„Húsz év múlva sokkal jobban fogod sajnálni azokat a dolgokat, amiket nem csináltál meg, mint azokat,
amiket igen.” 
Mark Twain
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telefonálni is lehet. Mindez azt feltételezi, hogy az adott
mobilkészülék, mely képes erre a technológiára, valamelyest hasonlít legalább egy notebookra vagy PDA-ra, ellenkező esetben nehéz lesz dolgozni vele. Akinek tehát fontos a mobilitás, az figyelje a HSDPA-ra képes készülékek
listáját, s ezek közül is elsődlegesen a kommunikátorokat,
mivel ergonómiai kialakításukat tekintve ezek a kütyük
a legalkalmasabbak a feladatok elvégzésére.

telefonja elvesztése, mint kisállata elpusztulása. (Az állatvédők szkeptikusak ez utóbbi felmérést illetően.) Tény,
hogy könnyebbé tehetjük munkánkat HSDPA-val, EDGEvel, WLAN-nal és a többi négy- ötbetűs kiötlött technológiával, melyekről az átlagember semmit sem tud. Mi sem,
úgyhogy utánajártunk.

Mobil

technológiák

Talán nem lesz agyam

Négy- ötbetűs vívmányok
A mobiltechnológiák és a szórakoztató elektronika fejlődése oly mértékben felgyorsult, hogy
most talán már azt is elhiszem, hogy egy évtized múlva nem lesz agyam, csak valami digitális
kütyü a helyén, az adatokat meg a könyökömben
fogom tárolni, a feleségemet pedig fejből tárcsázom; a
szó szoros értelmében. Ez csupán képzelgés, de a jelen
is elgondolkoztató. Apró, intelligens kis kacatok vesznek
körül, melyek nélkül nehéz az élet, legalábbis manapság. Egy angliai mobilszolgáltató saját ügyfelei között végzett felmérést, melyből többek között az is kiderül, hogy
a mobiltulajdonosok nagyobb részét jobban felizgatja

10 évvel ezelőtt, ha valaki azt mondta
volna nekem, hogy egy évtized múlva
mobiltelefonnal is tudunk netezni, ráadásul kiváló minőségű fényképeket is készíthetünk vele, majd bepötyögünk egy e-mail címet a
prediktív érintőképernyőn, és továbbítjuk az elkészült fotót, akkor szimplán kiröhögöm. Most pedig
az írás eme sorait egy mobiltelefonba pötyögöm,
amit pillanatok múlva el is fogok küldeni egy e-mailben az otthoni számítógépemre. Hát ennyi.

Mi micsoda?
A kutakodás nem is olyan egyszerű, mint hittük. Példának
okáért elindulunk megkeresni, hogy mi az a HSDPA, mire
és hol használhatjuk. Már az elején problémánk akadhat,
mondjuk ez: a HSDPA a jelenlegi UMTS hálózatok technológiai újítása. Köszönjük. Akkor most lássuk, mi az
az UMTS. A hivatalos leírás szerint
az UMTS nem más, mint a 3G technológiák leginkább elterjedt szabványa, melyet a WWAN hálózatokban
használnak. Ismételten kösz. A 3G a
harmadik generációs mobiltelefonos
technológia. Ennek segítségével továbbíthatunk hang- és nemhang-adatokat (pl. e-mail). Közelítünk a megoldáshoz. A WWAN (Wireless Wide
Area Network), vagyis a nagy kiterjedésű vezeték nélküli hálózat leegyszerűsítve annyit tesz, hogy a mobiltelefonunk egy mobiltoronyhoz hasonló
bázisállomással kommunikál, ehhez
csatlakozik vezeték nélkül, s ez biztosítja a megfelelő adatátvitelt, legyen
szó hangról, képről, videóról, szóval
mindenről, ami adat.

Jól emlékszünk, hogy évekkel ezelőtt még jópár településen nem volt térerő, magyarul nem tudtunk telefonálni. A 3G/HSDPA hálózatoknak is van egy lefedettsége,
mely most még meglehetősen gyér, ám gyorsan bővül a
kör. Aki aktívan szeretné használni
a technológiát, annak a készülék beszerzése előtt érdemes tájékozódnia
szolgáltatója weboldalán, hogy mely
városokban, régiókban tud élni ezzel
a lehetőséggel. A legtöbb esetben egy
szimpla grafikus Magyarország térképet tesznek közzé a szolgáltatók,
melyen jelzik, hogy hol használható
a technika. Természetesen a főváros
maximálisan lefedett.
Mobiltelevízió
A telekommunikációs szabványok közül a jövőt egyértelműen a
DVB-H (Digital Video Broadcasting –
Handheld, vagyis digitális videóműsor-szórás kézi készülékekre) jelenti. Ennek segítségével élő televíziós
adásokat tudnak továbbítani olyan
okostelefonokra, PDA-kra, egyéb
kézi számítógépekre, melyek képesek venni és kezelni az
adott jelet. A DVB-H a műsorszóró cégek által kifejlesztett technológia. A mobilszolgáltatók a már korábban ismertetett UMTS rendszerekre az úgynevezett Multimedia
Broadcast and Multicast Services (MBMS) technológiát fejlesztették ki, ami azért lehet hatékonyabb a mobiltévézés

A kép így kezd tisztulni, pláne ha hozzáadjuk azt az információt is, hogy a HSDPA technológia
mára 3,6 Mbit/s letöltési sebességet tesz lehetővé. Lecsupaszítva ez azt jelenti, hogy a HSDPA technológiát preferáló
mobiltelefonunkkal nagyjából ugyanazokat a feladatokat
tudjuk elvégezni, mint az otthoni – internethez kábellel, vezetékkel kapcsolódó – számítógépünkkel, és még
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alapján a szolgáltatás egy-két éven belül elérhető lesz az összes hazai szolgáltatónál megfelelő minőségben, a
kérdés csak az, mennyibe fog ez kerülni, és milyen árkategóriás készülékekkel használhatjuk. Egyelőre csak
olasz példát említhetünk, ők már kiváló minőségben használják a szolgáltatást, amiért nagyjából 8000 forintnak megfelelő eurót kell fizetni
három hónapra. A legnagyobb hazai
mobilszolgáltatónál is van lehetőség
arra, hogy a lefedett területeken mobiltévézzünk és -rádiózzunk. A jelenleg elérhető csatornák a következők:
ATV, Duna TV, Echo TV, Hír TV, Magyar Televízió, Danubius, Gazdasági Rádió, Klubrádió, Kossuth, Petőfi,
Sláger Rádió.

tekintetében, mert nem szükséges
külön vevőegységet építeni a mobilkészülékekbe, míg a DVB-H esetében ez elmaradhatatlan. Az első magyarországi próbálkozás az Antenna
Hungária (AH) és a T-Mobile közös
vállalkozása. Az Antenna Hungária
weboldalán megtalálhatjuk a projektet. Ezek szerint idén áprilisban indítottak először mobiltelevíziós tesztet. A több hónapos tesztüzem alatt
azt vizsgálták, hogy az AH műsorszóró hálózatát és a T-Mobile mobiltechnológiáját hogyan tudják úgy ös�szekapcsolni, hogy az arra alkalmas
készülékeken jó minőségben lehessen tévézni. (A tesztüzemben az M1,
M2, a Duna TV és a Duna 2 műsorait
nézhetik.)

Korábban még azt találgatták, hogy
vajon a műsorszolgáltatók belevágnak-e mobiltechnológiai fejlesztésekbe, vagy a mobilszolgáltatók próbálkoznak majd műsorszórással, most
mégis úgy tűnik, hogy a legjobb –
és talán a legolcsóbb – megoldás az
együttműködés. Az unió távközlésért felelős biztosa pár hónappal ezelőtt azt mondta, Európában a DVB-H
technológiának kell egységesen elterjednie. Ez biztosítaná hosszú távon a
kontinens vezető szerepét. A korábbi példa a GSM szabvány elfogadása,
melyet követően a szolgáltatók rohanvást fejlődtek. Egyes vélemények szerint 2010 környékén már közel félmilliárdan fognak mobiltelevíziózni,
ami azért elég merész becslés. A hírek

Jelenleg a Nokia, a Samsung, a Philips,
az LG, a Sagem és a Sony Ericsson
gyárt mobiltévézésre alkalmas készülékeket, ezek közül a Sony, a Nokia
és az LG található meg a hazai kínálatban. n

Márka független autószerviz Bosch garanciával

A legjobban képzett szakemberek a legmodernebb műszerekkel
és a legjobb alkatrészekkel dolgoznak, korrekt áron.

Márka független autószerviz

Védelmet!
Fő a biztonság

Az utóbbi években a munkavédelem szerepe felértékelődött a vállalkozások életében. Ennek oka
kettős. Egyrészt a munkabiztonságot a rendszerváltozás után elhanyagolták. A hatás nem maradt
el: a munkabalesetek száma, ezen belül a súlyosaké és – sajnos – a halálos kimenetelűeké is megugrott. Társadalmi, és
persze céges szinten is rengeteg pluszkiadással, költséggel, valamint a várt
bevételek elmaradásával járt mindez.
Másrészt, hazánk uniós csatlakozása
elkerülhetetlenné tette, hogy felzárkózzunk Nyugat-Európához. Ennek az irányvonalnak a következménye, hogy a
magyar joganyagba bekerült egy sor
olyan fogalom, amely eddig nem volt
ismeretes a hazai cégvezetők, vállalkozók előtt.

Elemzés, oktatás, megelőzés
Mára valószínűleg minden cégvezető
hallott a megnövekedett követelményrendszerről, találkozott egyik vagy másik feladattal. Ha foglalkoztató, akkor
köteles kockázatértékelést készíteni,
ami már szaktevékenység, vagyis
bárki nem foghat hozzá a megvalósításához. Munkabiztonsági és foglalkozásegészségügyi szakembert kell igénybe vennie ahhoz,
hogy ezt a feladatot szakszerűen elkészíthesse.
Emellett szintén az uniós követelményekkel, az áruk szabad áramlásával van összefüggésben a veszélyes munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezésének, valamint
időszakos biztonsági felülvizsgálatának követelménye.
Sok vállalkozásnál találhatóak ilyen eszközök. Gondoljunk csak egy homlokvillás targoncára vagy kézi láncfűrészre, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a faipari gépek
egész sorát és a hegesztőgépeket sem.

Kedvenc
szervizem...

www.bosch.hu

Munkát!

Feldinger Bosch Autószerviz
Sopron, Balfi u. 130.
telefon/fax: (99) 524 115
e-mail: feldinger@mail.datanet.hu

Tartsuk be a törvényt!
Egy súlyos, esetleg halálos baleset kapcsán olyan mértékű költségek terhelhetik a vállalkozást, amely a további
működést is lehetetlenné teheti.
Hogy kerülhetjük el mindezt, hogy dolgozhatunk biztonságban? A legmegfelelőbb mód, ha teljesítjük a Munkavédelmi Törvény és egyéb rendeletek előírásait. Ez persze
nem mindig egyszerű, rengeteg munkával és költségráfordítással jár.

A munkavédelmi oktatás, a balesetvizsgálat talán mindenki számára ismerős, illetve az utóbbi remélhetőleg nem az.
Az talán kevésbé ismert, hogy mit is tartalmazzon egy oktatási tematika. Erre nincs kötött szabály, mindig az adott
körülmények határozzák meg.

Ez a néhány sor nem törekedhetett a teljességre, csak gondolatébresztő írás. A cikk létrehozásában közreműködött
Wartha Attila munkavédelmi szakmérnök. n

A balesetvizsgálat és -bejelentés szintén nagy felelősséggel
járó munka. Fontos a szakszerű eljárás, az okok felderítése. Nem szabad, hogy a vizsgálat kimerüljön pusztán a
felelősök keresésében. A legfontosabb, hogy megelőzzük
a baleseteket, mert a legkisebb sérülések is milliós kieséssel járhatnak.

WA-VE Bt.
Wartha Attila – munkavédelmi szakmérnök | kockázatértékelés, koordináció,
oktatás, munkavédelmi üzembe helyezés, tanácsadás
telefon: 06 (20) 9316 587
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A nyári szünetet követően folytatódik az Empirica Kft. innovációs sorozata. Az előző összeállítás arról szólt, hogy egy ötletből hogyan
lesz innováció egy adott vállalkozás keretein belül. Ezúttal azt vizsgáljuk meg, hogy cégünk innovációs tevékenységét az intézményi
háttér – a mi esetünkben a soproni gazdasági környezet – miként
segítheti.

Sopron lehetőségei
az innováció területén
Az Empirica Kft. sorozata

Magyarország nemzetközileg is elismert tudományos kultúrával és erős
szellemi, valamint kutatói erőforrásokkal rendelkezik. Általános felismeréssé vált, hogy a társadalmi-gazdasági fejlődéshez, a versenyképesség
növekedéséhez egyre fejlettebb technikára és egyre több tudásra van
szükség.
Sopron város fejlődésének, versenyképessége fenntartásának stratégiai
eleme az innováció. Az elmúlt években készült regionális és nemzeti

fejlesztési programoknak, fejlesztési terveknek is egyik hangsúlyos eleme az innováció, ami jelzi, hogy valóban olyan stratégiai kérdésről van
szó, amelyre a versenyben maradás,
a fenntartható fejlődés vagy pedig
a leszakadás a válasz. Ezért fontos,
hogy minden – a tudásalapú, innovatív, versenyképes gazdaság és társadalom megteremtésén fáradozó, és
– felelősen gondolkodó városvezetés
megalkossa a saját innovációs stratégiáját, kijelölve ezzel a lehetséges
fejlődési irányvonalakat.

hogy egy folyamatról van szó, ahol
állandóan változnak a befolyásoló tényezők, így nagyon nehéz egy biztos
és hosszú távon fenntartható prognózist adni. Ehelyett rugalmasságra,
állandó visszacsatolásokra, gyors alkalmazkodóképességre és széles körű
konszenzusra van szükség. A cél minden esetben a „fogyasztók” igényeinek magasabb színvonalú kielégítése,
egy település esetében végeredményben mindez az ott élők életminőségének folyamatos javításában jelenik
meg.

Minden innovációs folyamat szükségszerűen hatással van a társadalmi, kulturális folyamatokra, illetve
a társadalom életminőségét befolyásoló valamennyi tevékenységre, vagyis nem értelmezhető kizárólag a
gazdasági folyamatok szemszögéből.
Így tehát komplexitásában kell vizsgálni az innováció kérdéskörét, hiszen az új iránti fogékonyság, az új
érték létrehozása mindenfajta emberi tevékenység alapvető tulajdonsága, eredményei pedig a gazdaság és
a társadalom minden szegmensét áthatják. Ezek szerint meg kell alkotni
– lehetőleg a legszélesebb konszenzusra törekedve – a város megújítását szem előtt tartó, fenntartható és
vállalható fejlődést biztosító innovációs stratégiát. Ne felejtsük el viszont,

Mit jelent ez? Felmérések igazolták,
hogy a gazdasági szereplők többsége
– ahol az innovációs tevékenységek
döntő része megvalósul – nem feltétlenül közvetlen pénzügyi támogatást
vár a városvezetéstől, hanem inkább
a háttérfeltételek – mint pl. a beruházási terület biztosítása, az infrastruktúra és az oktatási intézmények
fejlesztése, rendezett, vonzó környezet, az alkalmazottak lakáshoz jutásának biztosítása stb. – megteremtését.
Ezek szerint egy vonzó, jól élhető és
egészséges városi környezet kialakítása, és a vállalkozásbarát intézkedések
meghozatala nem egy öncélú, kizárólag a gazdaságot a középpontba állító intézkedések sora, hanem végső
soron rólunk, az itt élő emberekről
szól, és értünk van…

Közös munka a soproni Kamarával
2007 áprilisától Kocsi János utódaként Kováts Árpád kapott megbízatást
a Soproni Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara titkári feladatainak ellátására. A Kamara új titkára
szeretné folytatni a napi politikától
mentes, önálló gazdaságfejlesztési
munkát. Erősíteni kívánja a Kamara
szolgáltató jellegét, melynek egyik
első lépéseként a Kamara együttműködési megállapodást írt alá az Empirica
Kft.-vel. A megállapodás részeként az
innovációval foglalkozó cég ingyenes
szaktanácsadást tart a kamarai tagoknak a szervezet székházában.

