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SZÖVEG: TIHANYI PÉTER

RÁNK TARTOZIK, HOGY A HONFITÁRSAINK MEGTÉVESZTETTEK,
SZEGÉNYEK ÉS BOLDOGTALANOK. A NYOLCVANÉVES NÉNIKE
VESZI A SZÍNES GAGYI MAGAZINT. ABBÓL AKARJA MEGTUDNI
A VALÓSÁGOT. EZ SZÍVBE MARKOLÓ. EZ ÍGY NEM MEHET
TOVÁBB. LÉPNI KELL VALAMIT.

TÍZMILLIÓ KIS
NIETZSCHE
TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS A MEGÚJULÁS
EGY LEHETSÉGES ÚTJÁRÓL

Mondja, miért van az, hogy ön is olyan
politikusok tetteivel és szavaival foglalkozik, akik munkájának „eredményeképpen” – önt idézem – földszintes, pitiáner
országban, világban élünk.
– Abban az esetben, ha cikkem címében benne van Orbán vagy Gyurcsány,
ötvenszer annyian olvassák el. Ma három
témával lehet Magyarországon figyelmet
kelteni – egy: Orbán, kettő: Gyurcsány, három: a zsidók.
Mellesleg engem Orbán Viktor mint
személyiség abszolúte nem érdekel, csakhogy történt az elmúlt hónapokban valami, amit senki nem akart észrevenni.

Mi volt ez a lényeges dolog ?
– Az, hogy többéves Amerika-ellenes propaganda után a jobboldal Amerika védőszárnya alá helyezi magát; hogy
több évtizedes Nyugat-ellenes propaganda után kijelenti, hogy a magyar nép nyugati nép; hogy harmadik utas alternatívakeresések után deklarálják, hogy a fő
ellenség – Oroszország. Kijelentik – a liberálisokkal egyetértésben –, hogy egyrészt éljen a szabadság-egyenlőségtestvériség, másrészt éljen a szabad
vállalkozás és a NATO.
Félreérthetetlenül és cáfolhatatlanul világossá vált, hogy nincs alternatíva, mert
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a magyarországi politikai pártok valójában minden alapkérdésben egyetértenek. És aki azt akarja, hogy az ország
megújuljon, annak valahova máshova kell
fordulnia.
Harmadik erőt kell keresnie?
– Nincs harmadik erő. Hiszen második
sincs. Éppen arról beszélek, hogy a két
nagy párt: egyetlen erő. Halálosan küzdenek egymással. A hatalomért. De a magyar nép jövője szempontjából ez majdnem közömbös.
Biztos, hogy új párt hozza majd a megoldást?
– Nem biztos. Valamilyen megoldáson
kellene törnie a fejét a magyar népnek,
ez a lényeg. Mert már senki nem gondolja, hogy vannak olyan közös, országos érdekek, amelyek miatt érdemes volna a
honpolgároknak áldozatot hozniuk: szabadidőt és pénzt áldozniuk. Senki nem
gondolja, hogy az embernek érdemes
egynémely véleményét elhallgatnia csak
azért, hogy evvel másokat ne bántson. És
azt se gondolja senki, hogy érdemes önkorlátozást gyakorolni a közjó érdekében.
Mondana egyszerű, hétköznapi példákat?
– Az az ország, ahol ha fémcölöpökkel, tehát kifejezetten fizikai kényszerrel nem zárják el a járdákat, akkor az autók mindenképpen ott fognak illegálisan
és antiszociálisan parkolni, már nem ország. Budapest utcái csöndes polgárháború színterei. Ahol fizikailag (tehát nem
jogi, azaz szellemi tiltással!) kell visszatartani az emberek egyes csoportjait attól,
hogy ne kövessenek el egészen brutális
szabály- és törvénysértéseket. Honfitársaink a legdurvábban figyelmen kívül hagy-

