GASZTRONÓMIA
Lakoma a szabadban

2

INTERJÚ
Európa, ne add el a lelked az ördögnek

6

KULTÚRA

TARTALOM
6

Mary Poppins Sopron történelmi belvárosában
Színfolt Galéria a Várkerületen
Tízforrás fesztivál
Régi és új páholyok titkok nélkül

9
15
18
26

gazdaság
Élmezőnyben a Sárvári Gyógyfürdő
CIB MasterCard Üzleti Hitelkártya
A birodalom visszavág
Kibővítették a Sá-Ra fürdőt

10
22
24
36

UTAZÁS
Római vakáció

30

12

környezet
Energia hatékonyan

16

otthon
A kiszámítható termálbefektetés
A jó minőség jegyében

20
23

szabadidő
Díjugratás Szellő hátán

29

jövő
A holnap szörnyei

30

stílus

18

Coco Chanel eleganciája

32

egészség
A teremtés koronája a tükör előtt II. rész

Koktél Üzleti Magazin
Megjelenik:
32 800 példányban
Sopronban:
3 000 példányban

Szerkesztõség:
9400 Sopron, Kôszegi út 5.
Tel.: 70/615-41-95, fax: 99/315-980

Kiadó: 	
Ügyvezetõ igazgató:

Hirdetésfelvétel:
Tel.: 70/615-41-95

ISSN 1587-3943
Lapterv: AD Stúdió Budapest

A3 Média Kft.
Kustra Csaba

www.koktelmedia.hu

34

Nyomda: Arrabona Print&Partner Zrt.
9028 Gyôr, Bagoly u. 7.
Tel./fax: 96/529-065
Felelôs vezetô: Ványik László
Web design:
EGP Kft., www.egp.hu
Internetszolgáltatónk:
www.aircom.hu

A kiadó a magazin kiadásával kapcsolatos jogokat kizárólagosan a saját részére tartja fenn. A Koktél Üzleti és Társasági Magazinban közölt fotók, a kiadó által
készíttetett reklámgrafikák és a megjelentetett információk a kiadó kizárólagos tulajdonát képezik, melyeknek azonos vagy hasonló formában történô újra
kiadásának jogát a kiadó fenntartja, ezért annak bármely formában történô közlése, újra megjelentetése csak a kiadó írásos hozzájárulásával történhet.

Lakoma

a szabadban

Különböző formákban a grillsütés már évszázadok óta létezik.
Sok és sokféle elméletet megfogalmaztak már az eredetéről, de
egyvalami biztos: a grillezés mindig finom étkek elkészítését jelentette. A füstölést már a történe-

lem előtti időkben is használták
a hús tartósítására, és a tábortűz
mellett melegedő vadász képére sokan ráismerhetnek a grillsütők mai lelkes használóiban, akik
többnyire férfiak.

A „barbecue” szó angol változata a grillezés minden szempontjának általánosítását takarja, ide tartozik a grillsütő, a sütés, az ételek, és természetesen
maga a grillparti is. Ismerjük meg a
legszínesebb elméleteket a „barbecue”
szó eredetéről! Először is, a francia
„barbe á queue” kifejezés jelentése: „a
pofaszakálltól a farokig”, arra a gyakorlatra utal, hogy az állatokat egészben sütötték meg.
Egy másik elmélet szerint a spanyol
„barbacoa” szó az aravak–karibi eredetű „barbacot” szó egy változata. Ezt
a szót eredetileg a nyugat-indiai taino
nép alkotta meg annak a rudakból készített, levelekkel lefedett állványnak a
leírására, amelyen a vadászzsákmányt
és a halat sütötték lassú tűz felett. A
spanyol telepesek átvették a karibszigeteki módszert a sertéshús elkészítéséhez, így innen származik az amerikai „barbecue” kifejezés.
Bárhogyan is határozzuk meg a szó jelentését, a grillezés a szabadtéri szórakozás elmaradhatatlan részévé vált. Az
ünnepnapok és a nyári hétvégék még
ma is a grillezés legkedveltebb alkalmai. Amint egyre népszerűbbé válik az
otthoni időtöltésnek ez a laza stílusa,
egyre nagyobb hangsúly jut a grillezésre, akár esik az eső, akár süt a nap!

Gasztronómia
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Egy hirtelen ötletből születő grillezés
ugyanúgy lehet minden pillanatában
élvezetes, mint egy előre megtervezett, persze, csak ha minden fontos
hozzávaló kéznél van. Kell egy kis
zöldség a nyárson, leöntve könnyű
olívaolajjal, és már kész is van a remek grillezett zöldségnyárs. A burgonyából sült krumplit készíthetünk.
Egyszerű marinírozással vagy bedörzsöléssel olyan ínyencfalatokká változtathatjuk a halat, a csirkét vagy
más húst, amelyek garantáltan nagy
sikert aratnak a vendégek körében.
Sokan nem tudják, hogy szinte minden gyümölcsből készíthető ínycsiklandozó karamellás grilldesszert kevés cukor vagy méz hozzáadásával.
Felmérések szerint 2001-ben több
mint kétmilliárd összejövetelt tartottak Európa otthonaiban. Jóllehet
legtöbben az otthoni szórakozást választják, semmi sem utal arra, hogy
ezek hivatalos rendezvények lennének. Egy hétköznapi összejövetel azonban nem jelenti azt, hogy
az ételeknek szokványosnak, rossz
minőségűnek vagy unalmasnak kell
lenniük. A grillezés ugyanis semmiképpen sem nevezhető unalmasnak.
A grillezés a vendégszeretet kimutatásának és egy fergeteges lakoma megrendezésének fantasztikus

módja, amelyben a család, a barátok
és a szomszédok élvezetüket lelhetik. Ehhez még adjuk hozzá a grillsütőn finoman sistergő étel hívogató aromáját, és már kezdődhet is a
grillparti. Nincs is ennél jobb módja az otthon nyújtott meghittség
élvezetének.
Ahhoz, hogy a jó hangulatot ne
rontsa el egy füstös szelet vagy egy
át nem sült hús, szükségünk van az
alapvető grilles ismeretek elsajátítására. Lássuk ezeket!
A felcsapó láng minden grillsütő ellensége. Ennek oka nagyon egyszerű: túl sok oxigén, ezáltal túl forró
tűz. És ha mindez kifröccsenő olajjal vagy zsiradékkal párosul, mit kapunk? Odaégett ételt. A keretes írásunkban szeretnénk néhány ötletet
adni arra nézve, hogyan lehet elkerülni az elfeketedett romokat.

• Alaposan csepegtesse le az
ételt, mielőtt rátenné a rostélyra, vagy csak minimális mennyiségű olajt tegyen a páclébe.

• Válassza ki a legkiválóbb minőségű kolbászt, és saját kezűleg készítse el a húspogácsákat.

• Elsősorban halat és baromfit használjon, ezek soványabb
húsok, és könnyen átsülnek a
grillen.
• Távolítsa el a fölösleges zsiradékot a húsról.
• Szabályozza a hőmérsékletet
azáltal, hogy fedővel és szellőzővel ellátott grillsütőt használ.

• Süssön fedő alatt! Nyitott légtérben könnyebben felcsapnak az
erős lángok.

A mobiltelefonoktól kezdve a laptopokig, az MP3-lejátszóktól az autókig, az
életstílusunk igen színessé vált a hordozható eszközeink miatt. A hordozható grillsütők is részei a
robbanásszerű technológiai fejlődésnek.
Ki gondolta volna,
hogy kenyér és sütemény is készíthető a grillsütőn? Sőt, nagyon
is egyszerű, csak
el kell sajátítani
az indirekt módszer tudományát,
és máris elkészíthet szinte bármit,
amit egy hagyományos sütőben készített
eddig.
Kezdjünk hozzá! Faszén vagy

faszénbrikett? Van köztük különbség? Igen. Grillezésnél a darabos faszén általában gyenge tüzelőanyagnak minősül. Túl gyorsan ég, és a
szállingózó hamu beszennyezheti az ételt. A darabos faszén olcsóbb, de hosszú
távon mégis többe kerül. Ezzel ellentétben
a minőségi faszénbrikett egyenletes
hőeloszlást biztosít, vagyis a tűz
jobban szabályozható, és a sütés is
eredményesebb.
Előnye továbbá a
hosszabb égési idő,
és az a tulajdonsága,
hogy az el nem égett
faszénbrikett, ha lezárjuk az összes szellőzőnyílást és így eloltjuk a tüzet,
újra felhasználható.
Honnan tudjuk, hogy az étel kész van
már? A kívül megégett, belül pedig
nyers ételek általában arra engednek
következtetni, hogy gond van a hőmérséklet szabályozásával. Pedig a
hőmérséklet igenis szabályozható! A
sütési hőmérséklet és idő egy faszenes grillsütőn is szabályozható a felső szellőző használatával, amellyel
fokozhatja vagy csökkentheti a légáramlást. Ezenkívül bármikor használhat hőfokmérőt a húsok átsülésének ellenőrzésére.

Történelmi lovasjátékok –
Középkori lakomák Sümegen

Sümegen a legerősebb magyar!

XII. Sümegi végvári napok

Kinizsi-Toldi hétvége a Sümegi Várban

2007. augusztus 11-12.

Középkori lovagi tornák, ügyességi fegyverbemutató, lovas,
gyalogos bajvívás és íjászbemutató, zászlóforgatás, lovas
caroussel. Ezt követően középkori lakoma, melynek elfogyasztása korhűen kézzel történik.

2007. augusztus 4-5.

 lóistálló  nemzetközi szablyakiállítás  lovashintó
gyűjtemény  állatsimogató  várcsárda és terasz

www.sumegvar.hu
www.hotelkapitany.hu

Garantált program napok egész évben: szerda és szombat.
2007. július, augusztus: hétfőtől szombatig minden nap
18.30 óra
A program helyszíne: Nagy Lovagterem vagy Lovagi Aréna

Erőpróba „Magyarország legerősebb embere” címért  Lovas
ügyességi bemutató  Gyalogos íjász bemutató  Bajvívás

Török támadás a Sümegi Vár ellen pirotechnikai eszközök
bevonásával  Bajvívás – lovagi torna  Középkori lakoma
Lovasíjászok bemutatója  Török sereg bevonulása
török tábori élet  Olasz zászlóforgatók bemutatója 

– lovagi torna  Tűzfújó show  Olasz zászlóforgatók be mutatója

Történelmi jelmezes felvonulás

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Direkt sütésnek azt nevezzük, amikor az ételt közvetlenül a faszénbrikett felett sütjük. Mindig használja a
fedőt, és sütés közben egyszer fordít-

faszénbrikettet a gömbgrill két oldalába. A fedő ráhelyezésével a hő felszáll,
és egyenletesen visszaverődik az étel
egész felületére (ugyanúgy működik,

sa meg az ételt. Direkt sütést alkalmazunk kolbászok, hússzeletek, nyársak,
zöldségfélék, halszeletek és más olyan
ételek elkészítéséhez, amelyek sütése
kevesebb, mint huszonöt percet vesz
igénybe.

mint egy hagyományos sütő). Az indirekt módszert használjuk nagyobb
darab húsok elkészítéséhez: sonka,
egybesült hús, borda, csirke, pulyka,
egész hal, sőt sütemény és kenyér sütése esetén is.

Az indirekt sütés nagyon hasonlít a sültek elkészítéséhez. Tegyük a

n Szincsok György

Innovative Hygiene.

HAGLEITNER

Előny az innováció által

Vállalatunk létrehozta Európában a szakma legmodernebb vegyipari termelőüzemét.
Az új berendezések segítségével tízszer több kiváló minőségű

tisztító- és ápolószer gyártására nyílik lehetőség.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

� Professzionális tanácsadás � Megbízható szerviz � Optimális termékminőség
H-8330 Sümeg,
Tóth Tivadar u. 19
Információ: 06-87-550-166

G a z da s ág

További információ: HAGLEITNER HYGIENE Hungary Kft.
9024 Győr, Juharfa utca 20. info@hagleitner.hu www.hagleitner.com

5

(forrás: Weber)

Ha a gyávaság így folytatódik,
akkor az al-Kaida és a többi
hozzá hasonló terrorszervezet
fogja rövid időn belül eldönteni, hogy hol milyen kormányok
kormányozzanak. Európa olyan
mértékben félti az úgynevezett –
egyébként alig létező – békéjét
és biztonságát, hogy ennek érdekében képes mindenben engedni. Amikor Hitler elkezdte a
támadást Európa országai ellen,
azért engedtek neki, mert a béke
védelmezőjeként mutatta magát.
Azt mondom: Európa, vigyázz, a
félelem rossz tanácsadó!

