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JAMES M CAIN: MILDRED PIERCE – ELSÔRENDÛ TÁRSADALMI REGÉNY
Az 1930-as évek Amerikájának, a félbetört életeknek, a kilábalási próbálkozásoknak
szívszorító pszichológiai ábrázolása. 1945-ben hatalmas sikerû, Oscar-díjas filmet ké-
szített Michael Curtiz Joan Crawforddal, Jack Carsonnal és Zachary Scott-tal a fôsze-
repekben.

ROSAMUNDE PILCHER: TÉLI NAPFORDULÓ
Rosamunde Pilcher regényeiben érzelmes világba lépünk, melyet valódi emberek, el-
emésztô szenvedélyek, nagy szerelmek és csalódások töltenek meg. 
Elfrida Phipps, a szép és akaratos színésznô a nagy szerelmet késôn találta meg. Ám
egy tragédia után vidékre menekül az emlékektôl terhes Londonból. Lelki nyugalmát
egy kis faluban találja meg, ahol kalandok, rég elfeledett érzelmek és meglepetések
sorozata várja.

GUY DE MAUPASSANT – A SZÉP FIÚ
Új klasszikus sorozat indult az „Aranytoll” kiadótól.
Az 1800-as évek végén írt regényben egyetlen mellékalak, egy öreg író képviseli Mau-
passant felháborodását, a többiek tudomást sem vesznek róla, hogy aljas módon élnek.
A szerzô hideg tárgyilagossággal rajzolja meg szereplôit, a gyorsan pergô események
alakulása során jellemüket fokozatosan bontja ki. 

ELEANOR HERMAN: KIRÁLYNÔK SZERETÔI
A nagy sikerû Királyok szeretôi címû könyv után a koronás hölgyek magánéletét veszi
górcsô alá a szerzô. A házasságtörô asszonyok sorsa változatos, mint maguk a nôk,
közös bennük, hogy boldogtalan házasságban élték kiüresedett életüket és házasság-
törésük magvát már akkor elvetették, amikor mind természetben, mind mûveltségben
hozzájuk nem illô férjhez kényszerítették ôket. A könyvnek nem célja, hogy pálcát tör-
jön a kikapós asszonyok felett: inkább kultúrtörténeti körképet ad, bemutatva a külön-
bözô korok királyi, fôúri udvarait, hétköznapjait.

KURT TEPPERWEIN: NAGY ANTISTRESSZKÖNYV
A stressz ellen nyújt a könyv naptárszerû elrendezésben tartalmas, feszes, de apró fa-
latokra elosztott programot, a gyakorlatban kipróbált ötletekkel és tanításokkal.
A programok használója egyszerû napi gyakorlatokkal egy egész évre való értékes
stresszt leküzdô folyamatsort dolgoz ki magának és csak úgy mellékesen közben újra-
rendezi egész életét.

Íme néhány példa a belvárosi Kalligráf könyvesbolt változatos kínálatából, 
amelybôl a hét bármely napján kedvére válogathat.

A KALLIGRÁF KÖNYVESBOLT AJÁNLJA

KALLIGRÁF KÖNYVESBOLT • GYÔR, BAROSS G. ÚT 23.
Tel.: 96/550-994 • Fax: 96/550-995 • E-mail: info@kalligraf.hu • www.kalligraf.hu
Nyitva: hétfô-szombat: 8–20, vasárnap: 10–19 óráig.

Ízelítô  
menüajánlatunkból

Leves: Mediterrán erôleves 

 Fôételek: Sertés szûz erdeigomba-raguval

Baconos csirkemell „Royal”

Kapros túróval töltött sertésborda

Pulykamedalionok bazsalikomos almával 

 Köretek: Zöldségköret 

Korianderes burgonya

Padlizsános rizs

Saláták 

 Éjféli büfé: Kolozsvári töltött káposzta

Csirkeragu Stroganoff módra

Péksütemények 

Ár:4.150 Ft/fô

Élvezze a kastélyszállók eleganciáját Gyôr belvárosának szívében,  

megfizethetô áron! Légkondicionált, exkluzív berendezésû éttermünk  

akár 130 fô befogadására alkalmas. 

Jöjjön el hozzánk, és a Big Ben Étteremben minden álmát valóra váltjuk!

Teljes körû esküvôszervezést vállalunk, kérje rendezvényszervezônk egyénre 

szabott ajánlatát.

     Varázslatos helyszín, 
az igazán fontos pillanatokhoz...

�
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Nagyapáink mondogatták télûzônek, szinte már kará-
csonytól: január, február, itt a nyár. Nagyot néztünk
akkor mint kis lurkók, hogy jé, milyen mókásakat be-
szélnek, már hogyan lenne itt február után a nyár? 

Aztán ahogy szaporodott fogunkban az idegen anyag,
úgy láttuk be, igazuk van. Gyorsan röpülnek a hóna-
pok. Hát még azoknak, akik mondjuk az esküvôjükre
készülnek. 

A Presztízs magazin némileg tematikus számában az
esküvôvel, a ceremóniát megelôzô és követô idôszak-
kal foglalkoztunk részletesebben. Ezzel talán tudunk
némi segítséget nyújtani azoknak, akik ebben az évben
szeretnék kimondani a boldogító igent, vagy éppen
most csak körülnéznének esküvôiruha-szalonok vagy
a vacsorát, ebédet biztosító kiváló éttermek között.
Esetleg kiválasztanák azt a suhanó autót, amely méltó
lehet a nagy eseményen arra, hogy beleüljön az ara. 

Mindezt tesszük ismételten úgy, hogy közben olvas-
mányosak, érdekesek tudjunk maradni olvasókörünk-
nek, Gyôr-Moson-Sopron megye döntéshozóinak.

Nagy Eszter (nagy.eszter@lapcom.hu)
Fábián György (fabian.gyorgy@kisalfold.hu)
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Az esküvô személyes ügy, családi
esemény, amely a legritkább eset-
ben válik népünnepéllyé. Kétségte-
len tény, hogy királyi párok frigyre
lépése, a filmsztárok boldogító
igenjei talán kiválthatnak tömeges
érdeklôdést, de az, ha Bence Zsolt
és kedvese kelnek egybe, nem biz-
tos, hogy elsô hallásra izgalmas
lehet egy turistának, aki 2008 
augusztusában a megyeszékhelyre
látogat. Ám a nyár utolsó hónapjá-
ban, annak is nyolcadik, kilencedik
és tizedik napján ismét ki fog derül-
ni: dehogynem! 

A barokk esküvô már gyôri unikum-
nak számít, bár aligha jegyeznek be
a szabadalmi hivatalban ilyen cere-
móniát. 1993-ban Európában meg-
hirdették a barokk évet. Természe-
tesen Gyôr is szeretett volna kap-
csolódni az eseménysorozathoz, hi-
szen megcsillant a lehetôség, még
több turistát lehetne a városba csa-
logatni az egyébként szép számban
jelen lévô, de akkor és azóta is zö-
mében üzleti céllal érkezô utazók
mellé. A városi intézmények kapták
meg a nagy lehetôséget, találjanak
ki valamit, amivel fel lehet iratkozni

a sorba, amivel jól lehet reprezen-
tálni azt: Gyôr nem csupán egy a sok
ipari város közül.

A Családi Intézet, azóta Zichy-palota
szakembereinek fô profilja az eskü-
vôi ceremónia megszervezése volt.
A polgári esküvôket igyekeztek
(igyekeznek ma is) meghitté, emlé-
kezetessé tenni egy-egy verssel,
dallal, élô zenével, kisebb figyel-
mességekkel. 

„Ress Bélánénak, aki akkor az intéz-
mény vezetôje volt, jutott eszébe,

TANULMÁNYBÓL BAROKK ESKÜVÔ
FÁBIÁN GYÖRGY ÍRÁSA

Turisztikai vonzerô, városimázs-építô verseny



A megújult és hamarosan tovább bôvülô Pálffy 
étterem Gyôr egyik legszebb pontján, a Széchenyi tér
sarkán található. A kiváló konyha, valamint a külön-
leges belsô tér, a gyönyörûen felújított rendezvény-
pince lehetôvé teszi, hogy a Pálffyban a családi 
programoktól kezdve a céges rendezvényekig, 
esküvôkig minden igénynek megfeleljenek. 
Igény szerint különbözô dekorációval, virágdíszítéssel
varázsolják még szebbé vendégeik számára termüket,
illetve a megrendelôk elképzeléseinek megfelelô
mûsorajánlattal segítenek felejthetetlenné tenni 
egy-egy igazán fontos alkalmat.
Ha egy ebédre, egy vacsorára vágyik a gyönyörû 
étteremben, akár már most lefoglalhatja asztalát! 

Cím: H-9022 Gyôr, Jedlik Ányos u. 19.
Telefon: +36-96⁄524-680
Fax: +36-96⁄524-613
E-mail: info@palffyetterem.hu
Nyitva tartás: minden nap 9.00–24.00
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hogy egyik munkatársa írt egy tanul-
mányt a XVII. századi esküvôkrôl” –
emlékszik vissza a kezdetekre Keg-
lovich Ferencné, a Zichy-palota mai
igazgatója, akirôl gyorsan kiderül,  ô
volt az a bizonyos munkatárs, aki a
barokk kor esküvôivel foglalkozott. 

„Kezdeményeztük, szervezzünk ba-
rokk esküvôt, amelyet a nagyközön-
ség számára is láthatóvá teszünk.
Elsô alkalommal a szertartást még
a Családi Intézet falai között tartot-
tuk, de már a második évben kiköl-
töztünk a Széchenyi térre.”

Érthetô okokból. Az érdeklôdés
olyan nagy volt, hogy az ezres, majd
a késôbbi években többezres nézô-
közönség aligha fért volna el a ba-
rokk palota falai között.

„Az ifjú pár eleinte még nem öltözött
be barokk ruhákba, igaz, az ese-
ményre már hintóval érkeztek. Ez,
valamint a ceremóniamester ele-

gendô volt a figyelemfelkeltésre.
Annál is inkább, mert egy menetet
tartottunk a városon át, hogy minél
több emberhez eljusson a híre, vala-

Keglovich Ferencné, 
a Zichy-palota igazgatója
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mi egészen különleges történik
Gyôrben.”

Zenészek és táncosok színesítették
a kezdetektôl a násznépi sokadal-
mat. A Kisalföld Táncegyüttes Rup-
pert László vezetésével külön kore-
ográfiát tanult be, Imrik Zsuzsa
iparmûvész pedig megkezdte a
munkaigényes és sok pénzbe kerülô
barokk ruhák gyártását. Hontvári
Csaba és fúvósai pedig gondoskod-
tak az aláfestô zenérôl. Úgy tûnt,
minden összeáll egy igazán sikeres,
a publikum számára is érdekes es-
küvôhöz. Az ifjú párokat eleinte nem
volt könnyû rábeszélni arra, hogy
szakítva a hagyományokkal, egy
még régebbi hagyományt feleleve-
nítve mondják ki az igent. Pedig ez
az esküvô nem nekik kerül sok pén-
zükbe, hanem a Zichy-palotának, il-
letve az önkormányzatnak.

„A tavalyi költségvetésünk hatvan
százalékát kaptuk a városházától, a
többit nekünk kellett kigazdálkodni
belépôjegyekbôl, szponzori juttatá-
sokból” – mondja Keglovichné.  Majd
hozzáteszi: a pénzszerzés az egyik
legnehezebb feladat. Az esemény
hôskorában Petô István, aki akkori-
ban a Gyôri Vendégvárók Egyesüle-
tének elnöke volt (most az országos
szervezet elsô embere), már el-
mondta, támogatókat, szponzorokat,
az esküvôt segítô éttermeket akkor
találhatnak majd, ha nem egynapos
lesz a ceremónia. 

„Akkor kezdtem még inkább elmé-
lyedni abban, hogy a középkorban,
az új kor hajnalán mi is történt egy-
egy leánykérés kapcsán. Kiderült,
hogy a menyasszony és a vôlegény
emberei néha szabályos viadalt foly-
tattak egymás ellen. Ebbôl született
meg a barokk játékok ötlete. Ihász
Ferenc és Gáborfalvy László voltak
azok, akik pontosan kidolgozták a
látványos játék szabályait.”

Máris kétnapossá vált a barokk es-
küvô. A szerenád is felsorakozott a

programok mellé, így már péntek
estétôl vasárnapig nyújtott lehetôsé-
get kikapcsolódásra, nézelôdésre az
esemény. Felsorakoztak a vendég-
lôk, az árusok, igazi népünnepéllyé
vált a barokk esküvô. Az utcákat ha
nem is lepték el, de szép számmal
járták barokk ruhába öltözött höl-
gyek és urak.

„Ma már kétszázötven igényesen el-
készített ruhánk van, és az idôben
jelentkezôk számára tudunk adni
belôlük, ha szeretnének ott lenni az
esküvô forgatagában. A barokk
ügyességi játékokra általában a
testvérvárosok, Brassó, Erfurt, Sin-
delfingen csapatait hívjuk meg, de
tavaly már a Széchenyi-egyetem is
kiállt eggyel. Az esemény egyre na-
gyobb és egyre elismertebb lesz.
Nem tartunk még ott, mint Land-
hoff, a német városka, ahol a rene-
szánsz jegyében szerveznek hasonló
megmozdulást. Ott még a cégtáblá-
kat is lecserélik az esküvô idejére,
de elindultunk feléjük. Ha majd a ci-
vilek is átérzik, milyen jó barokk ru-
hában ott lenni az esküvôn, ha élvez-
ni fogják, hogy a turisták szívesen
fotózzák ôket, akkor mondhatjuk
majd el: Gyôr egy igazán idegenfor-
galmi vonzerôt jelentô eseményt tart
meg minden nyáron. Bár panaszra
addig sem lehet okunk, hiszen évek
óta Európa számos országából ér-
keznek vendégek kizárólag ezen
esemény miatt.”

