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i N T E R J ú

LEONARdO dA ViNCi RöViddEL HALáLA ELőTT EzT íRTA: „HáROM 
KéRdéSRE NEM TudTAM VáLASzOLNi éLETEMBEN. Az EGyiK: 

MiéRT KéK Az éG, A MáSiK: MiéRT HASONLíTANAK Az uTódOK Az 
őSEiKRE, éS A HARMAdiK: MiéRT öREGSzüNK éS HALuNK MEG A 

FöLdöN?” Az ELSő KéT KéRdéSRE TudJuK A VáLASzT. A HARMA-
diKRA MéG NEM ANNyiRA, AMENNyiRE SzERETNéNK. 

A tőrbe csAlt IDŐ
Beszélgetés dr. Iván lászló gerontológus pro-
fesszorral a szép és Boldog öregedés tItkáról

Szöveg: tihanyi péter



Professzor úr, nem szeretnék megöregedni. Pontosabban 
idős koromban is szeretném megőrizni az egészségemet, 
testem frissességét, rugalmasságát, szellemem derűjét és 
élénkségét. Mondja, mit csináljak, hogyan éljek?

Az, hogy hogyan öregszik, milyen lesz az öregkora, sok szem-
pontból valóban magától függ. Minél inkább idősödünk, annál 
inkább különbözünk egymástól. Mindenkinek olyan lesz az idős 
kora, ahogyan és amilyen stílusban élt fiatal korában. Ez legin-
kább élete első harmincöt évét jelenti. Az életstílusa, gondolko-
dása, érzelmi beállítottsága, az egész személyisége milyensége 
döntő szerepet játszik az egészsége megőrzésében is, illetve be-
tegsége kialakulásában. Az igaz, hogy az öregség és az örege-
dés nem betegség, viszont fokozódhat a hajlam a kórosságokra. 
Ahogy idősödünk, egyre markánsabban kiül az arcunkra – vo-
násainkra, viselkedésünkre, személyiségünkre – az, amik valójá-
ban vagyunk. Aki kutyaütő volt, agresszív, durva, csalt, hazudott, 
gazemberkedett, annak ez ötven-hatvan éves kora körül bizony 
láthatóan kiül az arcán. Ha viszont szelíd, emberséges, tisztessé-
ges, akkor az fog látszani. Egy idő után az ember valódi jellem-
vonásai és milyensége olyan maszkká merevedik az arcán, ami 
már levehetetlen.

A svédek csináltak egy hosszú évekig tartó vizsgálatsoroza-
tot,  hatvanöt éves kortól nyomon követtek embereket hetven-
egy éves korukig. Azonos módszerrel testileg, lelkileg átvilágí-
tották őket. Kiderítették, milyen szociális, társadalmi viszonyban 
éltek és élnek mostanában. Tehát feltérképezték az egész életü-
ket alfától ómegáig. Félévenként ellenőrizték az egészségügyi 
és egyéb állapotukat. Majd megnézték, hogy hat év eltelte után, 
tehát hetvenegy éves korukra, kik haltak meg és miért, kik ma-
radtak életben és miért. Az eredmény a következő. Azok marad-
tak életben, viszonylag jó életminőségben, akiknek személyisé-
gében – főleg életük első szakaszában – jelen volt a megértés, 
a derű, a befogadás, a harmónia, a megelégedettség, a türelem, 
egyszóval a boldogságot megalapozó jellegzetességek. Ezt ed-
dig is tapasztaltuk, de mára ez tudományos vizsgálattal is kimu-
tatható.

Mikor kezdődik az öregedés?
Az öregedés nem hirtelen, de mindenkinél máskor kezdődik. 

Biológiai okait a sejtek, szövetek szintjén kell keresni, bár az öre-
gedés nem egyszerűen egy mechanikus sejtkopás. A sejtek fo-
lyamatosan javítják, gyógyítják magukat. Testünk úgy van meg-
alkotva, hogy az normális esetben folyamatosan, szinte életünk 
végéig szervizelni tudja önmagát. A folyamatokat sokszor nem 
tudjuk nyomon követni, csak azt vesszük észre, hogy sebeink, 
betegségeink, bajaink úgymond maguktól meggyógyultak. A 
hosszú életű embereknél a sejtek önjavító, szervizelő képessé-
ge ötször aktívabb, mint a rövid életűeknél. Valószínűleg a sej-
tekben működik egy olyan, genetika által vezérelt óra, ami ve-
zérli (parancsot ad), hogy hányszor osztódhatnak, és egyáltalán 
meddig élhetnek, mikor kell elpusztulniuk.

A rákos sejtek többször osztódhatnak, azért burjánzanak 
annyira?

A tumorsejtek korlátlanul osztódhatnak. Gyakorlatilag halha-
tatlanok. Bebizonyosodott, hogy ez fordítva is igaz, a „halhatat-
lan” sejtek mindig kóros, tehát daganatos sejtek. A mostani kuta-
tások részint arról is szólnak, hogyan lehet minél hosszabb ideig 

 saját tulajdonú lakások
 nyugdíját saját maga osztja be
 szolgáltatások széles köre
 kiváló infrastruktúra
 minőségi anyagok

9023 Győr, somogyi Béla út 32. 
telefon: 06 (96) 527 675 
mobil: molnár Katalin 06 (70) 372 0106
e-mail: info@openhouse.hu
www.idosekotthona.eu

IDŐseK
ottHona 
másKént!
Az Újfalu Lakópark az újszerű meg-
oldás, mert lakását újra cseréli, de az 
Öné marad... és mindezt úgy teheti, 
hogy közben egy hosszútávú befekte-
tést eszközöl. Eddig Ők jelentették a 
törődést, most talán nekik lehet ránk 
szükségük? Ne sajnálja az időt, most 
gondoskodjon szerettei biztonságá-
ról!

a Kényelem, a BIztonsáG, a tÖrŐDés ottHona!
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Sopronban megnyílt a Poppins galéria
Kutas László szobrászművész

kisplasztikáival

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

Sopron, Új utca 1-3.  |  Telefon: (70) 612 1334  |  Nyitva tartás: hétfő-péntek 10-17 h, szombat 10-15 h, ebédidő 12-13 h

Sopronban megnyílt a Poppins galéria
Kutas László

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

Sopron, Új utca 1-3.  |  Telefon: (70) 612 1334  

…az ember, akinek kútja van. 
Kút – a tiszta, a hűs,

az életet adó víz mély rejteke… Érmék: 690 Ft

Innovatív higiénia.

VIZES HELYISÉG HIGIÉNIA

Hagleitner Hygiene Hungary Kft.    9027 Győr, Juharfa út 20.    tel.: 96/512-400    info@hagleitner.hu    www.hagleitner.hu

KONYHA HIGIÉNIA MOSÁS HIGIÉNIA ÉPÜLET HIGIÉNIA

osztódóképessé tenni a sejteket, úgy hogy ne fajuljanak kórossá
Mitől függ, hogy az imént említett sejtkopások és elhalások 

kinél mikor, milyen ütemben indulnak el? A hatvan-hetven 
év feletti súlyos vagy halálos kimenetel? megbetegedések 
mivel függnek össze: a betegségekkel, az öregkorral, a kóros 
elváltozásokkal?

Furcsa módon legkevésbé a mindenkori egészségünkkel. Ez 
legfeljebb csak 15-20 százalékot tesz ki. Az öröklött genetikai kó-
dok, hogy születésünkkor mit hoztunk otthonról, 20-25 száza-
lékban számítanak; a környezeti hatások (hőmérséklet, levegő, 
sugárzások) 20 százalékban. A legmeghatározóbb (ez teszi ki a 
fennmaradó 35-40 százalékot) az egészségünk megtartásában 
az életmódunk.

Mit ért ez alatt? illetve ebből a szempontból mi a helyes 
vagy hasznos, és mi a helytelen életmód?

Kezdődik az életszemlélettel, ami kisgyerekkortól már beivó-
dik az emberbe, hogyan szocializálódsz, a családban, óvodában, 
iskolában milyen példákat látsz, mi ivódik beléd a környezeted-
ből? Hogyan becsülöd a körülötted élő embereket, hogyan rea-
gálsz érzelmileg önmagadra, a hozzád közel állókra, a világra? Ki-
alakul-e benned az együttérzés, az irgalom, a hűség, a bizalom, 
a mások felé való odafordulás? Boldog-e a házasságod? Mo-
zogsz-e mindennap, élvezed-e a szabad levegőt, a kerti életet, 
tudsz-e gyönyörködni a természet szépségében? Élvezed-e az 
élményben gazdag utazásokat, a pihentető alvást, a kellemes és 
mértéktartó érzelmi ingereket? Mit eszel és hogyan? Van-e ké-
pesség benned a veszélyhelyzetek gyors elkerülésére, hogyan 
kezeled a konfliktusokat? Képes vagy-e állandóan, szinte élet-
hosszig tartó módon tanulni attól, akitől érdemes? A vágyaid, 
képességeid és lehetőséged között tudsz-e harmonikus egyen-
súlyt tartani? Megéled-e a valakihez, valahová, valamihez való 
tartozás adta biztonságot? Boldog vagy-e? A boldogságnak, az 
örömnek, a pszichés energiának komoly befolyása van testünk 
egészségére, közösségi életünkre, mindennapi társas, társadalmi 
viszonyunkra és alkotóképességünkre.

Ezzel azt is mondja, hogy aki tartósan boldogan éli az éle-
tét, az kevésbé betegszik meg, hosszabb, sikeresebb életet 
él, mint aki boldogtalan?

Ezt mondom. Sőt a boldogság nem csak gyógyít, de meg is 
előzi a betegséget.

Ez megmagyarázható biológiailag is, a sejtek, szervek mű-
ködése szintjén?

Mikor az adott és viszonzott érzelmek minősége és mennyi-
sége elsilányul, robotos magatartásformák kezdenek kialakulni 

bennünk. Tessék lemenni a metróba, beállni egy villamosmegál-
lóba, főleg kora reggel, és tessék megnézni az embereket. Sivár-
ság, frusztráltság, magány, csalódás ül az arcokon. Érzelmi fagy-
halál. Ilyenkor az agyban lecsökkennek az örömszerző anyagok, 
amit az ember önkéntelenül is pótolni próbál valahogy. És mivel 
kárpótoljuk, jutalmazzuk ilyenkor magunkat? Amihez éppen a 
leggyorsabban és legegyszerűbben hozzájutunk. Alkohol, kábí-
tószer, gyógyszerek, cigi, szexuális őrületek.

Magyarországon miért érint ilyen sok embert – és nem csak 
öregeket – a depresszió, a magányosság, az érzelmi fagyha-
lál?

Ha a valakihez, valamihez való tartozás személyre szabottan és 
csoportosan is nem tud optimálisan megvalósulni, akkor az így 
kialakuló lelki zavarok adják a hátterét a magányosság lélektaná-
nak. E magánynak a lényege nem a szingliség, nem az egyedül 
való élet, ezek csak lehetőséget adnak a magányhoz. Ha tudo-
másul vesszük, hogy nem mi teremtettük önmagunkat – hiszen 
az ember nem önmagától bírja létezését –, hogy valahonnan jö-
vünk, és valahova megyünk, hogy egy jelentős része az életünk-
nek ismeretlen marad számunkra földi létünk utolsó pillanatáig, 
akkor vágyunk arra, hogy találjunk egy elfogadható sorvezetőt. 
Egy spirituális vagy másfajta támaszt, ami biztonságot ad. Ha 
ilyet nem találunk, akkor leszünk igazán magányosak, olyanok, 
mint a kisujjam. A hit intézménye óriási segítség ebben, minden 
gyarlóságával együtt.

Mit ért a hit gyarlósága alatt?
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Minden intézmény, amit az ember hoz létre, az tele van gyar-
lósággal.

Egyik előadásában arról beszélt, hogy harmincéves kor-
tól kilencvenéves korig az agy tömege 30 dekagrammal lesz 
kevesebb. Ha ez így van, akkor minden nyolcvan-kilencven 
éves emberre a teljes szellemi leépülés és elbutulás vár. Nem 
nagy perspektíva. ismerek sok olyan idős, sőt aggkorú „fiatal-
embert”– gondolom, ön is –, akiknek szellemi frissessége, ak-
tivitása, alkotókedve ma is töretlen, noha testük már nem en-
gedelmeskedik nekik úgy, mint régebben.

Az, hogy 30 dekagrammal megkevesbül az agy – azaz a teljes 
tömegének az ötöde elpusztul –, normál idősödés mentén nem 
azt jelenti, hogy tartalmát veszti és nem fejlődik. Azt sem jelenti, 
hogy az ember elveszti az értelmét. Sok kiváló ember nyolcvan-
kilencven-száz éves korára is olyan szellemi-intellektuális szin-
ten marad, ami más – sokszor több –, mint a fiatalkori tudása és 
intelligenciája. Jobban látja az összefüggéseket, meglát és átlát 
dolgokat. Bölcsebb lesz.

Tudható, hogy mi történik ilyenkor az agyban?
Egy genetikailag jól kódolt vagy biológiailag jól feltöltött agy, 

mikor elveszíti temérdek sejtjét, ugyanakkor beindul – beindul-
hat – egy csodálatos mechanizmus. A megmaradt sejtek test-
felületén rügyecskék vannak, amit dendritbimbónak hívunk. Ha 
ezeket a bimbókat megfelelő szellemi gyakorlással, edzéssel iz-
gatjuk, motiváljuk, érdekeltté tesszük, akkor a rügyekből kinyúl-
nak kis antennaszerű nyúlványok, amik elérik a kiesett sejtek mi-
att kicsit távolabb lévő sejteket is. Ilyen módon keresztül-kasul 
tudnak kommunikálni az agysejtek. A kevesebb agysejt szinte 
jobban eléri egymást, mint régebben.

Mit ért szellemi gyakorlás alatt?
Leginkább egy állandó kíváncsiságot – de ez alatt ne kíváncsis-

kodást értsen –, folyamatos érdeklődést önmagunk és a világ 
dolgai iránt, ingert és késztetést szellemi alkotások létrehozására.

Hogy szemléli a világot, az embereket, a jókat és a rossza-
kat, mit kezd az információözönnel, és hogy tekint a halálra?

Úgy nézem az embereket és a világot magam körül, mintha a 
halakat nézném az akváriumban.

Mire gondol?
Úgy nézek mindezekre, hogy ne úgy hasson rám, hogy tönk-

retegyen.
Mostanság a Földön az ember életkapacitását hány évben 

határozzák meg?
Jelenleg százharmincöt-száznegyven évben. Amennyiben 

nem érnék a szervezetet kórképző ártalmak, ha az egyénre sza-

bott optimális életmód kialakításával és a velünk hozott adott-
ságokkal jól sáfárkodnánk, ennyit élhetnénk. Szicíliában él a 
legtöbb száz év feletti ember. Párizsban meglátogattam egy 
száztizenöt éves hölgyet, süket volt ugyan, de tudtunk egymás-
sal kommunikálni. Egyszerű, világos, bölcs gondolatai voltak, no-
ha azt mondták, az utolsó napokat éli. Ehhez képest élt még 
nyolc évet, százhuszonhárom éves korában halt meg.

Száznegyven éves emberrel találkozott már, vagy hallott 
már ilyenről?

Keressük. És reménykedünk. És ne feledje, hogy az ember testi, 
szellemi, társadalmi lény, a végtelenből a végtelenbe vándorol, 
s „egy múló pillanatig” vendégeskedik itt a Földön, egyre hosz-
szabbodó öregséggel és az örök ifjúság vágyával, ami talán va-
lósággá is válik valamikor. Valamikor, az ember által tőrbe csalt 
időben. 