Tihanyi Péter

Interjú Heller Ágnes filozófussal

Európa, ne add el
a lelked az ördögnek

– A magyar sajtót – Az emberek kezdik a lelküket eladolvasva és tele- ni az ördögnek, hiszen erről van szó,
víziót nézve úgy miért szégyelljük kimondani. Ha a
tűnik, mintha gyávaság így folytatódik, akkor az alaz ország népét és a nagyközönséget Kaida és a többi hozzá hasonló terszinte csak az érdekelné, hogy men�- rorszervezet fogja rövid időn belül
nyibe kerül az unióban egy csomag eldönteni, hogy hol milyen kormáfogpiszkáló. Lényegtelen tyúkperek- nyok kormányozzanak. Mert valaről, provinciális semmiségekről szól- hányszor egy olyan csapat lesz hanak a híradások és az újságcikkek. talmon, vagy kerül annak közelébe,
Hihetetlen számomra, hogy Európa amelyik nem Amerika- és Izrael-ellepolgárai nem veszik észre, ahogy a nes – mert beszéljünk világosan, erterroristák szisztematikusan megvá- ről van szó –, abban a pillanatban jön
sárolják a vezetőket és mindenkit, aki egy terrortámadás, ami után megválhagyja magát. Ha Európát leválaszt- tozik az emberek véleménye, meghuják Irakról – ennek a próbálkozásnak nyászkodnak, behúzzák mindenüket,
vagyunk most szemtanúi –, holnap és visszavonulót fújnak. Tisztelettel
másról fogják majd leválasztani, és jelentem: ezzel elkezdődött Európa
holnapután megint másról, és aztán öngyilkossága.
egyszer csak arra ébrednek az európaiak, hogy azt teszik, és úgy gondolkoz- – Mit lehet tenni, hogyan lehet védenak, ahogy azt a terroristák akarják. kezni a terrorizmus ellen? LehetséElkezdődött szemünk láttára Európa ges egyáltalán védekezni?
– Lehetséges. Bátorsággal és még nafelszalámizása és megvásárlása.
– Ki a vevő és ki az eladó ebben a gyobb bátorsággal. Ha egyszer engedünk a terrornak, az futótűzként
vásárban?

interjú
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továbbterjed. Ha azonban ellenál- „Európa, vigyázz!” címmel. Én is ezt – A modernizmussal, a francia forlunk, alábbhagy. A repülőgép-eltérí- mondom ma: Európa, vigyázz! Mert radalommal kezdődött. Nem a tulajtések idején történtek legalábbis ezt megint az történik, ami már sokszor donképpeni forradalommal, hanem
mutatják. Még egyszer mondom: bá- megtörtént, hogy Európa addig védi Robespierre rémuralmával, amit ők
torság! Ady pontosabban fogalmaz: a a békéjét, és olyan kompromisszumo- maguk neveztek terreure-nek. Innen
legkülönb ember, aki bátor, s csak egy kat köt, amivel végül is a lehető leg- származik a szó is. Az állami terrort
kiszolgáltatottabb helyzetbe lavíroz- gyakorolták Hitlerék és Sztálinék is.
különb van, aki bátrabb.
za magát. Emlékszem az úgynevezett Sőt, Hitlerék az SA-terrort már gyabékemozgalmakra, ezek Európában korolták akkor is, mielőtt a náci párt
– Mi a terrorizmus valódi célja?
– A megfélemlítés olyan módon, hogy mindig diktatúrák védelmére szerve- hatalomra jutott volna. Robespierre
védtelen, ártatlan civil embereket öl- ződtek. A nyolcvanas évek eleji híres guillotine alá hajtott olyan embereket,
nek meg. Mindezt azért, hogy Izrael- békemozgalmak például a szovjet dik- akik az égvilágon semmi rosszat nem
nek és támogatójának, Amerikának tatúrát védték. Ne felejtse el, hagyo- csináltak. Sztálin ugyanígy. Hitler a
egyetlen szövetségese se maradjon a mánya van annak Nyugat-Európában, zsidókat választotta erre a célra. A terföldön, és főleg Európában ne. Euró- hogy az emberek kimennek az utcára, ror tőrőlmetszett európai találmány.
pa teljesen védtelen és felvértezetlen a kiabálnak, s ezzel voltaképpen terro- Ezt vette át az iszlám, de jóval később.
terrorizmussal szemben. Olyan mér- rista rezsimeket védenek. Nem mon- Szóval Európa csak ne legyen olyan
tékben félti az úgynevezett – egyéb- dom, hogy ezt akarják, nem mon- beképzelt. Mára megváltozott a helyként alig létező – békéjét és biztonsá- dom, hogy ez fűti őket, vagy hogy ez zet, az arab nacionalizmus vereséget
gát, hogy ennek érdekében hajlandó lenne a szenvedélyük, de végül is ez szenvedett, és az iszlám világ, főleg
az arab iszlám használja az iszlámizmindenben engedni. Amikor Hitler lesz az eredmény.
must a terror ideológiai eszközeként
elkezdte a támadást Európa országai ellen, azért engedtek neki, mert – Honnan ered a terrorizmus? Mik a világ megfélemlítésére. Tehát ma a
a béke védelmezőjének mutatta ma- az igazi gyökerei, és hogyan reagált terror vezető eszméje, filozófiája nem
a nácizmus, nem a kommunizmus,
gát. Mindenfelé előadásokat tartott erre a huszadik század?
Sopron, István bíró u. 8. t Tel.: 99/508-715
Fax: 99/508-715 t Mobil: 30/9-372-114
Nyitva tartás: H.–Cs. 9-17, P. 9–15 óráig t E-mail: oktatas@vls.hu
Nyilvántartási szám: 08-0145-04 t Akkreditációs szám: AL-1169
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hanem az iszlámizmus (tehát nem társadalom bizonyos rétegeinek jóaz iszlám vallás, hanem az iszlám- váhagyásával? Kell-e támogató bázis
izmus nevű ideológia). A terrorista „hatékony” működésükhöz?
mozgalmak mind fundamentalisták. – Mindenképpen kell. Ott lehet igaA nácizmus is, a sztálinizmus és az zán terrort gyakorolni, ahol a lakosiszlámizmus is. Kell minden terroriz- ság egy része legalábbis passzívan, de
musnak valami szűkre szabott ideo- támogatja azt. Szállást és eszközöket
lógia, amelyet aztán fundamentalis- ad, segítséget nyújt. Vagy csak egyszeta módon alkalmaznak az emberek. rűen félrenéz, tehát nem jelent, habár
Vagy az állami fegyveres hatalom rá- mindent lát. Ezek a támogató rétegek
juk kényszeríti, vagy beléjük suly- vagy csoportok nem mindig értenek
kolják, beléjük verik az úgynevezett egyet a terroristák eszközeivel, tehát a
eszmét. Aztán a már ezekkel az ideo- gyilkosságokkal, a céljaikkal azonban
lógiákkal felvértezett emberekkel gya- igen. De ami ennél is fontosabb, az az
ideológiai támogatás. Az európai gonkoroltatják a terrort.
dolkodásmódban az antiizraelizmus
A terrorcselekmények szempontjából és az antiamerikanizmus jelenti a legteljesen mindegy, hogy a terrorizmus kedvezőbb ideológiai táptalajt a terrofőnökei hisznek-e ezekben az eszmék- risták számára. Nem mondom, hogy
ben – amelyeket mellesleg ők gyárta- ez az egyetlen táptalaj, vannak a világ- körébe tartozna Magyarország. Nincs
nak és ők terjesztenek –, vagy sem. Az nak más részei, ahol más ideológiák jelentős szerepünk a világpolitikában,
első generációsok többnyire hisznek és eszmék mentén is létrejöhet olyan ami miatt érdemes lenne ránk konis benne. A huszadik században Nyu- szellemi hangulat, amely lehetővé te- centrálniuk. Bár vannak antiamerikai
gat- és Közép-Európa mindig rosszul szi a terrorizmus megszervezését. Pél- és antiizraeli csoportok Magyarországon, de remélem, ilyen aljassághoz
vizsgázott, amikor totális rendszerek- dául Csecsenföld.
nem adnának támogatást. Csak rekel került szembe. Mindig szaladtak
mélni tudom, hogy nem tévedek.
Amerikához, és térden állva kérték, – És honnan kapják a pénzt?
hogy mentse meg őket. Amerika meg – A leggazdagabb olajországokból, a
is mentette őket. Persze nem mindig milliárdosoktól. Adott a totalitárius – Egyáltalán mit tehet Magyarország
önzetlenül. De ez kit érdekel? Ame- ideológia, a működő terrorszerve- a terrorizmus ellen? Mit tehet példárika és Anglia nélkül Hitler elfoglal- zet, van pénz, és végül vannak olyan ul Ön, vagy mit tehetek én?
ta volna egész Európát, vagy ha nem agymosáson átment emberek, akik – Én például azt, hogy mondom,
Hitler, akkor Sztálin. Többek között ezeket a bűncselekményeket végre is ahol tudom: „Európa, ne add el a
lelked az ördögnek! És ne félj, mert
ettől a két terroristától mentette meg hajtják. Mi kell még?
a félelem rossz tanácsadó. Európa,
Európát Anglia és Amerika. De Európa, úgy látszik, semmiből sem tanul. – Magyarországon mennyire termé- légy értelmes! Mert az értelmesek
keny e cselekmények számára az fölbátorodnak.”
– A terroristák magányosan működ- imént említett ideológiai talaj?
nek és szervezik a bűncselekménye- – Nem hiszem, hogy ebben a pillanat- Maga meg annyit tehet, kedves Péter,
iket, vagy az adott ország, az adott ban a terroristák központi érdeklődési hogy mindezt megírja. n
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Mary Poppins
Sopron történelmi belvárosában
Kutas László
Érem- Kisplasztika és
Szoborgalériája

Sopron történelmi atmoszférájú belvárosa új képzőművészeti galériával gazdagodott.
Kutas László szobrászművész
egyik kedvenc figurájáról, Mary
Poppinsról elnevezett Érem-,
Kisplasztika- és Szoborgalériája ezentúl az Új utca 1–3. szám
alatt, a soproniak által vasalóháznak emlegetett épület árkádjai alatt látogatható.

Kutas László szobrászművészt egy évvel ezelőtt egy önálló kiállítása kapcsán kérdezte meg a soproni dr. Nyeső házaspár, hogy nincs-e kedve egy
belvárosi galéria nyitásához. Az elismert és a városban nagyra értékelt
szobrászművésznek a mecénás házaspár jótékonyságból felajánlotta az Új
utca 1–3. szám alatti üzlethelyiségét a
galéria kialakításához. Az elgondolást
és az ötletet tettek követték, a munkába Walter Dezső akkori polgármester,
és a művész holland képzőművész barátai is bekapcsolódtak.
Kutas László megannyi teendője mellett új alkotásokkal, többnyire kisplasztikákkal készült a galéria

megnyitására. Sopron
valódi ékszerdobozában,
a belvárosban megnyitott
Kutas-galériában megkapóan könnyed, szemet gyönyörködtetően friss, fiatalos,
a szerelmet és a mozgalmasságot sugalló, törékenynek tűnő,
édeskés kisplasztikák kerültek
kiállításra. A főként nőket ábrázoló alkotások kellemes mintázatúak,
kiváló formaérzékre vallók. A művész szellemesen és választékosan
komponálta meg a kedves alakokat,
a hozzájuk kapcsolódó történeteket,
nők a bárpultnál, asztalnál, kerékpárral, erkélyen, ruhátlanul a pamlagon,
felöltözve, kalaposan társaságban. A
szín- és anyagfelhasználás a mester
óriási rutinjáról árulkodik, miközben
kellemes látványt és megkülönböztetett élményt nyújt a galéria látogatóinak. Kutas László realista hagyományokra épülő egyéni stílusát tükrözi
kő és bronz köztéri szobrain kívül a
több mint száz különféle kisplasztikája, amelyekből nem egy jutott el az öt
földrész számos köz- és magángyűjteményébe. Sopronban harmincöt
Kutas-munkát jegyeznek, köztük – a
teljesség igénye nélkül – az inkubátorház előtti Verőmellszobor, Sopronyi
Thurner Mihály egész alakos szobra
a Fő téren, a holokauszt-emlékmű, az
úgynevezett Tanár sétány, a zsinagóga
emléktáblája stb.
A szobrászművész barátai, a Nyeső
házaspár a galéria megnyitásával csupán azt szeretnék elérni, hogy Sopron
belvárosa ugyanolyan lüktető, a művészetekkel telített legyen, mint ami
Európa számos városközpontjára jellemző. Jó helyen és jó időben adtak
hangot abbéli kívánalmunknak, hogy
a tulajdonukat képező kis üzletbe a
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kultúra és a szépség költözzön be.
A közvetlen hangulatú
galériamegnyitón Kutas
László családtagjai és barátai, valamint tisztelői vettek
részt. Dr. Kubinszky Mihály professzor méltatta a soproni művész életútját, munkásságát, Walter
Dezső volt polgármester pedig
az Új utcai galéria születésének körülményeit ismertette. Megszólalt a
szobrászművész egykori osztálytársa,
barátja, akik lendületes, alapos, tudatos, szellemes, jól felkészült művésznek és persze jó soproninak titulálták
Kutas Lászlót, akinek a munkáira továbbra is érdemes odafigyelni. n

Autójavítás
Alkatrészek minden típushoz

Sopron, Csepel u. 1.
Telefon: (99) 320 778
www.kt-autoservice.hu

Élmezőnyben

Minősítés után fejlesztések

a Sárvári Gyógyfürdő

 Az ünnepélyes díjátadás pillanata

EUROSPA MED minőségi díj
Ünnepélyes keretek között a Sárvári Gyógyfürdő a közelmúltban kapta meg az EUROSPA MED minőségi
díjat, melyet egy rangos testület, név
szerint az Európai Fürdőszövetség
adományoz, ez esetben három évre.
Ahogy Rózsa Ferenc igazgató ünnepi beszédében kiemelte, a díjat nem
lehet megvásárolni, az előírásoknak
100 százalékban kell megfelelni. A
minősítési eljárás több napig tart. Az
auditorok nemcsak a gyógyászati tevékenységet, hanem a fürdő teljes tevékenységét elemzik. A vizsgálatok a
vízminőség folyamatos figyelésétől a
szakképzés folyamatán át, a külső beszállítók minősítéséig mindenre kiterjednek. Alapvető része az auditnak a
gyógyászati minőségbiztosítási tevékenység, hisz a díj nevében ez benne
foglaltatik. Ezzel az elismeréssel a fürdő a hatodik helyezett lett az európai
besorolásban, s egyben az egyetlen
hazai létesítmény, melyet 2006-ban
auditáltak.