ják mások legitim érdekeit. Van egy két és
háromnegyed éves kislányom, akit nemrég még babakocsiban toltam. Budapest
székesfőváros ötödik kerületében, ahol lakom, le kellett mennem az úttestre, mert
a járdán nem tudtam tolni a kocsit az ott
parkoló autóktól.
A Roosevelt téren, a Bazilikánál, a Szabadság téren mélygarázsok épültek az
autósok kérésére, de mégis teljesen üresen állnak, mert a bankcenterekben dolgozó fiatalemberek Lexusai, Volvói és
Range Roverei az épületek előtti járdán,
a sétálóutcák fémkorlátokkal, fémoszlopokkal valamiért nem védett szögleteiben parkolnak.
A játszótéren hatalmas táblák hirdetik:
kutyát sétáltatni tilos. Mégis kutyák, köztük életveszélyes vérebek százai nyargalnak a játszótereken. A fiatal anyák és
apák a kutyaürülék bűzétől és vírusaitól nem féltik a gyerekeiket, de a nyomorult, szerencsétlen hajléktalanokat ki
akarják üldözni a belterületekről. Magyarországon a fajkutyákat sokkal jobban,
mélyebben, bensőségesebben szeretik,
mint a kisgyerekeket. A BKV kommandósokat kénytelen alkalmazni, hogy az emberek megfizessék a jegyet. Fizikailag kell
kikényszeríteni, ott kell állniuk az ellenőröknek a lejáratnál, különben nem lehet
bízni benne, hogy valaki hajlandó szakaszjegynyi pénzzel támogatni a tömegközlekedést. Ezek szimpla, hétköznapi
tapasztalatok, de mutatják, hogy az emberek nem gondolják, hogy honfitársaik,
azaz mások érdekei legitim érdekek. Láthatóan nincsenek olyan intézményrendszereink, amelyek a társadalmat bizonyos
mértékben összetartanák.
Ilyen intézmény szokott lenni a modern
társadalmakban az egészségügyi rendszer. Nagy-Britanniában ez olyan rendszer,

amelyet a legtöbb brit a nemzet lényegének tekint, s ebből soha nem fog engedni. Ugyanis ez közös műve a politikai
közösségnek, érte nemzedékek sora hoz
közös áldozatot, és ráhagyja az utódokra.
Közreműködik benne minden adófizető.
A cél nem bizonyos csoportok vagy
adófizetői, tehát jövedelmi kategóriák
haszna, hanem olyan emberek egészsége és méltósága, akik – közvetlenül –
semmilyen hasznot nem hajtanak, mert
túl fiatalok vagy túl öregek vagy betegek,
munkaképtelenek, alkalmazhatatlanok,

a szokványos életvitelre nem képesek.
Apák és anyák adják fiúnak és lánynak,
a gazdagabb adófizetők a szegényebb
adófizetőknek, az aktív, egészséges fiatalok az inaktív, idős betegeknek. Azaz a
nemzet áldozatot hoz szükséget szenvedő tagjaiért. Olyanokért, akiket személyesen nem is ismer. Ez a normális. Ellentétben avval az egészségügyi rendszerrel,
amely nálunk van készülőben. Ez utóbbinak az a lényege, hogy a közös felelősségvállalást elhárítsa: hogy az erősebb

embert erősebbé, a gyöngét gyöngébbé
tegye, hogy a szabad és független ember
szabadabbá és függetlenebbé, a kiszolgáltatott még kiszolgáltatottabbá váljék.
És mikor az evvel szembeni fölháborodásuk miatt az emberek az utcára mennek,
nem azt mondják, hogy adóemeléssel
tessék megteremteni a nemzeti kockázatközösséget, hanem ezt: „Mocskos zsidók!”
Kész. Ez a vég.
Ugyanúgy, ahogy egy szociális indokú
elégedetlenségnél meg azt skandálják:
vesszen Trianon?
– Pontosan. Ez nem csak nevetségesen
logikátlan, de azt is mutatja, hogy nincs rá
nyelvük a közösség aktív tagjainak, hogy
elégedetlenségüket áldozatkész, nagylelkű, patrióta módon képesek legyenek
kifejezni. A közösség nem reagál többé
közösségként, mert nem érzi magát annak. Egymással mélységesen összefüggő szociális, gazdasági és morális válságban élünk.
A morális válságra milyen értelemben
gondol?
– Saját magától és a jelen pillanattól
kell eltekintenie annak, aki morálisan akar
gondolkodni. Vagyis gondolnia kell más
időre (ősei múltjára és ivadékai jövőjére)
és más személyekre (felebarátaira). Ez az,
amire pillanatnyilag képtelen a hazánk. Intézményrendszerünk is azt sugallja a maga diszfunkcióival, hogy másra gondolni,
mint saját magunkra és a jelen pillanatra egyenlő az őrültséggel: maga az irracionalitás. Mert egyetlen realitás van, te
magad.
Ilyesmit sokan és sokszor prédikáltak
már.
– Persze. És néhány különleges egyéniség lázadó figyelmeztetése, fölbujtása, izgatása, eretneksége nem is volt
haszontalan. De mikor ez az emberek ma-