A barokk esküvô hozzátartozik már
Gyôr imázsához, ha a megyeszékhe-
lyet megemlítik, akkor sok helyütt
mondják rá: a folyók városa, és

A barokk esküvô mindig is hivatalos
polgári szertartás volt. Idéntôl Kerczó
István elôtt a Széchenyi téren csak a
móring levelet írja majd alá Bence
Zsolt és felesége. A hivatalos esküvôt
a Zichy-palotában tartják. Zsolt
egyébként több éven át volt zászlóvivô
a barokk esküvôn! Érthetô, hogy ô is
hasonlóan látványos módon szeretné
a világgal tudatni, férj vált belôle! 
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VIRÁG design
Gyôr, Rónay J. u. 6/B

viragdesign@gmail.com
Nyitva tartás:
h-p. 9–18, 

szo. 8–13, v. 8–12.
Tel.: 06-30/254-7678

Életetek eme fordulópontját 
szeretné a gyôri Virág Design
még különlegesebbé tenni. 
Egy csodálatos csokor, egy
egyedi dekoráció az esemény
fényét hivatott emelni. 
Látogassatok el hozzánk, ahol
a legkülönbözôbb virágok
széles választéka gazdag
formavilággal párosulva vár,
így csak fantáziátok szabhat
határt elképzeléseiteknek.

„Élj, szeress, légy boldog és hidd el
nekem: szeretni annyit jelent,
mint élni valakiért, s ez teszi
szebbé az életet.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

A CEREMÓNIAMESTER
Bár nem ô volt az elsô, s már nem is
veszi kézbe a ceremóniabotot, meg-
határozó alakja a gyôri barokk eskü-
vôknek. Rupnik Károly színész jel-
legzetes hanghordozása, stílusa
sokak számára tette emlékezetessé
a felvonulásokat, a házasságkötést.

„Nagy szeretettel és nosztalgiával
gondolok vissza a ceremóniames-
terségemre. Különlegesnek, egyedi-
nek érzem ebben a barokk esküvôt,
olyan eseménynek, amely sajátosan
határozza meg Gyôr kulturális arcu-
latát. Keglovichné úttörô szerepet
vállalt abban, hogy elindította ezt.
Színészként egyébként nagyon nagy
kihívás volt. Egyszerre kellett finom-
nak, de érthetônek, elegánsnak, de
láthatónak is lennem. Ez, tekintettel
a szabadtéri elôadásra, nem mindig
egyszerû. Egyébként az elsôk után
mindig eszembe jutott, ugyan ki lesz
idén is kíváncsi ugyanarra? Aztán
amikor a térre értünk és megláttam
az öt-hatezer embert, kicsit mindig
elakadt a lélegzetem. Ott állni elôt-
tük lélekemelô érzés volt minden
egyes alkalommal. Különösen örül-
tem, mert számomra a beszéd tisz-
tasága kiemelten fontos dolog, hogy
Kerczó István, a kitûnô orgánumú és
gyönyörûen beszélô anyakönyvveze-
tô volt az, akivel együtt dolgozhat-
tam a barokk esküvôkön.”

egyre gyakrabban azt is: „ja, tudod,
ahol azt a fényes barokkos esküvôi
vigalmat rendezik meg évrôl évre”.

AZ ANYAKÖNYVVEZETÔ
Kerczó István anyakönyvvezetô volt
az, aki a kezdetektôl összeadta a ba-
rokk párokat. Idén is ô áll majd a
Széchenyi téren, a hatalmas színpa-
don a kissé remegô fiatalok elé, és
kérdezi meg, megerôsítik-e szándé-
kukat, hogy egymást választják.

„Amikor elindult a barokk esküvô,
picit szkeptikusan fogadtam. Az
elsôn be sem voltam öltözve, de már
akkor éreztem, más lesz, mint a
többi szertartás. Amikor a palotából
kikerült a rendezvény a Széchenyi
térre, már több ezer ember elôtt
kellett elmondanom az anyakönyv-
vezetôi mondatokat. Van szereplési
múltam, de bizony én is izgultam.
Ma már saját méretemre készítte-
tett ruhám van, csizmával, paróká-
val. Mindig jó érzéssel tölt el, ha erre
a ceremóniára készülök. Gyakran
megkérdeznek, mely esküvôk voltak
igazán emlékezetesek számomra.
Ilyenkor kettôt említek, az enyémet,
ahol a feleségemmel keltünk egybe
és a barokk esküvôt!”
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Kerczó István
anyakönyvvezetô

Rupnik Károly
ceremóniamester



Presztízs 7.oldal

Jöjj és válassz az új lakodalmi lehetôségek közül!

A gyôri Famulus Hotel megnyitásá-
val újabb lehetôség nyílt az egymás-
nak örök hûséget fogadó párok szá-
mára, hogy lakodalmukat valóban
az ünnep fényéhez, az esemény
rangjához méltóan tarthassák meg.
Az elegáns négycsillagos szálloda
és annak különleges, fiatalos han-
gulatát árasztó Pódium étterme,
minden igényt kielégítô konferen-
ciaszintje és az épület felsô szintjén
lévô panorámaterasza egyaránt al-
kalmas a lakodalmak megrendezé-
sére. 

» Gyôrött számos hely van, amely al-
kalmas a hagyományos lakodalom
megtartására. Mi úgy gondoljuk, e
szolgáltatásokban újdonságot tu-
dunk nyújtani. A fiatalok a szálloda
kitûnô adottságai révén egyénre
szabott ünnepi eseményt tudnak
„teremteni” a maguk és a násznép
számára. A szálló és az étterem
személyzete mindenben segítséget
tud nyújtani – mondja Orbán Dezsô
igazgató, és a lehetôségek sokféle-
ségét sorolva hozzáteszi: – A célunk
az, hogy a klasszikus programok
mellett a Famulus merôben új élet-
érzést nyújtó lehetôségeket biztosít-
son a pároknak.

» Mennyiben lehet ez más? – teszi fel
a kérdést az igazgató és válaszol is
rá: – Elsôsorban maguk a helyszí-
nek. A Pódium étterem miliôje att -
raktív, fiatalos világot tükröz, a be-
rendezése pedig lehetôséget ad arra,
hogy ne csak a hagyományos ültetési
rendet legyen kénytelen az ifjú pár
választani, hanem mód van arra is,
hogy a fôasztalon kívül, igény szerint
a baráti, rokoni társaságok elkülö-
nüljenek. Nincs szükség kényszerû
összeültetésekre. A pódium a mûso-
rokra, táncra, egyéb ceremóniákra
kiválóan alkalmas, de növelheti a
táncteret is. A konferenciaszinten a
hagyományos báli jellegû lakoda-
lomra van lehetôség elegáns körül-
mények között, feldíszített, kerek
asztalokkal és behúzott székekkel,
svédasztalos vagy⁄és hagyományos

kiszolgálással. A harmadik helyszín
az egyedi hangulatot árasztó, inkább
esküvôi vacsorának nevezhetô lako-
dalom a panorámateraszon, szép rá-
látással a városra. Ez már inkább
hasonlatos egy kerti partihoz a maga
nyitottságával, különlegességeivel,
hiszen a teraszon tûzijáték és sok
minden más elképzelhetô az ifjú pár
ötletgazdagsága szerint. 

A Famulus az esküvô éjszakájára
lakosztályt biztosít, és egy naran-
csos, fahéjas masszázst is ajándé-
koz az ifjú párnak. A násznépnek is
tud biztosítani kedvezô árú szállás-
lehetôséget mind a 4*-os szállodai
szobákban, mind a 2*-os apartman-
egységekben. A szálloda más szol-
gáltatásokban is segít: virág, deko-
ráció, zene, vôfély, nászajándék
szoba, programok animátorral,

„élettörténeti” kisfilm készítése,
fotó, videó, tûzijáték, torta, gyermek-
felügyelet stb. Különösen elônyös,
hogy az egész násznépnek 200 gép-
jármûig zárt, ôrzött parkolási lehe-
tôséget biztosít.

Az érdeklôdôk, megtekintve a fény-
képeket, elolvasva a már itt lakodal-
mukat megtartó párok véleményét,
eldönthetik, mit szeretnének, hogy e
napot minél emlékezetesebbé te-
gyék mind a maguk, mind az örö-
mükben osztozók számára.

ESKÜVÔ A FAMULUS
HOTELBEN

Hotel Famulus**** 
H-9027 Gyôr, Budai út 4–6.
Tel.: 96/547-770
Fax: 96/547-779 
E-mail: ertekesites@hotelfamulus.hu 
sales@hotelfamulus.hu 
Web: www.hotelfamulus.hu



AHÁNY ESKÜVÔ, ANNYI TÖRTÉNET
D. PUSZTAI ANDREA ÍRÁSA

Gyuri, a vôfély most a saját esküvôjére is készül

Presztízs 8.oldal

Csonka György szinte véletlenül lett
vôfély. Évekkel ezelôtt arra kérte a
barátját, segítsen neki májusfát állí-
tani kedvese háza elôtt. A gesztus-
nak az volt a feltétele, hogy cserébe
Gyurinak el kell vállalnia a vôfélyi
teendôket a közelgô esküvôn.

» Azt hittem, csak papírokat kell alá-
írni, persze hogy belementem – me-
séli nevetve Csonka György, akit
sokan csak „Mi Gyurink” becenéven
ismernek. A 28 éves nagyszentjánosi
fiatalember, akinek tisztes polgári
munkája is van, lézervágó gépeket
programoz, akkor lepôdött csak
meg, amikor barátja egy köteg vers-
sel és egy videokazettával állított be
hozzá. 

Az elsô vôfélykedés igazán emléke-
zetes maradt, kölcsönruhában, ége-
tett pergamenrôl puskázott szöveg-
gel, s mégis: a ceremónia Gyuri ve-
zetésével nagyszerûen sikerült.
Aztán néhány évig pihent a dolog,
míg aztán egyszer csak beindult az
„üzlet”. 

Ma már több száz esküvô tapaszta-
latának birtokában bátran áll min-
den kihívás elé. Szakirodalmat és
életrajzokat olvas, még egy hortobá-
gyi húsos palacsinta köszöntéssel
sem lehet kifogni rajta. Mindene az
esküvôk fergeteges hangulata, az
ifjú pár és a násznép kiszolgálása. 
Ma már Gyuri a legkelendôbb vôfél-
yek egyike az országban, hívják régi-

ónkban, hívják Budapesten, sôt, az
Alföldre is eljutott a híre. Évente 30–
35 menyegzôre hivatalos, idô hiá-
 nyában pedig háromszor ennyit kell
lemondania. Olvasóinkat ezúttal né-
hány emlékezetes történettel aján-
dékozza meg.

FÉLBESZAKADT A MULATSÁG
» Emlékszem, félig német, félig
magyar lakodalom volt. A pultnál
álltam a kamerás kollégámmal,
amikor mellénk penderült az örö-
manya és megkérdezte tôlem, lát-
tam-e a férjét. Láttam, persze lát-
tam, de mondani nem akartam. A
kamerás azonban gondolkodás
nélkül rávágta: „kint fürdik a me-
dencében”. Azt a hölgy már a saját
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szemével látta, hogy német vendégekkel és anya-
szült meztelenül... hiába rohantunk utána. A mulat-
ság rövid úton véget ért.

BALESETIN A MENYASSZONNYAL
» Háromszor végzôdött kórházzal a lakodalom. Mind-
annyiszor a menyasszonyt érte baleset. Az egyiknek
tánc közben ment ki a bokája, más szor az üvegajtót
vitte ki a fehér cipellô, de olyan is volt, hogy a lépcsôn
esett el az ifjú asszonnyal az elrablója. A baj velünk,
vôfélyekkel is megesik, az egyik barátom egy kétszin-
tes szórakozóhely felsô szintjén beszélgetett a vendé-
gekkel, amikor meghallotta, hogy anélkül indult el a
vonatozás, hogy megbeszélte volna a zenésszel. Fej-
vesztett rohanásba kezdett, csakhogy egy hatalmas
üvegajtó feltartóztatta. Szerencsére csak a kezét
vágta el. 

ALKALOMHOZ A TARTALOM  ÉS A FORMA
» Eleinte kölcsönkértem, de ma már saját ruháim
vannak. A rábaközi népviseletet mifelénk kérik, a
díszmagyar, esetleg öltöny inkább a budapesti es-
küvôkön divatos. Persze középkori esküvôre is hív-
tak már, a korhû öltözéket akkor kölcsönöztem. A
politika sajnos semmit sem hagy érintetlenül.
Hiába a hagyomány, kaptam már megjegyzéseket
azért, mert piros szegfût tûzök a kalapomra és a
botomra.