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

Csapó-Park
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PrOtOKOllJA
Szöveg: GöRöG iBOLyA
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P R O T O K O L L

BEMuTATKOzáSKOR KöTELEző 
A KézFOGáS, TALáLKOzáSKOR 
ViSzONT NEM MiNdENüTT éS 
NEM MiNdiG. MAGyARORSzáGON 
A FéRFiAK TALáLKOzáSKOR, iLL. 
TáVOzáSKOR EGyMáSSAL KEzET 
FOGNAK, A NőK NEM. TEHáT EGy 
éRTEKEzLET VéGéN, FéRFiKéNT, 
KézFOGáSSAL BúCSúzuNK 
FéRFi KOLLéGáiNKTóL, A Női 
KOLLéGáHOz éRVE VáRJuK MEG, ő 
NyúJT-E, HA NEM, AKKOR SzóBAN 
BúCSúzuNK EL. A KOMMuNiKá-
CióBAN, dE A TALáLKOzáSKOR, 
ELKöSzöNéSKOR FELTéTLENüL, 
KöTELEző A SzEMKONTAKTuS. HA 
PéLdáuL FOGAdáSON EGySzERRE 
TöBB EMBERHEz LéPüNK OdA, 
MiNdEGyiKRE KüLöN-KüLöN 
RáNézüNK, MiKözBEN MONdJuK 
A NEVüNKET. TuLAJdONKéPP 
„SzEMMEL FOGuNK KEzET”.
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  Ha a rendezvényen jelen levők mind 
meghívóval érkeztek, senki nem „ide-
gen”. Tehát egy nő is megszólíthat egy 
férfit: „Milyen szép elrendezésű ez a sza-
lon!” – „igen, feltehetően kiváló bel-
ső építészt kértek meg. Ha megenge-
di, Szabó Géza vagyok.” „örülök, Kovács 
éva” – és a nő kezet nyújt. A kézcsók, 
bár eredendően az alá- és fölérendelt-
ség hangsúlyozására alakult ki, a nővel 
szembeni tisztelet jeleként megmaradt, 
jellemzően csak Európában. Természe-
tesen üzleti életben nem kötelező, sőt 
abbéli jelentése miatt, hogy férfi tisz-
tel meg nőt, az üzleti életben betöl-
tött egyenlő szerepek miatt zavaró is le-
het. Ha üzletfelünk feleségének – és ott 
megtehetjük -  kezet akarunk csókolni, a 
következő módon tegyük. A nő mindig 
kézfogásra nyújtja a kezét függőleges 
kéztartással. A férfi ezt elfogadván for-
dít a kézfejen egy negyedet, megemeli a 
nő derék- és mellmagassága közé (tehát 
nem húzza fel magasan a szájához!), rá-
hajol a kézfejre és nem érinti meg ajkai-
val. A nő eközben nem rángatja el a ke-
zét, nem emeli, szemével követi csak a 
mozdulatsort. 

3. A telefonálás 
Sem Adolf Freiherr von Knigge 1788-

ban, sem dale Carnegie 1936-ban, annak 
ellenére, hogy lerakták a polgári illem-
tan alapjait, könyveikben nem foglalkoz-
hattak a telefonálással, hiszen nem volt, 
illetve  kevés helyen volt ahhoz, hogy 
számottevő szabályokat dolgozhattak 
volna ki rá. Ma viszont elengedhetetlen 
része életünknek. Nézzük az íratlan, ám 
mindenki által elvárt szabályokat.

3.1. Vezetékes telefon
A telefon csöng, az ötödikre legkésőbb 

fel kell venni. Akinek az a munkája, vagy 
része a munkájának, hogy átkapcsol má-
sokhoz hívást, köteles arra figyelni, hogy 

amennyiben ott nem veszik fel a tele-
font az ötödik csöngetésig, visszave-
gye a hívót. Aki felveszi a kagylót, mini-
mum azonosítja magát – még otthon is, 
hacsak nem titkos a telefonja. A „halló!” 
nem elég.  A legszabályosabb bejelent-
kezés, ha köszön és bemondja a cége, a 
részlege vagy a saját nevét. Aki telefo-
nál, az mindig köszön és bemutatkozik. 
Még házon belüli hívásoknál sem ha-
gyatkozzunk a másik hangmemóriájára, 
ott is mondjuk be a nevünket. Ha a hívó 
fél nem mondta, kérdezzünk rá a nevére, 
név nélküli telefonhívást ne fogadjunk. 
Ha a nevet nem értjük, azonnal kérdez-
zünk vissza. Szókratész óta tudjuk, hogy 
a nevünk a legnagyobb érték, annak té-
vesztését azonnal sértésként nyugtáz-
zuk. Ha a telefonvonal megszakad, min-
dig az hív újra, aki kezdeményezte a 
hívást. A titkárnőkön keresztül érkező hí-
vások esetén ki várakozzon? A hívó fél, 
kivéve, ha jelentős – kettővel vagy na-
gyobb – a rangkülönbség. Akinek visz-
szahívást ígérünk, azt vissza is kell hívni. 
Ha ezt megteszik, az elfásult és „úgy sem 
hívnak vissza” rezignáltsággal megalá-
zottnak érző emberek szeme felcsillan, 
„lám, ez a cég, ez igen!” Ha nem volt idő, 
lehetőség a visszahívásra, akkor a mun-
kaidő végén a titkárnő szóljon oda, hogy 
sajnos nem tudták visszahívni, másnap 
alkalmas-e. A cég megítélésében ezzel 
rendkívül pozitív hatást gyakoroltak. Ha 
mi nem vagyunk biztosak abban, hogy 
visszahívnak, akkor a felajánlásra – „visz-
szahívjuk!” – azt válaszolják, hogy „kö-
szönöm, de majd én jelentkezem újra, 
mikor hívhatom?” ugyanis ha megadják 
a számukat, beleegyeznek a visszahívás-
ba, akkor nem telefonálhatnak oda, nem 
sürgethetik, hiszen megalkudtak! Cél-
szerű a telefonbeszélgetéseket legalább 
nagyjából lejegyzetelni, a hívó fél nevét 
megjegyezni, válaszukban ismételni (ki 
nem szereti, ha a nevén szólítják??). Na-
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gyon rossz képet fest a cégről, ha a hívó 
fél ilyesmiket hall, szoktassuk le munka-
társainkat is ezekről: „kis türelmet, lenye-
lem a falatot”, „egy perc, jaaaj, hát kere-
sek egy tollat, ez meg folyik..” „bocsika, 
mindjárt keresek egy papírt..”  - a felké-
születlenség, az oda nem figyelés, a ma-
gángondok kiteregetése nem megen-
gedett. Még na valóban nincs ott éppen 
papír vagy toll, kérjünk egy perc türel-
met, fogjuk be a kagylót, rendezzük so-
rainkat és utána „köszönöm a türelmét!” 
– szavakkal folytassuk a kommunikáci-
ót. Aki üzenetet vesz át valaki részére, 
mondja meg a nevét, ezzel biztosít ben-
nünket, hogy tényleg átadja az illetőnek. 
Ha tárgyalunk valakivel és közben csöng 
a telefon, ne ugorjunk fel azonnal, van 
időnk az ötödik csöngésig – a fizikailag is 
jelen levő a fontosabb. Vele fejezzük be 
a mondatot, majd elnézést kérve a tele-
fonhoz lépünk. ilyenkor a másik félnek 
ki kell mennie a szobából, nem lehet ta-
núja olyan kommunikációnak, melyben 
neki semmi szerepe nincs. A telefoná-
ló engedheti meg, hogy benn maradjon. 

G
ö
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Sopron, Ógabona tér 44–46.
telefon: 99.505.906 | fax: 99.505.907
e.mail: info@determin.hu

» gépjárművek » gépek » berendezések
�nanszírozása tartósbérleti és hitel konstrukciókkal
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Ebben az esetben viszont az illetőnek ti-
los beleszólni a beszélgetésbe, meg-
jegyzéseket tenni arra. A legjobb, ha 
még szemével is kerüli a telefonálót – a 
szemkontaktus hiánya a kommunikáció 
hiánya, mintha ott sem lenne. Még ha a 

telefont letéve az illető például sírva fa-
kad, idegenként bent ülve akkor sem 
kérdezhetjük meg, mi a baj – csak ha ő 
elmondja. 

idegen nyelvű telefonnál nemcsak a 
jegyzetelés, hanem az összegzés is cél-

szerű, a partner nem azt fogja gondol-
ni, hogy értetlenek vagyunk, hanem 
nyugtázza intelligenciánkat, hiszen nem 
anyanyelvünkön kontaktáltunk és a té-
vedést akarjuk mindenképp kizárni. 

(folytatjjuk) 

mayer

Finomlemez-megmunkálás 
TRUMPF technológiával

• Lézervágás /TRUMPF L3030
• NC-hajlítás / TRUMABEND V130
• Hegesztés

Kertészeti gépek
• Gyártás

Mayer Bt.,  Kossuth u. 106
9341 Kisfalud Magyarország

Tel.: +36 96 599 011
Fax: +36 96 599 016
E-Mail:  info@mayer-gbt.hu
Homepage:  www.mayer.de 

Feinblechbearbeitung 
mit TRUMPF Technologie.

• Laserschneiden / TRUMPF L3030
• Abkanten / TRUMABEND V130
• Schweißen

Gartenbaumaschinen
• Produktion

Mayer KG.,  Kossuth Str. 106
9341 Kisfalud, Ungarn

Tel.: +36 96 599 011
Fax: +36 96 599 016
E-Mail:  info@mayer-gbt.hu
Homepage:  www.mayer.de 

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

átadás időpontja: 2009. tavaszsopronban, Aranyhegy – lakókertben épülő,
panorámás, zöld övezeti lakások
30 m2 – 84 m2-ig leköthetők, eladók.
Az épület alatt teremgarázs található.
1. 30 m2-es garzonlakás + 3,91 m2 terasz 8.900.000 Ft
2. 38 m2-es 1 + fél szobás lakás + 11,08 m2 terasz 11.800.000 Ft
3. 59 m2-es 2 + 1 fél szobás lakás + 5,67 m2 terasz 17.300.000 Ft
4. 84,28 m2-es 2 + 2 fél szobás lakás + 4,29 m2 terasz 22.500.000 Ft



9

E G é S z S é G

Annyit megtudtunk, hogy a patika a kör-
nyező lakóteleppel együtt épült és a het-
venes évek közepén adták át, mint a Híd 
utcai patika jogutódját, majd 1998 végén 
privatizálták. Ez utóbbinak egyik hozadé-
ka volt, hogy többé nem kellettek nagy 
raktárhelységek a gyógyszereknek, mert 
mint korábban egy hónapban egyszer 
adtak le nagy rendelést addig az „új világ” 
elhozta a versenyt és a gyógyszer nagyke-
reskedők akár napi háromszor is szállítot-
tak, akárcsak most. (A patika működtető-
je az Adyvárosi Gyógyszerészeti Bt. három 
gyógyszerész beltaggal és egy kültaggal, 
ami nem más mint a Pharmanova Zrt.

A tavalyi évben nagy átalakítások történ-
tek a gyógyszertárban. A korábban 400 
négyzetméteres patika hátuljáról lecsíptek 
100 négyzetmétert és az önkormányzat 
ott alakította ki a védőnői szolgálatot, illet-
ve felújította és átalakította a patika raktá-
rát és szociális helyiségeit.

Azt is érdemes megemlítenünk, hogy 
akkreditált patikáról van szó, így az ország 
több pontjáról érkeznek ide egyetemis-
ta hallgatók, hogy gyakorlati idejüket itt 
töltsék. Több patika bemutatása után ál-
talános véleményem az, hogy a gyógy-
szerészet továbbra is őrzi szakmaiságát 
és a kereskedelmi jelleg még nem ural-
kodott el rajta, annak ellenére sem, hogy 
megfigyelhető egy ezirányú tendencia. 
Vargáné azt mondja vitathatatlan, hogy 
kereskedelmi tevékenység is folyik a pati-
kában, elvégre speciális árut /gyógysze-
rek/ gyógy kozmetikumok gyógyteák stb. 
szereznek be, eladnak, árrés is van, ám azt 
sohasem szabad elfelejteni, hogy elsőd-
legesen ez egy egészségügyi intézmény. 
A gyógyszertárba nem vásárlók, hanem 
beteg emberek mennek, akiknek hatha-
tós segítségre van szükségük. Itt említe-
nénk meg azt – a jogszabály által is előírt 
– betegtájékoztató rendszert, mely a pati-
kában fogadja a betegeket. Az Adyvárosi 
Gyógyszertár mondhatni a legdrágább, 

ám egyben a leghatékonyabb módszert 
választotta a betegek megfelelő tájékoz-
tatására. Egy érintőképernyős monitor se-
gítségével tájékozódhatunk a patikában 
vásárolható gyógyszerek egyéb termékek 
áráról, hatásairól, és egyéb információk-
ról. Mindezzel persze nem mérhető össze 
a személyes segítség, a szakmai tájékozta-
tás. A patika rendszeres látogatói, vásárlói 
tudják, hogy az Adyvárosi Gyógyszertár-
ban mindig türelemmel és odafigyeléssel 
várják a betegeket és ezt a mentalitást az 
akkreditált patikában az utókornak, vagyis 
az újoncoknak is átmentik.

(Nem mellékesen megemlítenénk, hogy 
Vargáné dr. Pozsgai Ilona a közelmúltban 
vehette szakmai munkája elismeréseként 
a Pro Sanitate díjat, mely köztudottan a 
szakma egyik legnagyobb elismerése és 
csak kevesek tudhatják magukénak.) 

adyvárosi gyógyszertár
9023 Győr, Tihanyi Á. u. 51.
Tel.: 96/424-066  

AdYvÁrOsI GyóGyszertár
ez hIvatás, nem kereskedelemMiNdiG éLMéNyT JELENT OLyAN 

EMBEREKRőL íRNi, AKiK TELJES 
OdAAdáSSAL SzERETiK éS GyAKO-
ROLJáK iS HiVATáSuKAT. VARGáNé 

dR. POzSGAi iLONA GyóGySzE-
RéSz ASSzONy, Az AdyVáROSi 

GyóGySzERTáR VEzETőJE iLyEN 
SzEMéLyiSéG, AKáRCSAK Az OTT 

dOLGOzó KOLLEKTíVA TAGJAi. 
PATiKASOROzATuNK KöVETKEző 

áLLOMáSA Az AdyVáROSi 
GyóGySzERTáR, MELy A KözEL-

MúLTBAN úJuLT MEG. 
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A probléma forrását kereshetjük példa-
ként a táplálkozási szokásainkban. Míg 
nagyapám az aktív időszakában bolti húst 
nem sűrűn látott, addig a szép új világ el-
hozta a tartósított ételeket tele kellemes 
adalékanyagokkal, melyeknek legalább 
50 százaléka hozzájárul az allergia kialaku-
lásához. (Tessék befáradni a győri Reflex 
Környezetvédő Egyesülethez és kérni egy 
E-számos könyvecskét; meglepő tényeket 
olvashatunk benne az adalékanyagokkal 
kapcsolatban) Nem kellett hát sokat talál-
gatni, hogy megtudjuk hogyan lett aller-
giás a nagyapám hetvenegynéhány éves 
korára.

Így vagyunk általában a népegészség-
üggyel is, míg korábban volt idő és ener-
gia foglalkozni magunkkal, környezetünk-
kel és egészségünkkel, addig mára az 
instant életnek köszönhetően rohamosan 
romlott a nép általános egészségi állapo-
ta s vele párhuzamosan a körülmények is. 
Kérdezhetnék miért pont az egészségügy 
problémájával foglalkozunk, mikor számos 
más területen is óriási gondokkal küzde-
nek. A válasz már-már triviális: csak egész-
ség legyen a többi nem számít. Hát ezért. 
Most pedig következzék egy idézet: „A 
rendszerváltozás befejezése, európai in-
tegrációnk sikeres véghezvitele csak akkor 

lesz eredményes, ha legfőbb erősforrá-
sunk, állampolgáraink alkotó ereje nem tö-
rik meg minduntalan és létszámában sem 
fogyatkozik tovább. Ehhez kell a minden-
kori kormányok ez ügyben tapasztalandó 
elszántsága, nem lankadó programalkotá-
sa és természetesen az egész társadalom 
meggyőződésből fakadó aktív részvéte-
le. A tíz-húsz év múlva jelentkező ered-
mények elérése érdekében haladéktala-
nul lépnünk kell mind egyéni életünkben, 
mind társadalmi méretekben. Öntudatos, 
magukért és utódaikért felelős és azért 
cselekvő polgárok lehetnek csak a zálogai 
a jövő sikeres Magyarországának!”

A MEGSzOKOTTóL ELTéRőEN ENGEdJENEK MEG EGy KiS SzEMé-
LyESKEdéST EzEN íRáS BEVEzETéSEKéNT. dRáGA NAGyAPáM 
– iSTEN NyuGOSzTALJA – 30 éVET dOLGOzOTT ERdéSzKéNT, 

MAJd NyuGdíJAS éVEiBEN EGyiK PiLLANATRóL A MáSiKRA 
KiTöRT RAJTA Az ALLERGiA, S EzT NEM iGAzáN TudTA MiRE 

VéLNi, ELVéGRE NöVéNyEK éS GAzOK EzREi KözöTT TöLTöTTE A 
FéL éLETéT. iGAz, Az ALLERGiA NEM KiFEJEzETTEN KORFüGGő, 

áM A KüLSő TéNyEzőK „SOKAT SEGíTENEK” A KiALAKuLáSáBAN. 
NEM ARRóL VAN Szó, HOGy TöBB LETT A PARLAGFű, ELVéGRE Az 

RéGEN iS VOLT uGyANOLyAN SzéP SzáMMAL.