Sárvár az 1960-as évektől kezdve működtetett gyógyfürdőt. A
város abban a különleges helyzetben van, hogy két gyógyforrással is rendelkezik. Az egyik a
fürdő által használt, alapjában
nátrium-hidrokarbonátos gyógyvíz, melyet két különálló kútból
nyernek közel 1500 méter mélységből 46 Celsius-fokos hőmérséklettel, a másik a több mint
3000 méter mélységből felszínre
törő 83 Celsius-fok hőmérsékletű,
magas sótartalmú víz, melynek
sója Sárvári termálkristály néven
vált ismertté.

fürdővel, így időtől és időjárástól függetlenül használhatóvá válik. A medencéket kizárólag gyógyvízzel töltik
fel, és itt lesznek a gyógyászati kezelésekhez kapcsolódó fürdőkúrák. A
fürdő energiaellátásánál a gyógyvíz
hőtartalmának hasznosítását is megoldják. A fürdő kapacitása ezzel mintegy 110 fővel nő, amely 13 százalékos
növekedés.
A B ütem részeként egy nyolc pályával rendelkező, 33 méter hosszúságú
fedett uszodát építenek. Ez a blokk
venné át a meglévő fitneszegység áttelepítésével a sportot, mozgást, testkondicionálást kedvelők igényeinek
kielégítését. Természetesen ez a fürdőrészleg is fedetten kapcsolódik a
már meglévő létesítményhez, de önálló bejárattal is rendelkezik azok részére, akik csak ezen szolgáltatásokat igénylik. Itt lesz bowlingpálya,
valamint pezsgőfürdők és vendéglátó egység is, illetve egy aerobiccenter.
Energetikai szempontból az ellátást a

Dr. Dénes Tibor,
Sárvár város
polgármestere
aki beszédében
hangsúlyozta,
hogy a díj által
kapott lehetőségekkel Sárvár
élni fog.

– ezáltal a jelenlegi létesítményhez is
–, másfelől önálló bejárattal is rendelkezik a külső vendégek fogadására.
Az élményfürdő szabadtéri medencéket is tartalmaz, melyek az épületből
megközelíthetők. A fürdőben szaunák, pihenőterek és teraszos vendéglátóegység, valamint medencebár is
helyet kap. Ezzel a fejlesztéssel 680
fős kapacitás-növekedés érhető el.

tetőn elhelyezett napkollektorok biztosítják, kizárólag a téli időszakban
működik majd a szénhidrogén-tüzelésű kazánház, de akkor is kiegészítésképpen. A fürdő kapacitása ezen
ütemmel 182 fővel nő.
A C ütemben új élményfürdőt építenek, és összekapcsolják a fürdő két
területét, melyet jelenleg a Vadkert út
választ ketté. A élményfürdőn belül
eltolt szintű medencerendszer és belső csúszdák várják majd a vendégeket.
A építmény egyfelől fedetten csatlakozik a régi fürdő felújított részéhez

Rózsa Ferenc ismerteti a távlati terveket, amelyek hozzávetőleges beruházási költsége
eléri majd a 4,5 milliárd forintot. A beruházás várható kezdete 2008/2009-re datálható.

4,5 milliárdos beruházás
Nagyszabású fejlesztések előtt áll a
Sárvári Gyógyfürdő, s ennek koncepcióját már el is készítették. A terv
három önálló – bármely sorrendben
megvalósítható és egymás között párosítható – fejlesztést tartalmaz. Az

egyes ütemek elnevezései nem jelentenek fontossági sorrendet.
Az A ütemben a 4 éve nem üzemelő
régi fürdő felújítása és újbóli üzembe
állítása valósul meg. A létesítményt
fedetten kapcsolják össze a jelenlegi
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A beruházások eredményeként a jelenlegi 3600 négyzetméteres vízfelület 5400 négyzetméterre, a vendégkapacitás közel a kétszeresére fog
növekedni.
A tervek szerint elsőként az A és a C
ütemet valósítják meg, s ez nagyjából 2,8–3 milliárd forint fejlesztést
jelent. Előzetes számítások szerint
a teljes beruházás összköltsége elérheti a 4,5 milliárd forintot, melynek
egy részét európai uniós támogatásból, másrészt saját forrásból biztosítanák. n
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Római vakáció

ókori város maradványai meglepő ép- – pardon, a Római vakáció gyönyörű
ségben várják a látogatókat, miköz- Ann hercegnője és a szenzációvadász
ben a későbbi korok kivételes emlékei amerikai újságíró), majd a hatalmas
veszik körül őket. Az etruszk sírok, Villa Borghese park a dombtetőn –,
a császárkori épületek, majd a korai végül jöhet még egy kis pénzdobálás a
kereszténység templomai, középko- Trevi-kútnál. Igaz, ha jót akarunk maZajos, zsúfolt ri óratornyok, reneszánsz paloták és gunknak, tegyünk eleget a test kívá- és gyönyörű. nagy ívű barokk bazilikák jó szom- nalmainak is. Különben is, ki hagyná
ki valamelyik hangulatos trattoriát,
Nem hiába ne- szédságban élnek itt.
hogy ellenőrizze: tényleg olyan-e az
vezte Lord Byron a lélek városRóma történelmi városrésze valójá- olasz pizza, mint amilyen, és tényleg
ának, Róma valóban rabul ejti az ban nem nagy terület, gyalogosan nem locsolják nyakon ketchuppal,
uatzót. Unjuk már a közhelyeket, is felderíthető –
de mit tegyünk, ha igaz: Róma bár a kényelmes
tényleg az örök város, hiszen a cipő azért nem
világ legrégebbi, folyamatosan árt hozzá. Akár
egyetlen nap alatt
fenálló városainak egyike, amely
bejárható mondközel háromezer éves múltra te- juk a Colosseum,
kinthet vissza, s ez önmagában is majd a Forum
Romanumon ketekintélyt parancsoló kor.
resztül a Piazza
Hát még ha számításba vesszük, hogy di Spagna, az elea császárkor Rómája a mediterrán tér- gáns Via Vento
ség vezető hatalmaként már egymil- (ahol Ady Endliónál is több lakónak adott helyet. A re is megfordult,
mai metropolisz mintegy kétmillió és ahol együtt
lakosa egy olyan város büszke lakó- m o t o r o z o t t
ja, amely korok és stílusok egyedül- Audrey Hepburn
álló bőségét és harmóniáját őrzi. Az Gregory Peckkel
Lukács Ibolya
Anna
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mert az csak mifelénk dívik? Az olaszok igazán értenek az élet élvezetéhez, és ismerjük a mondást, amely
arra kötelez: ha Rómában vagy, viselkedj úgy, mint a rómaiak! Ezért aztán
ha eleget koptattuk az antik köveket,
üljünk csak be (vagy jó
időben inkább ki) egy
hanzába, a XVIII. századi Caffe Grecóba a
Via Condottin, és kortyolgassunk el egy csésze jó erős espressót,
esetleg cappuccinót,
miközben a zajos utcai forgatagot szemléljük. Mert az bizony
nyújt látnivalót.
Olaszországban az autós közlekedés egyenesen közveszélyes annak, aki nem
gyakorlott a helyi viszonyokban. Némelyek szerint egy-egy nemzet autója
kifejezi az adott nemzet mentalitását,
ezért aztán míg másutt a balesetek és
ütközések kibírására tervezik az autót, errefelé az a cél lebeg a tervezők
szeme előtt, hogy elkerüljék azokat,
miközben az olaszok lélegzetelállító

manőverekkel verekedik ki magukat a legreménytelenebb dugókból
is. Amúgy bölcsebb útikönyvek nem
is ajánlják nagyon az autóvezetést
Rómában, mondván, hagyjuk azt a
bennszülöttekre, és fogadjunk taxit,
ha ragaszkodunk a
négy kerékhez.
Rómáról állítólag már
két hét alatt lehet valami fogalmat alkotni,
de az egy hónap azért
mégis csak megfelelőbb. Akinek viszont
nincs rá ennyi ideje,
az se adja fel azonnal! Indulhatunk,
mondjuk, a város modern központjából, a
Piazza Veneziától, innen ágaznak szét a város legfontosabb útjai, éppen úgy, mint az ókori
Rómában. A tér érdekessége – egyesek szemében rettenetessége – a Viktor Emanuel-emlékmű, amelyet az
ország egyesítésének emlékére emeletek, és amely látvány sokakat egy
hatalmas írógépre emlékeztet. Évtizedekig tartó építéséhez le kellett
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pazar reneszánsz paloták és templomok felépítéséhez – ezekben ma
is láthatóak a különleges márványborítások, míg eredeti „viselőjükön”
csak hűlt helyük és néhol a lyuk maradt. Dokumentarista kedvű turisták
mindenesetre el ne felejtsék lefotóztatni magukat a pompás jelmezben
izzadó gladiátorokkal a maradék romok előtt!
rombolni a híres Capitolium-domb
egy részét, amely az antik korban a
vallási élet központját alkotta. Bár a
hely szerepe később csökkent, neve
mindig is összefonódott a város történelmével. Itt kapta meg például
a babérkoszorút Petrarca, aki ezzel
poeta laureatus, azaz a koszorús költő lett, és ide tervezte Michelangelo
az elegáns Campidogliót, amely ismét
Róma építészeti tengelyévé avatta a
dombot. A jupiteri és júnói áldozatok
egykori bemutatóhelye ma békés, a
forgalomból kieső tér, a reneszánsz
harmonikus szépségének képviselője,
amelynek közepén Marcus Aurelius
császár tekintélyt parancsoló bronzszobra áll.
A Capitolium-dombbal szemben áll
a reneszánsz Palazzo Venezia, amely
valamikor a vatikáni osztrák–magyar követség székhelye volt, majd
egy ideig Mussolinié. Innen kellemes
sétával negyed óra alatt eljuthatunk
a tömegszórakoztatás egykori fellegvárához, a Colosseumhoz, amely szerencsésen átvészelte az ínséges reneszánsz kort – akkoriban ugyanis az
antik műemlékeket hordták szét a

A következő állomás a Forum
Romanum, az ókori világváros központja, amelyet az évszázadok természeti csapásai és a fosztogatások
ugyan sáros marhalegelővé változtattak, a XIX. századi ásatások azonban
újra láthatóvá tették egykori dicsőségét. Egy kis fantáziával magunk előtt
láthatjuk a római szenátust a részben

a Várkerületen

még mindig álló Curiában, és lesétálhatunk a városalapító Romolus legendás sírját borító feketemárvány
kőlaphoz is. Innen nem messze találhatjuk a bíróság maradványait és azt
a helyet, ahonnan Marcus Antonius
bejelentette Julius Caesar halálát.
A Tevere másik oldalán is érdemes körülnézni, hiszen az Angyalok hídján
a középkori fellegvárhoz, az Angyalvárhoz jutunk. Ez eredetileg Hadrianus mauzóleumának épült, de magas
falaival, feltűnően kevés ablakával
szolgált börtönként, sőt zavaros
időben a pápák menedékhelyéül is.
Puccini Toscája is az Angyalvár mellvédjéről vetette le magát, befejezve
a nagyáriát. Látogassanak el, hiszen
tudják, Róma az örök város... n

Maradandó értékek elérhető áron

A soproni belváros utcáin sétálók
aligha képesek elmenni a Várkerület 100. szám alatt lévő Színfolt
Galéria esztétikus kirakata mellett. Megpillantva a kirakatban
egy csendéletet, nem tudtam ellenállni, s beléptem.
Akik valami „sopronit” szeretnének
vinni ajándékba otthon maradt családtagjaiknak, barátaiknak, jó helyen
keresgélnek. Van itt minden, ami Sopronra emlékeztet. Akvarellek, olajfestmények, kerámiák, rézkarcok, grafikák a belvárosról, a Tűztoronyról, a
város jellemző utcáiról. Talál mindenki kedvére valót, és az áraktól sem kell
megijedni.
Nézelődés közben vettem észre, hogy
nem csupán soproni ihletésű tárgyak
kaphatók a Színfolt Galériában, hanem számos iparművészeti alkotást,
egyedi kerámiát is tartanak. Egy
polcon például örömmel fedeztem
fel Vaád Évának a különleges, úgynevezett raku technikával készített
szobrocskáit, állatfiguráit, kerámiáit. Czékmány Vera hatalmas kakaduja,
köveken ülő teknőcei, katicái, aprócska békái, vagy játékos figurákkal, lepkékkel, házikókkal díszített faliórái
színeivel, egyedi formáival mesevilágba varázsolják a látogatót. Gonda Margit szecessziós kerámiái bármilyen
miliőjű lakásba beleillenek. Világhy
Árpád fehér, illetve terrakotta szobrai
ugyancsak szép ajándékul szolgálhatnak időseknek, fiataloknak egyaránt.
Lovas Katalin szobrai,
Prácser Edit
figurái
m e l l et t

ugyancsak nehéz vásárlás
nélkül elmenni. A Kecskeméten alkotó, változatos témákban jártas Fehér Margit tűzzománc alkotásai
csodásak.
Szemet
gyönyör ködtetőek Szatmári
Magdolna, illetve
Stella Miklós ikonjai,
amelyek közül nehéz lenne
választani. Horváth Kinga tűzzománc
ékszereit bátran viselhetjük, apró dobozkáival, képeivel a lakás bármely
részét díszíthetjük. Anyagi lehetőségeinek megfelelően bárki választhat ezekből, ha nászajándékot, születésnapi csodát vagy csak egy kedves
meglepetést keres. Alig tudtam betelni Bodnár Katalin bőrképeivel, óráival, dobozaival, mappáival, amelyek
ugyancsak különleges, manuális eljárással készülnek.