KÉTSZER AZ IGAZI – BONYODALMAK
» Egy alkalommal igen ismerôsnek tûnt a vôlegény.
Kiderült, hogy találkoztunk, méghozzá a korábbi es-
küvôjén. Másfél-két évig tarthatott az a házasság, re-
mélem, másodszorra sikerült megtalálnia az igazit.
Ahogy annak a menyasszonynak a boldogságában is
reménykedem, akinek majdnem füstbe ment a lagzi-
ja. A nagy esemény elôtt három nappal eltûnt. Utólag
kiderült, hogy „csak” pánikba esett és elutazott kicsit
gondolkodni... 
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A PAPOK IS TUDJÁK, 
KÉTESÉLYES A JÁTSZMA
» Ma már az egyház nem csinál
gondot abból, ha a gyermekáldás
láthatóan megelôzte az esküvôt.
Ahogy az sem titok, hogy amit meg-
fogadnak a párok az oltár elôtt,
nem mindig tartják be. Az egyik
szertartáson a pap így hívta köze-
lebb magához a ministránsokat:
„Gyertek, gyerekek, most megta-
nulhattok istenigazából hazudni.”
Sajnos, nem csak a ministránsok
hallották...

NEM MINDEGY A TÁNYÉR
» A játék kellékeit természetesen a
vôfélynek kell vinnie. Erre akkor jöt-
tem rá, amikor a második törés után
nem találtak csorba tányért az étte-
remben... Édesanyámnak így van fé-
lévente új készlete. Nos, egy alka-
lommal, amikor késésben voltam, a
kedvesem édesanyjától kértem
egyet. Amikor a lagziban felemel-
tem, felszisszent a kamerás és sá-
padtan azt kérdezte: „Ugye ezt nem
akarod tényleg összetörni?” Egy
Zsolnay-porcelánt tartottam a ke-
zemben... Még aznap este megvette
tôlem egy gyûjtô ismerôsének tíz e-
zer forintért.

A KEDVENC JÁTÉK
» Az örömszülôk utolsó jelképes
táncát a gyermekükkel én találtam
ki. Bármit elfelejthet a násznép és a
pár az esküvôbôl, de a megindító pil-
lanatokat soha nem fogja. A meny-
asszony az édesapjával a kicsit át-
költött „Papa, indulnom kell...”, a vô-
legény az édesanyjával az „Édes kis-
fiam” címû nótára. Az egyik zenész
tévedésbôl a keresztapa egyik betét-
dalába kezdett ennél a résznél. A
magyar szöveg szerint ezekkel a
szavakkal: kimegyek a temetôbe...
Nagyon ciki volt, legszívesebben
sírva fakadtam volna.

AMIKOR A VÔFÉLY MULAT
» A vôlegény nagymamájával tán-
coltam, láthatóan boldog volt, hogy

velem rophatja. Pörgettem is szí-
vesen, amíg az unoka hozzám nem
lépett: „Te Gyuri, ne nagyon pör-
gesd a nagyit, pár napja hoztuk ki a
kórházból, pacemakert kapott.”
Mit mondjak, gyorsan finomabbra
vettük a figurát. Egy másik törté-
net velem esett meg, egy idegenlé-
giós fiatalember barátai akartak
inni velem. Figyelmeztettem a pin-
céreket, így az én pálinkásüve-
gembe víz, a jégeresüvegbe kóla
került. Sajnos a menyasszonytánc
után kiderült a turpisság, az edzett
katonák pedig nem vették jó
néven. Elkaptak, az asztal felett
dobáltak... Az utolsó emlékem az,

hogy a saját csizmámból kellett
barackpálinkát innom...

A LEGEMLÉKEZETESEBB 
A SAJÁT LAGZI LESZ
» Júliusban ismét esküvôre készülök,
de ezúttal a sajátomra. Két év után
kelünk egybe a kedvesemmel. Hát
azon az oldalon még nem álltam.
Persze lesz vôfélyünk is, az egyik leg-
jobb barátomat kértem fel. Csak
egyet kértem tôle: mindig azt tartot-
tam, hogy egy lakodalomnak a meny-
asszonyról kell szólnia, a vôlegény
csak egy hasznos résztvevôje az ese-
ményeknek. Szeretném, ha ez az
enyémen különösen így sikerülne...
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A SÍRÁS ÉS PANASZKODÁS HELYETT VÁLTOZNUNK KELL
AHHOZ, HOGY RÁTALÁLJUNK A NAGY Ô-RE

Nem találod a férfit, aki boldoggá tesz? Ez talán a te hibád – állítja dr. Travis Stork 
párkapcsolat-specialista. Néhány jó tanács nôknek – bizonyára mindenki magára ismer. 
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A brit dr. Travis Stork szerint egy
nônek 25 randi után adódik lehetô-
sége az igazival találkozni. Szerinte
a sírás és panaszkodás helyett vál-
toznunk kell ahhoz, hogy rátalál-
junk a nagy Ô-re. A párkapcsolat-
specialista szerint minden nô beso-
rolható egy-egy kategóriába. Most
ezeket a jellemzôket mutatja be dr.
Stork, és ad néhány jó tanácsot is,
hogy a szerelem 2008-ban végre
ránk találjon. 

NAPTÁRLÁNY
Ez a nô a házasság megszállottja.
Szinte hallja saját biológiai óráját ke-
tyegni, és azt gondolja, ha nem megy
férjhez 30 éves  koráig, mindenrôl le-
marad. Ötéves tervet készít, ami így
hangzik: „Találkozni a megfelelô fér-
fival egy éven belül. Férjhez menni
három éven belül. Gyereket szülni öt
éven belül. A játék vége, nyertem. És
boldogan élünk, amíg meg nem ha-
lunk.” 
A férfiak nem kedvelik a naptárlá-
nyokat, mert szeretik magukat kü-
lönlegesnek érezni, és nem akarják,
hogy úgy gondoljanak rájuk, mint egy
gyermekgyártó készülékre. Úgy gon-
dolják: nem a jövedelmük, munká-
juk, kinézetük alapján kellene meg-
ítélni ôket. 

SZERELMI JÓ TANÁCS
Változtass a naptáradon! Ahelyett,
hogy a férjhez menésen töröd a
fejet, inkább koncentrálj a mun-
kádra, az egészségedre, a baráta-
idra. Ne írj listákat azokról a pasik-
ról, akik megfelelnének férjnek, és
ne tervezgess folyton, amikor ran-
dira hív valaki. Ha randizol, próbáld
meg jól érezni magad, és ne mére-
gesd a férfit úgy, mint potenciális
férjet. 

„IGENLÁNY” 
Az igenlány nem tud eléggé egyetér-
teni azzal, amit a barátja mond. Ezek
a lányok elsôre viccesek. Kerülik a
konfliktust. Az igenlányokat a férfiak
unalmasnak találják, mert nincs
bennük szenvedély, mindenre azt

mondják, hogy tetszik nekik, hogy jó
nekik, közben pedig ennek az ellen-
kezôje igaz. 

SZERELMI JÓ TANÁCS
Hagyd el megszokott útjaidat! A
munkába járásnál válassz másik út-
vonalat mindennap, egyél más-más
étteremben, keress új sportágat.
Nagyon sok új emberrel fogsz meg-
ismerkedni. Legyél magabiztos és
állj ki önmagadért. Mondd meg te a
választott férfinak, mikor és hol
akarsz találkozni vele. Ne engedd,
hogy ô diktáljon, és hozd a tudomá-
sára, hogy nem mindig érsz rá. 

A DRÁMAKIRÁLYNÔ
Ennek a nônek a mottója: „tedd, amit
a szíved diktál”. A kapcsolatait mindig
mély érzelmekkel éli meg, ugyanúgy
tud lelkesedni a régi szerelméért, aki
három éve otthagyta, mint azért a
srácért, aki a MySpace-en küld neki
üzenetet. A férfiak nem szeretik a
drámakirálynôket, nem kedvelik, ha
valaki túljátssza a szerepét. 

SZERELMI JÓ TANÁCS
Légy valóságos! Hagyd abba a sze-
repjátszást, és nézd meg, hogy mi
történik a valódi világban. Talán ér-
demes lenne olyan emberekkel be-
szélgetned, akiknek valódi, komoly
problémáik vannak. Légy az embe  -
rekkel barátságos, érdeklôdj az élet-
ük iránt, ne pedig a sajátoddal trak-
táld ôket. És próbálj legalább egy-
szer csendben maradni. Tûzd ki
célul, hogy egy beszélgetés során te
csak harmadannyit beszélj, mint a
partnered! 

A MEGKESEREDETT LÁNY
Ezek a típusú nôk állandóan nehez-
telnek valamiért. Haragjuk általában
a férfinépességre irányul. A megke-
seredett lánynak egyszer valaki fáj-
dalmat okozott, és most mindent
megtesz azért, hogy ez még egyszer
ne történhessen meg. Szerinte a leg-
jobb védekezés a támadás, ezért ál-
landóan szekálja a férfiakat, azt is,
akivel éppen van. A férfiak ezekkel a

nôkkel kényelmetlenül érzik magu-
kat. Egy nô és egy férfi között a leg-
fontosabb a bizalom! 

SZERELMI JÓ TANÁCS
Változtass a hozzáállásodon! Elôször
is bizonyosodj meg arról, hogy a
munkád valóban boldoggá tesz. Ha
nem így van, keress másik állást.
Emellett relaxálj és kertészkedj,
ezek a tevékenységek megnyugtat-
ják az embert. Végül bizonyosodj
meg róla, hogy valóban egészsége-
sen étkezel-e. És gondolkodj pozití-
van, két ember között a legrövidebb
út a mosoly!

A BIZONYTALAN LÁNY
Ez a típus fájdalmasan önzô. Nem
biztos abban, hogy jól néz ki, nem
biztos az intelligenciájában, nincs
megbizonyosodva arról, hogy jó a
humorérzéke. Mélységes önbiza-
lomhiánytól szenved. Ô az a lány, aki
minden összejövetelen bedob egy-
két felest. Egy kérdés: ha nem sze-
reted magad, hogyan várhatod el ezt
a férfiaktól? 

SZERELMI JÓ TANÁCS
Kerülj összhangba magaddal! A bi-
zonytalanságon lehet változtatni, de
tenni kell érte. Ne engedd, hogy bor-
zasztóvá tegye az életedet! Számold
össze a jó tulajdonságaidat és ne tö-
rôdj a rosszakkal. Hidd el, elég jó
vagy ahhoz, hogy ne kelljen innod
egyet, hogy bátorságot gyûjts! Félel-
meidet oszd meg valakivel, egy ba-
ráttal vagy a naplóddal. A felismerés
az elsô lépés ahhoz, hogy változtat-
hass! 

AZ ELSZÁNT LÁNY
Ô az a lány, aki addig ügyetlenkedik
a mobiltelefonjával, amíg felhívja
magára a kiszemelt férfi figyelmét.
Ô a végzet asszonya, mindent meg-
szerez, amit akar. Ha egy nô mindig
irányítani akar, a férfiak elveszítik az
érdeklôdésüket és visszavonulnak.
A férfiak szeretik érezni, hogy akar-
ják ôket, de nem szeretnek nyomás
alatt élni. 
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SZERELMI JÓ TANÁCS
Hagyd, hogy jó tulajdonságaid be-
széljenek helyetted! Higgy magad-
ban, ne mutasd magad másnak,
mint aki vagy. Hidd el, hogy egy intel-
ligens ember meg fogja látni az igazi
értékeidet. Legyen az új mottód:
„vagy megcsinálom, vagy nem törô-
döm vele”. Ez azt jelenti, hogy ha egy
férfi nem keres, te se hívogasd! Ha
nem forszírozza a kapcsolatot, lépj
tovább! Használd a tízperces sza-
bályt: ha találkozol egy helyes fiúval,
tíz perc után kérj elnézést és hagyd
magára. Meglátod, ô fog keresni
téged! 

A DOLGOZÓ LÁNY
A legtöbbünknek szüksége van
arra, hogy dolgozzon, de ez a nô
csak a munkájának él. A karrierje
mögé bújik és mindig a munkájára
hivatkozik, ha valaki randira hívja.
Azt mondja: nincs szüksége férfi-

ra, a munkája remekül kitölti min-
den idejét és ki is elégíti. A férfiak
nem szeretnek másodikak lenni,
és azt sem szeretik, ha egy nô az
utolsó pillanatban lemondja a ta-
lálkozót. 

SZERELMI JÓ TANÁCS
Szenvedélyedet a munka helyett ka-
landos vakációkon éld ki. Próbálj
meg több dologra igent mondani,
akár randiról, akár egy partiról van
szó. Csak tartsd távol magad az iro-
dától! Amikor új emberekkel találko-
zol, kösd ki, hogy nem beszélsz a
munkádról. Relaxálj és fogadd el,
hogy ha boldog akarsz lenni, akkor
meg kell találnod az egyensúlyt a
munka és a magánélet között.

AZ ELVESZETT LÁNY
Ez a fajta nô soha nem találja magát.
Egészségtelen kapcsolatokban ten-
gôdik és nincs ereje szakítani. Talán

a kapcsolaton kívül a saját életét éli,
de ahogyan a férfi megjelenik, min-
den megváltozik. Ezt a lányt állandó-
an bántja a barátja, megalázza, eset-
leg veri is, és végül mindig a lány kér
bocsánatot.

SZERELMI JÓ TANÁCS
Találd meg önmagad! Nincs annál
vonzóbb, mint a függetlenség leve-
gôje. Tehát legyél a saját sorsod ko-
vácsa! Merülj el a munkában! Túl
sokat foglalkozol a kapcsolataiddal
és nem eleget a munkáddal. Keress
új hobbit, tûzz ki új célokat. Ne üldö-
gélj egész nap a barátodra várva,
hanem foglald el magad. És ne kérj
állandóan bocsánatot. Ha mások
kritizálnak, ne hallgass rájuk, csak
járd a magad útját. Ha a barátod
nem tud így elfogadni, az fájdalmas
lesz, mert elhagy. De sokkal kevés-
sé fog fájni, mint az, ha vele ma-
radsz.