Szöveg: VASS GERGELy

NéP, eGészséG, ÜGY
élen járunk
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Az idézet az Egészséges Nemzetért Nép-
egészségügyi Program 2001-2010 beve-
zetőjéből származik és ezt követően az ez 
időre tervezett öt célt is megfogalmazza, 
melyek sorrendben a következők (a mi ap-
ró megjegyzéseinkkel bővítve) :

1. A lakosság meghatározó többsége 
vallja, hogy az egyik legfőbb emberi ér-
ték az egészség. Ezzel egyidejűleg el kell 
érni, hogy a döntéshozók mind a jogalko-
tásban, mind a költségvetésben kitünte-
tő jelentőséget tulajdonítsanak a lakosság 
egészsége javításának.

a kitüntető jelentőség megvolt, csak 
a helyzet romlott tovább.

2. A rokkantságmentes életéveket férfi-
aknál legalább 64, nőknél legalább 72 esz-
tendőre kell kiterjeszteni. 

valóban célszerű lenne, de a hely-
zet az, hogy a férfiaknál mára a várha-
tó élettartam sem éri el a 64 éves kort. 
e tekintetben élen járunk európában, 
mondhatni mi vagyunk a tökéletes ál-
lampolgár: végigdolgozzuk/adózzuk 
az életünket, majd zárásként csend-
ben elhalálozunk, nem terhelve ezzel 
a nyugdíjkasszát.

3. A születéskor várható átlagos élettar-
tamot férfiaknál legalább 70, nőknél leg-
alább 78 esztendőre kell meghosszabbí-
tani. 

kevesebb társadalmi/munkahelyi/
otthoni stressz és máris javul a helyzet.

4. A társadalmi egyenlőtlenségeket, il-
letve a születéskor várható élettartam-
ban mutatkozó különbségeket csökken-
teni kell.

amennyiben ez tudással, tanulással 
elérhetővé válna, akkor valóban meg-
valósítható, ám a jelenlegi helyzetben 
kilátástalan célkitűzésnek tűnik.

5. A felnövekvő generáció számára biz-
tosítani kell az egészséges fejlődés feltét-
eleit a fogantatástól a felnőttkorig.

már a hitelekre is hiteleket veszünk 
fel, az egészséges fejlődés feltétele-
inek biztosításához önmagában az 
nem elegendő, hogy ételt teszünk az 
asztalra. sport? kultúra? szórakozás? 
ezekhez pénz, vagy legalább támoga-
tás kell.

Nos, most hogy kipanaszkodtuk ma-
gunkat beszéljünk a saját felelősségünk-
ről (nem az öngondoskodásról!!!) arról, 
hogy mit tehetünk mi azért, hogy hely-
zetünk javuljon, és itt lép be a képbe egy 
aktualitás is, nevezetesen a Cél az Élet 
Program, mely jelenleg két megyében in-
dult el az OEP kezdeményezésére, ezek 
közül az egyik Győr-Moson-Sopron me-
gye a másik Csongrád. A program a szív 
és érrendszeri megbetegedések egyik 
legfőbb kiváltó okát, a magas koleszte-
rinszintet helyezi a figyelem középpont-
jába és arra világít rá, hogy a betegség 
megelőzhető és gyógyítható is, ha helyén 
kezeljük a problémát és a terápiát nem 
hagyjuk abba az első jobb eredmény 
után. Ezzel az érintett nem csak saját erő-
feszítéseit, orvosa munkáját és az OEP ki-
adásait dobja a sutba, de egyben lemond 
a terápia valódi értelmét jelentő életkilá-
tás javulásról is.

A program során a magas koleszte-
rin-szinttel kezelt betegek a program-
hoz kötődő ingyenes információs vona-
lon (80/203-523) és egy honlapon (www.
celazelet.hu) juthatnak hasznos tanácsok-
hoz a magas koleszterinszint veszélyei-
ről, megelőzéséről, szövődményeiről és 
kezeléséről. Szintén e két megyére kon-
centrálva hívják életre a Virtuális Klubot, 
ahol a regisztrált felhasználók számára 
számos egyéb szolgáltatás is elérhetővé 
válik. Ezek közül érdemes kiemelni a fi-
gyelmeztető SMS-eket, a különféle kalku-
látorokat, illetve a célzatosan összeállított 
hírleveleket.

Tapasztalat, hogy az érintettek az el-
ső kedvező eredmény (koleszterinszint 
csökkenés) láttán abbahagyja a terápi-
át. A megfelelő hatás elérésére hosszú tá-
vú munkára van szükség mind az érintett, 
mind a kezelőorvosa részéről. E feladat 
megkönnyítésére indult az Érjen Cél-
ba – Cél az Élet Program, melynek során 
olyan eszközökkel segítik a háziorvosok 
munkáját, melyek hatékonyan támogat-
ják a kezelés folytatását és az orvos-beteg 
együttműködés erősítését. Ez persze csak 
egy apró kis segítség, ami önmagában 
mit sem ér, ha mi magunk nem gondol-
kodunk felelősen egészségünkről. Termé-
szetes, hogy pénz nélkül nincs egészség, 
ám saját magunk is hozzájárulhatunk a 
gyógyuláshoz, de leginkább a megelő-
zéshez. 

Szombatonként

50%
kedvezményt adunk

ételeinkből!
Hozza el családját ebédelni vagy

vacsorázni a Club Carat étterembe!

www.clubcarat.hu

9022 Győr, Bajcsy Zs. u. 53–55.
Az Árkádtól 3 percre, saját zárt parkolóval.

Tel.: 96/550-980  Fax: 96/550-970
Mobil: 30/961-0809

E-mail: info@clubcarat.hu
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szolgáltatásaink: • díjmentes helyszíni 

felmérés • árajánlat készítés • szakta-

nácsadás • kiszállítás • ablakcserénél 

szakszerű helyreállítás

Most akár14%-kal 

kedvezőbben rendelheti 

meg nyílászáróit.

Sopron, Balfi u. 55.
Telefon: 99/510-134
Mobil: 06-30/2040-182
E-mail: szafasopron
@gmail.com
Web: www.szafa.hu

Magas minőségű,
magyar gyártású

fa nyílászárók
forgalmazása országos
kereskedelmi és szerviz 
háttérrel, egyedi mére-
tekben, rövid szállítási 
határidővel.

OPTIK
c e n t e r

A minőségi lencsék 
forgalmazója.

több, mint 400 db
  szemüvegkeret

 499Ft-os
  egységáron!

minden egyéb
szemüvegkeret
40% kedvez-
ménnyel

Győr, vasvári pál út 1. (a plaza laktanya felőli bejáratával szemben.)
nyitva tartás: kedd–szombat 10–18h, ebédidő 13–13.30h

GyerekszemÜveG-keret akciÓ! 18 éves koriG!

Győr Révfaluban a Hédervári úton közvet-
len a Duna parton zárt lakóparkban, nagy 
tetőterasszal 110 m2-től házak eladók, és 
10%-al leköthetők.

BELSŐ KIALAKITÁS AZ ÖN
ELKÉPZELÉSEI SZERINT!DUNA-PARTI LAKÓPARK GYŐR KFT.  ■  9022 GYŐR, CZUCZOR GERGELY U. 13. 4. EM.

TEL.: 06-70/547-29-07 , 06-70/367-0872  ■  WWW.DUNAPARTI-LAKOPARK.HU

■  átadás 2008 harmadik negyedévtől
■  kulcsrakész állapotban bruttó 310.000 Ft/m2

■  az MKB Bank a vételár 80%-át fi nanszirozza

A terVből 3 épÜlet már készen áll
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több leVél, több érdeklődő
A dm-kampány nagyjából olyan, mint 

a horgászás. Vannak halak, akik a gilisztá-
ra harapnak, mások a kukoricára, megint 
mások a kisebb halakra. Nincs ez más-
ként a marketingben sem. 

Úgyhogy, ha eltökélt szándékod, hogy 
a lehető legtöbb halat fogd ki a célpia-
cod tavából, akkor ajánlatodat egymás-
után többféle megvilágításban is el kell 
küldened. Hiszen valaki egy autóban a 
sebességet szereti, más a biztonságot, 
megint más a nagy csomagteret. Te-
hát az e-dm kampányod nézzen ki vala-
hogy így…

első levél: Feladata a figyelemfelkel-
tés, hogy bevezessen egy elképesztő 
ajánlatot, amit majd felcsigázva vár. Itt 
nem kell az ajánlatról írnod, egyszerűen 
egy frappáns mondattal, kreatív ötlettel 
érd el, hogy célcsoportod felfigyeljen az 
üzenetedre és érezze, hogy valami fon-
tos dolog vár rá a közeljövőben.

Második levél: Az ajánlat. Itt aztán el-
engedheted magad. Mindent írj le a le-
vélben, amit az értékesítőd szemtől 
szemben elmondana a vevőjelöltnek. 
Nem kell pánikba esni akkor sem, ha a 
levél hosszú lesz, hiszen olyan dolgok-
ról fog olvasni, ami róla szól, ami érdek-
li. Fontos, hogy a reklámszövegben hasz-
náld azokat a megoldásokat, amelyek 
továbbolvasásra, végül pedig cselekvés-
re (vásárlásra) buzdítják az olvasót.

harmadik levél: Az ajánlat kicsit más-
képp. Egy másik megközelítésből tálald 
az ajánlatodat. Tudod, vannak, akiket egy 
TV-szerelő a gyorsaságával, másokat a 
precízségével, megint másokat a garan-
ciájával tud meggyőzni.

HoGy nézzen ki eGy e-dm?
1. Ha az a célod, hogy a leveled érté-

kesítsen, és mi más lenne, akkor használj 
rövid sorokat, 4-5 sor után kezdj új be-
kezdést. Így átláthatóbb, könnyebben ol-
vasható lesz a szöveg. Tehát csináld vala-
hogy úgy a tördelést, ahogyan ebben a 
cikkben is látod. 2-3 bekezdés után a szö-
veget érdemes vastaggal szedett alcímek-
kel megtörni. Ezzel továbbolvasásra ösz-
tönözheted.

2. Van azonban még egy megoldás a 
hosszabb értékesítő levelek hatékonysá-
gának növelésére. A kiküldött e-dm-ed-
del nem az értékesítést célzod meg, ha-
nem egy rövid, alig pár soros üzenettel 
ráveszed a célcsoportodat arra, hogy to-
vább kattintson egy kampányoldalra. Ezt 
a kampányoldalt töltsd fel a weblapod-
ra, és írj le benne mindent, amit egy ér-
tékesítő is elmondana az ajánlatról. Hasz-
nálhatsz képeket, grafikonokat, egyszóval 
bármit, ami a meggyőzéshez kell. A kikül-
dött e-mailben pedig egy rövid, de annál 
figyelemfelkeltőbb üzenetet írhatsz. En-
nek az üzenetnek, ahogy már mondtam, 
az lesz a célja, hogy a kampányoldalad 
linkjére kattintsanak. 

Az e-dm leGfontosAbb eleme A 
tárGy és A felAdó

Ez ugyanis a leveled borítékja. Ha meg-
győzi, amit a tárgyban olvas, akkor meg-
nyitja a leveled. Ez pedig már fél siker. De 
legalább ugyanekkora a jelentősége an-
nak, hogy minek vagy inkább kinek a neve 
szerepel a feladó helyén. Soha ne a cég-
nevet írd be, hanem a sajátodat. Személy-
től érkező levelet jóval nagyobb százalék-
ban nyitnak meg, mint egy olyat, aminek 
feladójában egy cégnév szerepel. 

w w w. k reat ivpar tner. hu

OKé, MOST KéPzELd AzT, 

HOGy A SzáMíTóGéPEd 

ELőTT üLSz, KáVéT VAGy 

üdíTőT SzüRCSöLGETVE. 

AzTáN MEGNyiTOd A 

ViRTuáLiS LEVELESLá-

dádAT, éS AzT LáTOd, 

HOGy ELözöNLENEK A 

LEVELEK. 

Ha a célcsoportod Használja
az internetet, akkor ez a cikk
számodra kötelező olvasmány
Bemutatom ugyanIs a nulla forIntos 
reklámeszközt, amI ráadásul töBB vevőt fog 
hoznI, mInt a legütőseBB szórólapod

kr
ea

tív
pa

rt
ne

r

M A R K E T i N G

Szöveg: HORVáTH zSuzSA kreatív vezető

Na, ekkor ne ijedj meg, mert nem törték 
fel a levelező rendszeredet, egész egysze-
rűen csak véget ért a legutóbbi dm-kam-
pányod, és beérkeztek az első megren-
delések. ígérem, ha a következő sorokat 
átülteted a gyakorlatba, akkor az előző él-
mény átéléséhez nem kell a képzelőerőd-
re hagyatkoznod. 

Az e-mAiles dm kőbeVésett, leG-
fontosAbb AlApszAbályA

Ahhoz, hogy az interneten keresztül sze-
rezz érdeklődőket, elengedhetetlen egy 
címlista. Egy olyan címlista, amin a célcso-
portod elérhetősége van. Korábban már 
írtam a címlisták fontosságáról, hát, most 
eljött annak is az ideje, hogy használd.

Ha megvan a címlistád (Te magad gyűj-
tötted az üzletedben; a honlapodon, hir-
detésen egy ingyenes tanulmányért vagy 
bármilyen bónuszért cserébe elérhető-
séget kértél; keresztmarketing partnertől 
kérted), akkor már csak fel kell építeni egy 
hatékony e-dm-kampányt.
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teakeverékkel
trópusi

a rák ellen

Dr. DáviD taMáS 
TáPLáLKOzáS- éS 

éLETMódVáLTáSRA 
VAN SzüKSéG

MA 
M A-

GyAR-
O R S z á -

GON éVENTE 
75 EzER úJ Rá-

KOS BETEGET RE-
GiSzTRáLNAK. EuRó-

PáBAN éVENTE HáROM 
SzázALéKKAL NöVEKSziK A 

dAGANATOS BETEGEK SzáMA. HA 
Ez A TRENd MARAd, AKKOR A KON-

TiNENSEN Tíz-TizENöT éVEN BELüL öT-
VEN-HATVAN SzázALéKKAL MEGSzAPO-

ROdHAT A RáKBETEGEK SzáMA – VALLJA 
dR. dáVid TAMáS, A ViLáGHíRű MAGyAR 
SzáRMAzáSú PROFESSzOR, A BéCSi SEJT-
KuTATó LABORATóRiuM TudOMáNyOS 
FőiGAzGATóJA, AKi áLdOzATOS KuTATó-
MuNKáJáéRT MEGKAPTA Az OSzTRáK 
BECSüLETRENdET éS A NEMzETKözi 
BéKEdíJAT. AMERiKáBAN KöNyV JE-

LENT MEG RóLA, AMELyBEN HíRES-
Sé VáLT TRóPuSi TEAKEVERéKE 

KLiNiKAi EREdMéNyEiT 
diCSéRiK.

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

Sopron, Várkerület 48.
Telefon: (99) 505 208
www.drn.hu

szépségszalon
  kozmetika

újdonság long time liner
permanent make up
akár orvosi
érzéstelenítéssel is
 fodrászat
 pedikür, manikür, műköröm újdonság

 alakformálás
 ellulit csökkentés
 látványos eredmény!

fogászat-implantológia
 ultrahangos fogfehérítés

esztétikai bőrgyógyászat
 IPL arcfi atalítás
 lézeres végleges szőrtelenítés
 Botox injekció
 ráncfeltöltés
 Regen kezelés újdonság
 Mesotherápia
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A gyógyító teakeverék eredete a brazíliai yanomámi törzs 
főnökétől, Katunkától származik, aki csípőficamos unokája si-
keres műtétéért dávid Tamásnak átadta az őserdők patiká-
jának titkait. Ez az indián törzs adta évszázadokon át az inka 
uralkodók gyógyító sámánjait. A teakeverék méregteleníti a 
szervezetet, jelentősen erősíti az immunrendszert, csökkent-
heti, visszafejlesztheti a daganatot, gátolhatja, megszűntet-
heti az áttéteket. Eddig klinikailag kilenc rákfajtánál bizonyí-
tott a Cod™-tea ráksejt-pusztító, gyógyító hatása.

dr. dávid Tamás szülőhazája népegészségügyét kíván-
ja szolgálni, többek között erről is beszélgettünk a profesz-
szor úrral.