akrilfestéket, krétát,
ecsetet, vásznat.
A Színfolt Galéria
olyan üzlet, ahol értékes, esztétikus
művészi alkotásokat
vásárolhatunk elérhető áron,
ahova bárki betérhet, aki magának vagy
másnak valami maradandót szeretne
ajándékozni. n

A Színfolt Galériában tudnak segíteni akkor is, ha nászajándékba, házassági évfordulóra vagy eljegyzésre
különleges, úgynevezett páros meglepetést szeretnénk. Megkeresik az
alkalomhoz leginkább illő szobrocskákat, festményeket, kerámiákat,
fémdíszítésű üvegvázákat, s mindezt
elérhető áron. A galéria tulajdonosától, Zsuzsa asszonytól megtudtam,
hogy az értékesebb iparművészeti alkotások részletre is megvásárolhatók,
kamatmentesen.
A galériában vannak olyan eszközök
is, amelyek segítségével önálló alkotásokat készíthetünk. Festőművészek,
amatőrök, a festészet iránt érdeklődő
gyerekek gyakran vásárolnak olaj- és

G a z da s ág

Színfolt Galária | Sopron, Várkerület 100. | Nyitva tartás: H–P.: 9.30h–17h, SZO.: 9–13h | Telefon/Fax: (99) 340 165
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A 2004 nyara óta egyre népszerűbb Hegykői Művészeti Fesztivált idén július 13-a és 22-e között
Tízforrás Fesztivál néven rendezték meg. A programsorozat elsődleges célja, hogy minél több
vendéget vonzzon Hegykőre. Ennek megfelelően egy - a statisztikák szerint - kevésbé látogatott
időszakban tartották a fesztivált,
és már az előzetes szállásfoglalások alapján sejteni lehetett, hogy
nagy forgalomra számíthatnak.

Tűzhely melege
Ízek erdeje
Zene zamata
Filmek folyama
Országos mese
Rege s festménye
Régmúlt és eljövő,
Álmodó idő.
Szépség szerető
Fesztivál leső.

Tízforrás Fesztivál
A fesztivál megálmodója, dr. Jakab
Zsolt körjegyző elmondta, hogy a
„Tízforrás” elnevezés sokféleképpen
értelmezhető. Eredeti jelentése szerint régen a földek megművelhetősége érdekében a rétegvizeket, erecskéket egy árokba gyűjtötték össze, ami
idővel patakká duzzadt. Azt a dűlőt,
ahonnan a víz eredt, nevezték el a helyiek „Tízforrás”-nak. Ha arra gondolunk, hogy egy fesztivál nevében van
benne ez a kifejezés, asszociációk sora
juthat eszünkbe, például az, hogy a
fesztivál legalább tíz művészeti ágból
táplálkozik. Az sem mellékes, hogy a
programsorozat éppen tíz napig tart,
és a nagy nyári melegben felüdülést
nyújthat a kultúrára szomjazóknak.
Az elnevezés a jövőben újabb jelentéssel is bővülhet: a szervezők nem
titkolt szándéka ugyanis a Fertő/
Neusiedlersee kultúrtáj világörökség
részét képező tíz magyarországi település bevonása a rendezvényszervezésbe. Balf és Fertőhomok már idén is
részt vettek egy baba- és egy festménykiállítással. Utóbb Fertőd is jelezte az
együttműködési szándékot.
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LOVASOKTATS
S¢TALOVAGLS
T«RALOVAGLS

Idén először kísérleteztünk azzal,
hogy a Fertő-Hanság Nemzeti Park
erre az időszakra eső programjait
meghirdetjük a fesztivál keretében,
és mi is meglepődtünk azon, milyen
sok volt az érdeklődő. Kedden, Sebestyén Márta koncertje után például

népzene. Idén inkább a magyar hagyományokat és zenét helyeztük előtérbe, ezért hívtuk meg többek között a népzenei forrásokból merítő
Ghymes együttest, amely vasárnap,
a fesztivál méltó zárásaként, megdöntötte a nézőcsúcsot.” n

rengetegen részt vettek az éjszakai
lepkemegfigyelésen. Többen jelezték, a programfüzetből értesültek
arról, hogy vannak ilyen túrák, és a
jövőben is szívesen vennének részt
hasonlókon.
Ebben a tíz napban természetesen az
éttermek látogatottsága is nőtt. Volt,
ahol külön fesztiválmenüt állítottak
össze az ínyenceknek.

+URSZN+ENDE,OVASTANYA
Honfoglaláskori lovasíjász és harci játékok bemutatása
Lovasíjászat hagyományőrző fanyeregben
Lovasfelvonulások lebonyolítása honfoglaláskori viseletben
Igény szerint többnapos lovastúrák szervezése
Kurszán
Kende
Lovastanya

Sopron

06 20 447 1159
info@lovasijaszateshagyomany.hu
Harka vége tábla
Ga
z
d
a
s
á
g
www.kurszankende.hu
laktanya

Harka, Nyéki utca

földút

ku lt ú r a

Negyedik éve állítja ki a község volt
polgármestere, Völgyi János régi
használati eszközökből készült érdekes szobrait, amelyeket szokás szerint
a község talán legrégebbi parasztháza,

A körjegyző örömmel hívta fel figyelmünket a nem egészen véletlen egybeesésekre, és saját tapasztalatait is elmondta: - Úgy érzem, most kezdünk

Dr. Jakab Zsolt a következőkkel zárta
érdekes beszámolóját: „Minden évben törekszünk arra, hogy a fesztiválnak valamiféle ars poeticája legyen.
Tavaly a „Népek zenéje” címet lehetett
volna adni a programsorozatnak, hiszen volt magyar, horvát, szerb, roma

földút

Az időpontot nem sokkal a soproni

Volt Fesztivál után jelölték ki, de ez
nem csökkentette a látogatók számát,
hiszen egészen más a célközönsége
ennek a sokkal családiasabb rendezvénysorozatnak, ami egyszerre több
helyszínen zajlik. Dr. Jakab Zsolt kiemelte azt is, hogy a fesztiválok sorozatában valamiféle folytonosságra
törekszenek: „Karakteres és színvonalas produkciókat próbálunk bemutatni. Vannak visszatérő vendégeink, például hagyományosan Berecz
András nyitja meg a fesztivált. A sokak által kedvelt népdalénekes és

mesemondó olyan nagy közönséget
vonzott, hogy a Fenc-ház udvara kicsinek bizonyult. A helyszín sajátos
hangulata azonban hozzátartozik ehhez a műsorhoz, ezért jövőre sem fogunk változtatni rajta. A folytonosságot képviseli a Kaláka Együttes, tavaly
ugyanis a meghívottak között jelen
volt Gryllus Vilmos, aki akkor gyermekműsorral szerepelt. Ő gyakran
dolgozik együtt az idén meghívott Levente Péterrel. A Kalákának jó kapcsolata van Sebestyén Mártával, akinek
a Gryllus-testvérekkel közös műsora
a „Tizenöt zsoltár”, amelyet jövőre
talán Hegykőn is bemutatnak. Sebestyén Mártának ugyancsak volt már
koncertje a község tehetséges szülöttjével, Eperjes Károllyal: néhány éve istenes verseket és énekeket adtak elő
a hegykői Szent Mihály-templomban.
Korábban Dinnyés József is fellépett
Hegykőn, csakúgy, mint a Jazz Steps
együttes.

a Kertész-ház udvarán lehetett megtekinteni. A fesztivál szlogenjét is
író helyi költő, dr. Gergely István
ugyancsak ebből az alkalomból tartott felolvasóestet Színmű és Küzdelem című verseskötetéből, ami egybeesett a könyvet illusztráló Vásárhelyi
Csilla kiállításának megnyitójával. A
Hobo Blues Band másnapi nagy sikerű koncertje szintén a költő egy
versének felolvasásával kezdődött. A
fesztivál költségeit legnagyobb részben Hegykő Önkormányzata finanszírozza, de meghatározó a szponzorok támogatása, és egyre jelentősebb
összeget jelent a jegybevétel. Természetesen nem a közvetlen profit az elsődleges cél.”

igazi fesztivállá válni, hiszen a meghívottak nemcsak a műsoruk ideje
alatt tartózkodtak Hegykőn, hanem
többségük itt töltött néhány napot,
amelyeken éjszakába nyúló beszélgetések résztvevőivé válhattunk. Sikeresek voltak az esti filmvetítések:
nem minden nap van alkalma az embernek a film szereplőjével vagy magával a rendezővel találkoznia, mint
ahogy tehettük ezt Eperjes Károllyal
(Mansfeld), vagy a soproni származású Rohonyi Gáborral (Konyec). Ezeket a kertmozikat ebben a formában
is szeretnénk megtartani, de gondolkodunk azon, hogy további helyszíneken még későbbi időpontban,
mondjuk koncertek után is vetítsünk
régebbi filmeket.
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ingatlanok széles köréből választhatnak, nagyság és elhelyezkedés szerint,
valamint a belső kialakítás egy részét
saját ízlésüknek megfelelően alakíthatják. Az előértékesítési időszakban
vásárlóink alacsonyabb árakon vásárolhatnak, illetve befektetőinknek
magasabb hozamot biztosítunk.
...„versenyképes ajánlat”...
A termálturizmus Magyarország
egyik legígéretesebben fejlődő ágazata. Hegykőn ez a fejlődés a termálfürdőt üzemeltető Sá-Ra Termál Kft.
folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően az elmúlt években is látványosan alakult. A Natura Vita Residence
I. apartmanjait is a Sá-Ra Termál
Kft. üzemelteti, mely kapacitás hozzájárult, hogy az elmúlt évben a kft.
több mint tízezer vendégéjszakájából
a kempingezőkön túl immár az apartmanokhoz vonzódó szállóvendégeket
is ki tudja szolgálni.
Ez az alapja annak, hogy befektetőinknek fix havi bérleti díjat tudunk
garantálni – például 12,4 m Ft + áfa
vételár, 71,2 e Ft + áfa/hó bérleti díj –,
miközben az ingatlan fenntartásával
nincs semmi gondjuk. n

Az Origo-Sánta Ingatlan Zrt. beruházásában a hegykői termálfürdő mellett épül a Natura Vita
Residence. Az első ütem apartmanjainak 80 százaléka már elkelt, jelenleg a második ütem lakásainak előértékesítése folyik.
A vásárlóknak így egyaránt lehetőségük nyílik a már meglévő
apartmanok megvételére azonnali birtokbavétel és áfa-visszaigénylési lehetőség mellett, valamint már az új ütem lakásai is
leköthetők bevezető áron, illetékmentesen. A második ütem
építése várhatóan ez év szeptemberében kezdődik.

A kiszámítható
termálbefektetés

Natura Vita Residence
telefon: (99) 511 540
www.naturavita.hu

...„jó befektetési lehetőség”...
használhat fel. Befektetése így a folyaEgy ingatlan megvétele a Natura matos értéknövekedésen felül rendVita Residence-ben egyúttal jó be- szeres, garantált jövedelmet is biztofektetési lehetőség is. Ha a megvá- sít Önnek.
sárolt apartmant üzemeltetésre vis�szaadja, öt éven keresztül garantált …„előértékesítési előnyök, akár
havi jövedelemre tehet szert, ame- 10%-al kedvezőbb árak”...
lyet igényei szerint hiteltörlesztésre, Miért érdemes az előértékesítési szajövedelemkiegészítésre, vagy akár kaszban szerződést kötni? Vásárlógyermekei, unokái támogatására ink ekkor még a különböző alaprajzú

otthon

otthon
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Szabad forrás bármikor

CIB MasterCard
Üzleti Hitelkártya
A kis- és középvállalati körbe tartozó vállalkozá- finanszírozás igen kedvelt és rugalmas formája minden
sok bankolási szokásai meglehetősen eltérőek, így kkv-szegmensbe tartozó ügyfél számára. A CIB által kínált
a számukra kínált finanszírozási lehetőségek is kü- MasterCard Üzleti Hitelkártya szabadon felhasználható
akár 10 millió forintos hitelkeretét a vállalkozók átmeneti
lönböznek. Az új lehetőségekről kérdeztük Hruby
likviditási hiány, vagy hirtelen jelentkező kiadások renJózsefet, a CIB Bank Soproni fiókjának igazgató- dezésére is igénybe vehetik. A közelmúltban bevezetett új
ját.
opció révén ugyanis a közkedvelt vásárlási és a készpénzfelvételi funkció mellett már forintátutalási lehetőség is
tartozik a hitelkerethez. A rugalmasan használható finanszírozás a vállalkozások saját működése során felmerülő költségek fedezésére, mint például az irodai eszközök
beszerzése, üzemeltetési költségek fizetése, a vállalkozás
gépparkja esetében az üzemanyag vásárlása, vagy akár
külföldi üzleti tárgyalások esetén repülőjegy vásárlására,
a szállodai költségek rendezésére egyaránt használható.