ÚJRA DIVAT 
A MARCELLHULLÁM 
ÉS A LAZA KONTY
Csodaszép kontyok, marcellhullám,
hajdíszek, diadém... A 2008-as meny-
asszonyi hajtrendrôl a többszörös
Hajháló-gyôztessel, a gyôri Sarkady
Lívia mesterfodrásszal beszélget-
tünk.  Azon a bizonyos „nagy napon”
mindennek passzolnia kell: a „bol-
dogító igen” kimondásakor nem
csupán a figyelmes tekintetek, de a
villanó fények középpontjába is ke-
rülsz. Így a tökéletes menyasszonyi
ruhához elengedhetetlen az alka-
lomhoz illô smink és frizura viselete.
» Honnan tudhatja az ara, hogy meg-
találta azt az ideális szakembert, aki
valóban a személyiségéhez illô és az
elképzeléseinek megfelelô frizurát
készíti el? Lehet elôre tájékozódni?
» Nagyobb események elôtt próba-
hajat készítünk, eközben a fodrász
megismeri a vendégét és kívánsága-

it. Sokat kell beszélgetni, hogy fel-
térképezhessük a menyasszony stí-
lusát és személyiségét. 
» Az esküvôi hajaknak is vannak di-
vattrendjei?
» Természetesen igen. Idén a klasz-
szikus viseletek, a hullámos, göndör
haj a módi.  Újra hódít a marcell- és
a rondóhullám, ami retroeleganciát
kölcsönöz. Emellett kedveltek a pár
tincs feltûzésével készült, úgyneve-
zett  „laza” kontyok, amelyekhez a
legtöbbször póthajat is alkalma-
zunk. Trendi az élô virág, a gyöngy, a
csillogó kristályok alkalmazása, ami
hangsúlyossá, ékesebbé, „királynôi-
vé” varázsolhatja az esküvôi frizurát.
» Kiknek ajánlja a póttincseket?
» Fôleg azoknak a rövid hajú höl-
gyeknek, akik hosszú és dús meny-
asszonyi hajkölteményt  szeretné-
nek. Mivel a póthaj a pótolandó haj-
jal megegyezô tulajdonságú, így
nem lehet észrevenni, hogy mûhajat
alkalmazunk. Pláne, hogy ez divato-
sabb és jobb tartást is biztosít. 

» Hogyan lesz egy haj tökéletes?
Milyen szempontokat kell figyelem-
be venni? 
» A hölgy arcformáját, a ruháját és a
hozzá tartozó kiegészítôket. Mondjuk
a fátylat, ha van... A ruhát érdemes
lefényképezni vagy magunkkal vinni
a fodrászhoz, a kiegészítôket viszont
– diadémet, nyakláncot, fülbevalót –
a próbafrizurához is kipróbálhatja. 

Sarkady Szalon, Sarkady Lívia
Gyôr, Jókai u. 13–17.
Tel.: 96/322-874, 30/9970-161

(Fotó: Laposa Tibor)
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A VÁROSBAN MINDEN A JÖVÔBE VETETT HITET ÁRASZTJA

SZENTPÉTERVÁR
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Rándíts vállat a hidegre és látogass
el Szentpétervárra még most, mi e-
lôtt a külföldi befektetôk bekebele-
zik és átalakítják az orosz város
arcát. 

Szentpétervár – az orosz város, ahol
az egykori KGB-s, Oroszország el-
nöke, Vlagyimir Putyin született és
nevelkedett. A turisták azonban nem
ezért látogatnak ebbe a csodálatos
városba. 

Az egyre csak bôvülô metropolishoz
a Néva deltájában 44 sziget tartozik,
és a város lakói még a moszkvaiak-
nál is büszkébbek lakhelyük kultu-
rális, intellektuális és társadalmi fö-
lényére. És természetesen már az
elején emlékeztetik az ide látogatót,
hogy ez a város volt Oroszország fô-
városa 1918-ig, amikor Lenin meg-
fosztotta ettôl a státusától, és új kor-
mányával Moszkvába költözött. 

Ma Szentpétervár legszebb napjait
éli. Akármerre is néz az ember,
mindenütt a jövôbe vetett hitet látja.
Egyre több épületet nyitnak meg a
turisták elôtt, amelyeket egykor a
cári Oroszország idején emeltek, és
a városlakók – akiknek száma a
polgárháború idején 800.000-re
csökkent – ma majdnem ötmillióan
vannak. 

Azok, akik újra és újra visszatérnek
Szentpétervárra, azt mondják: a
város nyáron a legszebb, amikor a
nap nem nyugszik le, vagyis amikor
beköszöntenek a fehér éjszakák. 

De vannak, akik szerint a város télen
a leggyönyörûbb, amikor folyói és
csatornái befagynak, és az emberek
a helyi vodkában keresnek felmele-
gedést és menedéket. 

Szerintünk a legjobb télen utazni
ebbe a városba. Ólomszínû ég foga-
dott bennünket a repülôtéren, és az
idô ilyen is maradt az ott töltött
napok alatt. A város, amelyrôl Dosz-
tojevszkij oly sötéten írt, Puskin



pedig oly költôien, kevés napfényben
fürdôzött ezekben a téli napokban. A
nappalok rövidek, az éjszakák pedig
hosszúak voltak, így hát az elsô
estén a Marinszkij Tyeatrban néz-
tünk meg egy balettelôadást. 

Szentpéterváron könnyû megfelelô
szállást találni. Mi a Kempinski ho-
telt választottuk, egy kanális partján,
nem messze az Ermitázstól. A ki-
szolgálás rendben volt, a szálloda
legfelsô szintjén található étterem a
város egyik legjobbikának bizonyult. 

Felfogadtunk egy idegenvezetôt és
egy sofôrt is. Utóbb kiderült, helye-
sen tettük, mert földrajzilag teljesen
elvesztünk volna nélkülük a város-
ban. Szentpétervárott sétálni és né-
zelôdni olyan, mintha az ember egy
élô történelemkönyvet lapozgatna.
Idegenvezetônk, Natasa 1703-tól
elevenítette fel Szentpétervár törté-
netét. Akkor alapította a várost Nagy
Péter. Mesélt a cári Oroszországról,
arról az idôrôl, amikor Napóleon

Oroszország ellen tört, az 1917-es
forradalomról, a sztálini terrorról, a
nácik városra mért csapásairól, a hi-
degháború éveirôl, végül pedig a pe-
resztrojkáról, amely a Szovjetunió
széthullásához vezetett. 

Megnéztük a varázslatos Téli Palo-
tát, az Ermitázs hihetetlenül gazdag
és becses mûvészeti gyûjteményét,
és megmutatta a KGB egykori épü-
letét is a folyó mellett. A Szent
Izsák-székesegyház arannyal borí-
tott kupoláját lélegzetelállítóan gyö-
nyörûnek találtuk, ahogyan a Vérzô
Megváltó soktornyú templomát is.
Utóbbi a tradicionális orosz temp-
lomépítészet egyik legszebb darab-
ja, amelyet a reformer II. Sándor cár
meggyilkolása helyén építettek. A
cár egyébként a hatodik ellene elkö-
vetett merénylet során halt meg
1881-ben. Mindenütt mozaikok a fa-
lakon és féldrágakövek, amelyek
Oroszországból és Itáliából szár-
maznak. A templomot 24 éven át
építették, és késôbb 27 évig tartott a

felújítása. Az Ermitázsban akár két
hetet is eltölthettünk volna. A ba-
rokk Jordán lépcsô csodálatos épí-
tészeti mûremek. Da Vinci, Raffael-
lo, Velázquez, Cézanne, Monet –
csak néhány a nagyszerû alkotók
közül, akiknek munkái ebben a vi-
lághírû szentpétervári képtárban ta-
lálhatók. 

A város fô ütôere a Nyevszkij Prosz-
pekt, ahol rengeteg kisebb-nagyobb
látnivaló van. A legnagyobb a Mi-
hály-palotában helyet kapott Orosz
Múzeum, amelynek gyûjteménye
több mint 400.000 darabból áll. 85
teremben fogadják a látogatókat, a
hely a moszkvai Tretyakov Képtárral
vetekszik.

Szombat éjjel a városban járkáltunk,
ekkortájt nagyon civilizáltnak mond-
ható Szentpétervár. Az emberek éj-
szaka sokkal kevéssé agresszívak,
mint például Nagy-Britannia nagy-
városaiban. A kora esti órákat egy
kellemes, barátságos bárban töltöt-
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tük az Achtung Baby! nevû helyen.
Jó zene szólt. Nagyon kedves em-
berekkel ismerkedtünk meg, és ki-
váló minôségû vodkát ittunk. 

A következô reggelen a cári falu, 
vagyis Carszkoje Szelo felé vettük az
irányt. A Szentpétervártól néhány ki-
lométerre található települést 1937
óta Puskinnak hívják. Itt található
Nagy Katalin nagyszerû barokk pa-
lotája, az épületet Rastrelly tervezte. 

Visszatérve Szentpétervárra, a
Nyevszkij Proszpekten haladó limu-
zinokat látva megállapítottuk: a
város a kommunizmus utáni máso-
dik nagy változásra készül, ez már a
levegôben érezhetô. A következô
években több hotel épül a városban,
nagyszerû éttermeket nyitnak majd
itt és trendi helyeket. Azt tanácso-
lom, aki teheti, még most látogas-
son el ide, mielôtt a túl sok befekte-
tô ráteszi a kezét a városra. 
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GYÉMÁNT-
ISKOLA
Amit nemcsak este, hanem egész nap lehet viselni

Sokan azt hiszik, a fehér gyémánt luxuscikknek számít. És manapság már
nem is errôl beszélnek az emberek, hanem a színes gyémántokról 
– a földkerekség legkitûnôbb és legtökéletesebb drágaköveirôl. Legyen bár
színes vagy fehér, egy biztos: a gyémántokra a világon mindenki vágyik. 
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» A filmsztárok színes gyémántot
akarnak, mert olyan senki másnak
nincs – magyarázza a brit Vogue ék-
szerrovatának szerkesztôje, Carol
Woolton. – Ezek a színes gyémántok
hozzájuk tartoznak. A nôk azért sze-
retik ezeket, mert szépek, a férfiak
pedig azért, mert jó befektetés. 
Az utóbbi két évben a gyémántok ér-

téke 300 százalékkal nôtt, ami iga-
zolja, hogy ezek a csodálatos kövek
miért szerepelnek a bevásárlólisták
elsô helyén. 

A színes gyémántokra válaszul Car-
tier most dobta piacra szemkápráz-
tató ékszerkollekcióját, amelyet az
indián ékszerek inspiráltak. Az Inde

Mysterieuse kollekció — amelyben
van egy pár fülbevaló két sárga gyé-
mántkôvel — 169.000 angol fontba
kerül. 

Szerencsére azonban nem kell
ahhoz filmsztárnak vagy milliomos-
nak lenni, hogy valaki gyémántot ve-
hessen magának. Mivel a színes
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kövek egyre inkább népszerûvé vál-
nak, a kereslet láttán már akár 800
angol fontért is megszerezhetô egy-
egy gyémánttal díszített ékszer. 

» A történelemben a gyémánt egyet
jelentett a hatalommal – mondja
Carmen Busquets, egy színes gyé-
mántokat forgalmazó áruház, a 
Couturelab tulajdonosa. – A fehér
gyémántokat az emberek az eljegy-
zéssel kapcsolják össze. A színes
gyémántok a szabadság és az egyé-
niség kifejezôeszközei. Ha valaki ko-
rábban színes gyémántot akart, el-
ment Cartier-hez, és vett magának –
egymillió angol fontért. Manapság a
tervezôk hasonló minôségû színes
gyémántokkal dolgoznak, és ol-
csóbb áron kínálják azokat. Valami
olyat adnak az embereknek, amit
nemcsak este, hanem egész
nap lehet viselni. 

Kate Moss persze 8000
angol fontért vásárolt ma-
gának ilyen ékszert,
méghozzá diszkrét ró-
zsaszínben pompázót.

pompázik, akkor mindkét szín alap-
ján nevezik el. A gyémántokat egy D-
tôl Z-ig terjedô skálán osztályozzák.
A fehér gyémántok esetében a D a
színtelen követ jelöli, a Z pedig a vi-
lágossárgát. A színes köveket ragyo-
gásuk alapján sorolják be. A leggya-
koribb a fakószürke, a barna és a fe-
kete. A sárga és a narancs nagyon
ritka, ahogyan a rózsaszín, a piros, a
viola-, a kék és a zöld színû is. 

A rózsaszín gyémántot Jennifer
Lopez hozta divatba, amikor eljegy-
zési gyûrûként egy 6,1 karátos ék-
szert kapott Ben Afflecktôl. Az árát 1
millió angol fontra becsülik. Szintén
rózsaszín gyémántgyûrûje van Victo-
ria és David Beckhamnek. 

A lila gyémánt akkor lett népszerû,
amikor az amerikai kosárlabdázó,
Kobe Bryant egy 4 millió dollárt érô,
8 karátos gyûrût vett feleségének. 
A zöld kövekhez csillagászati áron
lehet hozzájutni. Brazíliában, Dél-
Afrikában, Ghánában és Szibériában
bányásszák. 