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: lofﬂer.507@t-online.hu
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Mi lehet az önkormányzatnak az in- az innovációt mind a saját rendszerénováció ösztönzésében betöltött he- be, mind az általa alakított gazdasági
lye és szerepe, milyen lehetőségei környezetbe. A gazdasági innováció
vannak e téren? Számos kutatás rá- tehát a gazdasági környezet (intézmémutatott arra, hogy a helyi vezetés nyek, preferenciák, kommunikációs
gazdaságfejlesztő tervezésén belül az rendszerek, ügyintézés stb.) innováinnováció ösztönzését célzó progra- cióját feltételezi.
mok sorában kiemelt helyet foglal el
a tudományos-innovációs centrumok, A tapasztalatok szerint a nemzetköipari, logisztikai parkok létrehozása. zi nagyvállalatok K+F beruházásaik
Ez az a terület, ahol az önkormány- szempontjából azokat a területeket
zatok leginkább segíteni tudják
a technikai, technológiai fejleszHasznos linkek:
tést. Ezen túl az új beruházásokat
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal: www.nkth.gov.hu
csaknem mindenhol megillető
Kutatás-fejlesztési, Pályázati Iroda: www.kpi.gov.hu
adókedvezmény segíti a műszaMagyar Gazdaságfejlesztési Központ: www.magzrt.hu
ki fejlesztést (közvetve, hiszen enMagyar Innovációs Szövetség: www.innovacio.hu
nek a kedvezménynek az önkorMagyar Tudományos Akadémia: www.mta.hu
Nyugat-Magyarországi Egyetem: www.nyme.hu
mányzat szempontjából inkább
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara: www.svkik.hu
a tevékenységbővülés, illetve az
Iparfejlesztési Közalapítvány: www.imfa.hu
ebből adódó többlet adóbevétel,
MEH kormányzati portál: www.magyarorszag.hu
valamint a foglalkoztatás szem…és persze www.empirica.hu
pontjából van jelentősége). A kormányzat és a helyi döntéshozók
felelőssége elsősorban az innovációs részesítik előnyben, ahol magas szinfolyamatokat elősegítő intézmény- tű K+F eredmények születnek. Ezért
rendszer, infrastruktúra feltételei- kiemelt fontossággal bír, hogy a vánek kiépítése és folyamatos fejleszté- ros a Nyugat-Magyarországi Egyese. Másként fogalmazva ez azt jelenti, tem széles tudásbázisára alapozva
hogy az önkormányzat egyfajta kata- más hídképző szervezetekkel, mint
lizátora és gerjesztője lehet az innová- pl. a Soproni M. J. Városi Kereskeciónak, ha alkalmassá teszi önmagát delmi és Iparkamarával együttműés a helyi gazdasági környezetet az ködve megteremtse ennek alapját.
innováció befogadására. Saját maga (A regionális egyetemi tudásközponfolytonos megújításával be kell vinnie tok ennek jó példái, fenntartásuk

közös érdekünk. Sopronban a KKK
és az ERFARET programok.) Ebből
adódóan nem annyira a költségeket
csökkentő támogatásokkal, kedvezményekkel lehet a város vonzerejét
növelni, hanem inkább az innovációs potenciál, az innovációs környezet
fejlesztésével. A jelenlegi helyzetkép
alapján azt az alapvető következtetést vonhatjuk le, hogy Sopron innovációs pozíciói és jövőbeli esélyei
egyaránt jók és biztatóak. A város kitűnő geopolitikai adottságokkal rendelkezik (előnyös Bécs,
Pozsony, Győr közelsége), az infrastrukturális adottságok is kedvezőek (vasúti csomópont, Ipari
és Innovációs Park stb.). Továbbá fontos megemlíteni a kedvező demográfiai tendenciákat is:
Sopron azon kevés városok egyike, ahol nem csökken, hanem nő
a népesség. Ez egyben alacsony
munkanélküliséggel és az országosnál kedvezőbb életminőséggel párosul. Azonban, ha a város gazdasága
nem tud mindinkább a tudást igénylő tevékenységek irányába elmozdulni, akkor versenyhelyzete veszélybe
kerülhet. Ehhez egyrészt intézményi,
másrészt pénzügyi eszközök megteremtése szükséges, tekintettel arra,
hogy ezek, illetve általában az innovációs infrastruktúra terén hiányosságok vannak a városban. n

VISZONTELADÓ
• Számítástechnikai alkatrészek kiskereskedelme
• Számítástechnikai rendszerek tervezése
• Számítógépek bérbe adása • Minőségi számítógépek
• Hálózatok kivitelezése • Szerviz
• VIVANET internet megoldások
• AHS CASHMAN számlázás, készlet, automatikus számlák

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

200 millió dollár
a köznek
követte életfilozófiáját, eszerint „a
pénz olyan, mint a trágya, szét kell
szórni”. Brooke Astor nem érte be azzal, hogy csekkeket írjon alá, maga
ment el a város legszegényebb negyedeibe is, hogy lássa, hogyan tud segíteni. 1959-ben elhunyt harmadik
férjének vagyonát a halála után létrehozott Vincent Astor Alapítvány javára fordította, amely működésének
végéig, 1997-ig közel 200 millió dollárt (37,5 milliárd forintot) fordított
a város közintézményeire.

105 esztendős korában hunyt el
idén augusztusban Brooke Astor,
New York legendás úrnője, aki
mintegy 200 millió dollárt osztott
szét élete során a szegények és
közintézmények között.
A történet olyan, mint egy New York-i
Ki kicsoda. Brooke Astor egy tábornok lányaként született, Kínától Panamáig sokfelé élte életét, s harmadik
házassága kezdetétől fél évszázadon át
volt a város társasági életének nagyasszonya, a New York-i Városi Könyvtár díszelnöke, a Tengerészgyalogság
Egyetemi Alapítványának tiszteletbeli kurátora. Nyolc évvel ezelőtt megkapta a legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, a Szabadság elnöki
érdemrendjét.
Harmadik férje, a dúsgazdag Vincent
Astor 1959-ben bekövetkezett halála előtt arra kérte, fordítsa jótékony
célra a vagyonát. A férje örökségéből
adakozó hölgy mindvégig szigorúan

A legtöbbet, több mint 24 millió dollárt a városi könyvtár kapta, de jutott a Metropolitan Museumnak, a
bronxi állatkertnek, a Metropolitan
Operának, a Modern Művészetek
Múzeumának, a harlemi Apolló színháznak és a New York-i kulturális élet
többi gyöngyszemének is. 1997-ben
odaadta az utolsó 25 millió dollárt,
majd feloszlatta az emlékalapítványt,
mondván, hátralévő idejét az utazásnak és a költészetnek kívánja szentelni. Ekkor 95 éves volt. n

Hivatalos IBM, APC, Microsoft
Lexmark képviselet

tUFMKFTLÚSƆT[ÈNÓUÈTUFDIOJLBJ
irodatechnikai szolgáltatás
tGFSUŸEJÏTLÚSOZÏLCFMJDÏHFL JOUÏ[NÏOZFL
számítástechnikai karbantartása

Irodatechnikai termékek:
t kellékanyagok (festékszalagok,
tintapatronok, lézertonerek)
tpapírvágók, papírmegsemmisítők
tnévjegykártyák, feliratok, matricák
tdigitális másolók, nyomtatók
tTrodat bélyegzőkészítés

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

tSFGFSFODJÈL.BHZBS$VLPS3U 7FMVY.BHZBSPST[ÈH
Polgármesteri Hivatalok, Iskolák

Számítástechnikai termékek:
t strukturált hálózatok kiépítése
t karbantartási szerződések cégekkel
t számítógép-konfigurációk, notebook-ok,
projektorok, PDA-k
t Microsoft szoftverek

tÏWFTUBQBT[UBMBU
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Bombera
Krisztina

Missouri világhírű szülötteinek beszámolói, egy-egy
életút többet mesél erről az államról, mint az útikönyvek vagy
a mai turistalátnivalók. Mark
Twainnek, egy szerényen élő rabszolgatartó család gyermekének
Missourit a 19. század közepén
mindenekelőtt a Mississippi folyó
jelentette. Félszáz évvel később
Josephine Bakernek, aki fekete
kislányként tizenöt éves korára
már egy második férjnél keresett
menedéket a nyomorból, Missouri olyan helyet jelentett, ahonnan
messzire kell menekülni; egészen
Európáig.

Amerika felfedezése

Missouri

Hiába lett azonban a kontinens legjobban kereső táncosa, Amerikába
visszatérvén még a hotelek többségébe sem engedték be a bőrszíne miatt.
Harry S. Truman, a második világháborút amerikai részről lezáró elnök
szülőállamáról, Missouriról beszélve
a tiszta, romlatlan vidéki életet, az
„igazi Amerikát” romantizálta, miközben politikai karrirjét a korszak
egyik legnagyobb és leghíresebb helyi gengszterének, – a neve ellenére
Missouriban található – Kansas Cityt
irányító Tom Pendergastnak köszönhette. (Ezzel együtt Texas után ma
is itt van a legtöbb farm az országban, ez valóban igazi cowboyvilág.)

A jómódban születő T.S. Eliot – a modern amerikai irodalom egyik legfontosabb költője – és a szintén a missouri elit tagjaként nevelkedő William
S. Burroughs – a hatvanas évek beatgenerációjának ünnepelt írója – viszont nyom nélkül, nagyon gyorsan
hagyták maguk mögött az amerikai
középnyugatnak ezt az államát. Mindkettejüket Missouriból a Harvardra küldték a szüleik, aztán az előbbi Angliában, az utóbbi Mexikóban
kötött ki – hiába nevez el róluk utcákat, helyeket Missouri, semmi közük
nincs hozzájuk. Walt Disney azonban,
aki szintén itt nevelkedett, kaliforniai Disneylandjében a Fő utcát szülővárosa, Marceline utcájának mására
csináltatta. Robert Altman is itt született, aki nagyobb segítségünkre lehet Missouri megismerésében. Akit
érdekel, milyen lehetett Kansas City
legizgalmasabb periódusában, a har- Josephine Baker
mincas években, amikor virágzott itt
az alkoholcsempészet, a bűnözés és „Amikor kisfiú voltam, falunkban
a jazz, az nézze meg Altman Kansas (Hannibal, Missouri állam), a MisCity című filmjét.
sissippi nyugati partján, pajtásaimmal együtt mindnyájunknak egyetlen
örökös becsvágya volt: nevezetesen,
hogy gőzhajósok lehessünk. Voltak
ugyan másfajta, átmeneti ambícióink is, de ezek, mondom, csak átmenetiek voltak.” - írta az Élet a Mississippin című könyvében eredeti
nevén Samuel Langhorne Clemens,
aki dolgozott is kormányosként gőzhajón, illetve révkalauzként a folyón.
A Mark Twain művésznév egyébként
a biztonságos hajózáshoz szükséges
két öl vízmélységet jelenti a Mississippin. Missouri rengeteget köszönhet a gőzhajónak. Az államot egykor
ez a hajózási eszköz tette fontos állomássá a nyugatra utazók számára,
emiatt lendült fel a kulturális élet és
a kereskedelem. Huckleberry Finn és
Harry S. Truman
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T. S. Eliot (jobbra)

Robert Altman

Walt Disney

Tom Sawyer atyjánál jobban amerikai
szerző nem írt a Mississippiről. Nagy
becsben is tartják itt, szülőházát meg
lehet nézni a Florida nevű városban.
(Hogy érdemes-e, arról hadd idézzem magát Twaint: „Nemrég
küldött nekem valaki
egy képet Missuriból
a szülőházamról. Eddig mindig úgy emlegettem, mint valami palotát, de ezután
óvatosabb leszek.” –
írja finom humorral
az önéletrajzában a
kis házról, amelyet
elképesztő mennyiségű turista lep el
évente.)

fő látványosságnak számít. A város a
Mississippi és a Missouri folyó találkozásánál fekszik, a franciák alapították, akik IX. Lajosról nevezték el. Itt

játszott ragtime-ot a 20. század elején Scott Joplin, és innen való Chuck
Berry is. A gőzhajóforgalomnak köszönhetően Saint Louis az 1850es évekre Amerika
egyik legnagyobb városa és az ország második legnagyobb kikötője lett, New York
után. Jelentőségéhez
mérten 1904-ben itt
volt az első angol
nyelvterületen rendezett olimpia. (Ugyanolyan rosszul sikerült,
mint az 1900-as párizsi, amelyet mostohán kezelt a város az
ugyanakkor rendezett világkiállítás árnyékában. 1904-ben,
nagyon szerencsétlenül, Saint Louisban
ugyancsak egyszerre
tartottak világkiállítást és olimpiát ...)

Missouri fővárosa
Jefferson City, legnagyobb városa Kansas,
a legérdekesebb pedig Saint Louis. Ez
utóbbi az állam keleti határán van, és
a Nyugat kapujának
is szokták nevezni.
Látképe azonnal felismerhető az óriási
fémívről vagy kapuról, amely az egyik

Saint Louis egyetlen közéleti-politikai napilapját, a
Post-Dispatchet a
makói születésű,
Amerikába kivándorló, és Missuriban

Tom Pendergast

letelepedő Pulitzer József vagy Joseph
Pulitzer alapította, még a XIX. század végén. A Pulitzer leszármazottak tehetséges médiamenedzsereknek bizonyultak, a Pulitzer klán
több mint száz éven át irányította a
lapot, míg végül el nem adták. Jozeph
Pulitzerről persze inkább azt szokás
tudni, hogy ő alapította a máig nagy
presztízsű Pulitzer-díjat, amellyel a
sajtó kiemelkedő alkotásait és alkotóit jutalmazzák.

Missouri másik jelentős városa, Kansas City
egykor Amerika
egyhatodának a
kereskedelmét bonyolította, és legendás volt zenei
sokszínűségéről.
Az 1930-as években Kansas Cityt
gyakorlatilag a
már említett Tom
Pendergast nevű
milliomos vezette,
elméletileg persze
az általa hatalomra juttatott vagy
megvásárolt politikusok. Az állami
megrendelésekből
és szervezett bűnözésből élő, dúsgazdag Pendergast
utálta a zajt, a zenét, és minden
este kilenckor már ágyban volt. Arról viszont gondoskodott, hogy a városban rajta kívül senki ne tegyen
így: a bárok, az örömházak, a klubok minden éjjel dugig voltak vendéggel. Harry S. Trumant elnökklént
sokszor szembesítették azzal a kínos
ténnyel, hogy korábban Kansas Cityben Pendergast személyes választásaként lett bírából szövetségi szenátorjelölt. Végül Pendergast, akárcsak Al
Capone, adócsalás miatt került börtönbe, szabadulása után visszavonult
a közélettől, 1945-ben halt meg.

A mai Missouriról nagyon fontosnak
tartom megjegyezni, hogy gyönyörű,
igazi kirándulóparadicsom. Akit idevet a sors ösztöndíjjal vagy állás miatt hosszabb időre, az nincs elveszve,
csak szeresse a természetet. Missourit
rengeteg állam veszi körül: északon
Iowa, keleten, a Mississippi túloldalán Illinois, Kentucky és Tennessee,
délen Arkansas, nyugaton Oklahoma,
Kansas és végül Nebraska, ami a természeti környezet szempontjából az
egyik legizgalmasabb a déli, délnyugati államok közül. Saint Lousiból pár
óra alatt elérhetőek a legszebb nemzeti parkok. Akit nem kényeztettek
el Kalifornia természeti csodái, az
életre szóló élményeket szerezhet itt
sziklamászóként, vadvízi kenusként
vagy az erdőkben bringázva. A komoly érdeklődőknek: kihagyhatatlan a Castlewood, az Elephant Rocks,
a Hawn, illetve a Lake of the Ozarks
State Park vagy a Johnsons shut-ins,
ahol nyáron magas sziklákról lehet a
vízbe ugrálni. n

www.monpet.hu

ajtó – ablak – kapu

A régió legszélesebb beltériajtó kínálatával várjuk Önt bemutatótermünkben,
ahol kellemes környezetben, ingyenes parkolási lehetősség mellett,
kényelmesen válogathat Európa vezető gyártóitól.