A kkv-szegmens színes feltételrendszeréhez tudnak-e
olyan finanszírozási lehetőséget ajánlani, amely sokak
számára megoldást jelenthet?
A finanszírozási lehetőségek széles kínálatából a
MasterCard Üzleti Hitelkártyát emelném ki, amely a

Üzleti hitelkártya
átutalási funkcióval!

Milyen előnyök kapcsolódnak a használatához, a hasonló termékeknél megszokottakon kívül?
Ez a dombornyomott hitelkártya nemzetközileg is széles
körben elfogadott, azaz belföldön és külföldön egyaránt
használható. A kiegészítő szolgáltatások közül a CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatásra és az AHICO Utazási
Védelemre hívnám fel a figyelmet. Míg előbbi a biztonságos használat záloga – amelynek keretében a bankkártyával történt vásárlásokról, készpénzfelvételekről a rendszer
automatikus sms-üzeneteket küld –, addig utóbbi a külföldi üzleti utak során lehet hasznos segítség. Mindkettőt
díjmentesen biztosítjuk ügyfeleinknek.

gyors hitelbírálat
fedezet nélküli hitel

CIB Üzleti Hitelkártya

Aki a CIB-et választja, az 21. századi, európai uniós színvonalú szolgáltatásokat választ. A CIB üzleti filozófiájának
fókuszában az ügyfelek igényei állnak, amit a bankcsoport
mottója is jelez: „Egy hullámhosszon”. n

Ászok ásza!

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

A termék részletes feltételeit a Devizabelföldi Társas Vállalkozások részére kialakított Kondíciós Lista tartalmazza. A bank a hitelbírálat és a kondíciók megváltoztatásának jogát
fenntartja. Jelen hirdetés a CIB Bank részéről nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag
a figyelem felkeltése.
* Az 5 banki munkanap a bank adatbázisában szereplő ügyfelek esetében érvényes.

www.cib.hu

A legtöbb építkező a mai napig
nem fordít elég figyelmet a nyílászárók kiválasztására, pedig
az ajtók és az ablakok ugyanúgy a lakás részei, mint más berendezési tárgyak. Erősíthetik
a lakás jellegzetes stílusjegyeit,
de ha rosszul választjuk ki őket,
el is ronthatja az összhangot. A
Sopronban 2005 óta működő
Baucenter Kft. fő profilja minőségi fa és műanyag nyílászárók
értékesítése és beépítése – az ablakoktól egészen a garázskapukig.

A jó minőség jegyében
Bau Center

...csak minőségi nyílászárók!

Akciók helyett alacsony árak
Az ügyvezető, Kiss Gábor elmondta,
hogy elsősorban a minőséget tartják szem előtt, és igyekeznek olyan
nyílászárókat ajánlani ügyfeleiknek,
melyek amellett, hogy esztétikusak,
jó hang- és hőszigetelők. Üzletpolitikájuk, hogy hihetetlen akciók helyett állandóan alacsonyan tartják az
áraikat.
Ajtóik korszerű, mégis elérhető árfekvésű termékek. Kiválasztásuknál
az egyik fő szempont, hogy évtizedekig kell bírniuk az állandó megterhelést. A közelmúltban bevezetett, tízféle színben kapható Expressline és
Trendline termékek nemcsak a Magyarországon jellemző szabványméretekben rendelhetők, hanem egyedileg, a falnyílásnak megfelelően,
centiméteres pontossággal állítják
elő őket. Az ablakokra is jellemző a
precíz kidolgozás a legapróbb részletekig, a belga Deteceunick márka

a kompromisszumok nélküli minőséget képviseli. A Baucenter Kft. által nemrég bevezetett Holzline termékcsaládba tartozó faablakok a
piacon egyedülállóan kedvező áron
kaphatóak.
Jó szakember, precíz munka
A Baucenter Kft. nemcsak értékesítéssel, hanem építőipari kivitelezéssel
is foglalkozik. Több tízezer négyzetméternyi referenciával rendelkeznek a gépi vakolás és az estrich betonozás területén, bár még csak két
és fél éve működik a cég. A kivitelezésnél az alacsony árak mellett szintén a minőség a legfontosabb, ezért
a szakemberek kiválasztására nagy
hangsúlyt fektetnek. Önállóan dolgozni tudó, precíz munkát végző embereket alkalmaznak, többségük évek
óta a cégnél dolgozik. A jó szakembereket természetesen meg kell fizetni, így felmerül a kérdés, hogyan
tudják termékeiket mégis a piaci

0000 Városnév, Utcanév u. 0. • Telefon: (00) 000-000
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árnál olcsóbban értékesíteni. A válasz, hogy irodai hátterük kicsi és jól
szervezett (az adminisztratív feladatokat egyetlen alkalmazott látja el), és
a cégtulajdonos is aktívan részt vesz
a munkálatokban. Rugalmasak, és a
megoldandó feladatokhoz igazodva
szervezik a munkát, ennek köszönhetően mindig vannak megrendeléseik, társasházaktól és családi házaktól egyaránt.
Ha tehát valaki minőségi nyílászárókat szeretne vásárolni elfogadható
áron, érdemes betérnie a Pozsonyi
út 14. szám alatt található üzletükbe,
ahol nagy választék és korrekt kiszolgálás fogadja. n
Bau Center Kft.
9400 Sopron, Pozsonyi u. 14.
telefon: (70) 631 79 89
telefon/fax: (99) 313 530
www.baucenter.shp.hu

Havi marketingtippek kis- és középvállalkozásoknak
Vegyük is csak elő a múltkori KOKTÉL-számot! Mi is volt benne? Ismerjük meg cégünket, belső és külső környezetünket! Na, ez az a külső
környezet, ami év vége felé kiegészül pár új szereplővel.

A birodalom
visszavág
Amikor megtudtam, hogy több multi bevásárlóközpont épül Sopronban, azonnal beugrott a kép a
tönkrement csemegeüzletekről és fűszerboltokról,
bezárt vagy haldokló butikokról, üres, kiadó üzlethelyiségekről. A régen oly hangulatos utcákon
nejlonzacskókat fúj a szél, a kirakatok piszkos üvegét újságpapírral ragasztották tele. Mindannyian
azt gondolták, hogy a termékük egyedi, a vevőik
hűségesek. Nem tettek hát semmit, s a következő
karácsonykor az ilyen bevásárlóközpontokban találták magukat SEGÍTHETEK? kitűzővel az egyenruhájukon.
Ön ne kövesse el ezt a hibát! Ha Ön háztartási vegyi árukkal, textíliákkal, bútorokkal, kozmetikumokkal, lakberendezési cikkekkel, barkácsgépekkel, ruhákkal, autóalkatrészekkel, műszaki eszközökkel és még ki tudja, mi
mindennel kereskedik, akkor itt az idő, hogy elgondolkodjon az új bevásárlóközpontok hatásáról Sopronban.
Van még elég idő és lenne is mit tenni. A rengeteg előny,
amivel a nagyok rendelkeznek, rengeteg kihasználható
hátrányt is jelent.
Mik is ezek?
A multi – mint a nevéből is kiderül – egy óriásszervezet.
Míg Ön pillanatok alatt megvalósít egy rövid környezetfelmérést, és személyre szabott marketingmegoldással rukkol elő, addig a multi lassú, körülményes, bürokratikus.
Szebb lesz a kreatívanyaguk és minden sarkon olvasható

gondolatébresztő gyanánt – pár marketingstratégiai
alternatívát.
Szűkítse le a termékválasztékát
Aknázza ki az eddig elhanyagolt piaci réseket. Válassza
ki a legjobban futó termékcsoportjait és specializálódjon
azokra. Váljon ezen termékek városszerte közismert specialistájává. Ha valaki az Ön által (is) forgalmazott terméket keresi Sopronban és környékén, fel se merüljön benne, hogy nem Önhöz megy. Ne akarjon mindent árulni,
ne akarjon mindenhez érteni.
Szűkítse le a vásárlói körét
Határozza meg és válassza ki azt a fogyasztói csoportot,
akiket az eddiginél olcsóbban, személyre szabottan tud
megcélozni és elérni amellett, hogy a csoport persze legyen elég ahhoz is, hogy eltartsa a céget.
Ne akarjon mindenkit elérni, mindenkit kiszolgálni
Rafinált, ötletes módszereket alkalmazzon a tömegmarketing helyett. Legyen kreatív, ötletes, keresse a
szokatlant.

élni azt az ár-, termék- és kommunikációs orgiát, amit a
nagy szereplők hamarosan elhoznak Sopronba.
n Kállay Balázs írása a Koktél Magazinnak

Archers Consulting Group
Piackutató és Marketing tanácsadó iroda
www.archers.hu

Ne akarjon mindenhol megjelenni
Átgondolt stratégiával kicsi piaci szereplőként is túl lehet

a hirdetésük, de hetekkel lesznek lemaradva. A külföldi
központban kiagyalt reklámüzenetük csupán annyira lesz
ötletes, mint a szomszédtól egy-egy ünnepre kapott tusfürdős-samponos csomag (most 20 százalék ajándék).
A multi itthoni marketingese azt csinálja, amit az anyacég mond neki. Ritkán szólhatnak bele a magyarországi
leányvállalatok a történésekbe. Az „Addig röhögtünk a
főnök viccén, amíg megértettük, hogy az a mai feladat...”
szlogen ugyanis létezik. A kulturális és helyi eltérések, különlegességek figyelmen kívül hagyása szüli az értelmetlen, érthetetlen marketingakciókat. A multi nem túl jó a
marketingben, és ezt Önnek ki kell használnia!
Na igen, de hogyan? Nincs általános gyógyír, minden
cég, minden eset más; most mégis felvázolok – csupán
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Sopronban több mint háromszáz
egyesület virult a második világháborút megelőző időszakban.
Azonos érdeklődési kör, foglalkozás, hobbi, szenvedély, segítőkészség, jótékonyság, közös
célok kötötték egybe tagjaikat.
Másokat titok is övezett, mint
a szabadkőművesek páholyait
vagy a Schlaraffiát. Napjainkban
csak töredéke él és működik újból az egykori társaságoknak.
Nem mindig azok adták fel létüket, akik a legtöbb vitát váltották
ki, vagy amelyeket a legtöbb támadás ért.

Semprónia vára üresen áll
Még jóval a rendszerváltást megelőzően volt szerencsém találkozni Schubert Ritterrel, polgári nevén Klafsky
Henrikkel, aki akkor már 94 éves volt.
Bölcs, nagy élettapasztalattal, lelki
finomsággal, érzékeny humorral és
valami utánozhatatlan harmóniával
megáldott emberként ismertem meg.
Mint kiderült, korát meghazudtoló
fiatalos lendülettel egy kitalált világ
valós szereplőjeként élte a hétköznapjait, méghozzá boldogan. Egy világszervezet, a Schlaraffia tagja volt. Azé
a szervezeté, amelyet 1859-ben Prágában alapítottak, azzal a céllal, hogy a
szövetségbe tömörült férfiak a művészet szeretetével, a humor fegyverével
szállhassanak szembe a címkórságban szenvedő és előítéletek irányította nyárspolgársággal. Még ma is jól
emlékszem a soproni Kis János utcában lévő apró garzonra, amelyben a
kelet-európai Schlaraffia-szervezetek
utolsó lovagja lakott.
Több alkalommal is meglátogattam
az idős férfit, aki lassacskán megismertette velem a „titkos társaságot”.
Bőrkötésű patinás könyvet adott a kezembe, amelyben a legfőbb méltóságok között az ő neve is kivehető volt.
Megtudtam, hogy a szervezet tizenegyezer tagot számlál. Modern kori

központja Bern. Sopront a kilencedik várként, Semprónia néven tartják nyílván, amit az itt vendégszereplő prágai színészek alapítottak még
a XIX. század második felében. A Schlaraffia a művészet, a humor és barátság
alappilléreire épül. Klafsky
Henrik is művész volt a
szó igazi értelmében.
Kisfiúként még ott lehetett Goldmark Károly hangversenyén. Majd
már kamaszként a soproni szimfonikus zenekarban játszott. Már férfikorában a legrégibb soproni
dalegyesületnek, a Soproni Dalfüzérnek lett karnagya.
Kijárta a Bécsi Zeneakadémiát.
Kedvenc zeneszerzője pedig Schubert
volt, ezért is vette fel schlaraff lovagként az ő nevét.
A Schlaraffia napjainkban is működik
világszerte. Semprónia várát is ott jelölik a lovagok térképén, de Klafsky
Henrik halála után nem maradt több
lakója. Hiába próbálkoztak néhányan
az újjáalapításával. Bár az is igaz,
hogy már korábban meggyengítették
a szervezetet az igaztalan támadások.
1938-ban Hitler tiltotta be az európai
várak működését. Nyílván szemet

szúrt neki, hogy a schlaraffok kifiguráznak mindenféle emberi hiúságot,
rendet, rangot, nagyzási hóbortot,
verseikben, dalaikban és felszólalásaikban egyaránt. Ezt jelezték
a bohókás váll-lapok, cifra
rendjelek és karszalagok,
amelyeket azután később
Rákosi Mátyás sem szívlelhetett. Így hát 1949ben ő is véget vetett a
szervezet hivatalos működésének De a Schlaraffia szelleme mégis tovább élt még jó
pár évig, Klafsky Henriknek és még néhány utolsó lovagnak köszönhetően. Elszánt követők híján a
boldogság országának (amit a
Schalaraffenland jelent) kilencedik vára mégsem maradt fenn a rendszerváltás utáni időkre.
Kis páholyok nagy nevekkel
A betiltásokból és támadásokból bőven kijutott a soproni szabadkőműves
páholyoknak is. Ennek ellenére vagy
fél évszázados Csipkerózsika-álom
után 1999-ben a városban megalakult a Soproni Testvériség Szabadkőműves Páholy, amely napjainkban a
Magyarországi Symbolikus Nagypáholy keretén belül működik. Mi több,
rendszerváltás utáni ténykedésének