A kék kövek közül a leghíresebb a
Hope Diamond (a remény gyémánt-
ja), amely 45,52 karátos. Ez a legen-
dás kô a washingtoni Smithsonian
Natural History Museumban látható. 

A piros messze a legritkább a szí-
nes gyémántok között. A legna-
gyobb, amelyet valaha is kibá-
nyásztak, csupán 5,11 karátos. Az
1990-es évek elején egy farmer
talált rá Brazíliában. 
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Ezzel ünnepelte kislánya, Lila Grace
születését. Gyûrûket már 1000
angol fontért lehet kapni.

MI A GYÉMÁNT VALÓJÁBAN? 
Évente körülbelül 80.000 karát
nyersgyémántot bányásznak ki,
ezeknek viszont mindössze 0,001
százaléka színes gyémánt. Ezeknek
a színét a természetben lévô kémiai
anyagok, valamint képzôdésük adja.
A sárga gyémántok a nitrogén jelen-
létének köszönhetik színüket. A kék
a bór jelenlétérôl árulkodik, míg a
piros és a rózsaszín a magnézium-
ról. A zöld gyémántok a radioaktivi-
tás hatására színezôdnek el. 

SZÍNES KÖVEK
A színes köveket színük ragyogása
alapján osztályozzák. Nincs két egy-
forma kô, sôt, sok olyan kô létezik,
amelyikben az alapszíne mellett

jelen van egy második szín, a sár-
gában például gyakran megta-

lálható a zöld tónus is. 

Ha egy gyémánt egy-
szerre két színben
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A barna a legszélesebb körben el-
terjedt. A színskála a konyaktól a
csokoládészínig változó. 

A fekete gyémánt általában nem át-
látszó és csodálatos, fémes csillo-
gású. 

MIRE KELL FIGYELNI? 
A négy legfontosabb: a hasítás, a
szín, a tisztaság és a karát – ezek
diktálják az árat. A gyémántkeres-
kedôk alaposan körbenéznek, mi-
elôtt vásárolnának. Elôfordul, hogy
megnéznek 100 követ, de abból csak
ötöt választanak ki.  A gyémántra vá-
gyóknak érdemes ellátogatniuk
Londonba a Hatton Gardenbe, a bir-
minghami vagy az antwerpeni gyé-
mántnegyedbe. New Yorkban a 47.
utcában lehet csodálatos ékszerek-
re bukkanni, és érdemes még egy
vásárlás kedvéért elutazni Dubajba.

Miért érdemes tovább képezni
munkavállalóinkat? Ki jár jól egy-
egy továbbképzés alkalmával?  
» Egy cég piaci versenyképességé-
hez ma már elengedhetetlen a mun-
katársak folyamatos képzése, hi-
szen egy jól képzett alkalmazottnak
is szüksége lehet tudása felfrissíté-
sére, vagy épp annak bôvítésére,
ami aztán jelentôs bevételnöveke-
dést hozhat a cég számára. Jól jár a
munkavállaló is, mivel akár ingyen
fejlesztheti tudását, amellyel a cég
sikereihez is hozzájárul.
» Az állam által támogatott kereteken
belül a szakképzési hozzájárulás ter-
hére lebonyolított képzések mindkét
fél számára hasznosak, mivel a mun-
kavállaló képzésben vesz részt, a
munkaakadó pedig úgy csökkentheti
az iparûzési adóját a képzés költsége-
ivel, hogy alkalmazottja tudása bôvül. 

» További segítség lehet a 13/2006.
(XII. 27.) SZMM rendelet, amely a
saját munkavállalók részére szer-
vezett képzések elszámolásával és
feltételeirôl szól. 
» Ahhoz, hogy mindenki jól járjon, kell
egy ambiciózus cég, amely a szak-
képzési hozzájárulás terhére szeret-
né képezni munkavállalóit. Kell a vál-
lalkozó szellemû munkavállaló, aki
fejleszteni szeretné magát. Kell egy
érvényes akkreditációval rendelkezô
intézmény, ahol a fent említett összeg
egy részét el lehet költeni. Erre meg-
oldás a Liberty Angol Nyelviskola.  
» Iskolánk, a Liberty Angol Nyelvis-
kola rendelkezik érvényes program-
és intézményi akkreditációval, ISO
9001:2001 minôségirányítási rend-
szerrel. Minôsített iskolaként a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
által ajánlott iskolák egyikeként te-
vékenykedünk 2001 óta Gyôr belvá-
rosában. Kizárólag angolnyelv-tanfo-
lyamokkal és nyelvvizsgáztatással
foglalkozunk. 

» Mottónk: „Foglalkozzunk egy dolog-
gal, de abból hozzuk a maximumot!”
» Amennyiben szívesen képezné to-
vább munkatársait, és valóban
használható nyelvtudást szeretne,
keresse tanfolyamainkat! Lakossági
csoportok, magánképzések, üzleti
nyelvképzések iskolánkban és kihe-
lyezett formában is. Keressük meg
együtt a megoldást, hogy mindenki
megkapja amit akar!

Szabó Viktória
közönségkapcsolati vezetô
Liberty Nyelviskola
Gyôr, Jókai u. 11/B. • Tel.: 96/550-830

LIBERTY 
TÁRS A SIKERHEZ VEZETÔ ÚTON
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b) A szükséges dolgokat céltudatosan bepa-
kolja a kosárba, gondosan elkerülve a többi
polcot. 
c) Nem különösebben érdekli, hogy ön mit
vásárol, csak fizet a kasszánál. 
d) Karba tett kézzel megvárja a bolt elôtt.

4. Van egy szabad estéjük, amit együtt tölthet-
nek. Mivel áll elô a párja? 
a) Meghívja moziba.
b) Az alkalomra tiszta selyem ágynemût húz...
c) Gyertyafényes, saját készítésû vacsorával
lepi meg. 
d) Önre hagyja a döntést. 

5. Néhány napra meglátogatja önt a barátnôje.
Hogy viselkedik vele a párja? 
a) Kivételesen figyelmes vendéglátó: szóra-
koztatja, ha ön nem ér rá, de esténként ma-
gukra hagyja önöket, hogy nyugodtan beszél-
gethessenek, pletykálhassanak.
b) Már a második nap barátnôje tudomására
hozza, hogy hazamehetne végre.
c) Egész napra eltûnik, mert nem érzi magát
igazán otthon, ha idegen van a lakásban.
d) Olyan egyértelmû érdeklôdéssel fordul felé,
hogy mindkettôjüket zavarba hozza. 

6. Mivel lepi meg önt a születésnapján? 
a) Ékszerrel.
b) Virággal és színházjeggyel.
c) Valami praktikus dologgal, mondjuk edény-
készlettel.
d) Elôtte megkérdezi, minek örülne.

7. Hirtelen indíttatásból élénkrózsaszínre festeti
a haját. Hogy reagál erre a párja? 
a) Jót nevet a frizuráján és zöldre festeti a sa-
játját. 
b) Felháborodva közli, hogy az ön korában már
elfogadhatatlanok az efféle dolgok.
c) Észre sem veszi a változást. 
d) Parókát vásárol önnek, hogy ne sokkolja az
ismerôsöket (természetesen itt elsôsorban
az ô ismerôseirôl van szó).

8. Vendégeket várnak. Milyen házigazda a párja? 
a) Mindent elkövet, hogy mindenki jól érezze
magát – önök és a vendégek is. 
b) Fejfájásra hivatkozva kimenti magát a ven-
déglátói kötelezettségek alól. 
c) Elsörözget a haverjaival.
d) Átváltozik „háziasszonnyá” és ki sem jön
a konyhából.

9. Megtörtént: összetörte párja új kocsiját. Mi a
férfi reakciója? 
a) Ôrjöng és bôszen hangoztatja, hogy a nôk
helye a konyhában van, nem pedig a volán mö-
gött.
b) Aggódva érdeklôdik, nem esett-e baja és
boldogan öleli magához.  
c) Nem mond semmit, de látszik, hogy többet
a slusszkulcs közelébe sem engedi önt.   
d) Megnyugtatja, hogy nem az ön hibája volt
és hasonló helyzetben vele is ez történt volna. 

10. Ledönti a lábáról egy komoly megfázás.
Hogy viselkedik a párja, amíg ön beteg? 
a) Fél, hogy ô is elkapja, ezért arra az idôre
hazaköltözik. 
b) Erôlevest fôz önnek és lesi a kívánsága-
it, még ha az éjszaka közepén támad is
kedve egy forró gyümölcsteára.
c) Annyira ideges, hogy naponta többször te-
lefonál az orvosnak, mit tegyen.
d) Azonnal észleli magán ugyanazokat a
tüneteket és ô is ágynak esik.

11. Nagy bûnt követett el: megette az utolsó cso-
magot a férfi kedvenc édességébôl. Erre ô...

Ismeri ön a párját? Mielôtt rávágná, hogy „hát
persze!”, oldják meg közösen tesztünket, s ki-
derül, mennyit tudnak a másikról! Válaszoljon
mindegyikük a neki szóló kérdésekre, majd néz-
zék meg közösen, párjuk mit válaszol. Ezután
számolják össze, hány kérdésre adták ugyanazt
a választ!  

KÉRDÉSEK NÔKNEK
1. Kedvese ebédre hívja egy étterembe. 

Mit gondol, milyen helyet választ? 
a) romantikusat
b) extravagánsat  
c) gyorséttermet
d) sznob helyet

2. Végre eljött a szabadság, kipihenhetik ma-
gukat. Mit javasol a párja, hol töltsék a vaká-
ciót?  
a) tenger mellett
b) a hegyekben 
c) biciklitúrán 
d) otthon

3. Vásárolni mennek a közeli szupermarketbe.
Hogy viselkedik a párja? 
a) Már néhány perc után nyûgös lesz, közli,
hogy fáradt és legszívesebben azonnal ha-
zamenne. 

PÁRTESZT: MENNYIRE
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a) ...szó nélkül elmegy a boltba és hoz két
csomaggal, egyet önnek, egyet magának.
b) ...kiborul és közli, hogy ilyet már bizto-
san nem kap.
c) ...elküldi önt a boltba, hogy „jóvátegye”,
amit elkövetett, s közben megjegyzi, hogy ez
a kalóriadús édesség nem igazán tesz jót az
alakjának.
d) ...elmosolyodik és megkérdezi, ízlett-e.

KÉRDÉSEK FÉRFIAKNAK
1. Azt javasolja kedvesének, hogy utazzanak el

szafarira. Mit tesz erre ô? 
a) Jól tudja, hogy nem telik önnek ilyen ôrült
kalandra, ezért valami közelebbi, de hason-
lóan szórakoztató úti célt javasol.
b) Azonnal túrabakancsot és trópusi kalapot
vásárol, készen arra, hogy bármelyik pilla-
natban nekivágjanak a kalandnak.
c) Értékeli a humorát, így biztosan örül majd,
amikor átnyújtja neki a sivatagi kalandfilmre
szóló mozijegyet.       
d) Vitatkozik, megpróbálja lebeszélni, arra
hivatkozva, hogy egy ilyen utazás rengetegbe
kerül.

2. Virágot vásárol kedvesének. Tudja, milyen
virágot szeret legjobban?
a) tulipánt 
b) rózsát
c) orchideát 
d) mezei virágokat 

3. Együtt rendezik be közös otthonukat. Milyen
stílust részesít elônyben a hölgy? 
a) Rusztikusat, sok fával. 
b) Modernet: márvány, üveg, fém.
c) Színes és ôrült a ’70-es évek stílusában. 
d) Antik bútorokat.

4. Észreveszi, hogy elfogyott párja kedvenc par-
fümje és arra gondol, meglepi valami új illat-
tal. Mit gondol, milyen illene hozzá? 
a) Valamilyen extravagáns illat, mint az
„Angel”. 
b) Örök klasszikus, akár a „Chanel nr. 5”. 
c) Friss, tavaszi illat.
d) Fogalma sincs, ezért inkább nem kísérle-
tezik.

5. Vendégségbe készülnek. Milyen ruhát vesz fel
választottja? 
a) Kis feketét. 
b) Merészet, mély dekoltázzsal. 
c) Egyenes szabású lenruhát.
d) Semmilyet, mert csak nadrágot hord.

6. Beülnek a kedvenc cukrászdájukba. Mit vá-
laszt a párja? 
a) Valamilyen péksüteményt.
b) Tortát.
c) Fagyit. 
d) Fogyókúrázik, ezért nagy ívben elkerüli a
cukrászdát.

7. Ön egy kismacskát ajándékoz párjának. Hogy
fogadja a meglepetést? 
a) Elkezd tüsszögni, mert allergiás a macs-
kaszôrre.
b) Megörül, mert mindig egy saját kedvencre
vágyott. 
c) Kidobja önt a macskával együtt, a perzsa-
macskánál ugyanis jobban szereti a perzsa-
szônyeget. 
d) Azonnal nekiáll kényeztetni, teljesen elfe-
ledkezve önrôl. 

8. Kifejezetten neki spagettit fôzött. Sajnos egy
kicsit elsózta, az alja odaégett, a fûszereket
pedig egy kicsit eltúlozta Ô...
a) ...nagy adaggal eszik, majd mosolyogva
közli, hogy fenséges. 
b) ...megkóstolja, majd fogyókúrájára hivat-
kozva eltolja a tányért. 
c) ...kritizálja a fôzôtudományát és az egész
adagot odaadja a kutyának.  

d) ...nem akarja megbántani, ezért eszik egy
adaggal, de azért nem bírja megállni, hogy ne
adjon néhány jó tanácsot a jövôre nézve. 