ÚJ HELYEN!
Exkluzív bemutatóterem:
9495 Kópháza
Keresztúri út
telefon: (99) 380 514

...új szemlélet, új utak. Minőség egy életre.
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A tervezés ideje

Havi marketingtippek kis- és középvállalkozásoknak

Hull az elsárgult levél. A profik komposztálnak, a romantikusak meghallgatják. Teleltetjük a begóniát és a fürdőruhát; már nem kell behúzni a hasunkat. „Majd jövőre elmegyek kondiba. De tényleg!”
Ősz van. Kezdődik az iskola és az influenzajárvány. A tünetek hasonlóak: magas láz, izomfájdalmak és levertség. Ez így van rendjén. Esik – megfázunk. A tea már nem jeges, és nem is olyan rossz
a tévéműsor, ha nincs hová menni. Van viszont szőlő és újbor, és hamarosan késsel is szelhető lesz
az emberiség harmadik legfontosabb találmánya (a kerék és a mosogatógép után), a szilvalekvár.
Szép lassan bizony közeleg a gazdasági év vége, és a kis- és közepes vállalkozások ilyenkor nem
szokták megtervezni a következő év marketing-tevékenységét.

lépésként ismerjük meg ezeket a csoNem nehéz dolog ez
Első lépésként ismét fogadjuk el azt a portokat (szegmenseket), pillantsunk
tényt, hogy a marketing nem egyen- bele a „fogyasztói feketedobozba”, velő a reklámmal és az értékesítéssel. A vőink fejébe. Hogy honnan kapunk
marketingtervezés nem az, hogy ki- információt? Kérdezni kell. Merni
találjuk, vajon jövőre a megszokott kell nem házon belül eldönteni, hogy
számban tegyük-e be a megszokott mit szeretne a vevő (Tényleg? Tényhirdetésünket a megszokott lapba, leg! KOKTÉL magazin 2007/5. szávagy ne. A marketingtervezés célja a ma). Mit vásárolnak, kik vásárolnak,
versenyelőny meghatározása és lét- miért vásárolnak, hogyan vásárolnak
rehozása. Megállapítjuk, hogy a vál- jelenlegi és lehetséges vevőink? Ki
lalkozás hosszú- és rövidtávú céljai- dönt a vásárlásról? Kinek van hatása
nak elérése érdekében mit csináljunk, a döntésre? Milyen a vevőink médiailletve mit ne csináljunk a követke- fogyasztása, azaz mit néznek, hallgatző évben. Vagyis a meglévő ügyfelek nak, vagy épp olvasnak leggyakrabmegtartását és az új ügyfelek megszer- ban? Ezeket mind-mind meg lehet, és
zését jövőre hogyan lehet jobban csi- meg is kell tőlük kérdezni. Az infornálni, mint idén. Persze ennek lehet mációk megszerzése és feldolgozása
az a vége, hogy a megszokott szám- – legyen az akár szóban hajvágás közban betesszük a megszokott hirdeté- ben (pl. egy fodrásznál), vagy az utcán
sünket a megszokott lapba, de nem dolgozó fizetett kérdezőbiztosok által
– minden későbbi döntés alapja.
biztos, hogy ez lesz az eredmény.
1. Információszerzés
A marketingterv és – áttételesen – a
következő év pont olyan, mint azok
az információk, amelyek alapján a
döntéseket meghoztuk. Tehát a józan paraszti ész és a piackutatás eszközeivel válaszokat keresünk olyan
egyszerű kérdésekre, mint hogy mi a
piacunk, vagy hogy kik a piacunk szereplői. A potenciális vevőink hogyan
oszthatóak jól körülírható, együtt kezelhető fogyasztói csoportokra (kor,
nem, földrajzi helyzet, iskolai végzettség, életstílus, családi életciklus, anyagi helyzet stb. alapján). Következő

2. A vevők kiválasztása
Mostanra ismerjük a piacot. Fel tudjuk osztani egymástól jól elhatárolható, homogén szegmensekre, s ismerjük is ezeket a csoportokat. Rájöttünk,
hogy egy Sopron nagyságrendű városban is számtalan szegmens van
a vállalkozásunk számára. Van jó és
kevésbé jó, olyan, ami megéri a befektetést, és olyan, ami nem. Egy
golfszaküzlet egész biztos, hogy más
szemmel néz például a Jereván-lakótelepre, mint egy szupermarketlánc.
Egy kozmetikai cég számára kevésbé fontosak a nyugdíjas férfiak, mint

a harmincas nők. Egy kisgyermekes
tanár család kevésbé érdekes egy délamerikai kalandtúrát szervező utazási irodának, mint egy fiatal, egyedülálló topmenedzser. Minden cégre,
minden tevékenységre igaz, hogy bár
más-más okból, de nem lehet a fogyasztója mindenki, nem kellhet a
terméke és a szolgáltatása mindenkinek, nem lehet ugyanazzal a marketing-kommunikációval elérni mindenkit. Ha egy cégnek „mindenki” a
célcsoportja, akkor igazából „senki”
sem az. Tehát választani kell a szegmensek közül. Minél jobban körülírható, elérhető, kiaknázható a kiválasztott célpiac (vagy célpiacok), annál
személyre szabottabb, profibb, hatékonyabb és olcsóbb lesz a marketingtevékenység.
3. Az üzenet
Mostanra mind magunkkal, mind a
potenciális vevőinkkel tisztában vagyunk. Tudjuk, hogy mit akarunk eladni, és azt is, hogy kinek. Itt az idő,
hogy megfogalmazzuk, hogyan. Ki
kell alakítani egy képet a vállalkozásról és a tevékenységéről. Én például
nem tudok különbséget tenni a tucatnyi optikus vagy épp a tucatnyi pizzafutár-szolgálat között, pedig szemüveges vagyok, és imádom a pizzát.
Számomra mind ugyanolyan, csak
más a cég neve. Pedig nyilván profik,
hisz megy nekik. Azonban nincs egy
megjegyezhető, következetesen minden anyagukon rajta lévő üzenetük,

szlogenjük, színük, csak annyi, hogy
megjöttek az új keretek, és mennyibe
kerül a Négy évszak pizza. Ennek köszönhetően a legközelebbi optikusnál
veszem meg a szemüvegem, és a legközelebbi pizzériából rendelek. Bár
tudom, ez teljesen logikátlan, hiszen
Sopronon belül nincs távolság, és egy
jó üzenettel, szlogennel, jópofa akcióval, kiváló ajánlattal simán váltanék.
Ön legyen a saját területének specialistája, és erről tudjanak is az ügyfelei; legyen egy kifejező és egyértelmű
üzenete, ami legyen rajta valamennyi
marketinganyagán, a névjegykártyától a honlapon át, a hirdetésekig. Készítsen vagy inkább szakemberekkel
készíttessen személyre szabott, a tevékenységéhez legjobban illő marketinganyagokat! Nem lesz nehéz, hiszen ismeri a célcsoportot, akiknek
készül. Ismeri a problémáikat; tudja, hogy profin meg lehet ezeket oldani; tudja magáról, hogy Ön a terület szakembere; tudja miben jobb,
mint más; tudja, hogy ez anyagilag

is a legjobb ajánlat a piacon; és tudja, hogy a rengeteg elégedett vevője
is ugyanezt gondolja Önről. Ezek legyenek benne.
4. A költség
Mostanra már majdnem mindent tudunk, és vannak is megírt, megtervezett anyagaink. Viszont fogalmunk
sincs, hogy mennyit költsünk az akciókra. Én például bármennyit el tudok költeni. Természetesen vannak
módszerek az összeg meghatározására. Persze pontosan nem fogjuk tudni, de kezdetnek azért nem árt egy
konkrét szám. Új cég esetében, miután mindannyian nyomon követjük
a versenytársak tevékenységét, elemezzük ki a marketingjüket, és forintosítsuk. Ha régebbi a cégünk, az
idei ráfordításainkat is alapnak vehetjük: kiszámolhatjuk, hogy az idei
marketingbüdzsé mennyi egy vevőre,
vagy eladott termékre, vagy egyéb
jól megfogalmazható egységre vonatkoztatva, és az eredményt a jövő évi

tervvel szorozzuk be. Persze lehet ennél tudományosabban is, de kezdetnek ez a szám nem rossz.
5. A hely
Mostanra mindent tudunk, és vannak is megírt, megtervezett anyagaink. Már csak azt kell kitalálni, hogy
hol és hányszor jelenjünk meg vele.
Illetve ez sem igaz, mert nagyjából
tudjuk, mennyi pénzünk van rá, ami
erősen behatárolja a lehetőségeinket,
a célcsoportunktól pedig megkérdeztük, hogy milyenek a médiafogyasztási szokásaik. Válasszuk ki tehát azokat a kommunikációs csatornákat,
amelyek a legolcsóbban érik el célcsoportunk legnagyobb részét! Még
ha kicsit le is egyszerűsítettem a dolgot, látszik, hogy nem is olyan nehéz.
Merjen belevágni! Ősz van, rossz az
idő, rossz a tévéműsor, szánjon rá egy
délutánt! Ötletekért pedig látogasson
el honlapunkra!
n Kállay Balázs írása a Koktél Maga
zinnak, Archers Consulting Group
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Október 31-én, a reformáció ünnepén világszerte
arról az eseményről emlékeznek meg, hogy Luther
Márton, a hitújítás megindítója ezen a napon tűzte ki
tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára, s ezzel
a reformáció ügye kilépett
a széles nyilvánosság elé.
Luther nevezetes fellépését nem véletlenül őrizte meg az emlékezet. Hi-

szen nem csupán a 16. század első évtizedeiben élő
nemzedék számára mutatott járhatónak bizonyuló utat az életük lényegét érintő kérdésekben, hanem olyan alapigazságokat tudott megragadni és
az emberek elé tárni amelyek a későbbi generációk számára is érvényes,
aktuális üzenetként szólnak.

Aktuális reformáció
A reformátor már katolikus ifjúként is erőteljesen kereste
a választ arra, hogy hogyan lehetne tartalmas és értelmes
életet élni. Hamarosan megkerülhetetlen kérdéssé vált számára az is, hogy kicsoda Isten valójában, és lehet-e vele élő,
személyes kapcsolatba kerülni. A kor hivatalos egyháza –
miként majd a későbbi koroké is – szélesre tárt kapukkal
hívta az efféle kereső embereket, az Istenhez vezető út ígéretével. Az előbb szerzetessé, majd pappá szentelt ifjú Luther életéből mintegy hét esztendő telt el azzal, hogy megmegújuló intenzitással, szinte elképesztő kitartással sorra
kipróbálta mindazokat a vallásos gyakorlatokat, melyeket
a katolicizmus az Istenhez vezető út gyanánt kínált. A buzgó szerzetes-papnak azonban minden ilyen gyakorlat után
rendre szembesülnie kellett azzal, hogy egy szikrányival
sem került közelebb Istenhez, és nem tudott megszabadulni sem bűneitől, sem depressziójától. Ahogy buzgósága folytán elöljárói számos kisebb kolostor felügyelőjévé
tették, az ottani szerzetesekkel beszélgetve, azok gyónásait
hallgatva arról kellett megbizonyosodnia, hogy az üdvözítőnek mondott katolikus vallás nemcsak az ő egyéni életében
működésképtelen, hanem másokéban is. De egyelőre még
nem tudott valóságos alternatívát felmutatni vele szemben.
Hamarosan azonban kivételes ajándékként egy Bibliát

kapott rendi elöljárójától. Ennek olvasása során életreszóló
élményben volt része. Pál apostol Rómaiakhoz írt levelét
olvasva a bibliai szöveg hatalmas erővel nyílt meg előtte,
és egész személyét megragadva megadta számára a választ az évek óta folytatott kitartó keresésére. Megdöbbenve, ugyanakkor nagy örömmel élte át, hogy a hittel fogadott Igén keresztül Isten nagyszer? személye valóságosan
megtapasztalható, hogy vele élő, személyes kapcsolatba
lehet kerülni. Nyilvánvaló lett számára, hogy ha igaz emberként igazi életet akar élni, akkor azt az Isten beszédére
kell alapoznia, arra a beszédre, amelyből annyi erő, öröm,
sőt természetfölötti védelem kiáradását tapasztalta meg a
saját életére.
A hitre alapozott életvezetés gyakorlatba ültetése során
ugyan rendre éles konfliktusba került az Isten beszédétől
elszakadt vallási tradíciókkal, éppúgy, mint az Isten véleményét, igazságait figyelmen kívül hagyó emberi elvárásokkal, de e konfliktusok során éppen Isten valóságosan
megtapasztalt személye volt számára a garancia, hogy a
legnehezebb helyzetekből is sikerrel tud majd kikerülni.
Pályája bővölködött a nem-egyszer életveszélyes helyzetekben, amiket azonban hit által rendre nagy győzelemmé

tudott átfordítani. Ezek az esetek szűkebb és tágabb kör- melynek értelmében bárki büntetlenül megölhette. E krinyezete előtt egyaránt fényesen bizonyították, hogy a bib- tikus helyzetben a Luthert támogató szász választófejedeliai hit a jelenben is működőképes. Amikor például négy lem nem várt fordulattal elérte, hogy a birodalmi átok kiévvel nyilvános fellépése után, 1521 tavaszán meghívót vételesen csak akkor lépjen érvénybe, miután a reformátor
kapott Wormsba, a német birodalmi gyűlésre, hogy a csá- már elhagyta Wormsot. Így Luther a máglyát és más halálszár és a birodalmi hatalmasságok színe
előtt adjon nemet elkerülve távozhatott a városból. Ezt követően valószámot tanításairól, akkor sokan óva inságos kalandregény játszódott le. A hataltették az utazástól. Nem alaptalanul, himas erdőségeken át wittenbergi otthona
szen ekkor már egy esztendeje a pápa
felé szekerező Luther és kísérői már köáltal a katolikus egyházból kiközösített,
zel jártak úti céljukhoz, amikor hirtelen
és eretneknek minősített ember volt, akiálarcos lovasok vágtattak elő a sűrűből.
re kimondták a nagy egyházi átkot. TöbA kocsist letaszították a bakról, a reforben emlékeztették Husz János sorsára is,
mátort kirángatták a szekérből, megköakit a császári menlevél ellenére mágtözve lóra ültették, majd elvágtattak vele.
lyán égettek meg a konstanzi zsinaton.
Ezek után sokan már arra vártak, hogy
Luther azonban mégis a birodalmi gyűhonnan kerül majd elő a reformátor holtLuther dicséretes füzete
lésen történő nyilvános hitvallás mellett
teste. Az emberrablást azonban Bölcs Fridöntött. S amikor útközben váratlan és
gyes szervezte meg, hogy így helyezze bizheves rosszullétek akarták visszafordulásra késztetni, ő tonságba Luthert a birodalmi átok következményei elől. E
eltökélte magát, hogy amennyiben e támadások termé- wartburgi kényszerpihenő adott lehetőséget Luthernek a
szetfeletti, gonosz szellemektől származnak, akkor mint messzeható következményekkel járó német bibliafordítás
írta: „a pokol minden ereje és a levegőbeli hatalmasságok elkészítéséhez.
ellenére is” be fog vonulni a birodalmi gyűlésre. Amikor
aztán e gyűlésen az egyértelmű felszólítás ellenére nem volt Az előzőeknél is messze nagyobb hitbeli kilépést igényelt,
hajlandó megtagadni az általa olyan nagy örömmel felis- amikor csaknem egy évi wartburgi tartózkodás után Lumert bibliai igazságokat, kimondták rá a birodalmi átkot, ther úgy határozott, hogy elhagyja a számára addig biztonságot nyújtó várat, és visszatér Wittenberg városába,
hogy folytassa az evangélium hirdetését. A választófejedelem igyekezett lebeszélni őt e döntéséről, azzal érvelve,
hogy a városban nem tudja biztosítani a pápai és birodalmi átokkal sújtott, orgyilkosok által fenyegetett reformátor védelmét. Ebben a helyzetben, amikor élete forgott
kockán, Luther cselekedetekkel tette egyértelművé, hogy
számára mennyire valóságosak a bibliai hit által mozgósítható isteni erők. E látás birtokában írta meg végleges
döntését indokló levelét. Elképzelhetjük a választófejedelem elképedését, amint Luther meglepő sorait olvasta,
miszerint „Wittenbergbe sokkal magasabb védelem alatt
megyek mint a fejedelemé...Aki leginkább hisz, itt az védelmez legerősebben. Mivel azonban úgy érzem, hogy Fejedelmi Kegyelmességtek még igen gyenge a hitben, ezért
Fejedelmi Kegyelmességteket semmiképpen sem tekinthetem annak az embernek, aki engem meg tudna védeni
vagy menteni.” S, hogy Luther hite a gyakorlatban is működött, azt jól mutatta, hogy miközben számos kortársával végzett tőr vagy méreg, neki haja szála sem görbült,
noha hátralévő évtizedeiben is rendszeresen emberek sokasága vette körül.
A későbbi években és évtizedekben a reformátorok éppúgy, mint követőik, rendre megtapasztalhatták, hogy valamennyiszer a bibliai hit alapján cselekedtek és követték Isten Szellemének vezetését, mindannyiszor látványos siker
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kísérte őket. Felismerték, hogy az evangéliumban szereplő áldásokat az Igébe
vetett élő hit képes valósággá tenni az
emberek életében. Éppen ezeknek az
áldásoknak a kézzelfogható, tömeges
megtapasztalása volt az egyik fő tényező, amely a reformáció mozgalmának
oly dinamikus növekedést biztosított.
A döntő kérdés már a reformátorok
első nemzedékében is az volt, hogy a különböző kérdések,
helyzetek megoldása során vállalják-e rendszeresen a hitben történő bátor kilépést, érdekli-e őket Isten véleménye,
akarják-e életformájukká tenni a Szentlélek vezetésében
való járást, vagy mindezt puszta fogalommá silányítva, valójában a kényelmes testi gondolkodásmódhoz visszatérve
igyekeznek kiszámíthatóvá tenni vallásos életüket. Sokan
kényszerültek megtapasztalni, hogy amiként a személyes
hitük formálissá vált számos alapvető bibliai igazságban,
ugyanilyen mértékben váltak formálissá életükben az alapvető bibliai áldások is. Az Istennel való élő kapcsolat helyett
üres vallásosság, bűnbocsánat helyett bűnök, egészség helyett különféle betegségek, öröm helyett örömtelenség vált
jellemző kísérőjelenségévé protestáns hitüknek.
A protestáns tömegek élő hitgyakorlata számára súlyos
akadályt jelentett, hogy a hivatalos protestáns teológia,

miközben erőteljesen hangsúlyozta az
Ige fontosságát, már az első generációktól kezdődően számos ponton határozottan elszakadt az alapvető bibliai
igazságoktól. A Luther által is hirdetett
hitből történő felnőttkori vízkeresztséget hamarosan megtagadták, és ismét a csecsemőkeresztséget vezették
be. Kálvin vezetésével elvetették, Isten
megcsúfolásának minősítették a nyelveken szólást, amelynek fontosságát pedig Pál apostol erőteljesen hangsúlyozza a korinthosziaknak írt levelében. A genfi reformátor
ezen túlmenően elutasította a hitből történő gyógyulás
jelenkori érvényességét csakúgy, mint a kézrátétel által
történő Szentlélekkel való betöltekezés bibliai igazságát.
A hivatalos protestantizmus mindezek nyomán sok szempontból hasonló teológiai erőddé vált, mint az a katolicizmus, amely ellen Luther az evangélium valóságos áldásait
keresve a reformáció kezdetén felvette a küzdelmet. A reformáció ünnepe mindezek nyomán számos kérdést vet
fel. A döntő azonban minden bizonnyal az, hogy miként
folytatódik ma az a hitben történő bátor kilépés, amely az
Istennel való személyes kapcsolat révén az emberek életében megragadhatóvá, valóságossá tudja tenni az evangélium áldásait. n
háttérben: Wartburg vára