„Schlaraffenland”: boldogság országának lovagjai

ingatlanforgalmazás
Sopron, Ógabona tér 44–46.
Tel./fax: (99) 342-672
www.westcity.hu
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28–76 m2-ig új építésu lakásokat,
2007. decemberi beköltözéssel.
Eladási ár: 265.000 Ft/m2.

agy használa
dó v
ti
ela

Régi és új páholyok
 titkok nélkül

hatodik évében komoly változtatásokra is képessé vált. A korábbi francia
eredetű gyökerekből áttért az angol
típusú kőművesség építőmunkájára.
Az évszázados hagyományokat ápoló társaság azonban, az elődök értékrendjének megfelelően, a művelődést,
a felebaráti szeretet terjesztését és a
jótékonyságot tartja továbbra is legfontosabb céljának.

fűződött a páholyok nevéhez .Megalapították az ország első közkönyvtárát,
a Népgyermek Kört, a Rabsegélyező
Egyesületet, Anya- és Csecsemővédő
Egyletet, Szeretetházat.

A gyors fejlődés egyre inkább megkövetelte, hogy a páholy tagjainak legyen saját találkozóhelye is. 1914-ben
Hajós Alfréd készítette el a soproni páholyház terveit, amit a Csengery utca
A szabadkőművesség, köztük a sop- 13. szám alatt építettek fel, és ősszel
roni páholyok történetét a XIX. szá- át is adták rendeltetésének. Külön érzadban Abafi Lajos dolgozta fel. Leír- dekessége, hogy az épület mennyezeta, hogy az „Arany Szarvashoz” és az
„Arany kerékhez” címzett páholyokRészletek a Magyarországi Symbolikus
Nagypáholy alkotmányából
nak soproni tagjai is voltak a XVIII.
A szabadkőművesek szövetsége jó hírnevű, fügszázad második felében. Köztük targetlen férfiakat fogad be tagjaiul, akik testvérietották nyilván gr. Széchényi Ferencet,
sen egyesülnek a szellemi s erkölcsi nemesbülésre
a Nemzeti Múzeum megalapítóját. Vairányzott törekvésükben, minden tekintet nélkül
lójában a kiegyezés utáni időszakban,
fajra, nemzetiségre, vallásra, társadalmi helyzet1868-tól kezdtek virágozni a helyi páre vagy politikai pártállásra. • A szabadkőművesek szövetsége, ennek története, elvei és célholyok. 1868 októberében a Bécsből
ja nem titkosak. A szabadkőműves titok, amely
hazatért Lewis Lajos megalapította az
megtartására a szabadkőművesek szövetsége a
„Egyezség a hazában” nevű páholyt.
szabadkőműveseket kötelezi, csak arra való, hogy
Egy évvel később létrehozták az első
a kölcsönös felismerést lehetővé tegye. • A szabadkőművesek szövetsége a lelkiismereti, a valmagyar anyanyelvű társaságot „Corlási és szellemi szabadság erkölcsi alapelveinek
vin Mátyás, az igazságoshoz” címen.
hódol és kárhoztat minden kényszert, amely ezt
Tagjai közt találjuk például Thirring
a szabadságot veszélyezteti, és bármely meggyőKárolyt, Flandorffer Henriket és az
ződésnek, hitnek, vagy gondolkozásnak minden
üldözését, valamint a felebaráti szeretettel elevangélikus líceum vezetőségének
lenkező minden törekvést. • A hazaszeretet és
számos tagját. Az elkövetkező éveka közügyek körül kifejtett hasznos munkásság a
ben többféle irányzathoz is nagyon
szabadkőműves egyik legszentebb kötelessége.
befolyásos emberek csatlakoztak. Líceumi professzorok, orvosok, igazgatók. A szabadkőművesek népszerű- ti freskójának festését Storno Ferenc
sége azonban az egyszerű polgárok, vállalta el, aki 1911-ben lett a „Szényomdászok, kereskedők, iparosok chenyi” páholy tagja. A tagok azonkörében is növekedett Egyre több ban nem sokáig élvezhették a páholyközmegbecsülést kiváltó tevékenység ház kényelmét. Az első világháború

éveiben komoly támadások érték
őket. Jellemző volt dr. Sticker Jakab
ügye, aki 1915 októberében háborúellenes beszédet tartott, ezért letartóztatták. Ekkoriban országszerte fokozódtak a szabadkőművesek elleni
támadások, ami a háború elvesztése
után csak felerősödött. 1920. május
29-én mindenütt betiltották a szabadkőműves páholyokat. Helyiségeiket
és berendezési tárgyaikat lefoglalták,
tagjaikat nem egyszer büntetőperbe
fogták.
Az elkövetkező évtizedekben hivatalosan nem fejthették ki tevékenységüket a volt páholyok tagjai. A szabadkőművesek éppen ezért az általuk
alapított, létrehozott intézményekben,
körökben dolgoztak tovább. Időnként
találkoztak egymással és bizakodtak.
Reményt csak az 1945 utáni időszak
hozott, amikor adva volt a demokrácia kibontakozásának lehetősége. Újból megalakíthatták a páholyaikat. A
Rákosi-rendszer azonban már korán
kimutatta foga fehérét, nem tűrhette a szabadkőművesek semmiféle
ténykedését. 1950 júniusában megszületett az a betiltó határozat, amit
az akkori belügyminiszter, maga Kádár János írt alá… Majdnem négy évtized múltán, 1989. december 27-én,
a rendszerváltás hajnalán alakulhatott csak meg ismét a Magyarországi
Symbolikus Nagypáholy, majd sorra
azt követően a vidéki kispáholyok.
n Kuntz Zoltán írása

a Koktél Magazinnak.

Díjugratás Szellő hátán
Kovács Lovasudvar Sopron-Ágfalva
Kovács András díjugrató, lovasoktató és -edző ágfalvi lovasudvara
nem csupán a lovaknak, de gondozóiknak, a leendő lovasoknak, kicsiknek és felnőtteknek egyaránt paradicsom. Természet ölelte környezetben, több mint tízezer négyzetméter fás, dombos, valóban
ideális területen élnek a hátasok, Szellő, Rodosz és Kázmér, edzenek
a kezdő és haladó lovaglók. A Fő utca 6. szám alatti lovasudvarban
nagyon jó díjszabással bértartást, sőt belovaglást is vállal a tulajdonos, Kovács András.
Gyerekkori álma vált valóra a hetvenes években már lovagló, Mihályiból
származó, ma Ágfalván élő Kovács
Andrásnak, amikor 1990-ben megvásárolta Szellőt, és díjugratással kezdett el foglalkozni. Azóta sorra nyeri
a versenyeket a megyében és a megyehatárokon túl. Barátaival lóháton
bejárta már az országot, tudását és
gyakorlati tapasztalatait pedig átadta lányának, Andreának, aki édesapja
nyomdokain haladva 2002-ben díjugratásban megyei bajnok lett.
Kovács András tanítványai közül
Hampl Ágnes 2003-ban és 2004ben a megyei ifjúsági bajnokságról
hozta el a legjobbnak ítélt kupát. A
lovasoktató többek között kiváló lovasnak tartja a 15 éves Bakó Barbarát,
aki Bábolnán speciális lovasiskolában
tanul. Két versenyen indult, és mindkettőről győztesen tért haza. Hegedűs Alexa még csak 4 éves, de már
látszik, hogy eredményes lovas lehet

belőle. Nemrégiben egy ötvenes éveiben járó úr iratkozott be Kovács András lovasiskolájába, mert fájt a háta.
Azóta az újdonsült lovas visszanyerte
egészségét, a versenyeken eredmén�nyel szerepel. Kovács András nem csupán lovasként, de oktatóként, edzőként is kiváló. Nagy kihívásnak tartja
a fiatalok tanítását. Óriási szerepe van
abban, hogy ló és lovasa harmonikus
barátságban, jó viszonyban legyen.
A lovasedző, oktató mindenkinek
ajánlja a lovaglást, egészen pici gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Szellő, a „kétszívű” ló oly könnyedén lépdel, hogy a még járni sem tudó
gyermek sem esik le a hátáról. Puha
léptei nem okoznak zökkenőt a lovasának. Kétszívű a hátas, mert mint
azt a gazdája elmondta, ha kell, légies,
óvatos, vigyázó a járása, a versenyek
alkalmával pedig szinte megvadul,
küzd, hozza a formáját, lovasának
meg a kiváló eredményeket. Öröm és

elégedettség az edzőnek, hogy a nemrégen még a nagytestű állattól tartó
kisgyermekek, fiatal fiúk és lányok a
megszerzett tudással és rutinnal sorra
elindulnak a versenyeken, ahonnan a
legjobb helyezésekkel térnek haza.
Természetesen nem elég a jó helyezés, a versenyek szünetében is fontos, hogy az állat közelében legyenek
a lovasok. Jó, ha minél többet vannak
együtt, részt vesznek a lovak ápolásában, megismerik a lótartás minden
mozzanatát, szépségét, mindezen keresztül pedig óvják és védik a természetet. n

Kovács Lovasudvar Ágfalván
fedett lovardatMPWBLCÏSUBSUÈTBtMPWBTPLUBUÈTtMPWBLCFMPWBHMÈTB
telefon: (30) 2 160 368

Fejet hajtott az őssejtkutatásokkal foglalkozó tudósok követelése előtt
a közelmúltban a brit kormány, és engedélyt adott humán-állati embriók létrehozására. A klónozással létrehozott hibridek túlnyomórészt
emberi genetikai állománnyal rendelkeznek, ezért a kutatás támogatói szerint az így nyert őssejtek nem jelentenek semmiféle veszélyt felhasználásuk során.

létrehozott humán-állati embrió túlnyomórészt emberi
genetikai állománnyal rendelkezik, és valójában nem történik keveredés. A kormány által felállított szakmai bizottság vezetője, Martin Bobrow szerint a folyamatosan ellenőrzött laboratóriumi körülmények között megvalósított
fajok közötti keveredés nem jelent veszélyt. Hasonlóan
vélekedik Lyle Armstrong, a Newcastle Egyetem kutatója – aki tavaly novemberben szintén engedélyt kért hibrid
embrió előállítására –, szerinte a hibrid klónok előállítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az őssejtkutatások magasabb szintre lépjenek. Calum MacKellar, a Skót Humán
Bioetikai Tanács tagja azonban a BBC-nek nyilatkozva kifejtette: „Az említett technológiával állati és humán kromoszómák olyan intim szinten keverednek, ahol nehéz
szétválasztani az emberit és az állatit.”
Korábbi elutasító álláspontjával szemben a brit kormány
döntése olyan hibrid embriók létrehozása előtt nyitotta meg az utat, amelyek 99,1 százalékban emberi, 0,9
százalékban pedig állati genetikai állománnyal rendelkeznek. Az embriók növekedését a korábbi embrionális
őssejtkutatásokhoz hasonlóan 14 nap után meg kell szakítani, vagyis el kell őket pusztítani.

A holnap szörnyei
Zöld lámpa az emberi–állati klónozásnak

Lukács András

A kutatást ellenzők azonban úgy vélik: semmilyen tapasztalat nem támasztja alá ezt az optimizmust, egyesek szerint például az sem zárható ki,
hogy a módszer, amelyet gyógyításra kívánnak felhasználni, a faji keveredés miatt korábban ismeretlen betegségeket hoz létre.
A mitológiai szereplő után kiméráknak – oroszlánfejű,
kecsketestű és kígyófarkú lény, amelynek testvérei a lernéi
hidra, Kerberosz, valamint a Szfinx – is nevezett hibridek
létrehozásában egyesek semmi kivetnivalót nem látnak.
Ian Wilmut, a Dolly nevű klónozott bárányt létrehozó
kutató szerint a hibrid embriók létrehozása újabb távlatokat nyit az őssejtkutatásban. Az őssejtek különlegessége abban áll, hogy a többi testi sejttől eltérően megőrizték osztódási képességüket, ráadásul számos sejttípussá

tudnak alakulni, ennek megfelelően a remények szerint
a jövőben rutinszerűen lehetne szöveteket pótolni a szívben, májban, csontvelőben, agyban, attól függően, hogy
hol van rájuk szükség. A hibrid embriók létrehozása (elméletileg) az embrionális őssejtek előállítását könnyíti
meg. Ehhez az őssejteket olyan elpusztított embriókból
veszik ki, amelyeket klónozással állítottak elő. Az eljáráshoz szükség van egy petesejtre, amelynek sejtmagját eltávolították, és amelynek helyére a páciens egy testi sejtjének sejtmagját helyezték.