- A betegségmegelőzés sajnos nem érdeke a gyógyszer 
gyártóknak. Rontja az üzletüket. Az ön tapasztalata szerint 
milyen életmód vezet a rákhoz?

- A génkárosító és az immunrendszert gyengítő tényezők, 
mint a dohányzás, az alkohol, a májat leterhelő állati zsírok, 
a vörös húsok túlzott fogyasztása, a szervezet elsavasodá-
sa, stressz, szeretethiány, folyadék- és mozgáshiány, amalgám 
fogtömések tucatja. A legdrasztikusabb eszközökkel kelle-
ne küzdenünk a dohányzás, az alkoholizmus, a kábítószer-fo-
gyasztás ellen. 

- A magyarok étkezése konzervatív, természetellenes, 
egészségtelen. Nagyon kevés zöldséget, gyümölcsöt eszünk. 
A hagyományos, de kártékony étkezési szokásokon hogyan 
lehet módosítani?

- Már az óvodában, általános iskolában az oktatás, a nevelés 
lényeges részévé kellene tenni a táplálkozástant, az egészsé-
ges táplálkozási szokások terjesztését. Amit gyermekkorban 
megszokunk, felnőttként természetes lesz. Földünkön három 
és fél milliárd ember táplálkozik egészségesen. Japán civilizált 
ipari társadalmában a világon a legmagasabb az átlagélet-
kor, Sok zöldséget, gyümölcsöt, antioxidánst, halat fogyasz-
tanak. indiai mondás szerint azt jó enni, ami úszik vagy repül. 
Tehát halat és szárnyast. A legkisebb faluban is lehet egészsé-
gesen élni, táplálkozni. A daganat csak egy tünet – egy dön-
tő jelzés: nagy baj van az életmóddal, az immunrendszerrel. 
Azonnal, radikálisan változtatni kell! Az ember felelős az éle-
téért, az egészségéért.

A rák megelőzhető, gyógyítható radikális életformavál-
tással, helyes táplálkozással, napi fél, háromnegyed óra 
aktív mozgással, napi két és fél, három liter folyadékkal, 
stresszredukcióval, valamint táplálék kiegészítő vitaminokkal.

- A Cod™ trópusi teakeveréket a kemoterápiával kezelt bete-
geknek is ajánlja?

A Max Planck intézet és a Szent istván Egyetem tudósai bi-
zonyították: a tea immunerősítő és méregtelenítő hatása mi-
att 20-25 százalékkal támogatja a kemoterápia daganatölő 
hatását, és 40-50 százalékkal csökkenti a terápia és a sugár-
kezelés káros mellékhatásait. Két bostoni professzor kutatá-
sa szerint a trópusi tea a daganathoz vezető erek, az áttételek 
képződést is megakadályozza. A tea alkalmazása a sebészet, 
kemo- és sugárterápia előtt, alatt és után rendkívül ajánlatos, 
ahogy dr. Probst írja legutóbbi tudományos közleményében, 
- miután a tea rendkívül pozitív hatását holisztikus német kli-
nikáján több ezer súlyos, áttétes rákbetegen tapasztalta. 
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úgy tudjuk mostanában készül egy új 
lemez, mit tudhatunk erről?

A lemez „készülget”, aminek egész 
egyszerűen az az oka, hogy rengeteg el-
foglaltságom van és tele vagyok tervek-
kel. Annyit mondhatok, hogy a készülő 
albumon régi számok lesznek dj-k ál-
tal feldolgozva, illetve egy új dal is felke-
rül a lemezre, melyet Menyhárt János és 
Miklós Tibor ír, ennek a zenei része tulaj-
donképpen már majdnem teljesen elké-
szült. Ez a Mond hogy mit tegyek, hogy 
érezd című dalhoz hasonló hangvéte-
lű szám lesz.

Mikorra várhatjuk az új lemezt?
Ezt egyelőre nehéz megmondani, 

pontosan azért, mert rengeteg munkám 
van, de folyamatosan dolgozunk rajta.

Hogy alakul az idei nyár? Pihenés? 
Munka?

általában Görögországban 
szoktam nyaralni a nővé-

remnél, de az idei egy 
fordított nyaralás lesz 
a sok fellépés miatt. 

Mivel szinte minden hétvége tele van, 
ezért most nincs időm pihenni, úgy-
hogy a nővérem jön hozzám. öt napra 
nem érdemes elmenni nyaralni, szóval 
most itthon lesz a görögországi vakáció, 
a kertben, a medence mellett.

Ezek szerint idén még nem volt pihe-
nés.

Egyáltalán nem, s ha lesz is, az is csak 
szeptember végén, vagy október elején.

A sok munkáról jut eszembe azt olvas-
tam, hogy egy évben nagyjából 120 fel-
lépése van. Hihetetlen szám.

Van az néha 140 is. Több esetben 
spontán módon jönnek a fellépések, 
most egyelőre szeptember közepé-
ig teljesen be vagyunk táblázva és még 
számtalan felkérésre várjuk a visszaiga-
zolást.

Sikerült meghallgatnom az újabb slá-
ger, az Elvarázsoltál angol, illetve orosz 
verzióját. Ezekre piacokra hogyan lehet 
betörni.

Ez a legnehezebb, folyamatosan keres-
sük a kapcsolatokat, de nagyon nehéz 
megtalálni a megfelelő kontaktokat. 
Volt már korábban is dalom, amit orosz 
nyelven énekeltem, ez a Búcsú című 
szám amit a bátyám Szűcs Antal Gábor 
írt; ez még nem jelent meg oroszul. Van 
tehát 2 orosz dal is amivel el lehetne in-
dulni és most talán lesz is rá lehetőség, 
hogy a kijevi rádióban leadják valame-
lyiket. Néha van olyan, amikor már úgy 
érzem, hogy feladom, ám akkor jön egy 
olyan kapcsolat, ami bíztató és azt mon-
dom most talán sikerülhet. Rendkívül 
nehéz kijutni oda, ahová régen szám-
talanszor hívták az embert. Egyébként 
a terveim között szerepel az is, hogy 
nosztalgiázom egyet Oroszországban, 
de mint említettem nehéz erős kapcso-
latokat kiépíteni. Mindemellett ezeket a 

KöziSMERT EMBEREKKEL BESzéL-
GETNi NéHA MEGLEHETőSEN 

KELLEMETLEN iS LEHET, ELVéGRE 
A RENGETEG EGyéB TEENdő 

MELLETT A SAJTó SOKSzOR CSAK 
NyűG, S EzT TöBBEN AKTíVAN 

éREzTETiK iS Az iNTERJú ALATT. 
BáTRAN MONdHATJuK, HOGy 

SzűCS JudiTH éNEKESNő NEM 
EBBE A TáBORBA TARTOziK, SőT! 

SzEMéLyiSéGE AKáR A KüLSEJE 
CSOdáS, TüRELEMMEL éS éRdEK-

LődéSSEL FOGAdTA A KOKTéL 
MAGAziN KéRdéSEiT Az idéN 

AuGuSzTuSBAN 55-iK SzüLETéS-
NAPJáT (!) üNNEPLő SzéPSéG.

dalokat már elő tudtam adni orosz kö-
zönségnek, és minden alkalommal nagy 
sikere volt, aminek nagyon örülök.

A lánya Tímea ha jól tudom médiasza-
kon tanul.

Most fejezte be a zsigmond Király Fő-
iskolát, már csak a diplomamunkáját kell 
elkészítenie. Rengeteg elfoglaltsága van 
és ha sikerül összehozni azt az életmód 
magazint, amit már két éve tervezek kö-
zösen a lányommal, akkor még több 
dolga lesz. Nemrég meghívták a Timit 
az egyik kereskedelmi csatornába ven-
dég műsorvezetőnek és azt kell mon-
danom, hogy kiválóan helyt állt, így ha 
sikerül megcsinálni ezt az életmód ma-
gazint, akkor további sikereket érhet el 
a médiában.

Ez utóbbiról elárulna néhány részletet?
Egyelőre tárgyalásban vagyunk a pro-

ducerrel, úgyhogy többet most nem is 
mondanék. Annyit azért hozzátehetek, 
hogy az ötlet a Táncolsz velem? című 
könyvem megjelenése után született. 
Többször előfordult, hogy a koncertje-
im után a közönség soraiból többen is 
megkerestek és tanácsokat kértek szép-
ségápolással, életmóddal kapcsolatban, 
én pedig örömmel segítettem nekik. 
úgy láttam, hogy ezeknek az emberek-
nek fontos amit mondok, igény van rá, 
és ekkor jött az ötlet, hogy a lányommal 
közösen egy fiataloknak, illetve a saját 
korosztályomnak szóló életmód maga-
zint kéne csinálni.

Mikor és melyik csatornán láthatjuk 
majd?

 Ezekről csak a tárgyalások végeztével 
tudok beszélni, addig maradjon titok.

Sok sikert a tervekhez és jó egészséget 
kívánunk már most az 55. születésnapjá-
hoz és köszönjük a beszélgetést!

én is köszönöm. 

 csempe járólap, parketta

 szaniteráru és segédanyagok forgalmazása

 csempézés, járólapozás, márvány burkolatok

 parkettázás, PVC- és szőnyegpadló fektetés

 medenceburkolás és szigetelés

 térburkolatok készítése

Sopron, Rákosi u. 61. (Póda E. u. – Tómalom u. sarok)
Nyitva tartás: H–P: 9–17h, SZO: 8–12h   Telefon/Fax: 99/326-448
Mobil: 06/20/3311-149, 06/20/9941-712   www.dl-burkolo.hu

parkettaszaküzlet

GARANCIA!

M
EGTEKINTHETŐ

REFERENCIÁK!

Ahol a nemes anyag és a szakértelem mesterművé válik

csempe- ésDL
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A CT és a hozzá külön vásárolt három-
dimenziós képalkotásra alkalmas számí-
tógép-program fantasztikus fejlődést je-
lent a fogászati implantológiában. Az első 
„csoda” maga a CT készülék, mely mini-
mális sugárterheléssel – egy kórházi spi-
rál CT hasonló felvételének mindössze 5 
százalékával – olyan részleteket tár fel az 
implantológus fogorvos előtt, amik eddig 
egy panoráma képen rejtve maradtak. A 
második a háromdimenziós képalkotás és 
implantátum tervezés.

Egy fog implantátum beültetése nem 
teljesen veszélytelen a beteg számára. 
Milyen veszélyei vannak egy fogászati 
implantációnak?

A fogászati implantológia talán legfon-

tosabb része a pontos tervezés. Az állka-
pocscsont különös, bonyolult formája és a 
felső állcsontban megbúvó arcüreg pon-
tos helyének feltérképezése a veszélyeket 
minimálisra csökkenti. A CT felvétel ada-
taiból egy nagy teljesítményű számító-
gép percek alatt háromdimenziós képet 
tud alkotni, ahol a csontok, fogak a lágy-
részek nélkül láthatóak. A kép tökéletesen 
méretarányos, így azon méréseket lehet 
elvégezni. Külön színekkel lehet kiemel-
ni az egyes képleteket, vagy a csont áttet-
szővé tehető, úgy, hogy a mögötte meg-
búvó üregek, ciszták anatómiai képletek 
látszanak.

Az alsó állcsontban két fontos dologra 
kell figyelni. Az egyik, hogy a csontban há-
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tulról a kisörlőkig egy ideg fut, melynek el-
vágása az alsó ajak érzéskiesését okozza, 
nem beszélve a mellette futó artériából 
való vérzésről. Kellemetlen, ha az ember 
évekig nem tudja, hol ér a pohár a szájá-
hoz, megvágta e magát borotvával, vagy, 
netán csókolózik, de nem érzi. Az idegcsa-
torna távolsága a csontfelszíntől digitális 
panoráma felvételen viszonylag jól mér-
hető, de a külső-belső helyzete nem látha-
tó, ám a háromdimenziós képen ponto-
san behatárolható. A másik fontos dolog, 
hogy az alsó állcsont a belső oldalon be-

húzódik, és ha az implantátumot az el-
vesztett fog helyére egyszerűen befúrjuk, 
az alul kijöhet. Ilyenkor természetesen az 
implantátumnak nincs alsó megtámasz-
tása, és műtét közben megsérülhet az áll-
csont alatti artéria, mely nagyon súlyos 
vérzést okozhat. A CT felvétel alapján ké-
szített háromdimenziós kép tizedmillimé-
ter pontosan mutatja az idegcsatorna he-
lyét, és az állkapocs formáját.

A felső állcsontban az arcüreg mindenki 
előtt ismert, levegővel teli csontüreg. For-
mája, kiterjedése még az egypetéjű ikrek-
nél is különbözik. Ha pontosan ismerjük 
térbeli alakját, az implantátumunk úgy is 
elhelyezhető, hogy nem szükséges a bo-
nyolultabb műtéti arcüregfeltöltés.

Az előbb arcüregfeltöltést említett. Az 
implantációhoz milyen kiegészítő mű-
téteket lehet egy fogorvosi rendelőben 
elvégezni?

Az orvosi technológia fejlődése talán 
csak a mobiltelefonok fejlődéséhez ha-
sonlítható. Kellő szaktudással ma egy fog-

orvosi rendelőben csontpótlás csontpótló 
anyaggal és csont-transzplantáció is el-
végezhető. Természetesen ennek nekilát-
ni kellő tudás és gyakorlat nélkül veszélyes 
lehet mind a betegnek, mind az orvos-
nak. Én magam „Master of Oral Medizin In 
Implantologie” diplomát szereztem Né-
metországban Münsterben. Ez azt jelen-
ti, hogy az Európai Unió meghatározta 
a hivatalosan elismert legmagasabb fo-
kú diplomához szükséges kritériumokat, 
amit néhány egyetem által tartott tovább-
képzésen lehet elsajátítani, megszerezni. 

Ez nagyon sok gyakorlati és elméleti órá-
ból áll.

Ha valakinek a fog elvesztése után le-
bontódott a csontja, akkor az nagyon sok 
esetben pótolható. Például az érdekesség 
kedvéért az alsó állkapocsban a bölcses-
ségfog környékéről viszonylag könnyű 
csontot kivenni, mely a szükséges helyre 
átültethető, és ott terhelhető, stabil csont-
tá válik. Ha az arcüreg kiterjedése miatt 
nem tudunk felül implantálni, akkor az arc-
üreg egy része csontpótló anyaggal vagy 
saját csont-transzplantátummal kitölthető 
és kiválóan tartja az implantátumot.

Fájdalmas egy ilyen műtét? Ki lehet ezt 
egyáltalán bírni?

A műtét nem fáj, csak helyi érzéstelení-
tés szükséges, ugyanúgy, mint egy foghú-
záshoz, és a szervezetben körülbelül akko-
ra sérülést okoz csak, mint egy foghúzás. 
Az utófájdalom is csak annyi. A három-
dimenziós tervezésnek van még egy ha-
talmas előnye. Segítségével a műtét sok 
esetben lényegesen leegyszerűsíthető. 

praxis Dr. tóka Kft. 
9400 Sopron, Várkerület 108.
Tel.: +36 99 311 078
toka@toka.hu
www.toka.hu

Nem kell az ínyt felvágni, mindössze egy 
3 milliméter átmérőjű lyukat ejteni, me-
lyen keresztül az implantátumágy kialakít-
ható, az implantátum becsavarható, majd 
ezen jön át az implantátumot és a koro-
nát összekötő felépítmény. Ilyenkor a se-
bész nem látja a csontot, és vakon kéne 
fúrnia. Ebben segít a computernavigació, 
ami azt jelenti, hogy számítógépen meg-
tervezzük az implantátumágy mélységét 
és irányát, és ehhez egy vezető sablont 
készítünk, mely műszereinket direkt rálá-
tás nélkül akár tizedmilliméter pontosan a 

tervezett helyre irányítja. Ezt a sablont né-
hány óra alatt elkészítjük a praxislaborban, 
vagy megrendeljük a Belgiumban lévő 
gyártóközpontból.

Egy implantáció biztos sokba kerül. El-
érhető ez mindenki számára? 

