éves múl tunk ga ran cia ar ra,
hogy a leg jobb árat ad has suk!
Csempék és járólapok még szélesebb választéka!

 HIBAELHÁRÍTÁS 

0–24 ÓRÁIG 
AZ ÉV MINDEN NAPJÁN!

.TFK AKINHCETAMÍLK RAYGAM 

 KLÍMA  SZELLŐZÉS  HŰTÉS

ÉPÜLETEN BELÜLI KARBANTARTÁS

Sopron, Csengery u. 30–32. 
T
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VI. éVfolyam, 5. szám, 2007. 

Teddy Kollek n Megkerülhetetlenek leszünk? n Washington

s o P R o N I Ü z l e t I  é s  tá R s a s á g I  m a g a z I N

 
Walter Autó Kft. | 9400 Sopron, Pozsonyi út 57-63. | Tel:99/512-470 Fax:99/512-480 | e-mail: vw@walterauto.hu

 a dolgos erőművész

VW Crafter
Forradalmian új megoldások halmazát kínálja a VW haszonjármű-

ve, az 1975 óta 850 ezer példányban gyártott LT sorozat harmadik 

generációja. A Volkswagen Crafter műszaki megoldásai, bizton-

sága, gazdaságossága és egyénisége tekintetében egyaránt ma-

gasabbra emeli a mércét kategóriájában. 

Egyedülálló formavilága révén a Volkswagen Crafter igazi egyéniségként jelenik meg a 3,5 

tonna össztömeg körüli áruszállító korosztályában. A Crafter a Volkswagen jellegzetes 

formai jegyeit mesteri módon egyesíti a haszongépjárművek erőteljes vonalvezetésével.



Motor-Car Sopron felhatalmazott Mercedes-Benz értékesítés és szervíz | 9400 Sopron, Győri út. 42. | telefon: (99) 505 344 | e-mail: mb.ertekesites@motor-car.hu | www.motor-car.hu