Emberi és állati sejtek összekeverése már korábban is megtörtént, igaz, más típusú kísérletek során. Néhány évvel
ezelőtt Esmail Zanjani, a Nevadai Egyetem kutatója humán őssejteket fecskendezett juhembriókba, azt vizsgálva, hogy ennek következtében hol jelennek meg emberi
szövetek az állatban. A siker majdhogynem teljes volt, a
megszületett juhok összes fontos szövete, a vér, a máj, a
szív, az idegrendszer tartalmazott emberi eredetű sejteket, miközben a juhok persze nem mutattak semmilyen
emberi tulajdonságot.

Ennél tovább szeretne menni Irving Weissman, a Stanford
Egyetem kutatója, aki agykutatással kapcsolatos kísérleteihez olyan egereket kíván használni, amelyeknek az
agya túlnyomórészt emberi eredetű sejteket tartalmaz. Bár a tervezett kísérletek heves ellenkezést váltottak ki, mivel nem tudni, hogy a
létrehozott hibrid lény milyen
tulajdonságokkal is rendelkezik majd, Weissman továbbra
is ragaszkodik hozzá, hogy a
létrehozott egér nem lesz emberi, és nem fog megszólalni,
hogy „helló, én vagyok Micky”. n
(a szerző mérnök-fizikus)
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A klónozáshoz tehát petesejt kell, és míg két-három megfelelő minőségű humán petesejt „beszerzése” hónapokig
is eltarthat, a kutatók egy vágóhídon egy nap alatt kétszáz
alkalmas szarvasmarha-petesejtre tudnak szert tenni. A
most engedélyezett eljárás során tehát a kutatók szarvasmarhák, illetve egerek petesejtjeit kívánják felhasználni
a klónozáshoz, méghozzá úgy, hogy az állati petesejt sejtmagját eltávolítják, és ehelyett egy emberi testi sejt sejtmagját ültetik be.
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A hibridek létrehozása mellett érvelők szerint az így
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Coco Chanel
eleganciája

Gabrielle „Coco” Chanel nemcsak a női divatot forradalmasította kényelmes ruháival és gyönyörű
kosztümékszereivel, hanem 1921-ben megalkotta
a világ leghíresebb illatszerét, a Chanel No 5-öt. Ezzel végleg letette védjegyét a szépségipar világában, és a divat tekintélyes nagyasszonyává vált.
Összefonódó C betűket ábrázoló emblémája túlélt
világháborúkat és korszakokat; egy legenda pecsétjeként a mai napig ott tündököl a parfümériák
polcain. A Chanel-ruhák és -illatok szimbólumok. A
legfinomabb elegancia és a magas nívóra törekvő
életvezetés jelképeivé váltak.
Chanel legzseniálisabb ötlete az volt, hogy létrehozta az
első mesterséges összetevőket is tartalmazó parfümöt.
1921-ben találkozott Ernst Beaux-val, a fiatal vegyésszel,
aki már évek óta tanulmányozta az aldehideket. Ezek
olyan szintetikus anyagok voltak, amelyek a desztillálási folyamat során egyre erősödő, természetes virágillatot
fejlesztettek. Beaux különböző illatmintákat állított össze
Chanel számára, aki – állítólag – az ötödik üveget választotta, mert azt találta a legfényűzőbbnek. Az egyszerű laboratóriumi üvegben bemutatkozott
Chanel No 5 új idők zászlaját lengette meg a parfümök világában.
Azóta az egyik legünnepeltebb illatunk maradt. Mi, a huszonegyedik
század gyermekei sem találjuk
ódonnak vagy egy pókhálólépte, letűnt kor szobrának.
Akkor is nők százezrei kiáltottak fel az ámulattól,
megízlelve modernségét.
A nagy kezdésnek köszönhetően a No 5 hírneve a tengerentúlra is eljutott. Párizs felszabadítása
után több száz méteres sorban várakoztak az amerikai

katonák, hogy a népszerű parfümmel térhessenek vissza
otthonaikba.
2001-ben Jacques Polge, a Chanel-illatok kreátora megalkotta azt az illatkompozíciót, amely minden addiginál
fergetegesebb sikerrel halmozta el készítőjét. 2002-ben
ugyanis a Coco Mademoiselle megkapta Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, Angliában és az USA-ban a legjobb női illatnak járó
FiFi Awardot. A zsűritagok egyhangú döntése alapján elsöprő módon bezsebelte az Európai Nagydíjat is. Ez a díj
történetében rekordot jelentett, mivel ezt a kitüntető elismerést eddig még egy parfüm sem nyerte el egy éven
belül hétszer. A FiFi-díjat harminc évvel ezelőtt alapították. Ez a parfümök „Oscar-díjának” is tekinthető. A győzteseket a Fragrance Foundation (Parfümalapítvány) ezer
tagjából álló zsűri választja ki viszonteladókkal és a sajtó
képviselőivel együtt.

grapefruittal, licsivel és olasz jázminnal
gazdagították.

alkottam, az Allure-t pedig 1996-ban.
E két időpont között nagy változásokon mentünk keresztül. Új összetevőket ismertünk meg, az alkotóelemek összehasonlíthatatlan tárultak
fel a kreátor előtt. Vegyük a jázmin
példáját: valamikor öt komponensével dolgoztunk. Ma már százötvenet ismerünk. A modern technológia
a természetes alapú összetevők felhasználását is lehetővé tette. A Coco
Mademoiselle illattal egy új, modern
azonosságot akartam adni az összetevőként felhasznált természetes anyagoknak. Ezáltal könnyedebbé tettem
az összhangot, és kimondottan olyan
jellemzőket választottam, amelyek engem is nagyon inspiráltak. Eltávolítottunk minden betolakodó illatot, és csak az alapvetően
szaglószervi elemeket hagytuk meg. Ezzel is megőriztük
Chanel filozófiáját: elvettük mindazt ami felesleges. A legjobbat viszont megtartottuk.”
A fejjegyben a szicíliai narancs és a calabriai bergamot gondoskodik a frissességről. A szívjegyben a keleti jázmin és a
reggeli rózsa fokozatosan bontja ki illatszirmait; így egész
nap egy kis virágcsokor pulzálhat a hölgyek körül. Alapjegyeként indonéz pacsulit, Haitiről származó vetiverfüvet,
réunói vaníliát és fehér pézsmát használtak. A Coco Mademoiselle egy dinamikus nő arca, aki lelkesen szeretne
a jövő alakítói között lenni, mindent befogadó kreativitásának ragyogását sugározva. Művészi és intellektuális
vénája által különleges és érzékeny módon közelíti meg a
világot. Rámosolyog az emberekre, mert őszintén szereti
őket. Meg tud rendülni életsorsokon – vagy sorstalanságokon. Dobozán Chanel kedvenc színei, a fekete és a fehér dominálnak, arannyal szegélyezve. Chanel számára
ezek a színek az abszolút szépséget és a tökéletes harmóniát testesítették meg. Eau de toilette változatát szicíliai

Jacques Polge a Chance megalkotásával továbbra is követte a Chanel szellemisége és megérzései által ihletett utat.
Mademoiselle Chanel mindig hitt az
újrakezdésben, az élettől kapott lehetőségekben. Gyakran hangoztatta, hogy
„az esély az én lelkem”. A Chance egyfajta tisztelgés a nagy alapító személyisége és stílusa előtt. Üvege gömbforma, amely egybegyűjti a jácint, a fehér
pézsma, a rózsabors, a jázmin, a vetiver,
a citrus, az írisz és a borostyánszínű
pacsuli virágos, friss, mégis fűszeres
jellegzetességeit.
n Tóth Zsuzsanna szakújságíró
összeállítás a Koktél Magazinnak.
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Hogyan született meg ez a láthatatlan, mégis érezhetően
nagy hatású remekmű? „Nem lehet újítani új anyagok
nélkül. A szintetikus anyagok használatának kora óta
óriási utat tett meg a parfümgyártás. A Cocót 1984-ben
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A teremtés
koronája
a tükör előtt
Tévhit, hogy a férfiak bőre nem igényel ápolást. A
sokat hangoztatott stressz, a káros anyagokkal teli
környezet, a helytelen táplálkozás, dohányzás és
alkohol a szó szoros értelmében megnehezítik testünk számára az életet. Legyen az férfi vagy nő, a
káros hatások senkit nem kerülnek el, sőt az egyik
először érintett szervünk a bőrünk lesz.

II. rész

Ha parfümöt, kölnivizet használnak, akkor ez illatban
azonos borotválkozás utáni szert követel meg. Az illat
megválasztásánál vállalják egyéniségüket, ahhoz illőt válasszanak. Ne akarják mindenáron a „macsó” benyomását kelteni a parfüm által. Uraim, higgyék el, a nők megérzik a disszonanciát. Nyáron inkább a könnyebb, friss
illatokat használják, a nehezebb, fűszeres, erotikus illatok
maximum esti partikhoz illenek.

De az erősebbik nem képviselőinek sem kell aggódniuk,
mert ehhez nem kell naponta órákat a tükör előtt tölteni,
elég néhány egyszerű szabályt megismerni és betartani.
Az egyik leghétköznapibb tevékenység a borotválkozás,
ezért bizonyára úgy gondoljuk, azt mindenki tud. Erről
és különböző testszőrzetek ápolásáról az előző számban
esett némi szó, tehát most lépjünk tovább.
A fejlettebb nyugat-európai piacokon, például Angliában,
Olaszországban, Franciaországban már senki sem ütközik meg azon, hogy az üzletekben férfiaknak szánt sminktermékek is kaphatók. A magyar piac ettől még nagyon
távol áll, de nem is ez lenne az első lépcsőfok az ápoltság
kérdésénél. A kozmetika napjainkra a férfitársadalmat is
meghódította, nem luxus immár. A testápolás alapvető
fontosságú a kulturált, kellemes megjelenés érdekében.
Ha besétálunk egy kozmetikai szaküzletbe, a férfikozmetikumok széles skáláját találjuk. A reklámok az újságokban, óriásplakátokon különböző borotválkozási szerek,
dezodorok, illatszerek, ránctalanítókrémek megvásárlására csábítgatják az erősebb nem tagjait. A leglényegesebb
lökést azonban a hölgytársadalom adhatja!
Bárhogy ragozzuk is a szépségápolás témáját, egyet biztosan leszögezhetünk: a jól ápolt férfi legjellemzőbb tulajdonsága a maximális tisztaság. A mosakodást semmi
sem helyettesíti. Csak a tiszta bőr illatát lehet tovább fűszerezni illatanyagokat tartalmazó termékekkel. Tisztálkodás után különösen a férfiaknál feltétlenül szükséges
az izzadásgátlók alkalmazása. A dezodorálásnál inkább
a tartós hatás, mint az illat legyen fontos. Ügyelni kell,
nehogy a dezodor illata versenyre kelljen a parfüm vagy
kölnivíz illatával.

Akinél a verejtékezés túlzott formát ölt, és a hagyományos
szerekkel uralhatatlannak tűnik a probléma, az nyugodtan forduljon szakemberhez (bőrgyógyászhoz).
Kihagyhatatlan a szépségápolás témaköréből a szolárium,
napozás, barna bőr kérdése. A naptól cserzett bőr ugyan
egy darabig vonzó lehet, de később számtalan bőrbetegség,
pigmentációs rendellenesség, esetleg tumor forrása lehet.
Emiatt a mindennapos használatra javasolt férfi arcápoló
termékek is egyre több fényvédőt tartalmaznak. Sőt, vannak már kifejezetten szőrös területekre (pl. férfikar vagy
mellkas) is könnyen és leheletvékonyan felvihető, nem
zsíros alapú fényvédő készítmények is. A fényvédelem
szintén nem csak a gyermekek és a nők privilégiuma és
kötelessége, és nem csak nyaralásnál és síelésnél elengedhetetlen. Ne feledjük, ha csak az utcára megyünk ki, ott
is ugyanúgy ér bennünket a nap. Sőt, még rosszabb helyzetben vagyunk autóvezetéskor, a szélvédő üvege mögött,
vagy az autóablakba jampisan kilógatott bal karunk esetén. Szóval uraim, ne szégyelljék a napfényvédők használatát, mert ezekkel nem csak az idő előtti öregedéstől, de
a természet káros hatásaitól is megvédik bőrüket és így
az egészségüket.