9. Hazamegy és közli párjával, hogy elvesztet-
te a munkáját. Erre ô...
a) ...süteményt süt vigasztalásul, megöleli és
biztatja, hogy hamarosan sokkal jobb állást
talál.
b) ...közli, hogy önnel kész mindenre, akár
egy kartondobozban is ellakna a híd alatt.
c) ...örül, hogy önnek végre lesz ideje a ház-
zal is foglalkozni.
d) A munkájával együtt ôt is elveszítette.

10. Kirándulni mennek, amikor egy vidéki úton,
távol minden lakott településtôl lerobban az
autójuk. Mit csinál a hölgy? 
a) Örül, hogy végre egyedül vannak, távol a
civilizációtól és nekiáll virágot szedni.
b) Telefonál az autómentônek és türelme-
sen vár, amíg megérkezik
c) Hisztizni kezd és sürgeti, hogy azonnal
találjon ki valamit, elvégre ön a férfi.              
d) Háborog, hogy ön milyen szerencsétlen
mamlasz, majd feltûri az ingujját és mun-
kához lát. 

11. Hajnalban ér haza, jó néhány sör után. Hogy
reagál a párja? 
a) Sehogy, mélyen alszik.
b) Felébred, de nem kommentálja a dolgot. 
c) Bezárkózik a fürdôszobába és könnyek
között közli, hogy ön egyáltalán nincs te-
kintettel az érzéseire. 
d) Hatalmas botrányt csap, és nem hajlandó
még csak meghallgatni sem a védekezését. 

ISMERIK EGYMÁST?
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» Edzôterem (kardio- és erôsí-
tôgépek) » Infraszolárium »
Infra- és finn szauna » Jacuzzi
» Biobüfé » Életmód-tanác-
sadás » Masszázs » Kozmetika
» Fodrászat » Manikûr » Pedikûr

...hogy fitt, trendI és egészséges
menyasszony lehess Életed egyik
legszebb napján, felesleges kilók,
szem alatti karikák, feszültség és
fáradt-ságérzet nélkül!
Hozd formába magad edzôtermünk-
ben és infraszoláriumunkban! Kapcso-
lódj ki szaunáinkban, jakuzzinkban!
Próbáld ki kényeztetô masszázsunkat... 96/410-695, 30/916-1839

www.nordland-wellness.hu
Gyôr-Szabadhegy, Pattantyús u. 35/A.

Üdülésicsekk-elfogadó hely.

...és a nagy napon tetôtôl talpig
megszépítünk!

VILÁGSZABADALOM
INFRASZOLÁRIUM:
infra és szolárium egyben
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Eljött az igazság pillanata! Hány kérdésre adtak
azonos választ? 

18–22: 
Az önök közötti harmónia irigylésre méltó! Ahhoz,
hogy tökéletesen megértsék egymást, még sza-
vakra sincs szükség, elég néhány pillantás. 
Elôfordul, hogy úgy érzik, telepátia mûködik
önök között, hiszen még ki sem mondták, pár-
juk ki is találta gondolatukat. Ismerik egymás
gondolatait, értékelik a másik érdemeit és jó
tulajdonságait, tolerálják a hibáikat és szemet
hunynak a bosszantó, ámde jelentéktelen apró-
ságok felett. Ha szeretik egymást, nincs szük-
ségük semmi másra a boldogsághoz! 

10–17: 
Önök összeillô párost alkotnak, kapcsolatuk-
ban ritkán adódik nézeteltérés, de vannak szi-
tuációk, amikor képesek meglepni a másikat.
Lehet, hogy ennek köszönhetô, hogy soha nem

unatkoznak egymás mellett? Egy csipetnyi meg-
lepetés, elôre nem látható viselkedés ugyanis va-
lósággal megfûszerezheti két ember szerelmét.
Ne felejtsék el, milyen nagy szerepe van a hu-
mornak szinte minden szituációban: egy ösz-
szenevetés könnyedén megteremtheti a meg-
egyezés légkörét. 

5–9: 
Lehet, hogy még csak rövid ideje ismerik egy-
mást, de az is elôfordulhat, hogy nem helyez-
nek megfelelô súlyt egymás megismerésére.
Beszélgessenek többet és hallgassák figyel-
mesen a másikat, ha valami mondanivalója
van! Ami az egymással szembeni elvárásokat il-
leti, természetesen minden kapcsolatban szük-
ség van kompromisszumokra mindkét részrôl.
Igyekezzenek megfigyelni párjukat e különbö-
zô helyzetekben: hogy viselkedik, mit választ,
így következtethetnek a stílusára, ízlésére, szo-
kásaira. 

0–4: 
Vigyázat! Úgy néz ki, nem nagyon illenek össze,
hiszen egyáltalán nem ismerik egymást, s fo-
galmuk sincs, mit gondol, mit cselekedne pár-
juk egy bizonyos szituációban! Azonban még
nincs minden veszve, csupán dolgozniuk kell a
kapcsolatukon, persze csak ha úgy érzik, érde-
mes. Töltsenek több idôt együtt – de ne csak egy-
más mellett! Együttléteik alatt valóban egy-
mással foglalkozzanak, figyeljenek egymásra!  

ÉRTÉKELÉS



alkalmi ruhák minden méretben, minden korosztálynak.

földszinten, a parkoló bejáratánál.
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Egy meseszép esküvôhöz mi más
nyújthatna egyedülálló környezetet
mint a stílusos hangulatú fraknói
vár, amely a 17. század óta az Ester-
házyak tulajdonában van. A védel-
mezô falak azóta ôrzik a családi ér-
tékeket és az egyedülálló európai
kincseket.
Fraknó várának csodálatos helyszí-
nein egyedülálló esküvôi fényképek
készíthetôk. A varázslatos környe-
zetben lehetôség nyílik a polgári es-
küvôtôl a templomi ceremónián át,
a komplett esküvô lebonyolításá-
ra. Még az egyik legjelentôsebb
Esterházy-családtag, Pál herceg,
is a vár kápolnájában házaso-
dott a XVII. században. Az ô
házassága, csakúgy
mint az itt kötöttek
többsége, különö-
sen boldog volt.

A dísztermek ma már nem csak a
nemesek, hanem az összes háza-
sodni kívánó ifjú pár elôtt nyitva áll-
nak. A barokk fellegvár frissen re-
novált pompás díszszalonjai külön-
bözô rendezvényekhez bérbevehe-
tôk. Az ünnepi alkalmat pezsgôbon-
tás koronázza a lenyûgözô panorá-
májú bástyán, vagy a pompás dísz-
szalonban.
Az esküvôi vacsorához és a mulat-
sághoz két különbözô méretû helyi-
ség kínálkozik. Az ünnepi asztalra
Esterházy-borok is kerülhetnek. A
történelmi boltozatok között modern
catering konyha kapott helyet a par-
tiszervíz számára.
A stílusos környezet nemcsak az es-
küvôket, hanem a családi ünnepsé-
geket, a koncerteket, a szemináriu-
mokat a prezentációkat és a rendez-
vényeket is különlegessé teszi. 

A nagy sikerre való tekintettel idén
is megrendezésre kerül az esküvôi
kiállítás Fraknó várában. Szeret-
nénk lehetôséget adni a házasodni
vágyóknak arra, hogy közelebbrôl
megismerjék a vár nyújtotta lehetô-
ségeket. Az Esterházy Privatstiftung
szeretettel vár mindenkit a 2008. ok-
tóber 11-én és 12-én, szombaton és
vasárnap, 10.00 és 18.00 óra között
megrendezésre kerülô esküvôi kiál-
lításra.

Ki ne szeretné, hogy 
élete legfontosabb napja 
felejthetetlen legyen. 
Tökéletes ruha, tökéletes
frizura, tökéletes étel, 
tökéletes kellékek és 
természetesen tökéletes
helyszín…

ÁLOMESKÜVÔ 
VARÁZSLATOS ESTERHÁZY
HERCEGI KÖRNYEZETBEN
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Fraknó vára

Presztízs 28.oldal



Presztízs | 2008. március

Polgári és templomi esküvô, illetve a lakodalom is egy napon 

Az idilli reneszánsz épület Közép-
burgenland sík területén fekszik 
és az Esterházy-család legrégebbi
központja. A kastély virágkorát a 
XVII. század elsô felében érte el,
amikor Gróf Esterházy Miklós, 
magyar királyi nádor az udvarát 
vezette itt.
A lakompaki kastély új rendezvény-
helyiségeivel lehetôséget ad Önnek,
hogy élete legszebb napját különle-
ges környezetben ünnepelhesse. A
mesésen szép, impozáns parknak
és a kastély belsô udvarának fotó-
motívumai színte kínálják magukat
egy igazi álomesküvôhöz.
Az Ön által kiválasztott partyszer-
víz számára egy modern, minden
szükséges eszközzel berende-
zett konyha áll rendelkezésre.

Polgári és templomi eskü-

vôt, valamint a lakodalmat

is egy napon lehet itt

megtartani. Kérdés

esetén szívesen ál-

lunk rendelkezésre.

Házasodni a Lackenbachi
(Lakompak) kastélyban

Információ és kapcsolat:

Schloss Lackenbach

A-7322 Lackenbach

T +43 2619 200-12

F +43 2619 8626-75

naturspur@esterhazy.at

www.naturspur.at
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HILD JÓZSEF ÉPÍTÔIPARI
SZAKKÖZÉPISKOLA

HELLER LÁSZLÓ ÍRÁSA

Az értékek megôrzése és a piac igényeinek ötvözete a siker titka

A gyôri Hild József Építôipari Szakközépiskola, a régió legnagyobb múlttal rendelkezô közép-
fokú, érettségit és építôipari szakképzést nyújtó intézménye fennállásának több mint 60 éve
alatt változatos és hányattatásoktól sem mentes életutat járt be. A patinás középiskola történe-
te 1945 nyarán az Ipari Minisztérium által kiadott rendelettel kezdôdött, amely lehetôvé tette
egy gyôri építôipari iskola létrehozását. 
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» Az 1945 ôszén indított, hároméves-
re tervezett képzés elsô osztálya 33
tanulóval még a háború elôtt, az épí-
tôipar szezonális jellegének megfe-
lelô módon és névvel, mint „Gyôri
Magyar Állami Felsô Építôipariskola
Téli Tagozata” indult a Gépipari Kö-
zépiskola épületében. A második
tanév a Kereskedelmi Leányiskolá-
ban (ma Deák Ferenc Közgazdasági
Szakközépiskola) kezdôdött. A kö-
vetkezô tanév már a négyéves kép-
zés jegyében indult és megindulha-
tott a nappali képzés is. Igazából a
’47/48-as tanévtôl vált iskolánk a
mai értelemben vett középiskolává,
amely érettségit és technikusi képe-
sítést is adott már. Az iskola a ne-
gyedik tanévben is költözött, a mai
Kazinczy-gimnázium épületébe,

ahol 1959-ig, az önálló iskolaépület-
be való költözésig oktatta a jövô épí-
tôipari szakembereit – mutatja be az
indulás éveit Józsa Tamás, az intéz-
mény 6. igazgatója.   

Wimmer László építészmérnök, az
iskola elsô igazgatója óriási munkát
végzett. Nemcsak az oktatás szemé-
lyi, de technikai feltételeit is biztosí-
tania kellett egy háborút követô
nehéz idôszakban. Munkáját jól vé-
gezte, az alapok tartósnak bizonyul-
tak. Az intézmény a szakképzés és a
munka világa változásainak függvé-
nyében többször is átalakult.  Mind-
ez azonban nem változtatott azon az
iskolára jellemzô oktatási szemléle-
ten, hogy mindig életközeli és
magas színvonalú képzést nyújtott,

amely a végzetteket mind a gyakor-
latban, mind a továbbtanulásban jól
alkalmazható tudáshoz juttatta. 
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Józsa Tamás, a Hild igazgatója
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» Az iskola presztízsét az határozza meg elsôsorban, hogy
mai kifejezéssel élve mennyire piacképes tudást biztosít
tanulóinak. Rangot ad az is, hogy az iskola végzôsei mi-
lyen arányban nyernek felvételt a felsôfokú oktatási intéz-
ményekbe, ezért iskolánk mindig figyelmet fordított a re-
álképzésre, az egyetemi felvételikhez szükséges tantár-
gyak magas színvonalú oktatására. Már 1949-ben az in-
tézmény elsô érettségizett végzôseinek 60 százaléka foly-
tatta tanulmányait egyetemen. Ez a kedvezô arány az évek
folyamán közel 70 százalékra növekedett. Magasabb is le-
hetne, de az érettségi után vannak, akik bár képesek len-
nének tovább tanulni, de úgy gondolják, elôször megszer-
zik a technikusi oklevelet, és utána tanulnak tovább, hogy
fôiskolai, egyetemi diplomát szerezzenek. 

» A Hild számára mindig nagyon fontos volt a gyakorlatra
orientált szakmai képzés, hiszen ez volt korábban is a leg-
vonzóbb a fiatalok számára. A technikusképzés során
ezért a tanulók nemcsak szakmai elméleti oktatásban ré-
szesülnek, hanem szakmai gyakorlati ismereteket is el-
sajátítanak, és a végzettek sokoldalúan képzett szakem-
berként, magas szintû általános és szakmai mûveltséggel
kerülnek ki intézményünkbôl. 