Magyarországon és Ausztriában kiala-
kult, stabil árak vannak. Az egyes orvo-
sok és intézmények között minimális a 
különbség. A CT felvétel például nálam 
ugyanannyiba kerül, mint bármely kórház-
ban. Az implantáció ma még mindenhol 
drága beavatkozás. Sajnos, mint ahogy 
nem járhat mindenki Mercedes-szel, az 
implantáció sem lesz a betegbiztosító ál-
tal általánosan támogatott orvosi beavat-
kozás. 



az aquamarim Kft. a Jokey Grupp 
és a teiKo magyarországi képvise-
leteként forgalmaz speciális infra- 
és gőzkabinokat, pezsgőfürdőket. a 
magas műszaki színvonalú termé-
kek a közepes árkategóriában he-
lyezkednek el.

az utóbbi időben az infrakabinok 
rohamos elterjedésének lehetünk 
szemtanúi. az egészség életmód 
szem előtt tartása egyre jelentőség-
teljesebb. rövid szabadidőnkben se-
gítenek a testformáló berendezések, 

szaunák, pezsgőfürdők a kondíciónk 
megtartásában, a betegségek meg-
előzésében.

az infravörös- és a gőzkabinok 
a nyár elmúltával kiemelt szere-
pet kapnak az egészséges életmód 
fenntartásában, a pezsgőfürdők pe-
dig az elmúlt vizes szezon élményét 
nyújtják. a Jokey kifejlesztett egy 
speciális infravörös halogén sugár-
zórendszert, amely a hagyományos 
infrasugárzókkal szemben lényeges 
előnyöket tartalmaz. a lehető leg-

jobban megközelíti a napsugárzás 
spektrumtartományát, így a rövid-
hullámokat is, melyek mélyen be-
hatolnak a bőr hámrétegébe. az inf-
ravörös sugárzás depresszió elleni 
hatását a saját bőrünkön érezhetjük.

a Jokey infrakabinok legfőbb jel-
lemzője a szinte azonnali használ-
hatóság, a látható vörös fény hatása 
rögtön érezhető. a kabin előre be-
állított hőmérsékletének elérésekor 
a sugárzók energiatakarékos mód-
ra kapcsolnak. mindezekhez egy-

másfél m2 terület, és 220V hálózat 
szükséges.

a gőzkabinok, a pezsgőfürdőká-
dak kellemes aroma- és fényterápiás 
kiegészítéssel a jó közérzet fenntar-
tásában segédkeznek. a gőzkabin a 
napi tisztálkodási igényeink legegy-
szerűbb és legtakarékosabb megol-
dása. a berendezések a már meg-
lévő kád, vagy zuhanykabin helyére 
egyszerűen beépíthetőek. a termék-
választék megtekinthető működés 
közben a cég bemutatótermében.

We� ness
az otthonunkban

aquamarim kft.
9028 Győr
Fehérvári út 75.
tel.: (96) 516 800
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„12 éve küzdöttem súlyproblémákkal, cu-
korbetegséggel, emésztési gondokkal, kró-
nikus bélpanaszokkal, és már a rák veszélye 
is felmerült! Az orvosok már mindent meg-
próbáltak. Sokszor fájdalmasan, ám még-
is eredménytelenül. De mindez ma már 
nincs többé!” – Hogy miért? Lássuk…

Emberek milliói szenvednek tőle, és még 
csak nem is tudnak róla. De ha mégis, akkor is 
tanácstalanul állnak előtte. Az orvosok is csak 
erős gyógyszeres kezelésekkel tudják felven-
ni a harcot ellenne, ha fel tudják egyáltalán. A 
beteg embereknek gyakran csak a nagyon 
szigorú életmódváltás hozhat eredményt. 
Pedig lehet, hogy nem is lenne rá szükségük?

„Teljesen elszomorodtam, amikor az or-
vosom azt mondta, hogy mostantól, se 
hús, se fűszerek, se nehéz ételek, és ezután 
szinte csak zöldségeken kell élnem!”

A SOKKOLÓ TÉNYEK…
A savasodás hihetetlen, és könyörtelen utat 
jár be a szervezetünkben. A sav sejtszinten 

károsítja a belsőnket. Akár a hypo a színes ru-
hát. Minden a krónikus fáradtsággal kezdő-
dik, és ma már egyre gyakrabban lesz rák a 
vége. De mit is jelent a savasodás?

A környezetünk a rengeteg szennyeződés 
hatására egyre inkább mérgezetté válik. Erre 
mi még ráteszünk jó pár lapáttal, hiszen igen 
komolyan savasítjuk magunkat mesterséges 
úton. Ételeink 80%-ban savasak.

A fehérjék, a húsok, a kenyér, a cukor, a tej-
termékek, és szinte mindennek, amit napon-
ta fogyasztunk a bomlásterméke is sav. A 
szervezet egy idő után telítődik vele. A sav ki-
marja sejteket, és beeszi magát a szerveze-
tünkbe. Lassan, és észrevétlenül marja szét a 
testünket. De honnan tudja Ön, hogy túl sok 
a sav a szervezetében?

Köszvény, cukorbetegség, ízületi fáj- 
dalmak, magas vérnyomás, fáradékonyság, 
túlsúly, érthetetlen bőrbetegségek, gom-
bás, baktériumos fertőzések, allergiák, asztma, 
emésztési zavarok, stb… Ezek mind-mind 
utalhatnak a szervezete túlsavasodására. 

Korunk egyik legelismertebb mikrobioló-
gusa, és kutatója, Dr. Robert O. Young sze-
rint, „csak egyetlen betegség létezik: a 
túlsavasodás”. Mi lehet hát a megoldás?

EGY VÉGTELENÜL EGYSZERŰ TERÁPIA…
Ha csak egyetlen fő betegség létezik, akkor lo-
gikus a kezelés is. Meg kell szüntetni a fő okot. 
Az orvosok már az első alkalommal azonnal 
drasztikus eszközökhöz nyúlnak. Operációk, 
erős gyógyszerek – káros mellékhatásokkal – 
kíméletlen gyógykezelések. És hogy mi a le-
hetne a legegyszerűbb terápia? Lúgosítani kell!

MÁR CSAK EGYETLEN EGYSZERŰ LÉPÉS, 
ÉS ELKEZDŐDHET EGY ÚJ ÉLET…
Létezik egy megoldás, ami örökre leszámol a 
testét pusztító savval. Egy megoldás, ami már 

sok ember életét változtatta meg. Az Ön éle-
te is könnyedén részese lehet ennek a válto-
zásnak, és még „nagy lemondásokkal” sem 
kell számolnia! Hogy mi ez a megoldás? Rög-
tön elmondom, de előtte…

FIGYELEM!  EGY KÜLÖNÖS MELLÉKHATÁS…
Illetve kettő. Az első maga a méregtelene dés. 
Az elraktározódott savak, szépen előbújnak a 
rejtekhelyükről, hogy ne pusztíthassanak to-
vább, és kiürülnek. Ebben az időszakban víz-
hajtó hatást érezhet, amíg helyre nem áll a 
szervezete pH értéke. 

A másik „mellékhatás” pedig a fogyás. Ha 
észreveszi magán, hogy a felesleges kilói ész-
revétlenül elkezdenek eltűnni, ne ijedjen meg. 
A fogyás is termeszétes része a folyamatnak. 
Ugyanis a teste a zsír felhalmozásával védeke-
zett idáig, hogy a sav ne tehessen túl nagy kárt 
Önben. De mostantól ennek is vége lehet!

ÉS HOGY MI EZ A KÜLÖNÖS TERÁPIA?
Az Új Biológia csodája, egy természetes ösz-
szetevőkből álló különleges méregtelenítő, 
lúgosító, és energiát adó termék. 

 Ha fontos Önnek saját és családja egész-
sége, és szeretne egy energikus rugalmas 
fiatalos testben élni, akkor kérje ingyenes 
tájékoztatónkat…

Küldje el most sms-ben az Ön e-mail címét 
a 06 30/4833 559-es telefonszámra, és mi 
meglepjük Önt egy szuper e-book-kal, ami-
ben minden fontos részletet megtalál!

Vagy hívja most a 06 30/4833 559-es tele-
fonszámot, és csak ennyit mondjon: „Igen, 
engem érdekel, hogyan tudom savmentessé 
tenni a szervezetem.” A többi a mi dolgunk. 
Minden kérdésére választ fog kapni!  

A fent említett termék, nem gyógyszer. 
Kizárólag a szervezet méregtelenítésére szolgál.

EMBEREK ÉLETE

ÖRÖKRE!
KRÓNIKUS BETEGSÉGEK, 
FÁJDALMAS, DE FELES-
LEGES GYÓGYKEZELÉ-
SEK, FÉLELMEKKEL TELI 
ÉLET, HIHETETLEN ELKE-
SEREDÉS, KILÁTÁSTALAN 
FOGYÓKÚRÁK, KÉTSÉG-
BEESETT BESZÉLGETÉ-
SEK ORVOSÁVAL… EZEK 
MIND, MIND EGYETLEN 
ALATTOMOS, A HÁTTÉR-
BŐL VÁRATLANUL LECSA-
PÓ, KEGYETLEN PROBLÉ-
MA LEGFŐBB ISMÉRVEI. A 
VILÁG ELSŐSZÁMÚ GYIL-
KOSÁÉ: A SAVASODÁSÉ!

EGY HIHETETLEN FELFEDEZÉS SOKKOLJA A VILÁGOT MOSTANÁBAN…

VÁLTOZOTT MEG!

P R O M Ó C I Ó
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A több mint száz éves múltra visszatekintő Graboplast Zrt., a 
nemzetközi lakásbelsőpiac egyik vezető szereplője napjainkban 
is. A Baross utcai, közel 50.000 négyzetméteres ingatlanon jelen-
leg nyolcvan bérlő tevékenykedik sokrétű tevékenységi körrel: 
a büfétől, a szórakozóhelyig, a munkásszállótól az autóipari cé-
geken, üzleteken, irodákon át faipari és acélipari cégekig, gyártó 
üzemekig széles a paletta.

– A jelenleg szabadon kiadható hatezer négyzetméteres, jó ál-
lapotú csarnokot akár egyben, akár igény szerint leválasztva is ki-
adjuk – említette Kettinger Tibor soproni telepvezető. – Leen-
dő ügyfeleinkkel közösen alakítjuk ki az igényeknek megfelelően. 
Nagyon sok tevékenységi körre alkalmas a csarnok, akár meré-
szebb ötletekre is vevők vagyunk.

A Baross utcai bérlemények azért is népszerűek a vállalkozók 
körében, mert fejlett az infrastruktúrája a szőnyeggyári múlt-
nak köszönhetően jelentős közműcsatlakozások találhatók itt. 
Az ingatlanok könnyen megközelíthetőek, a jövőben egy kör-
forgalom és egy közvetlen összeköttetés a Plaza irányából is 
megkönnyíti majd a közlekedést, a telepen portaszolgálat, ka-
merarendszer is működik.

A nagy csarnokon kívül még további kiadó csarnokok, üzletek, 
irodák és műhelyek várnak a hosszú távra tervező kis- és nagy-
vállalkozásokra. 

Érdeklődni lehet: ifj. Kettinger tibor telepvezető 
tel.: 99/506-923, 06-20/254-96-76

SzáMOS LEHETőSéGET KíNáL SOPRON EGyiK 
NEMRéGiBEN üRESSé VáLT, 6.000 NéGyzETMé-
TERES CSARNOKA! MiNT KözTudOTT: A SzéP 
TRAdíCióKKAL RENdELKEző SzőNyEGGyáR 
NEMRéGiBEN VéGKéPP BEFEJEzTE SzőNyEG 
GyáRTáSáT A BAROSS uTCA 24. SzáM ALATTi 
TELEPHELyéN. Az iTT TALáLHATó HELyiSéGEK 
AzONBAN TOVáBBRA iS KiVESziK RéSzüKET 
A VáROS iPARi, KERESKEdELMi éLETéBőL. 
MiNdEz A GRABOPLAST zRT. TEVéKENy-
SéGéNEK KöSzöNHETő, AKi KözEL Tíz éVE 
FOGLALKOziK iNGATLANOK BéRBE AdáSáVAL 
A SzOMSzédOS TERüLETEN.

KeDvezŐ aDottsáGú csarnoK 
a soproni Baross utcáBan
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Az 1944-1945 telén-tavaszán meggyilkolt több mint kétezer zsidó kényszermun-
kásnak, köztük Szerb Antalnak állít emléket Balfon az az emlékmű, melyet Kutas 
László és Winkler Barnabás tervezett. Az emlékhelyet a Holocaust Közalapítvány 
kezdeményezésére újították meg és július elején dr. Fodor Tamás soproni polgár-
mesterrel közösen avattak fel. A balfi munkatáborról köztudott, hogy embertelen 
körülmények között dolgoztatták itt értelmetlenül a tábor lakóit. Napi szinten kí-
nozták a munkatáborosokat, több esetben oly kegyetlenséggel, amelyen állítólag 
még a német SS katonák is meglepődtek.

Sajnálatos, hogy a kiváló író, irodalomtörténész, kritikus és újságíró Szerb Antal 
is részese volt ezeknek a kínzásoknak, s végül itt is érte a halál máig nem teljesen 
tisztázott körülmények között. Alkotóként már 1941-től kitaszított volt, munka-
szolgálatra pedig 1944 június 5-én hívták be. Míg kezdetben optimistán szemlél-
te a munkatábori életet pár hónap elteltével már mélységes elkeseredéssel szá-
molt be ottani tapasztalatairól és átkozott helynek nevezte Balfot. Elhagyta őt 
a remény és nem sokkal később – 1945. január 27-én – meghalt. Egyesek állítá-
sa szerint mérhetetlenül legyengült szervezete adta fel a szolgálatot, többen pe-

dig nevekkel alá-
támasztva állítják, 
hogy azon a szo-
morú napon őrei 
egyszerűen ha-
lálra verték az ak-
kor már amúgy 
is nagyon rossz 
állapotban lé-
vő Szerb Antalt. 
Az író és a vele 
együtt meggyil-
kolt több mit két-
ezer ember em-
lékét méltón őrzi 
a megújult balfi 
Nemzeti irodalmi-
Történelmi Em-
lékhely. 

 

Corso Étterem
9400 Sopron, Várkerület 73.
Telefon: (99) 340 990
www.corsoetterem.hu
ÍZUTAZÁS FÉLÁRON –50%
H–SZO: 16 órától, V: délben

Sopron Plaza Gyógyszertár
9400 Sopron, Lackner K. u. 35.
Telefon: (99) 506 157
Fax: (99) 506 158
Email: infosopron@plazapatika.hu
Nyitva tartás:  H–V  9–20h

Lakáskulcs
A régió legnagyobb ingatlankínálatával
ingatlan-hitel-lakberendezés
kiegészítők-dekoráció
Info: 06-30/92 92 818
www.lakaskulcs.com

Duna House
9022 Győr, Rákóczi F. u. 44.
9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 12.
Telefon: (96) 528 640, (96) 618-770
E-mail: gyor.bajcsy@dh.hu
E-mail: gyor.rakoczi@dh.hu

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

Fehér Rózsa Kisvendéglő és Borozó
9400 Sopron, Pócsi u. 21.
A Fehér Rózsa házhoz megy!
ÉTELFUTÁR (99) 335 270
Hétköznaponként 11–23 óráig
www.feherrozsa.hu

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

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

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

ERÖ Egészségpénztár
9024 Győr, Dembinszky u. 29.
Tel./Fax: 96/412-331
E-mail: info@ero-epenztar.hu
www.ero-epenztar.hu

„SzOMORúAK VAGyuNK TizENHAT éVES KORuNK SzOMORú-
SáGáVAL, SzERELMEiNK MEGTöRT VONALA GRAFiKONSzERű-
EN ELőTTüNK VAN, óVATOSAN öRüLüNK A HOLNAPOKNAK, 
NAGyON TáVOLi MEdVéK BőRéRE iSzuNK, éS Tíz KiLOMéTER 
KöRzETBEN MEGHALLuNK MiNdEN zAJT. (...) NyáR VAN, éS iN-
TENzíVEN éRzEM, HOGy TéL LESz, FEHéR RuHáS KARáCSONy, 
AMiKOR A TEA KüLöNöSEN ízLiK. SzERETNéK KORALLSziGE-
TEK zöLd LAGúNáiBAN HAJózNi... MiNdENT SzERETNéK, éS 
VáGyódáSOMMAL MiNdENBEN RéSzES VAGyOK. EzEK A NA-
POK, AMiKOR VALAKi MEG SzOKOTT HALNi.” – SzERB ANTAL

Pen
dra
gon
legenda •  n e m z e t i  e m l é k H e l y  b A l f o n

Műhely: 9484 Pereszteg, Soproni u. 
Tel.: 99/532-061 Fax: 99/532-060
Mobil: 30/204-0554, 30/247-1352
www.faragoesfarago.hu

FARAGÓ ÉS FARAGÓ
kőrestaurátor és építőIparI kft

 Műemlék helyreállítás
 Egyedi faragványok készítése
 Kőpadlócsiszolás
  Lépcsők, ablakpárkányok készítése 

horvát mészkőből 3 féle színben
  Coppi Carlo kiváló minőségű, 

olasz fagyálló kerti műkőtermékek 
forgalmazása
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Ezen felbuzdulva egyre többen pró-
bálnak szerencsét a pénzükkel közvet-
lenül, vagy befektetési alapokon keresz-
tül a tőzsdék világában, egy-egy bróker, 
vagy „pénzügyi tanácsadó” instrukció-
iban maradéktalanul megbízva, Kíná-
tól Latin-Amerikáig befektetve az ösz-
szes megtakarításukat a világ tőzsdéibe, 
miközben a tőzsdékről és azok viselke-
déséről, valódi hozamáról, történetéről, 
kockázatairól semmit sem tudnak. 