A napozás kiszárítja a bőrt, a napozott bőrön a ráncok mélyebbé válásával ez jól követhető is. Ezt elkerülendő egyre
többen próbálkoznak az úgynevezett önbarnító krémekkel. Ezek a készítmények a bőr legfelső rétegébe kerülnek
csak be, a barnaság szinte órákon belül kialakul, de 1-2
hét alatt le is kopik. Azonban fontos tudni, hogy ez a barnaság nem véd a nap káros sugaraitól!
A bőr általános kondíciójának javításához és hidratáltságának megőrzéséhez a különböző testápolók is nagy segítséget nyújtanak. Miközben saját maguk vagy éppen a
kényeztetésre alkalmat találva a párjuk a krémet a bőrbe
masszírozza, lehetőség nyílik a bőr figyelmes átvizsgálására. Áttekinthetjük az anyajegyeket, esetlegesen szemünkbe tűnhet azok megváltozása, sőt akár felfedezhetünk
különböző szemölcsöket is , amiknek további vizsgálatára és a teendő megítélésére már célszerű szakorvoshoz
fordulni.
A külsőleg használt napozókrémeken és hidratáló testápolókon túl a vízpótlás fontos forrása a szájon át bevitt
folyadékmennyiség. Mindig igyunk kellő mennyiségű folyadékot, ami nyáron akár 3–4 litert is jelenthet naponta.
(Természetesen ez nem sörben értendő.)
Hiába a szépen csokira barnított és hidratált bőr, ha a láb
ápolatlan, a kéz illúziórombolóan érdes, és a körmök sem
tökéletesen tiszták. Akár egy kiadósabb zuhanyt vagy a
fürdést is követheti a pedikűrözés folyamata, amibe bele
kell, hogy tartozzon a körömápoláson kívül a bőrkeményedések eltüntetése is. Végeláthatatlan a különböző reszelők, habkövek, ápolókrémek, izzadásgátlók tárháza.
De mindez csak akkor hatásos, ha rendszeresen használjuk is. A körmeink és a sarkunk a tisztálkodás során nap
mint nap szem elé kerülnek, mégis sokszor csak tavasszal,

a nyitott cipők előkerülésénél futunk kétségbeesetten a
pedikűröshöz és az orvoshoz az észlelt elváltozások miatt.
Pedig egész télen ott lapultak a bakancs mélyén!
Ha a körmök alá ékelődött anyagokat áztatással, kefével
nem sikerül tökéletesen eltávolítani, akkor ezen a téren
egy trükköt el lehet lopni a nőktől: kozmetikai körömfehérítő ceruzával a körmök vége alá nyúlhatunk, és tisztaságot sugárzó réteget lehet felvinni.
Sok férfi nem vallja be, sőt látszólag kifejezetten tiltakozik
a különféle kenceficék ellen, de ha néha sikerül egy-egy
szer jótékony hatását bebizonyítani, akkor már csak a kényeztetés élményéért is használni fogják. Ha rászánunk
egy kis időt párunk kényeztetésére, az jót tesz a párkapcsolatunknak is. A közös élmény, az egymásra figyelés, a
gondoskodás érzése és az együtt töltött idő máris sokat
jelent. Aligha akad olyan férfi, aki nem szereti a masszázst.
A masszírozás remek alkalom a kozmetikumok, illóolajok megismerésére. Testápoláson kívül a relaxálás fontos
formája. Testi-lelki felfrissülés forrása lehet.
Remélem sikerült – ha nem is a teljesség igényével, de –
átfogó képet adni az ápolt megjelenés mai lehetőségéről.
Bízom benne, hogy az itt leírtak bármely férfinak hasznára válnak, akár párkapcsolatában, akár a munkája, vállalkozása, üzleti élete során.
Tehát Uraim! Szép, ápolt bőrrel, jól borotvált, markáns
arccal és határozott kézfogáshoz társuló finoman ápolt
kézzel joggal indulhatnak hódító útjukra.
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n Dr. Papp Orsolya
bőrgyógyász, kozmetológus szakorvos
írása a Koktél Magazinnak

A hegykőiek számítanak
a kisgyermekes
családokra is

Kibővítették a Sá-Ra fürdőt
A korábban elsősorban gyógyfürdőként működő hegykői SáRa Termál idén egy fedett résszel
egészült ki, amely lehetővé teszi,
hogy kisgyermekes családok is
élvezhessék a fürdő szolgáltatásait, akár rossz időben is. A Sá-Ra
Termál Kft. két ügyvezetőjével,
Sánta Lajossal és Radovics Tiborral beszélgettünk a felújításról.
Minden korosztálynak megfelel
Radovics Tibor a fejlesztés körülményeiről mesélt nekünk:
– Saját tapasztalataink és a vendégek visszajelzései alapján körülbelül
egy éve fogalmazódott meg bennünk
a gondolat, hogy a fürdőhöz fedett
részt kellene hozzáépítenünk. Ennek
elsődleges oka, hogy belföldi vendégeink száma – főként a sokak által
igénybe vehető üdülési csekknek köszönhetően – évről évre nő. Kisgyermekes családok eddig nem vehették
igénybe rossz időben a szolgáltatásainkat, ugyanis a termálvizet tizennégy éven aluliaknak nem ajánlják a
szakemberek, más meleg vizes medencénk pedig nem volt. A klimatizált
körülmények között pihenni vágyóknak sem volt eddig elég helyünk. A
jelenlegi félköríves zárt részt Sánta
Lajos álmodta meg, ő volt a tervező,

a generálkivitelező, és nem utolsósorban az egyik beruházó:
– Az átadás már május 28-án megtörtént, de bizonyos munkálatok még
folyamatban vannak. Sajnos pályázatot nem tudtunk benyújtani, így
a hegykői önkormányzat támogatásán kívül mindent önerőből kellett
fedezni, és mint minden építkezésnél, itt is állandóan újabb és újabb

Dr. Jakab Zsolt, Ivanics Ferenc
és Sánta Lajos az ünnepélyes avatáson

problémák, és persze költségek merültek fel. Jelenleg hét medencét lehet
használni a fürdőben, ezekből kettő
gyógyvizes. Az új wellness-medence
minimális gyógyvizet tartalmaz, így
gyerekek is bátran fürödhetnek benne, hőmérséklete ennek megfelelően
mindig legalább 31-32 fokos. A kicsiknek építettek egy új pancsolót is, így a
Sá-Ra Termál most már minden korosztály befogadására alkalmas.
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Gyógyuljon velünk!
A hegykőiek a családok mellett várják a gyógyulni vágyókat is. Szakemberek vizsgálatai alapján a hegykői
termálvíz nagyon sok betegség legyőzésében segít; hatásosan kezelhetők
vele például izületi fájdalmak, egyes
bőrbetegségek, nőgyógyászati problémák, gyulladások stb. továbbá az
immunrendszer erősítésével jelentős
szerepet játszhat ezek megelőzésében
is. A gyógyászati kezelések társadalombiztosítási támogatással is igénybe vehetők. Aki több napot szeretne
itt tölteni, annak rendelkezésére áll öt
darab apartman vagy a százharminc
lakóegységségből álló kemping. A fürdőn belül van még fogászat, ortopéd
szakrendelés, többféle masszázs, butikok, éttermek, amelyek mind a vendégek kényelmét szolgálják.
A tulajdonosok nem számítanak a forgalom ugrásszerű növekedésére, de
remélik, az elő- és utószezonban az
eddigieknél többen választják Hegykőt más termálfürdők helyett. n
Sá-Ra Termál Kft.
9437 Hegykő
Fürdő u. 5.
telefon: (99) 540 220, (99) 540 221
www.saratermal.hu
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IX. Nagycenki Művészeti Napok
2007. augusztus 3–12.
A

nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeumban immár kilencedik alkalommal indul útjára
a Nagycenki Művészeti Napok elnevezésű, főként fiatal muzsikusok részvételével zajló
kulturális rendezvénysorozat.

A

zene elkötelezett hívei - a főszervező Meizl Valéria, a fővárosi Sonare Ifjúsági Kamarazenei
Alapítvány elnöke és Kenessei Károly, a Széchenyi Emlékmúzeum igazgatója – megszállottan
hittek abban, hogy a nagycenki 1998-as bemutatkozó koncerttel indított rendezvény megéri
az ötödik, a kilencedik évfordulóját, ők tudják, hogy nem elérhetetlen a tizedik jubileumi
művészeti napok megtartása sem. Meizl Valéria kuratóriumi elnök nevét az elmúlt kilenc év
alatt megismerték a nagycenki és a soproni zene- és művészetbarátok. A zenész családból
származó kurátor és partnerei kitartó munkájának köszönhető, hogy évről-évre vállalják és
teljesítik a rendezvénysorozat bonyolítását, a Széchenyi család ma élő leszármazottainak
pedig az, hogy jelenlétükkel és érdeklődésükkel nem csupán ősüket, hanem a magyar
zenekultúra fiatal művészeit is megtisztelik.

A rendezvény szervezői nagyon örülnek annak, hogy az egyik legismertebb magyar
zongoraművészt Jandó Jenőt, generációjának egyik legtehetségesebb hegedűművészét
Környei Zsófiát, a határainkon túl is ismert Maróth Bálint csellóművészt, Móré László
brácsást, az Ewald rézfúvós kvintett tagjait, az 1996-ban alakult „Czenki” Hársfa, és a
szlovákiai Megyer Néptánc együttes tagjait, valamint a szlovéniai Jasna Nadlest (fuvola),
Milan Vrsajkovot (cselló), az osztrák Martin Rummelt (csellista), a Csehországi Karel Kosáreket
(zongorista), valamint a Magyar Akadémia Vonósnégyes fiataljait, rajtuk keresztül számos
tehetséges zenészt megnyertek az ügynek.

A Sonare Alapítvány tovább pályázik, keresi a mecénásokat azért, hogy a jövő évben
megrendezésre kerülő tizedik, jubileumi Nagycenki Művészeti Napokra a zene elhivatott ifjú
művelőit, s egyben közvetítőit invitálhassák meg a rangos immár nemzetközivé vált
rendezvényre, ahol a fiatalabb korosztály örvendetesen évről évre egyre nagyobb számban
képviselteti magát.
TETòT¨R
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LEHETòS¨GEK
į NAGYCSAL DOSOKNAK
į K¨TGENER CI²S OTTHON
į LAK S ¨S MĊTEREM

augusztus 3. péntek 17 óra
Gicy János festőművész kiállításának
megnyitása a Múzeumban
18 óra
a „Czenki” Hársfa Néptáncegyüttes
műsora a Múzeum udvarán
augusztus 4. szombat 18 óra
kamarazenei hangverseny a múzeumban
DOHÁNYI: esz-moll zongoraötös, MENDELSSON: d-moll trió

Jandó Jenő – zongora
Akadémiai Vonósnégyes
augusztus 5. vasárnap 18 óra
kamarazenei hangverseny a múzeumban
KODÁLY–FEJGIN: Kállay-kettős, KODÁLY: Adagio,
KODÁLY: Csellószonáta, KODÁLY: Marosszéki táncok

augusztus 7. kedd 19 óra
a dunaszerdahelyi Megyer Néptáncegyüttes műsora a szálloda udvarán
augusztus 8. szerda 18 óra
hangverseny a kastélyszálló
különtermében
G.ROSSINI, G.F.HÄNDEL, J.F.V.BELLON, A.BORODIN, G.BIZZET
és JAN KOETSEIR műveiből

Ewald Rézfúvós Kvintett
augusztus 9. csütörtök 18 óra
kamarazenei hangverseny a múzeumban
C.PH.E.BACH: a-moll szólószonáta J.S. BACH: a-moll partita
KODÁLY: Szólószonáta

Jasna Nadles – fuvola
Milan Vrsajkov – cselló

Jandó Jenő – zongora  Környei Zsófia –
hegedű  Móré László – brácsa
Maróth Bálint – cselló

augusztus 10. péntek 18 óra
kamarazenei hangverseny a múzeumban
MOZART: F-dúr kvartet, MARTINU: Zongoraötös

Karel Košárek –zongora
Akadémiai Vonósnégyes
augusztus 11. szombat 18 óra
kamarazenei hangverseny a múzeumban
BRAHMS:G-dúr szextett, CSAJKOVSZKIJ: d-moll szextett

Akadémiai Vonósnégyes  Ludmány
Dénes – brácsa  Martin Rummel – cselló

TERVEK
į TERVEZò ARCHIDOC *²ZSA $ VID ¨P¬T¨SZ
į TELJESKµRĊ FELM¨R¨SI TERVEK
į LLAPOTFELM¨R¨S
į STATIKAI SZAKV¨LEM¨NY
į ENGED¨LYEZ¨SI TERVEK
į KERTTERV

augusztus 12. vasárnap 18 óra
a Művészeti Napok zárása a múzeumban
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į  M TELEK
į  M LAK²TER»LET
į FEL¹J¬TAND²
į  µSSZENYITHAT² LAK S
į µSSZKµZMĊ
į JOGERòS ¨P¬T¨SI ENGED¨LY

MENDELSSOHN: Capriccio, SCHUBERT:d-moll vonósnégyes

Akadémiai Vonósnégyes
Eső esetén a szabadtéri programok helyszíne a Polgármesteri
Hivatal Kultúrterme (Gyár u. 2.). A műsorváltozás jogát a
rendező fenntertja. Jegyek és bérletek a Tourinform Sopron és
az Escort Tourist irodákban, valamint a helyszínen válthatók.

www.sonare.hu
Művészeti és
Szabadművelődési
Alapítvány
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