» Jelenleg 470 tanulóból a 9–12. évfolyamra 380-an jár-
nak, a technikusképzés két évfolyamán 2–2 osztályban
120 diák tanul. Az iskola népszerûségét jelzi, hogy bár 96
fôt vehetünk fel, ennek több mint a háromszorosa a je-
lentkezô. Megfigyelhetô, hogy egész generációk választják
az iskolát. Sok olyan diák van, akinek az édesapja, de már
a nagyapja is az iskola tanulója volt – mondja nem kis
büszkeséggel az igazgató, és hozzáteszi: – Volt tanulóink
különbözô beosztásban megtalálhatók a régió jelentôs
építôipari vállalatainál, tervezôirodáiban, az építéshatósá-
gi feladatellátás területén, az oktatásban is. A már hagyo-
mányos Hild-napokon ôk azok, akik visszajárva volt isko-
lájukba, élménybeszámolókkal, elôadásokkal teszik em-
lékezetessé e rendezvényeket, és hozzák életközelbe a
múltat a jelennel. Rajtuk keresztül képzésünk kor-
szerûségérôl és hatékonyságáról szinte naprakész visz-
szajelzésekkel rendelkezünk, ami mind a tantestület,
mind a diákok számára fontos, hiszen ezen keresztül is
kiderül, hogy a nálunk szerzett tudás a gyakorlati életben
és a továbbtanulás során mennyire eredményes.

A munkaerôpiacon egyre erôteljesebb a változó követel-
ményekhez való rugalmas alkalmazkodás igénye, elvárás
lett a korszerû szakmai, informatikai és nyelvi kompeten-
ciák készségszintû elsajátítása. A külföldi érdekeltségû
cégeknél munkairányítói, ügyintézôi szinten a magyar
mellett munkanyelvként nemegyszer megjelenik már a
német és az angol is. 



9027 Gyôr, Puskás T. u. 4.
Tel./fax: 96/618-483
Mobil: 20/372-5791

Web: www.csillagfeny-eskuvo.fw.hu
E-mail: csillagfeny-eskuvo@fw.hu

Kedves Leendô
Házasulandók!
Sokan vannak, akik tanácstalanul

állnak az esküvôjük
megszervezése elôtt.
Nincsenek ötleteik,

nem látják át az idôrendet,
nem ismernek jó szakembereket,
vagy egyszerûen csak nincs idejük

intézkedni, telefonálni.

Ha szeretnétek,
hogy levegyük vállatokról
az elôkészületek gondját,

hogy nyugodt körülmények között
ki tudjátok választani

szolgáltatóink listájából
a Nektek legmegfelelôbbet,

hogy a „nagy napon” tényleg
minden Rólatok szóljon,
s ne kelljen még aznap is
elvesznetek az elintézendô

feladatok tengerében, s nyugodtan,
kipihenten érkezzetek az esküvôre

– keressetek fel minket.

Az esküvôszervezô iroda
munkatársai
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» Az oktatásban fontos szerepe van
a nyelvtanulásnak is. Arra törek-
szünk, hogy a tanulók a szakmai
nyelvben is otthon legyenek. Ebbôl a
szempontból is szerencsésnek
mondható az iskola, hogy tevékeny
résztvevôje volt egy Basicon nevû, 
e-Learning tananyagfejlesztô Leo-
nardo-projektnek, amelynek ered-
ményeként a létrehozott, 12 nyelvre
lefordított építôipari, moduláris 
e-Learning Basicon tananyag ma-
gyarországi bázisintézményévé vált. 

Az iskola az oktatáson túl sokszínû
programot kínál. A tehetséggondo-
zás keretében népi építészeti diák-
kör, nyaranta pedig építészeti felmé-
rôtábor mûködik, amelyek alkalma-
sak arra, hogy a résztvevôk a tanul-
mányaikon túlmutató, tudományos
kutatási módszereket is felhasználó
dolgozatokat készíthessenek. A ta-
nulók a szakmai érettségi tantár-
gyak versenyein is jó eredményekkel
vesznek részt. Ismét rendelkezik az
iskola diákzenekarral, több sport-
szakosztály mûködik és a diákkörök
munkájában is évrôl évre 15–20 diák
vesz részt, gyakran szabadidejük

„terhére” is. Az iskola számos kon-
ferencia és kiállítás színhelye is.

» A jövôt illetôen szeretnénk újra el-
indítani az iskola képzési kínálatában
már korábban szerepelt mélyépítô
technikusi képzést is. A Széchenyi-
egyetemmel folytatott elôkészítô tár-
gyalásokra alapozva megfontolásra
érdemes a mérnökasszisztens felsô-
fokú szakképzés bevezetése. A
mûemlékvédelem irányába is érde-
mes lenne elmozdulni, így teljesebbé
tehetnénk az építôipari struktúrát a
képzésben is. Gyôr deklaráltan
mûemlék város, kellenek azok az
emberek, akik ebben a munkában
magas színvonalon közre tudnak
majd mûködni – beszél a tervekrôl
Józsa Tamás, aki azon volt tanítvá-
nyok közé tartozik, akiket visszahú-
zott a szíve a szeretett iskolához. Az
1987-ben érettségizô, majd hazai és
külföldi egyetemeken építésznek to-
vább tanuló egykori hildes diák 1994-
ben tért vissza az iskolába szakmai
tárgyakat és német nyelvet oktató
tanárként. 2006 óta igazgatója az in-
tézménynek.
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy szakmai stáb. Ez a stáb,
amelyben volt vezetési tanácsadó,
értékesítési tréner, kommunikációs
és marketingszakember, valamint
több sikeres vállalkozó, azért állt
össze, hogy kiderítsék az okát
annak, hogy sok, korábban lelkes és
bizakodó ember, aki azzal a céllal
hozta létre a vállalkozását, hogy ki-
emelkedô sikereket érjen el, miért
kormányozza mégis szervezetét a
biztos bukás felé. A stáb összesen
31 tényezôt tárt fel a szervezetépí-
tés, cégvezetés, a marketing és az
értékesítés területén. Tanulmányu-
kat azért alkották meg, hogy sok
cégvezetônek segítsenek vele a
siker elérésében. El is nevezték a
következôképpen:

ELLENÔRZÔLISTA CSÚCSRATÖRÔ
CÉGVEZETÔKNEK

A 31 pontos listáról most vizsgáljunk
meg hármat, ízelítôképpen mind-
egyiket más-más területrôl:

1. KÉSZÍTSD EL 
A SZERVEZETED SÉMÁJÁT! 

Ha nem akarsz óriási káoszt a vál-
lalkozásodban, akkor ez elengedhe-
tetlenül szükséges. Lehet, hogy kez-
detben még te vagy egy személyben
a marketingigazgató, a személyzeti
osztály és a minôség-ellenôrzés, de
a szervezeti sémát akkor is el kell
készítened, mégpedig úgy, hogy a
majdani cégedet veszed alapul. Ha
egy 200 fôs cégben gondolkozol,
akkor készítsd el úgy, hogy egy ek-
kora szervezetre legyen megtervez-
ve.  Eleinte lesznek posztok, ame-
lyeket nem tölt be majd alkalmazott,
de a rendszert már most fel kell állí-
tanod. Minden leendô posztnak le-
gyen nagyon precízen meghatáro-
zott munkaköri feladatleírása. 

Amíg a vállalkozásod mérete kisebb,
addig a jelenlegi munkatársaknak
kell ezeket betölteni, de a felelôssé-
gi körök legyenek egyértelmûen
meghatározhatók. Ha erre a terve-

zésre rászánod az idôt, akkor sokkal
egyszerûbb lesz egy munkatárs
megtalálása és munkába állítása,
hiszen nem különféle feladatokra
kell felvenned egy „kisegítô” em-
bert, hanem adott posztokra veszel
fel munkatársakat. 

2. TUDD, HOGY KIHEZ SZÓLSZ!

Azt mondod: mindenkinek? Sokan
ellenállhatatlan vágyat éreznek,
hogy terméküket, szolgáltatásukat
mindenkinek szánják, mondván:

„Miért zárnánk ki bárkit ebbôl a le-
hetôségbôl?”

Azért, mert a „mindenkinek”, az any-
nyit jelent a marketingben: „senki-
nek”. Amennyiben azt akarod, hogy
rád figyeljenek, ha üzensz valamit,
akkor meg kell tudnod határozni azt
a legkisebb, de még elég nagy cso-
portot, aki már felfigyel rád, ha szólsz
hozzá, de elég sokan vannak ahhoz,
hogy a céged megéljen belôlük.

CSÔDTÖMEG...
avagy miért megy tönkre a vállalkozások 70%-a pár éven belül?

LEGYÉL VALAMIBEN 
SPECIALISTA, 
ÉS SZÓLJ EGY SPECIÁLIS 
RÉTEGHEZ!
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Ha érdekel a teljes lista, és szeretnél
ingyenes tanácsokat kapni, akkor
iratkozz fel itt:
www.willtord.hu

Legyél valamiben specialista, és
szólj egy speciális réteghez! Ha nyí-
lik egy újabb ruhabolt a fôúton, azt
észre sem veszed. Ha azonban kis-
mamaruhaboltot vagy extra mé-
retûeknek szóló ruhaboltot nyitsz,
akkor minden kismama vagy XXL-
alkatú észre fog venni, mert tudja,
hogy te „NEKI” nyitottad a boltot.
Magára veszi, azonosul vele. Lehet,
hogy emiatt néhány üzlettôl elesel,
de a vevôidnek a te boltod lesz az a
ruhabolt, amelyik elôször eszébe jut,
ha vásárolni kíván! Sokkal többet
nyersz majd vele, mint amennyit
vesztettél! Monopolhelyzetbe ke-
rülsz ezen a leszûkített csoporton
belül. 

Nagyon fontos az is, hogy pontosan
ismerd a vevôid. Tudd körbeírni, jel-
lemezni ôket, ismerd a szokásaikat,
viselkedésüket, mert csak ennek is-
meretében tudod ôket megtalálni a

termékeddel, szolgáltatásoddal, és
csak így tudod meghatározni azokat
a csatornákat, ahol kommunikál-
hatsz velük.

3. DOLGOZD KI 
AZ ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOT!

Az értékesítôi szakma fluktuál a vi-
lágon a legjobban. Ez nagyrészt
abból fakad, hogy az értékesítôknek
nincsenek meg azon képességei,
amelyektôl igazán sikeres lehetne,
és nem is tudja, mit tegyen, hogy
azokat megszerezze. Ezt azonban ki
tudod küszöbölni azzal, hogy létre-
hozol egy értékesítési rendszert, és
erre megtanítod ôt. De mielôtt
mindezt megtennéd, elôbb tanuld
meg te magad, és legyen gyakorlati
tapasztalatod ezen a téren!

Ha megalkottad a rendszert, és
megfelelôen betanítod az üzletkötô-

ket, akkor tudod, mi fog történni?
Mostantól az ô sikere nem a képes-
ségeitôl függ, hanem a rendszertôl.
Egy mûködô és másolható rendszert
adtál a kezébe, ami garantálja az ô
sikerét is. Gondold csak el! A legis-
mertebb gyorséttermi rendszer bár-
melyik boltja sikeres. Ez nem azért
van, mert a cég megtalálta pont azt
a 15.000 tehetséges embert, akikrôl
tudták, hogy sikerre viszik a vállal-
kozásukat. Dehogy! Profi és köny-
nyen másolható rendszerük van,
ami garantálja az egyes boltok sike-
rét is!

Kreutz Zsolt
kommunikációs tanácsadó
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Minden cégvezetô rémálma, hogy a
vállalkozásába fektetett pénz, ener-
gia nem az elvárt mértékben és idô-
ben térül meg. Ennek nagyon gyak-
ran az az oka, hogy a céget nem si-
kerül „láthatóvá tenni”, kiemelni a
versenytársak közül. Az el nem köl-
tött reklámforintok ugyanis egyenes
arányban állnak az elmaradt ha-
szonnal.

A jól felépített reklámkampány és a
gondosan kiválasztott kreatív és mi-
nôségi reklámhordozók megsokszo-
rozva hozzák vissza a ráfordítást.

Sok cégnél felmerül a kérdés:
Mitôl lesz hatékony a reklámom és
ehhez milyen reklámkivitelezôt vá-
lasszak? 

A profi reklámos ügyfelei érdekeit
tartja szem elôtt és az adott vállal-
kozás számára legmegfelelôbb
megoldást választja. Induló együtt -
mûködés esetén felderíti, mi a meg-

bízó szándéka, elegendô idôt szán a
partner megismerésére. Ötleteivel,
tapasztalataival segíti ügyfelét a
döntésben. 

Ha egy vállalkozás nem elégedett
megjelenésével, akár a teljes arcu-
latot vesszük alapul, akár csak egy-
egy részletét, sosem késô változtat-
ni. Hiszen ez az elsô benyomás,
mellyel a már meglévô, vagy akár a
leendô ügyfelek találkoznak. 
De még egy fontos dolog! A reklám-
szolgáltató. Ha igazán egyedülálló
megjelenést szeretnénk és hosszú
távon is egységes arculatot, nem
célszerû csak a költségek leszorítá-
sa miatt ügynökséget váltogatni.
A legkifizetôdôbb ugyanis a hosszú
távú együttmûködés. 