Elhiszik a brókereiknek azokat a köz-
helyeket, miszerint hosszú távon min-
denképpen jól fognak járni, mesés 
hasznot realizálhatnak pár éven belül, 

olyannyira, hogy még hitelt is megéri 
felvenni a tőzsdézésük finanszírozásá-
ra. Olyan fatális tévedéseket kezelnek 
evidenciaként, hogy akkor kell venni, 
amikor lezuhant a tőzsdeindex, nem 
szabad eladni, amikor zuhanóban van 
az árfolyam, hanem meg kell várni, 
ameddig visszakapaszkodik az előző 
állapotába és hasonlóak. Azt gondol-
ják, ha több ország tőzsdéjén fektetik 
be a pénzüket, már mindent megtet-
tek a biztonságuk érdekében. Nekik ké-
szítettem ezt az írást. A hazai tőzsde és 
a befektetési alapok fiatalsága miatt az 
elmúlt tíz évet vizsgáltam, hiszen a leg-
több alap még tíz éves sincs Magyaror-
szágon. úgy gondolom, hogy ez a táv 
azért elég hosszú ahhoz, hogy visszate-
kintsünk, hogy is állna a befektetésünk 
ennyi idő alatt és igaz-e, amit állítanak 
nekünk a tőzsdék hozamáról és veszé-
lyeiről. Néhány nemzetközi példával 
is szeretném bemutatni a közelmúlt-
ból, vajon tényleg annyira veszélytelen 
dolog-e latin-amerikai és kínai részvé-
nyekbe fektetni a megtakarításainkat. 
Nézzük meg, mi történt volna a pén-
zünkkel, ha 1998 februárjától (az Aegon 

alapok indulásától) 2003 januárjáig az 
egyik legjobban teljesítő magyar rész-
vényalapba fektettük volna? Azt láthat-
juk, hogy amíg az állampapír-alapban 
mintegy 90%-os növekedést érhetünk 
volna el, addig a részvényalapban öt év 
után még mindig ráfizetéses a befek-
tetésünk. Ha pedig négy év után ki kel-
lett volna vennünk a pénzünket, 15%-
os mínuszt szenvedtünk volna el. (Ami 
persze még mindig elég jó a 2001 szep-
temberi 25%-os, vagy az 1998 szeptem-
beri 44%-os mínuszhoz képest...)

Nézzük meg 1998 február 1-től 2008 
január 20-ig is a két alap teljesítmé-
nyét. Vajon 10 év távlatában mi len-
ne a helyzet? Azt láthatjuk, hogy 10 év 
alatt gyakorlatilag ugyanannyit hozott 
a két befektetés. (Alig több, mint 10% 
különbség 10 év alatt, mindezt egy ne-
hezen megismételhető, elképesztően 
jó részvénypiaci 4 év után, ahol a leg-
jobb három évben több, mint 140%-
ot növekedtek az árfolyamok. Ennek 
a fejlődésnek az egyik legvalószínűbb 
oka az uniós csatlakozás volt.) Ha akár 
csak egy kevés ideig is tovább folytató-
dik a tőzsdeárfolyamok zuhanása, még 

részvény
állampapír?

Szöveg: CSERNOK MiKLóS

a nagy tőzsdemítoszról
a tények és a számok tükréBen

SOKAN VéLEKEdNEK úGy, HOGy 
MiNdENKéPPEN éRdEMES RéSz-

VéNyBE FEKTETNi A PéNzüNK, 
MERT HOSSzABB TáVON GA-

RANTáLTAN TöBBET HOz, MiNT 
Az EGyéB, BizTONSáGOSABB 

ALAPOK. EzT A VéLEKEdéST 
ALáTáMASzTJA A 2003-TóL 2007 

KözEPéiG TARTó ELKéPESzTő 
HAzAi RéSzVéNyáRFOLyAM 

NöVEKEdéS. 

1. réSz

vaGy
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10 éves távlatban is jobb lehet az ál-
lampapírok hozama. Ehhez még any-
nyit érdemes hozzáfűzni, hogy a vizs-
gált időszakban semmi komoly krízis 
nem rázta meg a világgazdaságot, ami 
jelentősen rontotta volna a tőzsdék ho-
zamát. Természetesen voltak helyi vál-
ságok (pl. orosz válság) és helyi fegy-
veres konfliktusok (pl. a World Trade 
Center elleni terrortámadás), de sem vi-
lágméretű gazdasági válság (mint pél-
dául az 1929-es gazdasági világválság), 
sem komoly, több fejlett országot érin-
tő fegyveres konfliktus, esetleg járvány, 
vagy komoly energiaválság nem volt. 
Lehet, hogy azt rontottuk el, hogy nem 
a nemzetközi részvényekbe fektettük 
a pénzünket? így tíz év alatt 0% hoza-
mot hozott volna a pénzünk. Esetleg 
az amerikai dow Jones indexre kellett 
volna megtenni a tétjeinket 8 éve? Az 
igaz, hogy amennyiben 2000 januárjá-
nál hamarabb tesszük be a pénzünket 
az amerikai részvénypiacra, akár nyer-
hettünk is volna rajta valamicskét. Ak-
kor már csak a hét éve még a 330 Ft-
ot is elérő dollárárfolyam tartósan 180 
Ft alá eső árfolyama miatt kellene bán-

kódnunk.... Netalán a felkapott kínai 
és egyéb fejlődő ázsiai országok rész-
vényeiből kellett volna azonnal bevá-
sárolnunk, amint megjelentek a hazai 
pénzintézetek kínálatában? Ha szeret-
tünk volna a 20 milliónkból 15,6 milli-
ót csinálni, elég lett volna annyit ten-
ni érte, hogy befektetjük Aegon ázsia 
B alapba 3 hónapja.... Esetleg a fejlett 
Japánt kellett volna kinézni magunk-
nak? Ott egy év alatt csak 22%-ot buk-
tunk volna... Az ön pénzügyi tanács-
adója ezeket a grafikonokat dugta az 
ön orra alá? Vagy kiválasztott 3 jó évet 
(általában 2003 és 2007 közepe közötti 
időszakból) és azokkal próbálta inkább 
meggyőzni önt? Nézzük meg a Befek-
tetési Alapok Magyarországi Szövetsé-
ge összes tagjának teljesítményét 10 év 
távlatában. (Sajnos a legtöbb alap ke-
vesebb, mint 10 éves, ezért csak az 5 
éves adatokat adja ki a kalkulátor. Ne 
felejtsük el, egy nagyon jó 5 év hoza-
mai ezek. ) Azt láthatjuk, hogy legyen 
bármilyen egzotikus, exkluzív, felka-
pott, divatos vagy különleges egy rész-
vény-, vagy részvény-túlsúlyos alap, 
még a legjobbak sem tudták komolyan 

túlszárnyalni 10 év távlatában a telje-
sen biztonságosnak mondható állam-
kötvény alapok teljesítményét, miköz-
ben a futamidő nagy részében csak 
komoly veszteséggel vehettük volna 
ki a pénzünket. Ne felejtsük el: ha az 
első öt éves időszakot vizsgáltuk vol-
na az utolsó öt év helyett a tíz éves pe-
riódusból, egyértelműen az államköt-
vény alapok jöttek volna ki győztesen. 
(Az pedig, hogy vajon a legjobb alap-
kezelőt választottuk-e, csak 10 év távla-
tából derült ki....) A kérdés természete-
sen ennél sokkal összetettebb, hiszen 
például az állampapírok hozama vár-
hatóan csökkenni fog, ahogy az inflá-
ció csökken Magyarországon. Ha pe-
dig a vizsgált tíz éves intervallum végét 
a magyar tőzsdén fél évvel korábbi idő-
pontra, 2007 júliusára keltezzük, ami-
kor a MOL felvásárlása körüli találgatá-
sok történelmi csúcsokba hajtották a 
magyar részvényárakat, sokkal pozití-
vabb képet is kaphatnánk. Ezzel az írás-
sal mindösszesen az volt a célom, hogy 
néhány komoly téveszmét és szándé-
kos félrevezetést eloszlassak a tőzsdei 
befektetésekkel kapcsolatban. 

KonyHaBútoroK, BeépítHetŐ
szeKrényeK és eGyeDI BútoroK
TERVEZÉSE • GYÁRTÁSA • FORGALMAZÁSA

te
rm

ék
ei

nk • modern és klasszikus konyhabútorok • laminált 
bútorlapok (aBs élzárással) • minőségi lapszabászat és 
éllezárás • színazonos farost-lemezek • fóliás mdF • tömör 
fa frontfelületekkel (cseresznye, tölgy, bükk, akác, fenyő, 
éger) • teljes körű bútoripari kellékek •  mindennemű 
háztartási gépek forgalmazása

előnyei: • praktikus • komplex 
megoldás • kiegészítők bő 
választéka • variálhatóság

vasalatok széles választékatolÓajtÓs szekrények készÍtése

9028 Győr, Fehérvári út 78.
tel.: (96) 413 470, 419 600 • tel./fax: (96) 517 599 • mobil: (70) 380 0432
nyitva tartás: H–p: 8–16, szo: 8–12 óráig
ternyak.laszlo@ternyak-trade.hu
www.ternyak-trade.hu
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Ha jól tudjuk, 40 évre tekint vissza a 
cég története. Szép kerek szám.

így van, a Malév Air Tours-t a nemze-
ti légitársaság utazási irodájaként 1968-
ban alapították és 1998. augusztusától a 
Malév zrt. 100 százalékos tulajdonú kft-
je. Megalakulásától kezdve az idegen-
forgalom összes ágazatával foglalkozik 
és kínálja szolgáltatásait mind a Ma-
gyarországra érkezőknek, illetve a kül-
földre látogatóknak.

Az utaztatáson kívül még számos 
egyéb tevékenységük van, mik ezek 
pontosan?

A kiutaztatás valóban csak az egyik 
profil, ám ez is széles körű szolgáltatá-
sokat foglal magába. Ez alatt értem a 
külföldre utazó közönség teljes körű ki-
szolgálását. árupalettánkon szerepel-
nek nyaralóprogramok, városlátogatá-
sok, valamint körutazások főleg európai 
és egzotikus desztinációkba, emellett 
üzleti uatztatással, és incentive utak-
kal is foglalkozunk. A kapcsolódó szol-
gáltatások köre is meglehetősen széles, 
így például egyéni online szállásfoglalás 
az egész világon, gépkocsibérlés, nem-
zetközi vasúti jegy értékesítés utas- és 
poggyászbiztosítások és még sorolhat-
nám. Sokan nem tudják, hogy a MAT 
külföldi szolgáltatásain felül, kiemelke-
dő szerepet tölt be a beutaztatás és a 
belföldi turizmus piacán is. itt is széles a 
paletta, így legyen szó akár konferencia 
és kongresszus szervezésről, incentive 

utakról csapat építő és activity progra-
mokról koktél party-król, gála vacso-
rákról, városnézésekről, tematikus utak 
szervezéséről, vagy épp belföldi gyógy- 
és wellnessprogramokról mi mindent 
személyre szabottan kínálunk és a szer-
vezés terhét leveszzük ügyfeleink vál-
láról.

Ezek szerint a szolgáltatási kör bőven 
túlmutat egy átlagos utazási iroda kíná-
latán, már ami a rendezvények szerve-
zését illeti.

Valóban; a jegyértékesítés, a ki- és be-
utaztatás mellett a rendezvényszerve-
zésben is kiemelkedő munkát végzünk. 
Ha kell szakmai találkozókat, konferen-
ciákat, vállalati programokat, tanfolya-
mokat szervezünk 20 főtől akár több 
ezer főig. Kiállítások és kereskedelmi 
rendezvények terén is nagy tapaszta-
latokkal rendelkezünk, emellett a ma-
napság egyre népszerűbb indoor- és 
outdoor csapatépítő programokat is kí-
nálunk, s mindezt versenyképes szál-
lásárak mellett Budapesten és vidéken 
egyaránt.

A budapesti központ mellett hol ta-
lálkozhatunk még Malév Air Tours iro-
dával?

Az ország több pontján állunk az uta-
sok rendelkezésére: fiókirodáink vár-
ják a fővárosiakat az Astoriánál, a Hotel 
Novotel Congress-ben, illetve Szege-
den, Győrben és debrecenben is van ki-
rendeltségünk. 

SzáMOS HAzAi uTAzTATó CéG LéTEziK MAGyARORSzáGON, 
áM VAN EGy, MELy MiNd KözüL A LEGiSMERTEBB, S EGyBEN A 
LEGELiSMERTEBB, Ez PEdiG A MALéV. A NAGy HAGyOMáNyOKKAL 
RENdELKEző CéG TöRTéNETéRőL KRuG ATTiLáVAL A MALéV AiR 
TOuRS (MAT) iROdAVEzETőJéVEL BESzéLGETTüNK.

malév aIr tours

MEDITERRÁN NYARALÁSOK REPÜLŐVEL
Kréta  Hotel** reggelivel 49.900 Ft/fő-től
 Hotel*** all inclusive 109.900 Ft/fő-től
Bulgária  Hotel **** all inclusive 109.900 Ft/fő-től
Costadel sol  Hotel *** félpanzió 109.900 Ft/fő/hét-től
CostaBrava  Hotel *** félpanzió  99.900 Ft/fő/hét-től

TENGERNYI NYARALÁS
 10 napos nyaralás 3 napos földközi-tengeri hajóúttal
 Hotel **** FP + Hajó **** teljes ellátás 183.900 Ft/fő-től

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK
 Már 99.900 ft/fő-től!
Róma, Szentpétervár, Isztambul, Berlin, Párizs, London, Firenze, 
Izland, Jordánia, Venezuela, Vietnám, Japán

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK
Repülőjegy-értékesítés, bel- és külföldi szállásfoglalás, utasbiz-
tosítások, üzleti utaztatás, rendezvényszervezés

Győri Iroda, 9021 Győr, Király utca 8.
tel.: +36-96-316-480, 319-162, 319-085

www.airtours.hu
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A Cliff Konyhacentrum faipari mérnök 
alapító tagjai már egy évtizeddel ezelőtt 
felismerték, hogy a konyhabútorok divatja 
folyamatosan változik. Ennek megfelelően 
tanulmányozták az igényeket, a különbö-
ző külföldi divatirányzatokat, a felhasznál-
ható alapanyagokat és a beépítendő gé-
peket, berendezéseket, amelyek együttes 
alkalmazása teszi kényelmessé, otthonos-
sá, valamint praktikussá a konyhabútoro-
kat az egész család számára. Már a múl-
té az a hiedelem, hogy a konyhabútorok 
kizárólag az edények tárolására szolgál-
nak. A mai konyhabútorok egyfajta élet-
formát, a használók szokásait tükrözik. A 
konyhák ismét tágasak lettek, minthogy a 
lakásnak, a családi háznak a családtagok, 
a betoppanó vendégek által leginkább 
használatos, központi tere. A Cliff Konyha-
centrum felkészült szakembergárdája in-
gyenes szaktanácsadással könnyíti meg 
a soproni és a szombathelyi megrende-
lők helyzetét. A családtagokkal találkoz-
va, a szokások feltérképezésével lakberen-
dező, faipari mérnökök segítenek, hogy 
a konyhabútor ne csak szép, hanem jól 
használható, pontos méretezésű, egyúttal 
praktikus legyen, és az ergonómiai köve-
telményeknek is megfeleljen. A legkedve-
zőbb, ha az otthon alaprajzának elkészí-
tésével azonos időben tervezik meg a 
konyhabútort. Fontos, hogy a beépíten-
dő konyhai gépek, berendezések vezeté-
kezése az épület gépészeti kialakításával 

egy időben történjen. Nem könnyű a vá-
lasztás, hiszen csaknem kétszázféle fóliás, 
furnéros, festett (háromezerféle színárnya-
lat), illetve tömör faanyagú front, illetve aj-
tótípus közül lehet választani. A szakem-
berek háromdimenziós látványtervvel, 
árajánlattal segítenek a döntésben. Több 
mint tíz jelentős céggel állnak kapcsolat-
ban annak érdekében, hogy a legmegbíz-
hatóbb konyhai gépeket tudják beépíteni, 
a stúdióvezető egyebek mellett a Bosch 
és a Siemens cégek termékeit emelte ki. 
A tervezést követően a megrendelés a 
peresztegi kétezer négyzetméteres, kor-
szerűen felszerelt üzemcsarnokba ke-
rül, ahol az ISO 9001 minőségi elvárások-
nak megfelelően hat héten belül elkészül 
a konyha-, illetve a fürdőszobabútor, amit 
a helyszínen beszerelnek. A bútorokra, a 
szállításra és a szerelésre is garanciát vál-
lalnak. Konyhabútor vásárlás esetén érde-
mes felkeresni a Cliff konyhacentrumokat, 
mert augusztustól ismét bővül a kínálat, 
emellett folyamatos akciókkal, szolgáltatá-
sokkal állnak a vásárlók rendelkezésére. 