Krtek-kandalló a Stadion Üzletházban

Időtálló kényelem,
stílus és elegancia
Borongós kora tavaszi, késő őszi estéken megesik, hogy az ember
elképzeli, milyen hangulatos lehet a kandallóban tűztáncot járó fahasábok pattogása, a kályhából áradó hő simogató melege. Az álom
nagyon könnyen kézzel fogható valósággá válhat, csupán be kell
nézni a soproni Lackner Kristóf utca 48. szám alatti Stadion Üzletház
első emeletére, a Krtek-kandalló bemutatótermébe. A cégalapító ügyvezető készséggel áll a tanácstalanok rendelkezésére, mondhatni
személyre szabott információkkal szolgál bárkinek.
Néhány évtizeddel ezelőtt a lakosságnak csupán a módosabb rétege gondolhatott az időtálló, kényelmet és
eleganciát sugárzó lakberendezési
tárgyra. Ma már bárki számára elérhetőek a központi fűtésre is köthető
kályhák, tűzterek, kandallók és tűzhelyek. Széles a választék, hiszen a
palettán nem csupán a hazai, de francia, angol, olasz termékek is megtalálhatóak. A fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő Krtek-kandalló
száz százalékban családi vállalkozás,
és nyitott egyedi elképzelések megvalósítására is. A klasszikus, a rusztikus vagy a modern kivitelezésű kandallók azt a célt hivatottak szolgálni,
hogy a hideg teret nagyon gyorsan
felfűtsék. Ezek a berendezések ugyanis szinte az égés pillanatától ontják a
meleget, növelik a hőérzetet. Nem elhanyagolható az sem, hogy a fatüzelésű kandallók kiválthatják a drága
gáz-, illetve villamos energiát. A kályhák egy része kettős égésű, ami azt
jelenti, hogy az égőtér felső részében

kialakított fúvókákon keresztül friss
levegő áramlik be, így a füstgázokban
még megmaradó éghető anyagok is
hasznosulnak. Ennek következtében
csökken a károsanyag-kibocsátás, illetve megvalósul a tüzelőanyaggal
való takarékosság. Egyre gyorsabb
az úgynevezett pellettel, azaz a biomasszával fűthető kályhák térhódítása. A pellettel fűtött kályhák automatikus működésűek, hiszen egy
feltöltéssel több napon át is üzemelnek, időre programozhatóak, az égést,
valamint a meleg levegő kifúvását
termosztatikusan szabályozzák. További előnyük, hogy bármilyen kis átmérőjű kéménybe beköthetőek, igaz,
elektromos csatlakozást és állandó
áramellátást igényelnek. Mind a kandallók, mind a fa- és pellet-tüzelésű
kályhák jól alkalmazhatóak kiegészítő
fűtésként is a téli idényben, amellyel
némileg a családi kasszát is kímélhetjük. Ez az egyre csak emelkedő energiaárak mellett nem elhanyagolható
körülmény. Sopronban a Lackner

Krtek-kandalló új helyen!

Kristóf utca 48. szám alatti Stadion
Üzletházban működő Krtek-kandalló
vállalkozás ügyvezetője az érdeklődőket arra bátorítja, hogy keressék fel
az első emeleten megnyitott bemutatótermet, hiszen a kandalló építése
ma már nem elérhetetlen vágyálom.
Mivel meglévő központi fűtési hálózatra is csatlakoztatható a kandalló,
nem csupán egy légteret, de az egész
lakó-, illetve hétvégi házat, nyaralót is
befűtheti. A kandallókat, kályhákat,
tűztereket, illetve tűzhelyeket értékesítő Krtek-kandalló partner az elképzeléstől a megvalósításig. n

Krtek-kandalló
Stadion Üzletház
Sopron, Lackner Kristóf utca 48.

ŐSZI AKCIÓ

t kandallók t kályhák t tűzterek ttűzhelyek

JOTUL Norvég öntöttvas
kályhák 10 év garanciával

Sopron, Stadion Üzletház I. em. 114., Lackner K. u. 48., telefon: (20) 9472 886
www.krtek-kandallo.hu, info@krtek-kandallo.hu

10% kedvezménnyel
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Hétéves unokámmal, Benjáminnal mindig is közeli és különleges
volt a viszonyunk. Már négyéve-

érzékszervének jelzéseire figyel leginkább: a látásra, a hallásra vagy a
tapintásra.

sen is folyton arra kért, hogy velem tarthasson üzleti találkozókra, és „irodásat” játszhasson
képzeletbeli kollégákkal és ügyfelekkel. Mindig is megvolt az érzéke a nehéz kérdésekhez, és ezt

A „látó” ember
A vizuális típus képekben gondolkodik, és ezt a szóhasználata is tükrözi:
színes, részletekben gazdag képekben
vázolja fel gondolatait. Jobban szereti lerajzolni az ötleteit, ahelyett, hogy
szavakban fejezné ki.

legutóbbi közös kirándulásunk
során is bizonyította. Ezt kérdezte tőlem: „Te is ugyanúgy látod
a világot, és ugyanúgy gondolkodsz róla, mint én?” Jó kérdés,
igaz? Ahogy elgondolkoztam raj-

A „halló” ember
Rájuk jellemző, hogy vissza tudnak
játszani magukban múltbeli beszélgetéseket. Előszeretettel használják
a halláshoz kapcsolódó kifejezéseket
(„ismerősen cseng”). Jellemzően lassan és megfontoltan beszélnek.

ta, rájöttem, hogy ez a kérdés
egy érdekes cikk alapjául is szolgálhatna. Ennek eredményét olvashatják a továbbiakban.

Minden a fejben dől el,
de kiében?
Paul Williams

Ha a fenti kérdésre a válasz
nemleges, akkor nehezünkre esik megérteni egymást. Sokan úgy élik le életüket,

hogy nem is gondolnak arra, hogy
az ő nézőpontjuk teljesen egyedi, és
nagymértékben különbözhet másokétól. Vegyük csak például a szemtanúk vallomásait egy bűntény helyszínéről. Az általuk jelentett „tények”
széles skáláján sok ellentmondás is
előfordulhat, még olyan egyszerű dolgok, mint egy autó színe vagy a jelenlévő emberek száma is heves viták tárgyát képezheti. Pszichológiai

kutatások bizonyítják, hogy minden
ember sajátságos „térképet” alakít ki
magában a világról. Ez a térkép a személy génjeinek és élettapasztalatainak összességéből áll össze, és fejlődik a világ mentális modelljévé, amely
segít az események értelmezésében
és előrejelzésében. A kutatások azt
is kimutatták, hogy minden emberre jellemző egy preferált gondolkodásmód, attól függően, hogy melyik

Az „érző” („tapintó”) ember
Szeret megérinteni embereket vagy
tárgyakat, gyakran babrál a kezébe
kerülő eszközökkel, és sokszor még a
mondanivalóját is megszakítja, hogy
a kialakuló érzést át tudja élni.
Nagyjából az emberek 40%-a tartozik
a „tapintó”, 35%-a a „látó” és 25%-a
„halló” csoportba, és egy egész pszichológiai szakterület foglalkozik ezzel a témakörrel, a neuro-lingvisztikai
programozás (NLP). Legközelebb, ha
találkozunk egy idegennel, próbáljuk
meg kitalálni, hogy melyik típushoz

tartozik, és ennek megfelelően kommunikáljunk vele! Az üzleti életben is
sikeresen alkalmazható ez a stratégia,
különösen a kereskedelemben, annak
kiderítésére, hogy az emberek miért
vásárolnak, és hogyan növelhetjük
eladási hatékonyságunkat. A termékbe vagy szolgáltatásba vetett bizalom,
a reális ár és az esetlegesen felmerülő
problémák gyors elhárítása csupán
néhány egyszerű példa erre. Az eladó
és a vevő közös érdeke mielőbb kialakítani ezt a kölcsönös bizalmat, ellenkező esetben pedig továbblépni, és
más partnert keresni.
A bizalom kialakítása
A bizalom kialakításához hatékonyan kell kommunikálni a tranzakcióban részt vevő személlyel, hogy
felismerjük, mi a fontos számára. Ha
a felek teljesen másként nézik a világot, akkor a bizalom gyors kialakulásának esélye igen csekély. Ilyen
helyzetben arra van szükség, hogy a
másik ember helyébe tudjuk képzelni magunkat, és úgy lássuk a világot,
ahogyan ő. Sok értékesítési szakember előtt egész pályafutása alatt rejtély marad az, hogy egyesek miért vásárolnak tőlük, és mások miért nem.
Az itt felvázolt ötletek segítségével
sokkal hatékonyabbá és sikeresebbé
válhatnak. A leírt készségek elsajátítása azért segíti az eladást, mert az

emberek olyanoktól vásárolnak, akikben megbíznak. A jó hír az, hogy ezek
a készségek tanulhatóak, és átlagos
üzletemberből kiemelkedővé válhat
bárki. A megfelelő képzésre fordított
pénz és energia sokszorosan megtérül a megnövekedett bevétel és profit által.
A szükséges készségek a
következők:

° mások gondolkodásmódjának felismerése
° az ehhez való alkalmazkodás
belső motivációjának és igé° mások

nyeinek megértése
°a
 szolgáltatás vagy termék megfelelő pozícionálása, hogy világos
legyen, miként elégíti ki a felmerülő igényeket
kapcsolat kiépítése és fenn° szoros

tartása
Visszatérve Ben unokámhoz, a válaszom a következő volt: „Miért kérded,
Ben?” „Tudod nagyapa, én arra gondoltam, hogy nagyon szeretnék egy
fagyit, de most rögtön. És te?”
n a szerző a Training Management
Motivation Ltd. ügyvezető igazgató
ja, a Fastrack IT Training Ltd. válla
lat Tréning Osztályának vezetője és
a Royal Ascot Golf Club volt elnöke

H-9400 SOPRON, ÚJTELEKI U. 1-5.
Érd.: 06-20/560-1970
www.aranypatak.hu

NAGYCENKEN AZ ARANYPATAK LAKÓPARK II. ÜTEM ÉPÍTÉSE MEGKEZDÕDÖTT.
Még 3 db családi ház önálló telken leköthetõ
2008. május 31-i átadással.

• Aranypatak által határolt területen
• 5000 nm-es õspark szomszédságában
• Deutschkreutz-i határátkelõ 2 km-re
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Bogdán Attila szerint ez a feltételezés esztelenség, hiszen ez lenne a legköltségesebb spórolás, ami sem a leendő lakónak, sem a kivitelezőnek
nem áll érdekében, már csak azért
sem, mert a legelső nyáron vagy télen kiderülne az építők turpissága,
esetleges pontatlansága, hanyagsága. A nem megfelelő minőségű vagy
„csak” rossz technológiával beépített
fólia óriási mértékben ronthatja az
egyéb szigetelőanyagok funkcióit. A
fűtésszámláról és arról nem is beszélve, hogy a szerkezet élettartamát a
nem megfelelő szigetelés károsan
befolyásolja.

A Platánplán Bt. az igényes faházakért

Vannak, akik úgy gondolják, csak a
szigetelőanyagok árában van eltérés,
egyébként mind egyformák. Hatalmas különbségeket fedezhetünk
fel azonban akkor is, ha a hővezető anyagok alkalmazását tekintjük.
Nem mindegy, hogy az adott anyag a
szigetelőképességet mennyi ideig fejti
ki. A Thermofloc esetében – olcsóbb
társaihoz képest – ez három-, illetve tízszeres is lehet. A Thermoflockal
való szigetelési eljárás lényege, hogy
cellulózrostból és kötőanyagból álló
masszát fújnak be levegővel a szigetelőanyagnak szánt helyekre.

Thermofloc

a gerendaházak szigetelő anyaga
A Koktél Magazin rendszeres
olvasóinak aligha kell bemutatni a soproni Platánplán Bt-t. A
cégvezető, Bogdán Attila több
ízben beszélt vállalkozásáról, s
arról, hogy manapság a zajos
városokból egyre többen vágynak a természetbe, sőt lakhelyül
is a természetes anyagokból – fából – készült házakat választják.
Bogdán Attila mint faipari mérnök, jól ismeri a fát, annak minden reakcióját.

A cégvezető büszke arra, hogy az elmúlt évek kemény munkája révén
bármit meg tudnak építeni, hiszen
kitanulták a rönk- és gerendaházépítés csínját-bínját. Pedig a kihívás
nem kicsi, nagyon oda kell figyelni
a fával kapcsolatos munkálatokra.
Ahhoz, hogy kellemes és hangulatos,
egyszersmind költségtakarékos életet
élhessünk egy faházban, elengedhetetlen a jó szigetelés megválasztása.
Bogdán Attila, a Platánplán Bt. cégvezetője ezúttal egy új, sokak számára
eddig ismeretlen, a Thermofloc szigetelési eljárását mutatta be.

otthon
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A forradalmi változások terén a számítástechnikát szokták emlegetni,
azonban ha az utóbbi fél évszázadot
vetjük górcső alá, megállapíthatjuk,
hogy egyre igényesebbek lettünk épületeink formai, esztétikai és műszaki
kivitelezését illetően is. A korábbinál
jobban odafigyelünk az alkalmazott
műszaki eljárásokra. Már nem elegendő, hogy leendő otthonunk, életterünk szép legyen, gondot fordítunk
az olcsó fenntarthatóságra, a jó üzemeltethetőségre is. A számos lehetőség mégsem garantálja a jó és olcsó
működtethetőséget. Szerencsére már

nem csupán baráti társaságban, hanem szakmai berkekben is egyre több
szó esik a takarékos energiafelhasználásról, annak költség-kihatásairól,
valamint károsanyag-kibocsátásáról.
A külső határoló falak, a nyílászárók
ugyancsak korszerűsödtek az utóbbi
években, ami a jó és a még jobb hőszigetelést hozta magával.
De mi van a tetőtérben? – kérdezheti bárki. Mivel a meleg levegő felfelé
száll, különös gondot kell fordítani a
tetőszerkezet szigetelésére, ami ráadásul a lakók szeme előtt „láthatatlan”.
Tehát a kivitelezők esetleg itt spórolhatnak? Olcsóbb anyagokat használhatnak? Érdekükben állna kispórolni
a párafékező és szélzáró fóliákat?

Amíg a táblás vagy tekercses anyagok
bedolgozása esetén nagyon fontos a
kézügyesség, addig a Thermofloc
befúvása nem igényel különösebb
rutint, mivel az anyag minden hézagot, rést kitölt. Tehát – mint azt a

szakember elmondta – úgynevezett
hőhídmentes szigetelés jön létre. A
jól megválasztott testsűrűség garantálja, hogy az anyag évek múltán sem
tömörödik, nem esik össze, miközben kellemes lakóklímát biztosít. A
cellulózrostok kiemelkedő hangcsillapítása óvja és védi a házban élők
nyugalmát.
Mint megtudtuk, a Thermofloc szigetelőanyaghoz adott sók megvédik a szerkezetet a korróziótól és
a gombásodástól, valamint a rovarok, a rágcsálók jelenlététől. Bogdán Attila elmondta azt is, hogy a
Thermofloc természetes anyag, amely
antisztatikus, és nem okoz semmiféle irritációt.
Úgy gondolom, hogy a Platánplán Bt.
ügyvezetője meggyőzte az eddig kétkedőket. A rönk-, illetve gerendaház
építésével kacérkodó családok most
már bátran bízhatnak az új szigetelőanyagban, illetve az azokat alkalmazó kivitelezőkben.
További információkért tekintse meg
a Platánplán Bt. honlapját: www.
platanplan.hu. n
Platánplán Fa- és Építőipari Bt.
Sopron, Rét u. 18/a
Telefon: (99) 523 163, Fax: (99) 523 164
Mobil: (20) 951 4625
E-mail: bogdanattila@platanplan.hu
www.platanplan.hu

Csontváry Kosztka Tivadar: Selmecbánya látképe

Bányászati Múzeum

50 év, 50 tárgy
Aki járt már a soproni Központi
Bányászati Múzeumban, az jól
tudja, milyen élvezetes a bányászattal kapcsolatos, akár több
évszázados tárgyak, eszközök,
festmények közötti bolyongás. A
számos díjjal rendelkező múzeum idén ünnepli megnyitásának
50. évfordulóját, amelyet egy
minden eddiginél izgalmasabb
tárlattal ünnepel.