Megbízni egy reklámcéget, s meg-
bízni egy reklámcégben hosszú is-
merkedési, gyakran hetekig, hóna-
pokig  tartó tanulási folyamat ered-

ménye. Erre – ha jó reklámot aka-
runk – mindenképpen idôt kell szán-
nunk. Ez ugyanis a garancia arra,
hogy a kezdeti idôszakot lezárva
olyan partnerünk lesz, mely kifeje-
zettem a mi igényünk, profilunk, és
a vevôinknek szánt üzenet alapján
alakítja ki külsô megjelenésünket. 
De mégis kit válasszak?

SOKRÉTÛSÉG
Olyan reklámcéget válasszunk, mely
minden felmerülô igényünkre meg-
oldást, problémánkra orvosságot
kínál, s mindezt szakértôként. Csak
ezzel garantálható, hogy a különbö-
zô reklámhordozóink egyaránt szín-
vonalasak, színben, minôségben
azonosak lesznek.

MINÔSÉG
Ha olyan megoldásra vágyunk, mely
hosszú ideig szolgálja a vállalkozás
sikerét, feltétlenül megbízható, a leg-
újabb eljárásokat ismerô, megfele-
lôen felszerelt stúdiót bízzunk meg,
hisz senki sem szeret heteket várni
egy munka elkészültére, és a minô-
ség mellett a költséghatékonyság is
fontos szempont a választás során.

GYORSASÁG
Biztosan elôfordult már Önnel is,
hogy az utolsó pillanatban dôlt el;
„Mégis megyünk a kiállításra”,
„Megjelenünk a hétvégi lapban” stb.
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GYÓGYÍR 
A LÁTHATATLANSÁGRA
Avagy mire figyeljünk, mikor reklámkivitelezôt választunk?

Miért is van szükségünk reklámra?
» a hatékony külsô kommunikáció

növeli a versenyképességet, fenn-
tartja a vevôk érdeklôdését

» az igényesen kialakított egységes
arculat a céget is pozicionálja, 
a cégimázst erôsíti

» tájékoztat, bizalmat kelt, igényt és
forgalmat generál

A megbízó cégeknél leggyakrabban
felmerülô problémák
» Nem vagyok elégedett a cégem

megjelenésével.
» Nem ismerik a vállalatomat, nem

értik, mit akarok, mi az, amit a ve-
vôim felé közvetíteni szeretnék.

» Heteket kell várnom, mire egy-egy
látványtervet megkapok és az is
sablonos stb…



Ilyenkor különösen hasznos, ha be-
járatott kapcsolatunk van egy meg-
bízható reklámpartnerrel.
És persze nem hátrány, ha ez a
partner jól ismeri stratégiánkat,
tudja, mi az, amit meg szeretnénk
mutatni magunkból.

Amennyiben az elôzô három szem-
pont megvalósul és egy reklámcég
kezében összpontosul, biztosak le-
hetünk benne, hogy jól választottunk. 

Szerencsésnek mondható, ha egy
vállalatvezetô ezen érveket figye-
lembe veszi, hisz mindez saját cége
hasznát szolgálja. Azonban nem
elég, ha csak a megbízó részérôl je-
lentkezik az elkötelezettség.

Sorra tûnnek fel és tûnnek el rek-
lámcégek, így az áhított hosszú távú
együttmûködés nem csak a meg-
rendelô lojalitásán múlik. Egy évti-
zedek óta a reklámiparban jelenlé-
vô, sôt regionális szinten piacvezetô
cég biztosíték lehet a sikeres
együttmûködésre.

A Felirat legfrissebb beruházása a
szuperszéles DesignJet 10000s
nyomtató hatalmas ûrt pótol a nagy
formátumú nyomtatási szolgálta-
tás terén, ebbôl is látszik, hogy a
Felirat nem sablonos megoldások-
ban gondolkodik, folyamatosan az
újra, jobbra törekszik. Mindig egye-
di, az adott igényhez mérten alakít-
ja ki megbízói megjelenését, s az
ehhez szükséges összes technikai
paraméterrel és emberi erôforrás-
sal rendelkezik. Egy hosszú távú
partner, amely az Ön cégének is
teljes körû megoldást nyújt rek-
lámszükségletei kielégítésére, a
tervezéstôl a kivitelezésig. 

FELIRAT REKLÁM MÛHELY KFT.
9025 Gyôr-Pinnyéd, Kunszigeti u. 19.
Tel.: 96/618-020 • Fax: 96/618-029
E-mail: info@felirat.hu
www.felirat.eu
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Miért garancia a Felirat Reklám
Mûhely Kft. neve a minôségre, 
gyorsaságra, sokoldalúságra?
» 15 év szakmai tapasztalattal biztos

háttér bármilyen nagyságrendû
cégnek

» csúcstechnológiával felszerelt saját
kivitelezôi kapacitással rendelkezik

» számtalan nagy volumenû reklám-
kampányt sikerrel vezényelt már le

» gyorsaság, rugalmasság, megbíz-
hatóság, folyamatos innováció jel-
lemzi

» számos hazai és nemzetközi díj is
bizonyítja szakértelmét
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KARRIER ÔSZINTESÉGGEL, 
KITARTÁSSAL

TÓTH GYULA ÍRÁSA

Kovács Ferenc alezredes a gyôri 12. Arrabona légvédelmi 
rakétaezred parancsnokhelyettese

Ôszinteséggel lehet, hogy nehezebb
karriert építeni, de megéri. Akkor
is, ha néha konfliktust szül, hosszú
távon azonban kialakul a kölcsönös
tisztelet az elöljárók és a beosztot-
tak között. A gyôri 12. Arrabona lég-
védelmi rakétaezred parancsnok-
helyettese, Kovács Ferenc alezre-
des pályája jó példája annak, hogy
nyíltsággal, kitartással, folyamatos
tanulással – mindehhez áldozatvál-
lalással – biztosított a karrier a Ma-
gyar Honvédségnél.

Hosszú út vezetett a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Nagykállótól
Gyôrig a Nyíregyházán született 43
éves Kovács Ferenc alezredesnek. A
fiatal fôtiszttel az út néhány állomá-
sát járta végig a Presztízs magazin.
A Zalka Máté Katonai Mûszaki Fôis-
kola légvédelmi rakétás szakán
1987-ben végzett hadnagyként Ko-
vács Ferenc, elsô tiszti beosztását
Keszthelyen kapta a 7. önálló légvé-
delmi rakétaezrednél mint ütegpa-
rancsnok-helyettes.

» Szerencsés voltam, mert egy éven
belül parancsnokaim kiválasztottak,
s átvehettem az üteg vezetését. Most
is nosztalgiával gondolok azokra az
évekre, hiszen fiatal tisztként sokat
tanultam. Már az elsô három hónap
tanulással telt, a KRUG légvédelmi
rakétarendszerre képeztek át. Talán
ezért is gondolok szívesen erre a
technikára – kezdte a beszélgetést
Kovács Ferenc, majd hozzátette:
» Keszthelyen kezdtük ifjú házasként
az önálló életet, s a fiunk is ott szüle-
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tett. Elszakadtunk az otthontól, de
nem bánom, mert önállóan, segítség
nélkül kellett talpon maradnunk, s
feleségemnek megszokni a katona                 -
éle  ttel járó körülményeket. S ekkor,
nyolcvanhétben még dúlt a hideghá-
ború. Éjszaka mentünk, jöttünk, ál-
landóak voltak a gyakorlatok.

A keszthelyi évek alatt végezte el az
alezredes a katonai akadémia törzs-
tiszti tanfolyamát, s lett 1994-ben az
ezred elsô rakétaosztályának törzsfô-
nöke. A beosztást három éven keresz-
tül látta el, mert 1997-ben az egység
Gyôrbe diszlokált. Kovács Ferenc az út
következô állomásáról így vall:

» Sajnos, vagy most már hála isten-
nek, Gyôrbe kerültünk. Akkor a csa-
láddal nagy döntés elôtt álltunk, vagy
leszerelek, vagy folytatom a katonai
pályát. Végül helyesen úgy döntöt-
tünk, hogy folytatni kell. Ebben nagy
segítségemre volt a feleségem, aki
tudta, hogy élek-halok ezért a hiva-
tásért. Szerencsés embernek tartom
magam, mert azt csinálom, amit
szeretek. Úgy gondolom, ezt nem
mindenki mondhatja el magáról.

Gyôrben, az akkori 12. vegyes légvé-
delmi rakétaezred elsô légvédelmi
rakétaosztályánál parancsnokhe-
lyettesként, majd törzsfônökként
teljesített szolgálatot az alezredes,
majd 2001-tôl az elsô légvédelmi –
KUB-os – rakétaosztály parancsno-
ka lett. Közben az alapfokú orosz
mellé középfokú angolnyelv-vizsgát
szerzett, amit késôbb kibôvített ka-
tonai szaknyelvvizsgával.

A tanulás, a képzés folyamatos volt
Kovács Ferenc pályáján, a szolgálat-
ellátás mellett elvégezte a Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem katonai
vezetôi szakát, 2007. március 1-jétôl
kinevezték a 12. Arrabona légvédelmi
rakétaezred parancsnokhelyettesé-
vé. Már a kinevezése elôtt megkezdte
a Magyar Köztársaság legmagasabb
szintû katonai iskoláját, a felsôvezetôi
(vezérkari) tanfolyamot.

» Nagy lehetôség minden katona
életében, ha elvégezheti ezt az isko-
lát. Évente tíz hallgató vehet részt a
képzésen. Óriási tapasztalatokat
szereztem, hasonló – ezred, dandár,
illetve vezérkari – szintû vezetôkkel
tanulhattam együtt. Kovács alezre-
des kiváló minôsítéssel végzett,
ezért az egyetem rektora „Zrínyi-pe-
csétgyûrûvel” ajándékozta meg.

» Az egyéves vezénylés után az
ezred parancsnokának és törzsfônö-
kének szabadsága idején érkeztem
vissza, így a mély vízbe kerültem.
Örültem ennek, mert három hétig,
míg egyedül voltam, az ezred min-
den feladata, gondja a vállamon volt.
De úgy érzem, megfeleltem az elvá-
rásoknak.
Az alezredes részt vett számos ra-
kéta-éleslövészeten, 1988-ban –
még a Varsói Szerzôdéshez tartozva
– a Karakum-sivatagban, Asalukban
KRUG légvédelmi rakétakomple-
xummal. Majd 2002-tôl háromszor a
lengyelországi Ustkában, a Balti-
tenger partján KUB-, majd 2005-ben
Mistral-fegyverzettel.

» Parancsnokhelyettesként nagy le-
hetôség számomra, hogy ebben az
évben megmérethetem magam
Krétán, ahol három nemzet – Ma-
gyarország, Szlovénia és Németor-
szág – alakulatai egyszerre hajtanak
végre éleslövészetet. A NATO-elvá-
rásoknak megfelelôen a közös nyelv
az angol lesz.
Ez nem jelenthet gondot Kovács Fe-
rencnek, mivel sikeresen megsze-
rezte a NATO-szabvány szerinti
nyelvvizsgát.

Magazinunk azon kérdésére, hogy
segítették-e az iskolákban tanultak
az emberekkel való kapcsolatokban,
a parancsnoki munkában, az alezre-
des elmondta:
» A tudásanyag száraz dolog, bár el-
engedhetetlen. Ehhez a munkához
olyan vezetô kell, aki szeret embe -
rekkel foglalkozni, tudja ôket vezet-
ni, motiválni és megérti a problémá-

ikat. Bármilyen szintû parancsnok
voltam, mindig egységet akartam
kovácsolni. Azon munkálkodtam,
hogy a közös célok érdekében az
embereket magam, illetve a szerve-
zet mellé állítsam. Ez a stratégia
vagy inkább taktika nálam bevált. A
kölcsönös tisztelet, a bizalom, egy-
más segítése, s hogy olyan közössé-
get alkossunk, amely elengedhetet-
len a katonai pálya sikeréhez.

Az alezredes nem titkolja, vannak
keserû pillanatok is, elôfordul, hogy
csalódik emberekben, nem azt
kapja, amire számított, amit a má-
siktól elvárt.

» Amit még fontosnak tartok, ôszin-
tén beszélni egymással. Lehet, hogy
az adott pillanatban kellemetlen, és
rövid távon nem kifizetôdô, de hosz-
szú távon meghozza gyümölcsét. A
beosztottak és az elöljárók felé is
ôszintén kell fordulni, hogy ne ve-
szítse el az ember a hitelességét –
vallja Kovács Ferenc.

A karrierrôl a következôként vall az
alezredes:

» Örülök, hogy elöljáróim, s talán
még fontosabb, hogy munkatársaim
is megbecsülnek. Ôszinteséggel ne-
hezebb, rögösebb az út, de megéri,
s reggelente felkelni és tükörbe
nézni is sokkal könnyebb... Ez az én
hitvallásom. Persze nem elég az
ôszinteség, sokat kell tanulni, áldo-
zatokat kell hozni a karrier érdeké-
ben. Talán nem is én, hanem a csa-
ládom, a feleségem hozott nagyobb
áldozatot. Egyszer egy pszichológiai
vizsgálaton a tesztlapom alapján
megkérdezte a pszichológus, mitôl
vagyok ennyire magabiztos. Azt vá-
laszoltam: két dolog miatt. Az elsô a
biztos családi háttér, ráadásul a ka-
tonai pályán is sikereket könyvelhe-
tek el. Mitôl lennék pesszimista? Ez
egy biztos háttér a további nyugodt
munkához. Köszönet a családom-
nak – mondta végül Kovács Ferenc
alezredes.