Konyhacentrum
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SOPRONBAN A BáNFALVi 
úT 8. SzáM ALATTi CLiFF 

KONyHACENTRuM, iLLETVE 
SzOMBATHELyEN, A HOLLáN 
ERNő uTCA 17. SzáM ALATTi 

NíVó KONyHASTúdió AJTAJáT 
áTLéPVE, KüLöNLEGES MiLiőBE 

KERüLNEK Az éRdEKLődőK. A 
KiáLLíTOTT KONyHABúTOROK, 

iLLETVE FüRdőSzOBA BE-
RENdEzéSEK EGyéRTELMűEN 

TüKRöziK, A VáLLALKOzóK 
KiEMELKEdő SzAKTudáSáT, 

NAPRAKéSzSéGéT, A KONy-
HABúTORdiVAT AKTuáLiS 
TRENdJéNEK, VALAMiNT A 

LAKBERENdEzéSNEK, Az 
ALAPANyAGOKNAK éS A BEéPí-

TETT HázTARTáSi GéPEKNEK 
ALAPOS iSMERETéT.

Cliff Konyhacentrum 
Sopron, Bánfalvi út 8.
nyitva tartás: 10–17h, SzO: 10–13h
tel./fax: (99) 320 346
nívó Konyhastúdió
Szombathely, Hollán E. u. 17.
tel.: (94) 331 318 
www.cliff.hu
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O L i M P i A

„innentől KezDve Már az oliMpia SeM 
érDeKel…”
„BorzaSztó, Még MinDig neM hiSzeM el!”
„iSzonyat, hogy Soha töBBé neM Szur-
KolhatunK neKeD, éS neM láthatjuK a 
véDjegyeDet - a MoSolyoDat. nyugoDj 
BéKéBen!”
„FelFoghatatlan. nagy veSzteSég a Ma-
gyar SportéletneK.”

múlt, jelen, jövő

F e l e j t S e  e l  A  F E L E S L E G E S
    v e z e t é K e K e t . . .

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

partnereink rendelkezésére állunk:
 internetszolgáltatás (privát és céges)
 Szerverhosting/webhosting
  Vezetékes és vezeték nélküli irodai hálózatok

kiépítése, akár több telephely között is!
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GONdOLOM SEJTiK, HOGy 
Az EzEK Az idézETEK MiLyEN 

HíRRE KOMMENTáLódTAK. 
SzOMORú SzíVVEL iNduLuNK EL 
PEKiNGBE A 2008-AS OLiMPiáRA. 

KiVáLó KENuSuNK, KéTSzERES 
OLiMPiAi BAJNOK SPORTOLóNK 

KOLONiCS GyöRGy 36 éVES 
KORáBAN éLETE uTOLSó OLiM-

PiáJA ELőTT EGy FELKéSzüLő 
EdzéSEN ROSSzuL LETT éS NEM 

SOKKAL KéSőBB MEGHALT.

A hír hallatára nem csak hazánkban, de 
világszerte mindenhol felkapták a fejüket a 
sportbarátok. Akárcsak Fehér Miklós labda-
rúgónk halála után most is elindultak a hol 
rosszindulatú, hol jóindulatú, hol objek-
tív fejtegetések a történtekről. Ebbe most 
nem bonyolódnánk bele, annyi bizonyos, 
hogy az élsport sohasem az egészséges 
életmódról szólt és ebbe talán nem is na-
gyon lehet belekötni. 

értHetetlen
A 2008-as pekingi olimpia minden 

szempontból kezd az idő közeledtével 
egyre nyomasztóbbá válni. Nem tudni 
mi vezérelte a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottságot (NOB), amikor Kínának adta a 
nyári játékok rendezésének jogát, de át-
gondolatlan lépésnek tartom már csak 
azért is, mert önnön magát kérdőjele-
zi meg a döntéssel. Több helyütt idézték 
már az Olimpizmus alapelveit és most 
mi is megosztjuk az olvasóval, hogy ért-
se miről is beszélünk; tehát:

Az olimpizmus AlApelVei:
„Az Olimpizmus célja, hogy a sportot 

az emberiség harmonikus fejlődésének 
a szolgálatába állítsa egy békés társada-
lom előmozdítása és az emberi méltó-
ság megőrzése érdekében.

Az Olimpiai Mozgalom egyetértésben 
szervezett, egyetemes és állandó cse-
lekvési sorozat, amely a NOB legfelsőbb 
hatalma alatt kerül megvalósításra be-
leértve mindazon természetes és jogi 
személyeket, akiket az Olimpizmus érté-
kei lelkesítenek. Az Olimpiai Mozgalom 
kiterjed mind az öt kontinensre. Az Olim-
piai Mozgalom csúcspontja a világ ver-
senyzőinek találkozása a legnagyobb 
sport fesztiválon, az Olimpiai Játékokon. 
Az Olimpiai Mozgalom szimbóluma az 
összefonódó öt karika. A sport gyakor-
lása alapvető emberi jog. Minden ter-
mészetes személyt megillet a sportolás 
joga a diszkrimináció bármely megnyil-
vánulási formája nélkül az Olimpiai szel-
lemben, amely kölcsönös megértést kö-
vetel meg a barátság, szolidaritás és 
tisztességes játék szellemében. Függet-
len sportszervezeteknek kell az ellenőr-
zésük alatt tartaniuk a sport szervezetét, 
ügyvezetését és irányítását. A diszkrimi-
náció bármely megnyilvánulási formája, 
amely valamely országra vagy valamely 
személyre irányul, faji, vallási, politikai, 
nemiség, vagy bármely forma alapján az 
Olimpiai Mozgalommal nem egyeztet-
hető össze. Az Olimpiai Mozgalomhoz 
való tartozás feltétele az Olimpiai Charta 
teljesítése és a NOB elismerése.

Mindezek tudatában a köztudottan Ti-
betet és Tajvant erőszakkal elnyomó Kí-
nának csont nélkül megadták a rendezés 
jogát. Tételesen kifejthetnénk a kiemel-
tek alapján, hogy Kína miért is képtelen 
teljesíteni az Olimpiai Chartát, de az már 
szájbarágós lenne. Elképzelésem sincs, 
hogy gondolhatja bárki, hogy egy dikta-
tórikus alapokon működő ország meg-
felelő helyszíne lehet az olimpiának, de 
most már mindegy. Az is felháborító, 
hogy a kínai kormány milyen arcátlanul 
kommunikálja saját erőszakosságát. Ti-

betben az emigránsok szerint több mint 
100 tüntetőt öltek meg, a kínai kormány 
ezzel szemben 13 halottról beszél, s ál-
lítólag ők is úgy haltak meg, hogy egy-
másnak rontottak. A csúnya tüntetők 
mögött pedig maga a dalai láma áll, aki 
mint tudjuk gyakran szólított már fel tö-
megeket erőszakos cselekedetekre és a 
békesség minden formáját elveti. Csu-
pán azért nem röhögök hangosan, mert 
szomorú ami Kínában történik. Volt már 
atrocitásokkal teli olimpia, bojkott is jó 
párszor előfordult, ám a mostani hely-
zet az 1972-es tragédiát idézi, amikor is 
a Fekete Szeptember (Black September) 
nevű arab terrorista szervezet tagjai 11 
izraeli sportolót öltek meg. Akkor azt kö-
vetelték az izraeli kormánytól, hogy 200 
palesztin foglyot engedjenek szabadon. 
Követelésüket nem teljesítették, s ennek 
borzalmas következményei voltak. Nem 
csoda hát, hogy a kínai kormány bol-
dog-boldogtalant letartóztat, arra hivat-
kozva, hogy terroristagyanús személy. A 
kormány szerint a legaktívabb terror te-
vékenység Hszincsiang tartományban 
van, ahol több olyan személyt is elfog-
tak, akik állítólag külföldi újságírók, spor-
tolók elrablását tervezték. Maguk a le-
tartóztatottak ezzel szemben azt állítják, 
nem terroristák, csupán az emberi és 
politikai szabadságjogokért küzdenek. 
Akárhogy is vizsgáljuk a témát, annyi bi-
zonyos, hogy árny vetül az idei nyári já-
tékokra és aki azt állítja (akárcsak George 
W. Bush), hogy az olimpia csak a sportról 
szól, az mérhetetlenül blazírt, cinikus és 
szégyellje magát. Sajnálatos, hogy ilyen 
előszelekkel indulhatunk Pekingbe, de 
ne feledjük, hogy a résztvevő 169 ma-
gyar sportoló ott és akkor küzdeni fog; 
nem csak önmagukért, értünk is, úgy-
hogy elkél a biztatás és a drukk. Szóval: 
Hajrá Magyarok! 
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minőség legújabb trendek

különböző stílusirányzat

Lizéna 91 Kft.

C 9400 Sopron, Vándor S. u. 7.
T +36.99.508.041
F +36.99.329.699
E borsodicsempe@gmail.com

NYITVA

H–P  8.00–17.00
Szo  9.00–12.00
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A KözELMúLTBAN KETTőS 
üNNEPET üLT A NéPES SOPRONi 

HORVáTH CSALád. A VáROS 
NEVéBEN dR. FOdOR TAMáS POL-

GáRMESTER KöSzöNTöTTE 95. 
SzüLETéSNAPJáN dR. HORVáTH 
déNES GyóGySzERéSzT, VALA-
MiNT FiáT, HORVáTH KORNéLT, 

AKi zENEi TEVéKENySéGééRT 
úJSzERű üTőHANGSzERES 
JáTéKáéRT KOSSuTH-díJAT, 

SzüLőVáROSáTóL A KözGyűLéS 
SOPRONéRT EMLéKéRMET KAPTA.
A zENéSzT MEGLEPTE A RANGOS 
ELiSMERéS, uGyANAKKOR TudJA 

AzT iS, HOGy A KOSSuTH-díJAT 
- NOHA Az ő NEVéRE SzóL -, A 

dzSESSz MűFAJ iS KAPTA. 

A dzsessz világában harmadikként 
jegyzett zenész Sopronból indult, de té-
vednek azok, akik azt feltételezik, hogy 
Horváth Kornél már apró gyerekkorá-
ban vonzódott a zenéhez. Szerette, de 
sokkal inkább érdekelte a sport. A Jó-
zsef Attila Gimnáziumban érettségiző fi-
atalember teniszezett, kosarazott, at-
letizált. Saját bevallása szerint lehetett 
volna eminens diák, de nem törekedett 
a legjobbaknak kijáró címekre. Tizenhét 
évesen ian Anderson fuvolista játéka 
nyűgözte le, ekkor érintette meg a zene. 
Beiratkozott a zeneiskolába, a fiatalon 
elhunyt Karner Nándornál tanult fuvo-
lázni. Olyannyira rabul ejtette a hang-
szer, hogy képes volt naponta több órán 
át gyakorolni. A lelkiismeretes, folyama-
tos munka meghozta gyümölcsét, Kor-
nél egy év múlva már a soproni szimfo-
nikusok zenekarában játszott. Később a 
rockzenében is kipróbálta magát, barát-
jával, Polisszal, Polgár Tibor gitárossal a 

6001. Misszió elnevezésű együttesben 
főként improvizatív zenét játszottak. Az 
érettségit követően Budapestre került 
a fővárosi konzervatórium dzsessz tan-
szakára. A Kaszakő együttessel az 1977-
es Ki mit tud?-on szerepeltek kiválóan, 
ezt követően hivatásos zenészek, ORi-
tagok lettek. Horváth Kornél az együt-
tesben fuvolázott, de ha kellett, ütő-
hangszereken is játszott. Mivel abban az 
időben nagyon kevés volt hazánkban 
az ütőhangszeres zenész, Kornél ezt vá-
lasztotta. Horváth Kornél nem csupán 
itthon, de külföldön, például Ameriká-
ban egy-egy zenei ütős fesztiválon mu-
tatja be hangszereit, azok hangzását, a 
tőle már megszokott egyéni ütéstech-
nikával. Azt mondja, volt abban valami 
jó, hogy korábban nem lehetett szaba-
don külföldre utazni, ottani mesterektől 
ellesni az ütéstechnikát, azt iskolában 
tanulni. Saját magának kellett kidol-
goznia a technikát. Nem használ dob-
verőket, mindent kézzel üt meg, még a 
vasat is tenyérrel, mutatóujjal üti, így az-
tán nem véletlen, hogy zenéje árnyalt, 
sokszínű, érdekes és látványos is egy-
ben. Kornél máig keresi zenei gyökereit. 
édesanyja Nellike jól zongorázott, roko-
nai között inkább festőművészek vol-
tak, édesapja családjában gyógyszeré-
szeket, tanárokat, lelkészeket fedezett 
fel. Mindezek tükrében, a zenei tehet-
sége, kiváló ritmusérzéke nem igazán 
vezethető vissza őseire. Fuvolista múlt-
jának köszönhetően, ütős létére dallam-
hangszeresként gondolkodik és játszik. 
Kedvenc hangszere az udu, ami egy vi-
rágvázához hasonlatos, cserép hang-
szer, amelynek az üregébe bevezetik 
a mikrofont. Másik kedvence az afrikai 
hangzást adó gatodrum, amelynek a 
gyártása húsz éve abbamaradt. Hat-hét 

éve szívesen játszik a hang elnevezé-
sű svájci hangszeren. Játszik gathamon, 
chekerén. Arra a kérdésre, hogy mi min-
den fejezhető ki a ritmussal, a dobbal, 
a Kossuth-díjas zenész azt a választ ad-
ta, hogy a génjeinkben benne van a rit-
mus, ezért mindenki szívesen hallgatja 
az ütős hangszerek dinamikus hangzá-
sát. A Kossuth-díj átvétele egyben ösz-
szegzést is jelent, az ember gondolat-
ban végigjárja az eddig megtett utat. 
Szeretettel és megbecsüléssel gondolt 
családjára, a pályatársakra, a zenész kol-
légákra, mindazokra, akik ilyen, vagy 
olyan formában részesei lettek az elis-
merésének. Nem felejti, hogy népsze-
rűségét és ismertségét részben zorán-
nak és csapatának köszönheti. Kiemelt 
szeretettel szólt Tátrai Tiborról, külföl-
di művésztársairól, Al di Meoláról, vagy 
Alegre Coreáról, akikkel gyakran szere-
pel egy színpadon. Al di Meola szemé-
lyes jó barátja, nem egyszer fordult meg 
New Jersey-i lakásán. Szeretettel emlí-
tette a Mirrorworld Quartetet, a Black 
Sea Triót és a Percussion Projectet, ame-
lyek mellett még számos egyéb formá-
ciókban is közreműködött ütősként. 
Horváth Kornél eddig több mint három-
száz lemezen volt közreműködő. A ze-
nész ugyanakkor elismerte azt is, hogy 
a Kossuth-díj átvétele óriási felelőssé-
get ró rá a jövőre nézve. Bízik abban, 
hogy az elkövetkezendő években mél-
tó helyére kerül a hazai dzsessz műfaj. 
Manapság nem ritka, hogy Amerikából, 
a dzsessz hazájából jönnek Budapest-
re tanulni. Horváth Kornél harmincnégy 
éve hagyta el szülővárosát, de az ott-
hont számára ma is Sopron jelenti. Ezért 
kiemelten fontos számára a város elis-
merése. Boldogságát tetézi, hogy édes-
apja megérhette Kornél kitüntetését. 

9400 Sopron, Gyertyamártó u. 4.
tel.: 511-800, fax:511-801
nyitva: hétfő–péntek: 8–17h, szombat: 8–12h
e-mail: o�  ce@sollux.hu
www.sollux.hu

 műanyag ablakok
 ajtók
 garázskapuk
 tetőablakok
 árnyékolástechnika
párkányok

KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN
FANTASZTIKUS ÁRON!

részletekről érdeklődjön bemutatótermünkben 
és kereskedelmi partnereinknél!