A kiállítás címe – 50 év, 50 tárgy –
beszédes: az ország múzeumaiból
összegyűjtötték a hazai bányászat
történetének ötven legérdekesebb,
legbeszédesebb tárgyát, eszközét, legyen az éppen egy munkaszerszám,
vagy akár képzőművészeti alkotás. A
2008. január 7-ig látogatható tárlaton
számos ritkasággal, különlegességgel
találkozhatunk. A múzeum igazgatója, Bircher Erzsébet is nehezen válogat a kiállítás kincsei között. Kedvesek
számára a Selmecbányáról, Erdélyből

Bányahegy, Körmöcbánya 1750

származó türelemüvegek. A palackokban miniatűr emberkék csörlőznek,
ércet adogatnak, ácsolatot készítenek,
egyszóval a bányászélet megannyi jelenetét elevenítik fel.
Csontváry-festmény, kannák és
ékszertálkák
Látványosak a régi bányamérő műszerek is. Ezek közül a „legkorosabb”
egy, a Magyar Nemzeti Múzeum

gyűjteményébe tartozó eszköz, amely
a 16. századból maradt ránk, bizonyítékaként annak, hogy a középkortól
a Magyar Királyság nemcsak a kontinens meghatározó ércbányászatát
mondhatta magáénak, de a bányaműveléshez szükséges tudásban is élenjáró volt. A tárlat egyik legizgalmasabb
darabja egy 18. századi, bányahegyet
ábrázoló asztaldísz, amelyet viaszba rögzített ásványok és termésércek díszítenek. A kiállítás ékessége
Csontváry Kosztka Tivadar Selmecbánya látképe című festménye, hasonlóan érdekes Mácsai István Kincsesi
Majális című alkotása is. A hölgylátogatók sokat időznek az értékes, különleges kidolgozású kannák és ékszertálkák előtt.
Olyan kalandos utazást kínál a bányászati múzeum jubileumi tárlata,
amely éppúgy tartalmas látnivalót

nyújt a történelem iránt érdeklődők – gyűjtemény nyitotta meg kapuit a
számára, mint a különleges tárgyak látogatók előtt. Hazánkban a nyugathíveinek. A soproni történelemta- európai múzeumokhoz képest csaknem 100 éves késéssel indult meg
nárok egy része már felfedeza rendszerezett gyűjtése és bete, hogy milyen izgalmas,
mutatása a tudomány és a
élménydús órákat lehet itt
technika emlékeinek, eredmétartani a gyerekeknek.
nyeinek. A gyűjtemény lelke és
mozgatórugója az indulásTürelemüvegek,
kor egy remek szakemserlegek,
ber, Faller Jenő volt, aki
bányamanó
megalapozta a soproni
Sokan kedvelik azomúzeum mai elismertkat a bányász múltségét. A gyűjtemény az
tal kapcsolatos tárutóbbi években több
gyakat, amelyeket
országos nívódíjat is
eddig is bemutatott
kiérdemelt, látogatotta soproni múzeum.
sága magyar viszonyEzek közé tartozik
latban kiemelkedő.
a bájos Miniatűr
bányászkép a 18.
Érdemes többször felszázadból, több bákeresni a múzeumot,
nyász szobor, olyan
és ráérősen elidőzni
értékes eszközök,
a kiállított tárgyak kömint egy Gauss-féle
Türelemüveg
zött. Beszédes, vagy ahogy
Heliotróp, azaz egy
Bircher Erzsébet, a múzetávcső tükörrel, vagy egy díszes
Davy-lámpa. Sokat elárulnak a múlt- um igazgatója fogalmazott a tárlattal
ról a többszintes türelemüvegek, az kapcsolatban:
értékes bányász serlegek, a gyerek
látogatók nagy kedvence pedig egy „Ezen egyszeri alkalommal egymás
fura kis figura, a bányamanó, azaz mellé került tárgyak hatása összeegy ismeretlen alkotó által faragott adódik, s egymást erősítve új tartalszobor, amely egy törpéhez hasonlít. mat adhat bányászatunk múltjáról a
A bányászok mindig tisztelettel ke- látogatóinknak.” n
zelték a bányamanó alakját, hiszen a
mondák szerint hatalmában állt büntetni és jutalmazni, sőt akár az egész
bányát összerombolni is. A Központi
Bányászati Múzeumnak ezek az értékes darabjai „utazásra” indultak,
hiszen először a pécsi Várostörténeti Múzeumban nyílt kiállítás a soproni tárgyakból, majd december 4-én
a miskolci Hermann Ottó Múzeum
fogadja a látványos anyagot, amelyet
2008. január 7-ig tekinthet meg a miskolci közönség.
A jeles évforduló kapcsán érdemes
kicsit a soproni bányászati múzeum
múltjában is kalandozni. 1957-ben
Faller Jenő irányításával egy – abban
a korban egyedülállónak számító
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Schinzeug, 1961

Nagy sikerű musical
a Soproni Petőfi
Színházban

ingatlanforgalmazás
Sopron, Ógabona tér 44–46.
Tel./fax: (99) 342-672
www.westcity.hu

Darvasi Ilona, a Soproni Petőfi
Színház igazgatója műsorpolitikájában azt ígérte, megújul a
nagy múltú teátrum programja.
Olyan színházat szeretne, ahova egyaránt szívesen járnak a
színházzal ismerkedő gyerekek,
a fiatalok és a felnőtt közönség.
Az új vezetésnek sikerült olyan
darabot választania, amely valóban mindenkihez szól. Eddig
soha nem látott sikerrel fut a Móricz Zsigmond regénye és színműve alapján készült kétrészes musical, a Légy jó mindhalálig.

Légy jó mindhalálig
A valamikori iskolai kötelező olvasmány musical változatának szövegkönyvét és dalszövegeit Miklós Tibor írta, zenéjét Kocsák Tibor
szerezte, az összekötő jeleneteket
Pinczés István rendező jegyezte le.
A gyermekszereplőket még a nyáron több száz jelentkező közül válogatták ki. Nem volt könnyű a

feladatuk a kiválasztottaknak, hiszen
Topolánszky Tamás koreográfiájára
jól kellett táncolniuk, énekelniük,
a főszereplőktől (Prezenszki Benjámin, Kalmár Gergely) pedig elvárták
a pontos szövegtudást. Bencsik Erzsébet gyermekkorrepetítor idejében
elkezdte a sokszor igen nehéz dalok
betanítását.

Nyilas Misi kisdiák megható története több helyszínen játszódik: a
Móricz-regényből ismert Debreceni
Református Kollégiumban; Törökéknél, ahol a kisfiú kosztos diák volt;
Doroghyéknál, ahol tanítóként próbált javítani a rossz tanuló Sanyika
helyzetén; és a vak Pósalakynál, akinek pénzért felolvasott. A kiválóan

Szeretnék: pihenést, kényeztetést, szépséget, egészséget
finom falatokat...
Mindezt pedig csak egy helyen lehet megtalálni:
Röjtökmuzsajon a Romatik Hotel Szidónia Kastélyban.
Kérek ezért Tőled, gyönyörű ajándékutalványokat, magamnak, anyukámnak, tesvéremnek, a legjobb barátnőmnek, munkatársaimnak és ügyfeleimnek, ha ezt kapják
biztosan tudom, ez lesz legszebb karácsonyi ajándékuk.
Előre is köszönöm kedves Télapó, jó munkát és örömteli
pillanatokat kivánok.

Kedves Télapó,

Mint minden évben tudom, hogy idén is eljössz, és tudom,
hogy Te soha sem jönnél üres kézzel. Köszönöm neked a
sok szép ajándékot, mindig szeretettel használom, nézegettem a Tőled kapott csodálatos dolgokat.
Kedves Télapó, az idén valami igazán különlegeset
szeretnék!

Utóirat: Az ajándékutalványokat interneten is
megrendelheted Nekem, és ha ezt november 30-ig
megteszed még ajándék is jár hozzá!
Romantik Hotel Szidónia Kastély Röjtökmuzsaj 9451, Röjtöki u. 37.
Tel.: 99/544-810, Fax: 99/380-013
www.szidonia.hu s E-mail: szidonia@szidonia.hu

Mindig van alkalom, hogy örömet szerezzünk.
Lepjék meg szeretteiket egy ajándékutalvánnyal...!

tanuló, a szüleit anyagilag támogató Misi lelki válsága és összeomlása
akkor kezdődött, amikor diáktársai
heccből ellopták az anyja által küldött
pakkot, Török János pedig, hogy Bella kisasszonyt megszöktethesse, a telitalálatos reskontót tulajdonította el.
A Nyilas Misit alakító kisfiú végül, –
mivel mindenkiben csalódott és nem
akar már se gyerek, se felnőtt lenni –
valódi könnyeivel ugyancsak meghatja a közönséget, gyerekeket, fiatalokat
és a felnőtteket egyaránt… A színházvezetés elérte célját, Móricz üzenete
bizton eljutott a ma emberéhez.

a próbák során a természetességre, s
nem a színészi produkcióra törekedett. Nem volt egyszerű a próbafolyamat, vigyázni kellett a fiatal szereplőkre, időt kellett adni a pihenésre, a
töltődésre. Noha a próbák, majd a premier, s aztán az előadás idején szívük
együtt dobogott a színházéval, mindvégig fegyelmezettek voltak, a szünetekben viszont csintalan, jópofa, viccelődő gyerekek maradtak. Számukra
különös és játékos élményt jelentett a
takarásban való eligazodás, a forgószínpad, az azon végbemenő változás,
még a díszletezés is jó móka volt. Újdonság volt a hajukban elvezetett, a
homlokukra ragasztott mikroport, a
napi többszöri beéneklés. Szerintük
a színészekkel való együtt dolgozás
volt a legnagyszerűbb, akikkel – bármily hihetetlen – a próbafolyamat és
az előadások során igaz barátságba
kerültek, őszintén megszerették egymást. n

Kínálunk Sopronban új építésű,
egyedi fűtésű, közvetlen kertkapcsolatos
tben,
társasházi lakásokat kertvárosi környeze
valamint belvárosi ingatlanokat!

Pinczés István rendező sok éves tapasztalatára támaszkodva úgy vélekedett, a gyerekek maradjanak gyerekek, tőlük elnézte az apróbb bakikat,
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Érdeklődni lehet:
Westcity–S Ingatlanforgalmazó Iroda
Ógabona tér 44–46.
telefon/fax: (99) 342 672, (99) 313 706
mobil: (30) 9373 018
e-mail: westcitys@westcity.hu

Egyet a mamának és egyet a papának… – adhatták ki a Mazda
vezetői a mérnököknek a feladatot a 2-es modellváltásakor, illetve
a CX7 megalkotásakor. Az eredményeket látva, a konstruktőrök
pontosan értették, hogy egy öttagú, korszerű, aktív családnak
mindenben megfelelő járműparkot kell létrehozniuk.
Meglepő bár, de a márkajelzésen túl
is van közös vonása a Mazda2 és a
Mazda CX7 modelleknek. Egyrészt
a közelmúltbéli hazai piaci bevezetés,
másrészt a kategóriájukban egyedi, izgalmas és rendkívül korszerű formai
és technikai megoldások kapcsolják
össze a páratlan párost. Persze, ezekre a részletekre többi gyártmánya esetén is kiemelt figyelmet fordít a Mazda, van ugyanis némi gyakorlata a
japán cégnek az autófejlesztésben.
Ötletparádé
Mindezt a kicsi, aranyos új 2-es és
a tekintélyesen praktikus CX7 is kiválóan reprezentálja. A Mazda európai alapmodellje a kisautó szegmensben éppoly üdítő, sajátos karakterű
jármű, mint a CX7 a nagyok között.
Annyi az eltérés, hogy az utóbbi az
összkerékhajtású, sportos családi túrakocsik kasztjába sorolható, és – mivel a crossoverek, azaz az SUV és a
sportkombik összedolgozása manapság még nemigen dívik Európában –
egyelőre nincs közvetlen ellenfele. Vajon meddig késlekednek a nagymúltú
német, olasz és francia márkák a tengerentúlon egyre keresettebb, szabad
stílusú szabadidő-terepjárók megalkotásával? Tulajdonképpen egyáltalán
nem számít ez, merthogy a CX7 nem
csupán úttörő, hanem egyben etalon
is. Kívül-belül „zoom-zoom”, azaz
egyszerre elegáns, lezser és minőségi, legyen szó a karosszéria vonalvezetéséről és finom díszeiről, vagy éppen
a vezetői környezetről és az utastérről.
Érdemes elmenni egy Mazda szalonba, s tüzetesen átnézni, megtapogatni

Mazda2 & CX7
és kipróbálni egyet, az előbbi mondatok úgy nyernek igazán értelmet. No
és – nem mellékesen – kiderül, hogy
termettől függetlenül a vezető be tud
ülni a volán mögé, széltében és magasságában is szabadon mozoghat,
valamint a csomagtér alakja, variálhatósága és befogadóképessége sem
hagy kívánnivalót maga után.
Vezetőbarát
Mindazonáltal a CX7 egész lényét átható igényesség nemcsak a dizájnjára,
hanem a műszaki megoldásaira is vonatkozik. Vele kapcsolatban használati érték helyett találóbb használati
élményről beszélni, amely a fejlett és
precíz kormányberendezésnek, fékrendszernek, az elöl-hátul független,
több lengőkaros kerékfelfüggesztésnek, az elektronikus segédberendezések garmadájának és végül, de nem
utolsó sorban a hajtásláncnak köszönhető. Ez utóbbi fő alkotóeleme, a motor a Mazda kompaktjának és középkategóriásának sportkiviteleiből, az
MP S szériából származik. A 2,3 literes DISI erőforrás olyan ínyencségeket vonultat fel, mint a közvetlen
befecskendezés, a turbófeltöltés és a
változó szelepvezérlés, hogy csak a

Páratlan páros

A CX7 összkerékhajtása
A Mazda crossoverének 4x4-es hajtása mindenekelőtt arra való, hogy aszfalton növelje a tapadást,
lényegében időjárási körülményektől függetlenül.
A rendszer különböző érzékelők továbbította adatok valósidejű feldolgozásán keresztül folyamatosan vizsgálja az útviszonyokat, és – egy, a hátsó
differenciálmű elé beszerelt, elektronikus vezérlésű
aktív kuplungon keresztül – osztja el a nyomatékot
az első és a hátsó tengely között. Mindig annyit ad,
amennyi kell, és oda, ahová szükséges, kerékkipörgés és ezáltal megcsúszás csak durva provokáció és
kikapcsolt ESP esetén léphet fel.

megemelt hasú, összkerékhajtású,
sokoldalú, luxusszolgáltatásokkal felvértezett utazókocsi. A vezető és utasai csak a kényelmet és a biztonságot
érzékelik benne.
legfontosabbakat említsük. Legnagyobb teljesítménye, valamint maximális nyomatéka egyaránt impozáns,
260 lóerő, illetve 380 Nm, amelyek révén alig 8 másodperc alatt éri el a CX7
a 100 km/h-s tempót álló helyzetből,
és könnyedén gyorsul tovább egészen
a 210 km/h-s végsebességig. Ezek a
menetteljesítmények egy sportmodell
esetében is jónak számítanának, de a
CX7 alapvetően családi terepkombi.
Egészen pontosan egy ésszerűen

Mintagyerek
A vadonatúj Mazda2 legalább ilyen
okos teremtmény. Minden ízében célszerű, kezdve a karakán, hölgyek és
urak számára egyaránt vállalható dinamikus formavilággal, folytatva a
rövid külső méreteinek és a technikai fejlettségének köszönhető könnyű
vezethetőséggel, valamint az ízléses,
sallangmentes, ergonomikus belvilággal, egészen a kedvező üzemeltetési költségekig. Külön üdvözlendő,
hogy azon ritka újdonságok egyike,
amelyek az elődjükhöz képest némileg zsugorodtak, s ezért tömegükből
jócskán veszítettek.
Ebből következően a motorizáltságot
illetően sem kellett túlzásokba esniük
a konstruktőröknek. Már a 75 vagy a
86 lóerős teljesítményre hangolt 1,3as benzines motor is kellően mozgékonnyá teszi a kocsit, miközben alig
haladja meg az öt litert az átlagfogyasztás 100 km-en. Aki viszont nagyon szeret száguldozni, válassza a
103 lóerős 1,5-ös erőforrást, a mindennapi élmény városban és autópályán egyaránt garantálható.
Mindenkinek
Összegezve: A Mazda aktuális modellkínálatának két legújabb tagja
tulajdonképpen bárkinek jó, de a nagyobbik inkább apukáknak, a kisebbik pedig anyukáknak ajánlható, legalábbis, ha egy családot alkotnak, és
két-három gyermeket nevelnek. Persze, simán elképzelhető, hogy néhanéha cserélnek. n
Egy új, izgalmas kisautó, mely
szakít a kategóriára jellemző
növekvő méretekkel és
tömegekkel. Kompakt,
könnyű kialakításának
köszönhetően az alacsony
fogyasztású erőforrások
mindegyike szinte repíti az új
Mazda2-t, mely kereskedéseinkben várja, hogy végre Ön is
kipróbálja.

Új Mazda2.
Az igazi Zoom-Zoom.
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Egy pesti fiú világkarrierje

Robert Capa
Mai világunkban vajon lehet-e
fokozni azt, amit minden idők
legjobbnak tartott hadifotósa,
Robert Capa szinte a tökéletesség fokára emelt? Azt vallotta:
„Ha nem elég jók a képeid, nem
voltál elég közel.” Napjainkban
a pokoli merényletek, hadi események helyszínein dokumentáló riporterek, ha sikert szeretnének, követik Capa útmutatásait.
Ám ők sem végezhetik másként,
mint példaképük. Sok esetben
gránáttól, lövedéktől, bombától vesznek el, annak az egyetlen célnak az érdekében, hogy a
híranyag mihamarabb eljusson
az olvasóhoz, a hallgatóhoz és
a nézőhöz.

Kamerájával emberséget keresett az
embertelen frontokon

napjainkból: a nyers valóság ugyan
–szinte a végsőkig sokkolva – eljut az
emberekhez, de eltűnt a híradásokból
az a szemléletmód, amely a harc sűrűjében, a legdrámaibb pillanatokban is
Újból kiadták Robert Capa „Kissé el- Capa sajátja volt, aki mindig megtamosódva – Emlékeim a háborúból” lálta az együttérzés, a beleérzés útját
című könyvét. A mű a nőcsábász fene- a szenvedőkhöz.
gyerek és világpolgár szemével láttatja
öt hadszíntéren átélt nem mindenna- Robert Capa Budapesten született
pi kalandjait. Aktualitását pedig csak Friedmann Endre néven. Szülei szafokozza, hogy a hadicselekmények bók voltak, üzlethelyiséget tartottak
száma azóta cseppet sem csökkent a fenn a Kossuth Lajos utcában. Capa
világban. Ami talán mégis hiányzik a 20. század eleji fővárosban szívta

Sopronban megnyílt a Poppins galéria
Kutas László szobrászművész
kisplasztikáival
Kutas Lászlónak – az „abszolút” soproninak – 36 munkája látható a város közterein

...az ember, akinek kútja van.
Kút – a tiszta, a hűs,
az életet adó víz mély rejteke...

Sopron, Új utca 1–3., telefon: (70) 612 1334, nyitva: H–P-ig 10–17h, ebédidő 12–13h, SZO: 10–13h

magába azt a szellemi töltetet és élményanyagot, amely azután rendkívüli pályája felé sodorta. Már a húszas években Budapest utcáit járta,
egyszerű embereket, Duna-parti pillanatképeket, politikai tüntetéseket
fotografált. Az egyre erősödő antiszemita légkörből azonban menekülnie kellett. Előbb Berlint választotta
úticéljául, ahol a Német Politikai Főiskolán újságírást tanult, ám 1933-ban
zsidó származása miatt innen is távozni kényszerült. Párizsban azután
hobbifotósként rátalált önmagára.

Bohém figurája lett a széleskörű művészvilágnak. Megismerkedett élete nagy szerelmével, Gerda Taroval,
aki rávette arra, hogy új néven próbáljon karriert befutni. Így vette fel
a Robert Capa nevet, ami amerikai
hangzású volt, és hasonlított az akkoriban népszerű filmrendező, Frank
Capra nevére. A névváltás rövidesen
sikert hozott. 1934-ben már megkapta első megbízását a Vu magazintól.
Később haditudósítóként részt vehetett a spanyol polgárháborúban, majd
az 1938-as japán-kínai háború eseményeiről számolt be. A II. világháborúban az észak-afrikai fronton és az
olaszországi hadjáratban, végül a normandiai partraszállásban vett részt,
és küldte rendületlenül a képanyagokat a különféle magazinoknak. 1950ben az izraeli harcok eseményeit örökítette meg. Négy évvel később pedig
Indokínában találjuk, ahol a francia

gyarmati háború történéseinek egyik
dokumentálója. Kalandos, csodálatos élete itt is ért véget, amikor 1954.
május 25-én délután, öt perccel 3 óra
előtt egy aknára lépett…
Capa életútjára jellemző, hogy miközben a harctereken előszeretettel nézett szembe a halállal, addig a nyugodtabb időszakokban nagykanállal
habzsolta az életet. Híres szeretője
Ingrid Bergmann volt, a színésznőhöz
fűződő kapcsolatát azonban sikeresen
titkolta. Ennek ellenére elkészítette a
díváról élete egyik legjobb fényképét:
a romokban heverő Berlin utcáin egy
törött fürdőkádba ültette a világhírű
filmcsillagot. Barátai közt olyan hírességeket találunk, mint Ernest Hemingway, Irwin Shaw, John Steinbeck
vagy David Seymour. A sztárvilág, a
hollywoodi csillogás azonban csak
ideg-óráig tudta lekötni nyugtalan

tekercs filmet készített, majd koradél- megsemmisültek. Ennek ellenére
után, amikor már biztosnak látszott 1944. június 19-én a LIFE tíz képet
a hídfőállás, az első kórházhajóval közölt a partraszállásról. Kísérő szövisszatért Portsmouthba. London- vegként azonban odaírták: „Kissé elban a LIFE magazin irodájában le- mosódva”. Ez az eljárás azután annyiadta előhívásra a filmeket. Hogy a ra feldühítette Capát, hogy önéletrajzi
képek mielőbb elkészüljenek a nega- kötetének is ezt a címet adta: „Kissé
tívok előhívása után, a 15 esztendős elmosódva”. A fényképekkel terméLarry Burrows asszisztens olyan ma- szetesen a baki ellenére is történelmet
gasra állította a szárítóban a hőmér- írt, hiszen ezek a hiteles felvételek a
sékletet, hogy a melegtől elolvadt az partraszállásról egyedülállóak voltak.
emulzió. Nyolc kép és három kocka Nem véletlen, hogy évtizedekkel kébizonyos részleteinek kivételével a sőbb Steven Spielberg a „Ryan közfelbecsülhetetlen értékű fotók mind legény megmentése” című filmjét is

Robert Capa utolsó felvétele

ezekkel a képsorokkal kezdi. És bár a
mai világban Robert Capa alakja kissé
már elmosódva tűnik fel a történelem
nagy színfalai mögül, fotóinak hitelessége, időtlen mondanivalója miatt
még mindig számot tarthat az érdeklődésre. Kalandos életének regénye
pedig mindenképpen újabb sikerre
számíthat.
n Kuntz Zoltán írása
a Koktél Magazinnak
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Még mielőtt megjönne a rossz idő, ne feledje:

01

TO

SÍ
U

N

SZ
ER

TA

FENSTERSYSTEME

TT

EN
D

Pályája egyik legnagyobb kihívását
az Omaha Beach jelentette, amikor
a Szövetséges haderők egyik első hajójával szállt partra Normandiában.
Erről így számolt be a későbbiekben:
„Kimerültem a víztől és félelemtől, hason feküdtünk egy keskeny, vizes homoksávon a tenger és a szögesdrótsövény között. A lejtős part nyújtott
némi védelmet a géppuskáktól és puskagolyóktól, de a dagály a drótsövény
felé sodort, ahol a puskák szabadon
vadásztak. Ott nagyon kellemetlen
volt, de mivel más dolgom nem akadt,
nekiláttam fotózgatni.” Összesen hat

R

És hogy milyen fotóriporter is volt ő
valójában? Erről elsőként akkor győződhetett meg a világ, amikor 1936ban a LIFE magazinban megjelent felkavaró képe, a Milicista halála című.
Ez a fotó azóta is a szakmai viták középpontjában áll. Sokan máig sem
hiszik el róla, hogy valódi dokumentum, hanem azt gondolják, egy megrendezett, beállított kép. A hivatalos
álláspont azonban megerősíti, hogy
Capa valóban abban a pillanatban exponált a lehető legközelebbről arra a

katonára, akit éppen akkor talált el a
halálos golyó a spanyol harcmezőn.
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O

természetét. Még a filmstúdiók csábítása sem volt elegendő ahhoz, hogy
otthagyja igazi hivatását, élete értelmét, a fotóriporteri munkát.

MŰANYAG ABLAKBAN A LEGJOBB VÁLASZTÁS

Velünk csak spórolhat!
Csökkentsük együtt fűtésszámláját!
Fokozott hőszigetelés + árkedvezmények!
Márka képviseleteink:

ABLAKABB BT. Győr és környéke, telefon: 06 (30) 396 9867
MIGA 95 BT Fertőszentmiklós, telefon: (99) 382 612
ARCHIT-LINE BT Petőháza, telefon: (99) 544 132
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Csúcstechnológiával
a betegekért

Fogászati komputertomográf,
világszínvonalú szolgáltatás
Családi hagyomány, négy évtizedes szakmai tapasztalat,
csúcs technológia. Talán ezekkel a szavakkal foglalhatnánk
a leginkább össze Dr. Tóka József soproni fogászati rendelőjének lényegét. A mindig is élenjáró fogorvos azonban az utóbbi
négy évben olyan fejlesztéseket

Kuslics Péter
9442 Fertőendréd,
Szent I. u. 52.
Tel.: 30/631-5527
kuslics@aplusnet.hu

hajtott végre, amelyek immár
világszínvonalon képviselik a
szakmát és annak legújabb szolgáltatásait. Néhány nappal ezelőtt komputertomográffal gyarapodott a soproni komplexum,
amely mintegy megkoronázta az
eddigi nagyon is tudatos technológiai előre lépéseket.

– Praxisomat édesapám alapította
1968-ban, jövőre lesz a negyven éves
évforduló. Fiam a harmadik generációs orvos, aki jelenleg Bécsben fogorvostan hallgató. Büszke vagyok
arra, hogy pályánkon eddig a szintig jutottunk. De nincsen megállás,
újabb célok állnak előttünk és ebben
mindig a legfontosabb számunkra
a beteg. Eddig nyolc és fél ezren jöttek el rendelőnkbe, a vendégkönyv

BŐR-BÖRZE BÚTORBOLT

t tervezés, tanácsadás
t kertépítés, magánés közületi szolgáltatás
t kőfalak t teljes körű parkápolás
t díszburkolatok és utak
t látvány- és fürdőtavak
t kerti létesítmények
t automata öntözőrendszerek
t patakok, csobogók

A régió legnagyobb ülőgarnitúra áruháza.

és amire Önöknek még szükségük lehet...

Sopron, Győri út 42. (a Ford szalon mellett)
Telefon: (99) 333 503, Mobil: (20) 941 55 87
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bejegyzései azt tanúsítják, hogy nem
csalódtak munkánkban – mondta
Dr. Tóka. Természetesen egy fogorvosi műhely, csak akkor lehet vonzó
a páciensek számára, ha lépést tart az
újdonságokkal. Dr. Tóka József mindig is erre törekedett. Így például az
országban elsőként használt engedélyezett fogászati röntgenkészüléket.
Ez a rendszerváltás utáni években
olyannyira új volt, hogy hatóság emberei a doktor úrral együtt alkották
meg az üzemeltetéshez szükséges jogszabályokat. Úttörőnek számított a
Tóka praxis az ultrahang frekvencián
működő fogkőeltávolító készülék és
a panoráma röntgengép, valamint a
Siemens kezelőegységek használatával is. – A legfontosabb fejlesztéseim
azonban az utóbbi négy évhez köthetőek – vette át a szót ismét dr. Tóka.
– Az előre átgondolt programomban
elsőként a biokomptabilis anyagok
használatát valósítottam meg a fogpótlások kezelésében. A titán és a kerámia tartósan az emberi testbe ültethetőek. Ellenük semmiféle szöveti
reakció nem jön létre, tökéletesen
allergia mentesek Rendszeres használatukhoz a fogtechnika eszköztárát kellett kibővítenem. Két évvel ezelőtt az országban elsőként tudtam
titánt és kerámiát számítógépes tervezés után, komputer segítségével, az
anyagot érő hőhatás nélkül feldolgozni. Ez a technológia azóta is a fogtechnika csúcsát jelenti. A hagyományos
munkálatokhoz képest ez az eljárás
lehetővé teszi a tisztább nyersanyagok felhasználását és az emberi kézzel

alig elérhető precizitást. A megvalósításban sok segítséget kaptam FesslerHolnthoner Gabriella informatikus
mérnöktől és Kuslics Péter fogtechnikus kollégától.

A fogtechnikai háttér fejlesztése után
a fogorvosi rendelő következett az átalakítások sorában. A legbiztonságosabb műtéti technológia megvalósításához digitális panoráma röntgengép
munkába állítására volt szükség. Az
ebbe a készülékbe épített képerősítő a legkisebbre csökkenti a beteget
érő röntgensugárzást és a legaprólékosabb fogászati implantológia kivitelezését is lehetővé teszi. Szerszám
nélkül azonban nem mester a mester,
ezért ezer darabból álló műszerkészletet és nyomatékszabályozott implantációs sebészeti készüléket is be
kellett szereznie a várkerületi rendelő komplexumnak. Az implantológia
magas fokú műveléséhez pedig Tóka
doktor tizenöt különböző tanfolyam
elvégzésére vállalkozott. Ezt követően egyéves posztgraduális képzési programon vett részt a münsteri
Westfälische Wilhelms és budapesti
Semmelweis Egyetemen, ahol Master

of Oral Medizin In Implantologie diplomát szerzett. A fogászati CT –készülék üzembe helyezésével lezárult az
átfogó fejlesztési folyamat is. Nem
véletlen hogy a kiemelkedő jelentőségű átadási ünnepségen részt vett
Dr. Parragh László, az Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke is, valamint
ott voltak a fogászati szakma képviselői. – Néhány évvel ezelőtt még
utópiának tűnt egy ilyen készülék –
mondta dr. Tóka József, amikor a legújabb berendezést bemutatta. – Most
azonban valósággá vált, hogy az új
komputertomográffal szinte hajszálpontossá válik a műtéti tervezés. A
CT által készített képet egy tervezőprogrammal feldolgozzuk, majd a háromdimenziós képen kialakíthatjuk
az implantátumok helyét, a beültetéshez szükséges csontpótlást ily módon
ugyancsak megtervezhetjük. Hihetetlen előny, hogy a műtét kockázata minimálisra csökkenthető, ugyanakkor
más hasonló berendezésekhez viszonyítva a beteget ért sugármennyiség
akár 95 százalékkal is kevesebb. Az
új fogászati CT-készülék átadása természetesen mérföldkőnek számít a
hazai fogászati technológia fejlődésében is. Ebből a berendezésből jelenleg
csak kettő van az egész országban. A
büszke tulajdonos azonban, mint korábban nyilatkozta nem kíván megállni a fejlődés útján. Vele tartanak
munkatársai, dr. Csitári Melinda fogorvos kolléganője és tizenkét asszisztense valamint fogtechnikusa is. Ők
is tisztában vannak vele, hogy nem
mindennapi úton járnak. n

Dr. Pap Sándor plasztikai sebész
a tudományág furfangjairól

A jövő az őssejtekben rejlik

A plasztikai sebésznek bizonyos
mértékig lélekgyógyásznak is
kell lennie, hiszen rövid idő alatt
dönt arról, hogy vállalja-e azt a
műtétet, amivel egy ember személyiségét is megváltoztathatja. A soproni Dr. Pap Sándor minden tekintetben kiállja a próbát,
hiszen több évtizedes szakmai
gyakorlatához nem csupán emberismeret társul, de ott van pszichológus feleségének a segítsége
is. Nem is tagadja, egyszer-kétszer előfordult, hogy helytelenül
ítélte meg a hozzá forduló páciens indíttatását, de társa azonnal
figyelmeztette.