M ŰA NYAG A J TÓ - É S A B L A KG YÁ R TÁ S F E L S Ő F O KO N!

a leg JOBB választás!
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A KöRNyEzETET NAPJAiNKRA Az EMBER TECHNiKAi TudáSáVAL LEiGázTA, 
ERőiT KiAKNázzA, éRTéKEiT MEGGONdOLATLANuL PuSzTíTJA. Az iPAR OLyAN 
TERMéKEKET áLLíT ELő, MELyEK JóRéSzT uGyAN A JAVuNKAT éS KéNyELMüNKET 
SzOLGáLJáK, dE A TECHNOLóGiáK éS A GyáRTáSi FOLyAMATOK SzENNyEziK 
A LEVEGőT, A VizET, A TALAJT, éS KOMOLy TERHET JELENT A TERMéSzETRE A 
FOGyASzTói TáRSAdALOM NAPRóL NAPRA NöVEKVő HuLLAdéKA. TáRSAdALMi 
FEJLődéSüNK KöVETKEzMéNyE Az ENERGiAHORdOzóK éS NyERSANyAGOK MéR-
TéKTELEN FOGyASzTáSA, éS Az EzEKBőL KELETKEző HuLLAdéKOK EzER VESzéLyT 
REJTő áTGONdOLATLAN FELHALMOzáSA. Szöveg: MOLNáR - SCHEKuLiN

Az említett globális problémák új ipar-
ágat hívtak életre, ez az újrahasznosí-
tás, vagy ahogy a nemzetközi szlengből 
már ismerhetjük recycling. A szó jelen-
tése: visszaáramoltatás, visszaforgatás. 
A természet egyensúlya a kezdetektől 
ezen az elven alapul, nincs értéktelen, 
nincs hulladék. A xxi. század hajnalán 
technikai felsőbbrendűségünket ünne-
pelve rá kell jönnünk, hogy ezt az alap-
vető tételt figyelmen kívül hagytuk, és 
most saját magunk és környezetünk ká-
rából kell mindezt megtanulnunk. Talán 
még nem késő, de minden perc számít, 
az emberiségnek ki kell állni az újrahasz-
nosítás mellett, például az oktatás és 
nevelés fontos feladata a környezettu-
datos életmód kialakítása a felnövekvő 
nemzedékekben.

Mi is valójában az recycling? Röviden 
az elhasznált, vagy feleslegessé vált ipa-
ri termékek szelekciója, lebontása, úgy-
nevezett másodlagos nyersanyag ki-
alakítása. A gazdaság sokszínűsége az 
újrahasznosítást is ágazatokra bontja.

Az egyik jelentős csoport az úgyneve-
zett inert Recycling mely az építőipar-
ban jelentkező hulladékkal, építési és 
bontási törmelékkel foglalkozik. inert 
hulladék meghatározása: „(213/2001 
Rendelet szerint) az a hulladék, amely 
nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy 
biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy 
vízben nem oldódik, nem ég, illetve más 
fizikai vagy kémiai módon nem reagál, 
nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs 

kedvezőtlen hatással a vele kapcsolat-
ba kerülő más anyagra oly módon, hogy 
abból környezetszennyezés vagy embe-
ri egészség károsodása következne be, 
további csurgaléka és szennyezőanyag-
tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus 
hatása jelentéktelen, így nem veszélyez-
tetheti a felszíni vagy 
felszín alatti 
vizeket.”

Fejlődé-
sünk egyik je-
lentős mércé-
je a városok és 
falvak innováci-
ója, a hatalmas 
méretű beruhá-
zásokhoz, (lakó 
és ipari parkok, út-
hálózatok, keres-
kedelmi komple-
xumok), mind több 
meg nem újuló ás-
ványvagyonra, építé-
si alapanyagokra tar-
tanak igényt, másrészt 
a bontásokból, útkar-
bantartásokból, közmű-
építésekből és felújításokból származó 
törmelék biztonságos környezetkímé-
lő elhelyezése nem költséghatékony 
vagy egyáltalán nem megoldott. A ket-
tős probléma jól mutatja a hulladékke-
zelés jelentőségét, illetve a másodlagos 
nyersanyagok felhasználásának szüksé-
gességét.

Magyarországon a hulladékkezelés 
és szakszerű deponálás még gyermek-
cipőben jár, jó példa erre, hogy a közel 
3000 hazai hivatalos szemétlerakó közül 
alig 200 felel meg az előírásoknak. A tár-
sadalom tájékozatlansága mellett sok-

szor maga a bürokrácia 
a fejlődés kerékkötője. 
Az inert hulladékgaz-
dálkodásból nyert ter-
mékeknek nincsenek 
műszaki irányelvei, 
felhasználási ajánlá-
sai és műszaki kö-
vetelményei, ezen 
szabályozások hi-
ányában ezek a 
jó minőségű má-
sodlagos nyers-
anyagok nem 
lehetnek ver-
senyképesek a 
pusztuló ter-
mészeti erő-
forrásokkal. 
Műszaki fejlő-

désünk módot ad rá, 
hogy helyreállítsuk a kényes egyensúlyt 
ember és természet között. Járjunk nyi-
tott szemmel, vegyük észre az újrahasz-
nosításra, a szelektív hulladékgyűjtés-
re utaló jeleket, feliratokat. Mi magunk 
egyénenként is sokat tehetünk, hogy el-
induljon egy szemléletváltozás, amely 
hosszú időre tisztává és élhetővé teheti 
földünket.  
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A KöRNyEzETET NAPJAiNKRA Az EMBER TECHNiKAi TudáSáVAL LEiGázTA, 
ERőiT KiAKNázzA, éRTéKEiT MEGGONdOLATLANuL PuSzTíTJA. Az iPAR OLyAN 
TERMéKEKET áLLíT ELő, MELyEK JóRéSzT uGyAN A JAVuNKAT éS KéNyELMüNKET 
SzOLGáLJáK, dE A TECHNOLóGiáK éS A GyáRTáSi FOLyAMATOK SzENNyEziK 
A LEVEGőT, A VizET, A TALAJT, éS KOMOLy TERHET JELENT A TERMéSzETRE A 
FOGyASzTói TáRSAdALOM NAPRóL NAPRA NöVEKVő HuLLAdéKA. TáRSAdALMi 
FEJLődéSüNK KöVETKEzMéNyE Az ENERGiAHORdOzóK éS NyERSANyAGOK MéR-
TéKTELEN FOGyASzTáSA, éS Az EzEKBőL KELETKEző HuLLAdéKOK EzER VESzéLyT 
REJTő áTGONdOLATLAN FELHALMOzáSA. Szöveg: MOLNáR - SCHEKuLiN

Az említett globális problémák új ipar-
ágat hívtak életre, ez az újrahasznosí-
tás, vagy ahogy a nemzetközi szlengből 
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nemzedékekben.
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ri termékek szelekciója, lebontása, úgy-
nevezett másodlagos nyersanyag ki-
alakítása. A gazdaság sokszínűsége az 
újrahasznosítást is ágazatokra bontja.

Az egyik jelentős csoport az úgyneve-
zett inert Recycling mely az építőipar-
ban jelentkező hulladékkal, építési és 
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kedvezőtlen hatással a vele kapcsolat-
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további csurgaléka és szennyezőanyag-
tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus 
hatása jelentéktelen, így nem veszélyez-
tetheti a felszíni vagy 
felszín alatti 
vizeket.”
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lő elhelyezése nem költséghatékony 
vagy egyáltalán nem megoldott. A ket-
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zelés jelentőségét, illetve a másodlagos 
nyersanyagok felhasználásának szüksé-
gességét.
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alig 200 felel meg az előírásoknak. A tár-
sadalom tájékozatlansága mellett sok-
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a fejlődés kerékkötője. 
Az inert hulladékgaz-
dálkodásból nyert ter-
mékeknek nincsenek 
műszaki irányelvei, 
felhasználási ajánlá-
sai és műszaki kö-
vetelményei, ezen 
szabályozások hi-
ányában ezek a 
jó minőségű má-
sodlagos nyers-
anyagok nem 
lehetnek ver-
senyképesek a 
pusztuló ter-
mészeti erő-
forrásokkal. 
Műszaki fejlő-

désünk módot ad rá, 
hogy helyreállítsuk a kényes egyensúlyt 
ember és természet között. Járjunk nyi-
tott szemmel, vegyük észre az újrahasz-
nosításra, a szelektív hulladékgyűjtés-
re utaló jeleket, feliratokat. Mi magunk 
egyénenként is sokat tehetünk, hogy el-
induljon egy szemléletváltozás, amely 
hosszú időre tisztává és élhetővé teheti 
földünket.  
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Prága közelében már a századfordulón megszületett a világ 
mára már egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező autó-
gyártó cége, megalapozva egy korszakot, mely aztán az 1930-as 
évek végéig eltart - az előkelő és luxuskivitelű Skodák korszakát. 
Ezek a kiemelkedő kényelmükről és műszaki kifinomultságukról 
híres járművek az időszak legelegánsabb luxusautóinak választé-
kát gazdagították. Ma pedig a Superb ugyanezeket az értékeket 
képviseli, magában foglalva a régi idők szellemiségét és az inno-
váció, a csúcstechnológia ráhatását. Káprázatosan tágas belseje 
miatt ugyancsak nagy elismerésre számíthat. Felszereltségének 
különlegességei közé sorolható az úgynevezett. Footboard, az-
az lábtámasz a hátul ülő utas részére, az esernyőtartó a hátsó aj-
tóban, az ajtó környékét megvilágító lámpák a külső visszapillan-
tó tükörben és a CargoFlex csomagtér rendszer.

superb úti kAlAuz 
Három benzines és három dízelmotor alkotja a jelenlegi motor-

választékot. Benzines oldalról az alapot a downsizing jegyében 
született, 125 lóerős 1.4 TSI adja. Tudjuk, hogy képes mozgatni a 
Tiguant is. (Jelölése TSI, mindhárom betű ezüstszínű) 

Következő a már jól ismert 1.8 TSI, a maga 160 lóerejével. (A TSI-
ből piros az „I”). Benzinfronton a csúcs, a Škodákba valaha szerelt 
legerősebb szériamotor a 3.6 V6 FSI a maga 260 lóerejével és 350 
Nm-nyi nyomatékával, ehhez a motorhoz természetesen alap-
ban jár a DSG váltó és a Passat R36 futóműve. 

A dízelmotorok között szerepel az 1.9 TDI 105 lóerős (TDI há-
rom ezüst betűvel). A 140 lóerős, részecskeszűrővel ellátott 2 lite-
res PD TDI az arany középút (TDI, az „I” piros), a 170 lóerős a jelen-
legi dízel-csúcs. (piros „D” és „I”). 

KORáNTSEM VéLETLENüL 
ViSELi A SuPERB NEVET 

A SKOdA LuxuSAuTóJA. 
MEGJELENéSéBEN, KiVi-
TELEzéSéBEN éS TELJE-

SíTMéNyéBEN EGyARáNT 
FiGyELEMREMéLTó 

AuTó. SuPERB - ANGOLuL 
EGyEdüLáLLóT, KiVáLóT 

JELENT, A FRANCiA 
NyELVBEN PEdiG A BüSz-
KE, MAGABizTOS SzAVAK 

MEGFELELőJE. MiNd 
OLyAN KiFEJEzéSEK EzEK, 
MELyEK HűEN TüKRöziK 

A SKOdA ViSSzATéRé-
SéNEK úTJáT Az AuTóS 

ViLáG LEGFELSőBB 
KATEGóRiáJáBAN.

a Büszke 
prágaI

Škoda Superb
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biztonsáG
A futómű többlengőkaros első- és csatolt hosszlengőkaros 

hátsótengelyének köszönhetően a Skoda Superb káprázato-
san biztonságos és kényelmesen vezethető. A fékrendszer több 
elektronikus rendszert egyesít magában. Az ABS (blokkolásgát-
ló rendszer) és az elektronikus differenciálzár-rendszer (EDS) a 
2.0/85 kW motorral felszerelt modellek alaptartozéka, melyhez 
ESP (elektronikus stabilizációs rendszer fékasszisztenssel) rendel-
hető. Ugyanez vonatkozik az 1.8 T/110 kW motoros változatra is. 
Az 1.9 PD TDI/ 77 kW és a 2.0 PD TDI/103 kW változatokban meg-
található az ABS, EDS, ASR (kipörgés gátló) és MSR (motorfék-sza-
bályozó elektronika), az ESP extraként kérhető. A 2.8 V6 30 V/142 
kW és a 2.5 V6 TDI/120 kW motoros változatokban alapfelszerelt-

ség az ESP, ASR, ABS, EDS és az MSR. Minden 
változat fel van szerelve fékerő-elosztóval, ami 
a kritikus pillanatokban megnöveli a fékerőt. 
Az ESP-vel felszerelt változatokban a fékerő-el-
osztó össze van kapcsolva az elektronikus fék-
rásegítővel. Mindent összevetve a gyártó nem 
spórolt semmit a biztonságon.

kényelem, ötletesséG
Ami a Superb belső terét illeti: az egyes mo-

dellek alapfelszereltsége igazán meggyőző, a 
választható extrákkal csupán apróbb kényelmi 
szempontjainkra adhatunk választ. Kellemes 
tapintású, jó minőségű anyagokkal találkozunk 
bármerre kutakodunk az autó belsejében. A 
belső tér tágas, és kényelmes, a korábban pe-
dig már említett opcionálisan választható 
Footboard pedig kifejezetten kedves és érté-
kelendő ötlet a tervezőktől. Összességében – 
és ár-érték arányban is – kijelenthetjük, hogy 
az új Superb-nek nagy számú rajongó tábo-
ra lesz. 

újdonsáGok
A Bi-Xenon fényszórók az autó sebességétől és a látási viszo-
nyoktól függően változtatják a fénynyaláb hosszát és szélessé-
gét, természetesen bevilágítanak a kanyarba is, (dinamikus és 
statikus kanyarkövető fényszórók) ráadásul 40 km/órás tempóig 
az adott oldalon lévő ködlámpák is besegítenek. A „Tourist Light” 
funkciónak köszönhetően bátran nekivághatunk akár Angliának 
is, a fényszórók nem fogják elvakítani a szembejövőket.

A megújult rendszerű csomagtartó, ami a szabadalmaztatott 
Twindoor rendszernek köszönhetően a Superb legkifinomultabb 
lépése (külön-külön nyitható a hátsó szélvédő és az ötödik ajtó). 
A csomagtér 565 liter alapban, teljes méretű pótkerékkel, ami a 
hátsó ülések ledöntésével (igaz, nem síkba) 1670-re növelhető.

Walter autó Kft.
9400 Sopron • Pozsonyi út 57–63. • tel.: (99) 512-500 

fax.: (99) 512-505 • e-mail: skoda@walterauto.hu
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• Digitális automata légkondicionáló
• 6 lemezes CD-lejátszó
• 9 légzsák
• Bluetooth® telefonkihangosító
• 16”-os könnyûfém keréktárcsák
• Bôr kormány és sebváltógomb
• Elektromos ablakemelôk elöl és hátul

A kifinomult stílusú és kimagasló felszereltségû
Aquatis mellett most minden Auris modellt ked-
vezményes finanszírozással vagy használtautó
beszámítási támogatással vásárolhat meg.

TOYOTA AUTÓHÁZ KFT. 1234 Budapest, Fô utca 1., Telefon: 123 4567, Fax: 123 4567, www.xyz.hu

Auris Aquatis. 

3,95%-os THM vagy
+300 000 Ft autóbeszámítás*
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*az ajánlat a készlet erejéig érvényes, a toyota márkakereskedők hozzájárulásával. a hitel svájci frank alapú, változó kamatozású konstrukció. a thm meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok fi-
gyelembe vételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. a thm mutató nem tükrözi a hitel árfolyam és kamat-kockázatát. a thm meghatározása forint fizetések alapján történt a tárgynegyedévet 
megelőző hónap első munkanapján érvényes deviza árfolyam figyelembe vételével. a közölt thm értéke megegyezik az 500.000 Ft tőkeösszegű, 3 éves futamidejű valamint az 1.000.000 Ft tőkeösszegű és 5 éves futamide-
jű kölcsönök thm-jével. a kedvezményes ajánlat pontos feltételei megtalálhatóak a toyota márkakereskedésekben és a www.toyota.hu oldalon. az auris modellek kombinált átlagfogyasztása (l/100 km): 5,0 – 7,1. co2-
kibocsátása (g/km): 131 – 166. a képen látható autó illusztráció.
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