– Az esetek kétharmadában úgyne- döntései, és valamilyen esztétikai,
vezett helyreállító sebészet a felada- számára nem tetsző dolog megváltunk, ami annyit jelent, hogy a bal- toztatatására irányulnak. Jómagam
esetet szenvedett, megégett, születési a praxisomból úgy látom, a legfonrendellenességgel élő, vagy éppen sú- tosabb az ilyen estekben, hogy ha az
lyos műtét miatt megváltozott külsejű orvos felteszi a kérdést: „Mi zavarja?”
egyénnek megszüntetjük rendellenes- „Mi az, ami kellemetlen számára?”,
ségét – mondja Pap Sándor plasztikai az egészséges személyiségű ember
sebész. – Ezzel pedig visszaadjuk ön- jól tudja a választ, és az elhatározása
bizalmát, önbecsülését is. Az a nő pél- is már régen megszületett. Jó példa
dául, aki daganatos betegsége miatt erre egy női páciensem esete, aki elegy műtét során elveszíti egyik mellét, álló füleit szerette volna korrigáltatsúlyos depressziós állapotba kerülhet, ni. A műtét után ő maga is teljesen
hiszen magától a nőiességétől fosz- megváltozott. Sugárzott a boldogságtották meg. Ez természetesen kihat tól, kinyílt, hihetetlenül közlékennyé
társas kapcsolataira is. Az ilyen hölgy vált. Egy alkalommal azután, amikor
számára visszaadni a boldogságot, az kontrollvizsgálatra rendeltem be, láta plasztikai sebésznek is valódi öröm tam, hogy gyönyörű szép, dús vörös
és sikerélmény. A hozzánk fordulók haját is levágatta rövidre. Ettől én kipanaszainak egyharmada sorolható csit meg is döbbentem, de aztán ráaz esztétikai problémák kategóriájá- jöttem, hogy egyszerűen csak meg
ba. Ők azok, akikről a köznyelv azt akarja mutatni újonnan kialakított
beszéli, hogy átszabatják valamelyik csinos fülecskéit. Persze, ellenpélda
testrészüket, testtájékukat. Ide tartoz- is bőven akad a tarsolyomban: ha
nak többek között a zsírleszívások, a mondjuk egy asszonynak sokévi háfül-, orr- és szemhéjplasztikák, az arc zasság után megromlik a kapcsolata
ránctalanítása, a mellek átalakítása, a férjével, mert az esetleg egy fiataa hajátültetés, a bőrfiatalítás. Ezek labb szeretővel ismerkedett meg, aka műtétek azok, melyeket nem a se- kor semmilyen szépészeti beavatkobész indikál, hanem a páciens saját zással nem tud változtatni zsákutcába

Lignova készházak – TAEG Zrt.
Készházak tervezése, gyártása és építése
Szeglemezes tetőszerkezetek gyártása
9400 Sopron, Terv u. 4.
telefon: (99) 314 570
fax: (99) 523 470
mobil: (30) 229 35 36
info@lignova.hu

www.lignova.hu

jutott kapcsolatán. Azt a problémát
kell megoldania, ami a kapcsolat
megromlásához vezetett. A plasztikai
sebészet egyébként minden modernsége ellenére többezer éves múltra tekint vissza. Indiában időszámításunk
előtt 1400 évvel súlyos büntetési formának számított az orr levágása. A
pórul járt bűnöző, ha megtehette, a
kor legkiválóbb sebészeivel igyekezett
pótoltatni hiányosságát. A feljegyzések szerint ilyen műtéteteket azután
a középkori Itáliában is végeztek. Magának a tudományágnak a története
azóta is folyamatosan változik. Míg az
ötvenes-hatvanas években többnyire
csak a művészvilág engedhette meg
magának a különféle átalakító, fiatalító műtéteket, napjainkban már az
átlagember is elérheti célját. Az is közismert, hogy korunk pácienseinek a
többsége hölgy. Ám egyre gyakrabban a férfiak is felkeresik a plasztikai
sebészeket. Pap Sándor operált már
olyan 45 éves férfit, aki azzal indokolta arcfiatalító műtétét, hogy így majd
biztosan talál magának munkát. Ami
pedig a különféle eljárásokat, új műtéti technikákat illeti, azok napról
napra fejlődnek.
– A trend mindenképpen az, hogy egyre kevesebb metszést ejtsünk – veszi
át a szót a plasztikai sebész. – Az arc
ránctalanítása manapság gyakran
zsír vagy szintetikus anyag feltöltésével történik. Szinte naponta jelennek meg új anyagok, mint például
a hyaluron-sav, amit a kakas taréjából vonnak ki, de szintetikus úton
is előállítható. A feltöltő anyagok a
hamar sikert arató botoxnál – amit
ránctalanításra használnak – is nagyobb karriert futhatnak be. Ezek
használatával a műtéti beavatkozások

gyakran mellőzhetőek vagy elodázhatóak. Kisebb mennyiségű zsírfelesleg szintén eltüntethető injekciós
technikákkal. A jövő azonban minden valószínűség szerint az őssejtekben rejlik. Ennek segítségével ugyanis bármely testrésznél sejtszaporodás,
szövetképződés is megtörténhet. Egy
mell műtéti elvesztése után az eredetihez hasonlatos kebel „növeszthető”. A kísérletezés mindenesetre lázas ütemben folyik, és az alkalmazás
már szinte küszöbön áll. A kutatóbázisok egyike éppen Kaposváron van,
ahol az említett mellnagyobbítás kérdése is foglalkoztatja a tudósokat. Az
más kérdés, hogy a túl szabályos, a
túl tökéletes sem mindenki számára
vonzó. Egy anyajegy például, éppúgy
lehet szexepil, mint bántó a viselője
számára. Ráadásul, hogy mi a sikk,
mi az elfogadott, az országonként is
változhat. Míg például Kínában az elálló fül ma is az okosság jelképe, és tulajdonosa büszkén viseli, addig Európában sokan szabadulni igyekszenek
tőle. Az is érdekes, hogy Ivo Pitanghi
brazil sztársebész kutatásai szerint tíz
európai nő inkább a nagyobb melleket, míg tíz brazil a formásabb feneket
tartja fontosnak. Japánban és Koreában pedig sokan vágynak az európai
vágású szemekre, ezért a genetikusan
örökölt keleti szemformát próbálják
komoly pénzekért megváltoztatni.
Továbbra is divattémának számítanak az úgynevezett nem-átalakítással járó műtétek. Pap Sándor elmondhatja magáról, hogy szikéje
segítségével operált már át fiút lánnyá,

Kunczi Kft.

és megfordítva is. Ezek a bonyolult eljárások azonban, még ha természetesen ezeket is a legnagyobb szakmai
odaadással végzi, cseppet sem tartoznak a kedvelt operációi közé. (Vérbeli
orvosként elárulta, hogy eddigi pályafutásának egyik legörömtelibb műtétjét egy kislány arcának helyreállítása
jelentette. A gyerek száját szétmarcangolta egy farkaskutya.) Maga a szakirodalom is azt jelzi, hogy az ilyen
„nemcserék” után az illetők nagyobbik része – ötből legalább három – a
későbbiekben megbánja, hogy orvoshoz ment. Az ilyen műtéteket ezért
Magyarországon megelőzik tüzetes
pszichológiai vizsgálatok. Ezt törvény
is szabályozza, ugyanis ezek után a
műtétek után már a legtöbbször nincsen visszaút. Könnyebb feladatnak
számít az intim részek korrigálása,
amire egyre több hölgy vállalkozik.
A kisajkakat kisebbítő és formáló
operációk száma folyamatosan növekszik. Hazánk férfiúi ezen a területen is lemaradtak, ritkábban kérik a
plasztikai sebész segítségét. A nyugati
országokban már jobban elterjedt pénisz-meghosszabbítást, vastagságnövelést, a fitymafék átvágását nálunk
csak ritkább esetben igénylik az erősebb nem képviselői…
Végül pedig, hogy milyen adottságokra is van szüksége egy jó plasztikai
sebésznek? Erre a kérdésre a soproni
orvos tömören válaszol: – Jó manualitás és szépérzék nélkülözhetetlen,
de a hosszú évek szakmai gyakorlata legalább ennyire fontos, azt pedig
csaknem másfél évtizedes tanulásnak,
képzésnek, szakvizsgáknak kell megelőznie és kísérnie.
n Kuntz Zoltán írása
a Koktél Magazinnak

Kínálunk irodákat, földszinti üzlethelyiségeket.
Várjuk szakorvosok (plasztikai sebészek,
fogorvosok, nőgyógyászok) érdeklődését is!
Mélygarázsban parkolók vásárolhatók.

9330 Kapuvár, Cseresznye sor 32.
Kapuvár központjában (kórházzal szemben)
igényes kialakítású liftes társasházat
építünk 2008. őszi átadással
25–105 m2-es lakások már 200e Ft/m2-től leköthetők!

06 (20) 9823 085
06 (96) 595 768 (munkaidőben)
www.kunczikft.hu
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A fogathajtó világbajnok Lázár testvérek
álomvölgye és
álomkarrierje

évek során gyönyörűen felújítottunk,
és építettünk hozzá egy hatboxos istállót is. Ez szépen megtelt lovakkal.
Én már nyolc-tíz évesen felültem egyedül, és bementem az erdőbe lovagolni. Ezt ma már nem engedném meg a
fiamnak, mert abszolút veszélyes, de
akkor tudatlanságunkból kifolyólag
egyikünk se érezte.

Tihanyi Péter

Lázár Vilmos: –
Apánk műszaki kereskedőnek tanult, a
Keravillnál dolgozott, sokáig úgy is
becézték, hogy Kera Vili, mert ő is
Vilmos volt, anyu meg az önkormányzat Sportosztályán dolgozott. Apu a
Keravill után textillel kezdett intenzívebben foglalkozni, először maszek lett, aztán jött a saját cég, saját
kft. Apánk kőbányai srác volt, a Liget
utcában laktak a sörgyár mellett, és
mindennap a házuk előtt mentek el
ezek a söröslovak. Vágyakozva nézte őket. Később aztán felengedték a
kocsira. Valószínű ezt a nosztalgiáját
akarta újraélni velünk, mikor – életünk legnagyobb szerencséjére – vett
nekünk egy pónilovat. Nem volt egy
egyszerű jószág, Mukinak hívták, és
úgy odaverdesett minket a földhöz,
ahogy kellett.

Gyi lovam, gyi Betyár
Rajta tanultatok lovagolni?
Lázár Zoltán: – Nem, Mukin csak
zötykölődtünk. Autodidakta módon
tanultuk először a lovaglást is, valahogy már benne volt a génjeinkben.
Vili például egy boxer kutyával nőtt
fel, úgy tanult meg járni is, hogy belekapaszkodott, és ment mellette, a

Üzemcsarnokok, műhelyek, raktárak, irodák

kutya meg boldogan tűrte. Édesanyánk addig a pillanatig tiltakozott
csak a család férfitagjainak állatrajongása miatt, amíg nem látta, hogy ápoljuk és etetjük is őket. A nagy változás
lóügyben az volt, mikor 1978-ban vettünk egy tanyát Lajosmizse mellett,
a nyíri erdő legszebb részén, amit az

Vili: – A szerencse állandóan ott forgolódott körülöttünk, legtöbbször el
is tudtuk kapni, aztán élni is tudtunk
vele. 1978-ban a négyes fogathajtó világbajnokságot ott Kecskeméten rendezték, és ennek a marathonhajtása
abban a nyíri erdőben volt, ahol a tanyánk állt. A fogathajtás akkor jött divatba a környéken mint hobbi, sport,
szórakozás. Azok a parasztok, akiknek több lova volt, plusz volt még
egy rozoga fogata, elkezdtek kettes
fogatban versenyezni. Faluk, tanyák,
városok közötti versenyek, mindez a
természetben, barátkozások, lovak,
életünk legszebb tíz éve volt.
Mikor ment át ez a hobbi sportba,
karrierbe, megélhetésbe?
– A papa gondolta tovább a dolgot. Ha
mi esetleg versenyezni, sportolni akarunk, nem jó ez a nagy távolság Pest
és a tanyánk között. Eladtunk mindent, és feljöttünk a lovainkkal együtt
a XVII. kerületbe, ahol egyébként
megszülettünk és felnőttünk. A reptér
mellett vásároltunk egy nagyobbacska telket. Mikor a szüleink is érezték,
hogy talán van valami tehetségünk
is a lovassporthoz, felvettek mellénk

egy mesteredzőt, Gyuri bácsit – szegény már nem él –, aki minden áldott
nap kijött hozzánk a Villányi útról, és
mindennap hosszú órákon keresztül
foglalkozott velünk. Edzett minket.
Fogathajtó edző volt?
Zoli: – Nem. Lovasedző. Díjlovas. Tudnod kell, hogy mint ahogy az autóversenyzés alapja a gokart – és nem az,
hogy kétszázhússzal száguldasz egy jó
kocsival –, a fogathajtás alapja a díjlovaglás, vagyis az idomítás. Ha jól idomítasz, jól fogsz tudni versenyezni.

abrakoltunk, mint az alkalmazásunkban álló két lovász. Most itt a
lovasparkunkban is ugyanúgy megmutatom a lovásznak, mit hogy kell
megcsinálni, vagy hogy éppen mit
csinált rosszul. Sokszor mondták
ránk régebben, hogy parasztgyerekek, de nem sértődtünk meg. Mikor azt mondták, lovász, az kicsit
bántott, de elviseltük. Mikor azt hallottuk, lószagú lovászgyerek, akkor
ütöttünk. És ha nyerítettek is egyet
mellettünk, akkor meg csá’…

Mennyire veszélyes egy ló?
Az idomítás alatt a lóval való kapcso Zoli: – A statisztikák alapján a lovassportot művelők százalékarányosan
lat erősségét, mélységét értitek?
Vili: – Értem ez alatt azt a tudást, ta- nagyobb balesetveszélynek vannak
pasztalatot, tehetséget, ahogyan a kitéve, mint az autósok vagy mint
lovat a befolyásod alá tudod vonni, aki repülőn utazik. Csak nem nagyon
ahogy összejössz vele, ahogy egyszer szeretik kommunikálni a lovasok, necsak egy hullámhosszon lesztek. Az hogy a szülők a gyerekeket visszatartidomítás annak a művészete, aho- sák a sporttól.
gyan érezteted, elfogadtatod, majd
végrehajtatod a lóval az akaratodat. De mitől ilyen veszélyes ez?
A fogathajtás a spanyol alapokon – Leginkább attól, hogy a ló egy nanyugvó klasszikus idomításon alapul. gyon félős növényevő állat, ráadáCsak lovon ülve fogsz rájönni, mit és sul iszonyú hamar pánikba esik. És
hogyan kell kérni a lovaktól ahhoz, ilyenkor leginkább a lovas jár rosszul.
hogy a kocsiddal azt csinálják, amit te Szakértelemmel kicsire szűkíthető a
akarsz. Apunknak egy zseniális meg- balesetveszély, csak hát legtöbb esetlátása volt, hogy nem fogathajtókkal ben pont a szakértelem hiányzik.
taníttatott minket, hanem visszament
Vili: – Apu talán csak egy helyen ronaz alapokhoz, az idomításhoz.
tott a nevelésünkben, a sportpályafuJól szituált, úri gyerekként nevelked tásunk elején. Fiatal, tehetségesnek
tűnő lovakat vásárolt, fiatal, képzettetek?
– Éppen hogy nem. Lovászfiúkként. len lovasoktól.
Ugyanakkor keltünk, ugyanúgy éltünk, dolgoztunk, csutakoltunk, És hol itt a baj?

ÖSSZESEN 7.000 M2 KIADÓ!

ÍZELITŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
45, 70, 105, 115, 150, 240, 500, 3600m2-es
helységek kiadók.
ÁR: 500 Ft/m2/hó -tól

LOVASOKTATS
S¢TALOVAGLS

irodák csendes környezetben 10db
különböző méretben kiadó.
ÁR: 1000 Ft/m2/hó

T«RALOVAGLS

+URSZN+ENDE,OVASTANYA
Honfoglaláskori lovasíjász és harci játékok bemutatása
Lovasíjászat hagyományőrző fanyeregben
Lovasfelvonulások lebonyolítása honfoglaláskori viseletben
Igény szerint többnapos lovastúrák szervezése
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Harka, Nyéki utca
Harka vége tábla
laktanya

földút

interjú

Sopron

földút

Kurszán
Kende
Lovastanya

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

Névjegy: Lázár Zoltán
Született: 1973, Budapest.
Négyszeres kettesfogat-hajtó világbajnok, egyszeres négyesfogat-hajtó világbajnok, négyszeres magyar bajnok.
Díjak: Széchenyi-díj (lovas életműdíj) 1999; Az
év lovas sportolója 1993, 1999, 2001; Magyar
Köztársaság Érdemrend Lovagkereszt, 2005; Magyar Sportcsillagok Fala, 2005.
Nős, egy gyermek édesapja

Névjegy: Lázár Vilmos
Született: 1967. Budapest.
Hatszoros kettesfogat-hajtó világbajnok, nyolcszoros magyar bajnok.
Díjak: Budapest, XVII. Kerület Díszpolgára, 1999;
Széchenyi-díj (lovas életműdíj) 1999; Magyar
Sportcsillagok Fala, 2005.
Nős, két gyermek édesapja.

– Ott, hogy mi még alkalmatlanok, tehetségtelenek voltunk ahhoz, hogy
kihozzuk a lóból mindazt a tehetséget,
ami egyébként benne volt.
Mennyire intelligens egy ló?
– Nagyon speciális intelligenciája van.
Legtöbben azt hiszik, hogy a ló is hasonló lelkű állat, mint a kutya, és úgy
gondolják, hogy ugyanolyan gazdaszerető, hűséges, ugyanolyan barátként működik, és ugyanolyan szeretetre éhes.

ha közben ő nem veszi észre, hogy
mindennap kicsivel jobban az irányításod alatt áll. Ha túlforszírozod,
megmakacsolja magát, ellenszegül,
és semmire sem lesz hajlandó. Ha viszont hosszú évek, netán évtizedek
munkájával a kapcsolatotok harmonikus lesz, értem ez alatt azt, hogy már
szinte összeolvadtok, akkor megmagyarázhatatlan dolgok történnek.
Például?
Zoli: – Mész vele, akár a hátán, akár
kocsival, és nem tudod, még mit csinálj, hogy a következő pillanatban
azt tegye, amit akarsz, csak elengeded magad, és gondolsz rá, és valahogy ez átmegy, mert egyszer csak a
ló megcsinálja azt, amire gondoltál.
És ezután átengedi neked az irányítást
is. Szinte azt mondja: most megbízok
benned – nagyon nehéz a bizalmát
elnyerni –, tessék, itt vagyok, csinálj
velem, amit akarsz. Ha ezt meg tudod
tenni egy lóval, akkor van hatalom a
kezedben.
Volt balesetetek?
Vili: – Nekem volt egy csúnya csonttörésem. Tizennégy hétig gipszben
volt a lábam, de Zoli csak a focitól sérült meg.

Jól tudom, hogy a hajtás gazdagok
sportja, akárcsak a vitorlázás?
Ezek szerint nem ilyen?
– Nem. Nagyon bizalmatlan, nagyon – Sportsikereinkhez az is kellett, hogy
félős, és nagyon lassan és nehezen ala- sikeres vállalkozók is legyünk, mert
kulnak ki azok a kapcsolatok, ame- valóban nem olcsó sport. 1993-ban
lyek segítségével befolyásolni tudod. világbajnokság volt Amerikában. AkEgy lóval csak úgy lehet előbbre jutni, kor még csak egy nemzetközi szintű

fogatunk volt, én voltam a versenyző és Zoli a segédhajtóm. Egy előprivatizációs pályázattal megpályáztunk
ketten egy élelmiszerboltot Kőbányán, és pont Amerikában ért a hír
minket, hogy elnyertük. Osztottunk,
szoroztunk, és rájöttünk, hogy fillérre ki vagyunk centizve, így kénytelenek voltunk eladni a lipicai lovainkat
egy árverésen, amely lovakkal egyébként ezüstérmesek lettünk azon a világbajnokságon. Az egész család kint

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

volt velünk, mindenki zokogott, mikor elvitték a lovakat. Viszont itthon
ebből a pénzből el tudtuk kezdeni a
vállalkozásunkat, bekerültünk a CBAba, ahol megtanultuk ezt a szakmát.
Együtt meneteltünk a CBA-val ezerrel,
nyitottuk a következő üzletet, aztán a
következőt, és vásároltuk a nagyszerű lovakat.
Zoli: – Jött az 1999-es kecskeméti világbajnokság, ahol én mint egyéni

címvédő indultam. A verseny há- Ezt a fenségesen szép tájat hogy fe
rom napja alatt több mint százezer deztétek fel? Hogy találtátok ki ezt
ember látogatott ki a versenyre. Iszo- a tanyát, ezt a parkot?
nyú lelki nyomás alatt voltunk, de – Már régóta gondolkoztunk azon,
addig-addig, amíg versenyszámról hogy amit a sportban idáig elértünk,
versenyszámra egészen fel nem jöt- és a természet- és állatszeretetünket,
tünk. Az utolsó napon úgy álltunk, az üzleti kapcsolatainkat hogy tudhogy Vili volt az első, én a második, nánk kamatoztatni. Olyan vállalkocsapatban meg magasan vezettünk, zásba akartunk fogni, ami minket is
ami egyedülálló volt a sportág tör- és másokat is gyönyörködtet, és melténetében, hisz’ két testvér egymás lette eltartja a hobbijainkat is. Hónamögött, és ha úgy nézzük egymás pokig mentünk mindenfele, millió
ellen az első és második hely-ért. A helyet megnéztünk, de egyik sem fosajtó úgy is aposztrofálta ezt a világ- gott meg. Mikor iderobogtunk, és a
bajnokságot, hogy a Lázár testvérek Domonyvölgy szélén kiszálltunk a
kocsiból, azt mondtuk egymásnak,
háziversenye.
ez az, jó helyen vagyunk, és megalEgyütt vagytok társak a sportban, kottuk a lovasparkot úgy, ahogy az
az üzletben. Féltékenység, rivalizá az álmainkban élt. Nézz szét, létrehoztunk valamit, ami működik. Ott
lás van köztetek?
– Szinte csak a rivalizálás ellenkező- a dombon legelnek a lipicaiak, azok
jét ismerjük. Több világbajnokságon, csak később mennek be az istállóba.
mikor szinte fej fej mellett haladtunk Ott jobbra a szürke marhák táboroza kocsijainkkal, mind a ketten azon nak, azoknak meg az a másik épület
voltunk, hogy veszítsünk egy pont- az istállójuk. Följebb locsolják a pászámot, hogy a másik legyen az első. lyát a holnapi ugratáshoz. Azok, akik
Ez azért nehéz, mert ha elvéted, és most szálltak ki a parkolóban a kotúlveszíted magad, nem második csijukból, idejönnek a csárdába valeszel, hanem harmadik, negyedik, csorázni. Nézzetek csak hátra! Most
ötödik vagy nyolcadik, és a közönség megy le a nap.
hülyének néz.
Az idén lesz a huszonkettedik ver
Van különbség a hajtási stílusotok senyévadotok. Visszavonuláson
nem gondolkodol?
ban?
Vili: – Zoli szinte transzban hajtja vé- – Lehet, hogy ezt kellene tennem, de
gig a lovakat az akadályokon, nem egyszerűen nem tudok leszállni a
egy elveszettnek tűnt versenyt hozott bakról. Annyira szeretem a hajtást,
már vissza ezzel a stílussal. Én nyu- a versenyek hangulatát, a lovakat,
godtabban és kiegyensúlyozottabban hogy mindez az életem részévé vált.
Úgyhogy „gyi lovam, gyi Betyár”. n
hajtok, nekem ez jön be inkább.

SOPRONBAN A LŐVEREKBEN
MÉG LEKÖTHETŐK!
2007. december végi átadással

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

LOCUST L853

PNEUMATIKUS PRÉSEKHEZ MEMBRÁN RENDELHETÔ 48–72
ÓRA SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÔVEL. Borászati segédanyagok,
dugók, szûrõlapok, rozsdamentes csatlakozók, Rekord motorolajok, Agip olajok, zsírok, vágóélek, körmök, grafitos zsír, akkumulátorok, 2,5 literes PET-palackok kaphatók. Használt borászati
G a z da s ág
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52 m2-es lakások 295e Ft/m2 áron

AB-BAUTECH KFT.
9400 Sopron, Harkai u. 53.
Telefon: (30) 385 44 46, (30) 9363 116
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KUBA
Látni szerettük volna, hogyan élnek
az emberek egy olyan országban,
ahol Fidel Castro 1959-es szocialista
forradalma óta gyakorlatilag megállt
az idő. Felkészültünk arra, hogy az
európai viszonyoktól 40-50 évvel elmaradott országba érkezünk, mégis egyfajta kultúrsokként hatott ránk
Kuba. Havanna felé tartottunk, és az
autópályán gyakran tíz perc is eltelt
anélkül, hogy egyetlen járművel találkoztunk volna. (Pár nap múlva már
azon sem lepődtünk meg, ha egy szekér jött szembe a sávunkban.) A környező lakótelepek hihetetlen szegénységről tanúskodtak, a házak ablakain
gyakran üveg sem volt…
A szivar hazája, a szegények
földje
A Kubában töltött két hét az ország
nyugati részének megismerésére
volt elegendő. Először Havannában

Aki szeretné megtudni, milyen is a patópálos – spanyol felfogásban
– magnana életérzés, szeretne egy rövidke időutazást tenni az ötvenes, hatvanas évekbe, elszívna egy kellemes szivart, majd lejtene egy
könnyed salsát, annak bátran merem ajánlani Kubát, ezt a különleges országot, ahol egy letűnt rendszer maradványait találtuk.

töltöttünk két és fél napot. Ebben a
városban érdekes kontrasztot alkotnak a hajdani gazdagság nyomai és
a jelenlegi szegénység. A gyarmati
időkből származó villák gyönyörűek,
de ezeket a helyiek a szűkös anyagi
keretből nem tudják felújítani, ezért
nagyrészükre akár a bontási táblát
is feltehetnék. A lakosság egy része
ezekben lakik, általában több generáció együtt. Nem mindenkinek jut
ilyen tágas otthon, láttunk olyat is,
hogy egy anya két gyermekével egy
kisebb szobának megfelelő nagyságú
lakásban lakik. Vidéken a városokhoz
képest, mint általában, más a helyzet,
az emberek apró parasztházakban élnek és léteznek. A Havannában tett
rövid látogatás után nyugat felé vettük az irányt. Eljutottunk Vinalesbe,
egy kis vidéki városba, ami egyedülállóan szép természeti környezetben
helyezkedik el: a földből 100–200
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méter magas kis halmocskák, úgynevezett mogoték emelkednek ki.
Az sem mellékes, hogy ez talán a világ legkiválóbb dohánytermő vidéke,
így meglátogattunk egy ültetvényt
is. Ezeknek egy része magánkézben
van, de a dohányt az állam vásárolja fel előre meghatározott áron, és a
szivart is csak az állam értékesítheti. Alkalmazottat nem foglalkoztathatnak, mert az már kizsákmányolás, ezért legtöbbször egy család fog
össze, és közösen végzik a munkát.
Kubában nagyon erős a családi összetartás. Igyekeztünk minél több helybélivel beszélgetni. Barátságosak, közlékenyek, könnyű velük kapcsolatot
teremteni. Megtudtuk tőlük, hogy az
országban még mindig jegyrendszer
van. Havonta egyszer ehetnek csirkehúst és egyszer tojást, a többi napon
bizonytalan, hogy mi kerül az asztalra. A keresetek nagyon alacsonyak. A

havannai szivargyárban – ahol kiváltság dolgozni – kubai viszonylatban jól
lehet keresni: 30–40 amerikai dollárt
havonta. Az általuk gyártott szivarok
darabját később 20 dollárért adják el,
és egy embernek naponta 110 darabot
kell előállítania. Egy segédmunkás és
egy orvos fizetése között minimális a
különbség (a munkások átlagjövedelme havi 13 dollár). Az állam a jegyrendszerrel biztosítja, hogy a létminimum szintjén mindenki megéljen.
Az emberek nem éheznek, de gondot
okoz nekik, hogy mit egyenek. Virágzik a feketegazdaság, aki tud, lopott
szivarral vagy mással kereskedik. A
szegénység miatt szervezett közlekedés sincs. Az emberek egyik településről a másikra stoppal járnak dolgozni. Különböző csomópontokon,
például hidaknál stoppolóbiztosok
állnak, megállítják a helyi autósokat,
akiknek fel kell venniük a várakozókat. Gyakran 50–60-an is várnak, és
tíz perc is eltelik, míg jön valami. Egy
ismerősünk délután háromkor elindult, hogy este nyolcra odaérjen a lakhelyétől 30 kilométerre lévő munkahelyére. Az autó, akármilyen öreg,
luxuscikknek számít. Nagyon drága
mulatság, és az elszigeteltség miatt
gyakran még az sem tud autót venni,
akinek lenne rá pénze.
Fidel árnyékában
Kubában az emberek többsége nem
dolgozik. Nincs értelme. A jegyet
anélkül is megkapják, éhen nem halnak, ha mégis, akkor azon pár dollár
úgysem segítene. Az állam által kibocsátott jegyeken kívül természetesen
pénz is van. Kétféle árrendszert hoztak létre: egyet turistáknak és egyet
a helybélieknek. A nagy szegénység
ellenére a lakosság nem elégedetlenkedik, mert az állam minden olyan
csatornát elzár előlük, amiből megtudhatnák, mi történik Kubán kívül.
A média teljes mértékben az állam ellenőrzése alatt áll. Az emberek an�nyira tájékozatlanok, hogy a tőlük

70–80 mérföldnyire pusztító New
Orleans-i hurrikánról sem tudtak,
sőt, Fidel Castro válságos állapotáról
is tőlünk értesültek. Internet nincs, az
emberek nem tudják, hogy a világban
mi zajlik, vagy hogyan élnek mások.
A legtöbben el sem tudnak képzelni
magasabb életszínvonalat. Magyarországról mint volt szocialista országról
hallottak már, többen meg is kérdezték, hogy a szocializmus vagy a kapitalizmus jobb-e. Kuba népét nem
csak a médián keresztül próbálják befolyásolni. A nagyobb üzemekben a
dolgozóknak minden délután felolvasást tartanak Fidel Castróról és a
szocializmus eszméiről. Ha egy kubai szóba elegyedik turistákkal, gyakran követik, és jelentést tesznek arról,
hogy mi történt. Fidel Castrót valaki
szereti, valaki nem, de ritkán beszélnek róla, mert nem tudják, ki besúgó,
és ki nem az.
A zene mindent feledtet
Az országra jellemző a mindenütt jelen lévő zene. Az emberek rendkívül
muzikálisak, a bárokban helyi zenekarok salsát játszanak. Azt mondják,
a zene feledteti el velük az élet gondjait. A kubaiak bármikor könnyen ki
tudnak kapcsolni, vidámak, ráérősek,
az itthoni rohanás, idegeskedés teljesen ismeretlen számukra. Összegezve
tapasztalataimat, úgy érzem, hogy a
kubaiak bizonyos szempontból jobban élnek, mint mi. Bíznak egymásban, békében élnek fehérek, feketék,
mulattok és az a néhány ezer kínai,
akiket annak idején bérmunkásnak
hoztak az országba. A nálunk lassan
természetessé váló stressz számukra ismeretlen. Megdöbbentően szegények, de nyugodtabbak, derűsebbek, kiegyensúlyozottabbak, mint a
legtöbb európai. Nem vágynak többre,
mint amijük van, és nem hajtja őket
belső kényszer elérhetetlen célok felé.
Olyan emberközpontú társadalommal találkoztam, aminek hatására átértékeltem egész eddigi életemet. n
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FXCWC ROCKER C az épített motorok stílusával
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Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
9028 Győr, Fehérvári út 110. telefon: +36 (96) 527 622

www.harley-davidson.hu
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200 millió dollár
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Mercedes-Benz E-osztály, most 4 év garanciával és
szervízzel*, akár 1 500 000 Ft kedvezménnyel!
 A Mercedes-Benz E-osztály Prime Edition
extra felszereltségével nemcsak egy kiváló
üzleti limuzin, hanem egy vissza nem térő üzleti
lehetőség is Önnek! Sőt ajánlatunk a
kategóriában először a 4 év garanciát és a

kötelező szervizek díját is magában foglalja*.
Így közel 1 900 000 Ft értékű csomaghoz akár
1 500 000 Ft-os kedvezménnyel is hozzájuthat!
Az akció további részleteiről érdeklődjön
márkakereskedésünkben!

A C-osztály átlagos üzemanyag-fogyasztása: 6,1-9,7l / 100km, CO2-kibocsátása: 160–232g/km

Motor-Car Sopron Kft. felhatalmazott Mercedes-Benz értékesítés és szerviz
9400 Sopron, Győri út 42., Tel.: 99/505-344
mb.ertekesites@motor-car.hu, www.motor-car.hu

* 2007. szeptember 1-jétől minden, Magyarországon, újonnan vásárolt E-osztály esetén maximum 100 000 km-ig.
A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az esetleges nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget!
Az E-osztály átlagos üzemanyag-fogyasztása: 4,8-9,l l / 100km, CO2-kibocsátása: 164–310g/km.

Egyszerűen gondtalanul.

www.mercedes-benz.hu

Váltson feljebb!
Új Mercedes-Benz C-osztály, most 900 000 Ft-tal magasabb használtautó-beszámítással.
 A teljesen megújult C osztály az autózás merőben
új élményét nyújtja. Igénye szerint válogathat a
kibővült motorválasztékból, illetve a 4MATICmodellek közül. C 320 CDI 4MATIC, C 240 4MATIC, C
350 4MATIC. Különlegesen egyedi vezetési stílushoz
pedig választhatja az ADVANCED AGILITY-csomagot.

Ráadásul az új C-osztály már 8 550 000 Ft-tól, illetve
most 900 000 Ft-al magasabb használtautóbeszámítással az Öné lehet. Erő és harmónia ez az új
C-osztály. Keresse fel márkakereskedésünket.
További információk a www.mercedes-benz.hu
weboldalon.

Motor-Car Sopron Kft. felhatalmazott Mercedes-Benz értékesítés és szerviz
9400 Sopron, Győri út 42., Tel.: 99/505-344
mb.ertekesites@motor-car.hu, www.motor-car.hu