gatartásában tömegessé válik, mikor tízmillió kis Nietzsche áll velem szemben –
ez azért elég furcsa.
A kulturális gagyi mennyiben és hogyan
gerjeszti – ha gerjeszti – az ön által említett morális válságot?
– A ránk ömlő kulturális szennyet a nép
láthatóan minden ellenkezés és lázadás
nélkül, passzívan elfogadja, akár az elnyomás más formáit. Nagyon sokan szabadidejük fontos részét – ahelyett, hogy szeretteikkel, sétával vagy könyvvel töltenék
– ennek a kétségbeejtő szemétnek a fogyasztásával töltik. És nem gondolják,
hogy közben katasztrófa történik velük.
Nem túloz a katasztrófa kifejezéssel?
– Egyáltalán nem. Gondoljon csak bele,
milyen ítélőképességet tulajdoníthatunk
olyan embernek, aki évente több mint
ezer órát tölt elmondhatatlan színvonalú gagyi fogyasztásával. Hogy fog az ilyen
ember eldönteni technikai vagy egyéb
szakmai, igazgatási, logikai, rendszerezési kérdéseket a munkahelyén; hogyan
dönt politikai dolgokról a szavazófülkében; és hogyan fog dönteni szerelmi ügyben két ember között, akikhez egyaránt
vonzódik. Hidegszívűvé váltak a honfitársaink. Ezt a hidegséget a sekélyes, hazug,
repetitív tartalmakkal próbálják melegíteni, amelyeket a szórakoztató médiák közvetítenek. Láttam egy hajlott hátú, kopott
kabátos, kötött sapkás, nehéz szatyros
idős asszonyt, kezében a Sikeres Nők bulvármagazinnal. Tanácsok lelhetők benne,
hogy feszes testtel, kurta szoknyával, dögös tetkóval hogyan jussunk előre a vállalati ranglétrán.
Vajon miért vette meg a nénike ezt az
újságot?
– Mert ezek a rendelkezésre álló eszmények, és egy nyolcvanéves öregaszszony
számára sincs más. Mert még ő is, aki nyil-
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ván nem szeretne és nem tudna így élni, azt kell hogy gondolja, ha szórakoztató
módon értesülni akar róla, hogy a kortársai mit csinálnak, mi felé törekszenek, akkor ilyen vacakot kell vennie. Egységessé
lett a rendszer, amelyben minden ugyanazt sugallja. Tessék csak megnézni a metró mozgólépcsőjén állva a szembejövő

valamelyest elvont (tehát a „most”-tól és
a „személyes én”-től legalább időlegesen
elvonatkoztatott) gondolkodásra, rendkívüli türelemmel fölvértezve magukat,
cselekedniük kell. Valamit újrakezdeni rettenetesen nehéz, nehezebb, mint legeslegelőször elkezdeni, pláne amikor a bizalmatlanság elmondhatatlan mértékű.

arcokat. Ordít róluk a boldogtalanság. A
mindenkire kiterjedő általános utálat. A
sikítófrász határán lévő dögunalom.
Elmondta a kórképet. Mi lenne az első
lépés a változtatás útján?
– Azoknak, akik nem csupán kétségbeesettek és nem csupán elégedetlenek,
hanem azt is gondolják, hogy képesek a

Fontos funkciója lehet a racionális és
morális társadalombírálatnak, amelynek
birtokában a cselekvésre képesek és hajlamosak bátorítva érezhetik magukat a
döntésre.
Mi lehet a társadalombírálat célja?
– Új – illetve persze ősrégi – módon való gondolkodás, az elvonatkoz-
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tatásra és általánosításra való képesség
viszaszerzése, az elmélet presztízsének
visszaállítása, új társadalmi mozgások beindítása. Ezen akkor is érdemes dolgozni,
ha a rövid távú eredmények bizonyosan
kiábrándítóak lesznek.
Miért? Rövid távon mi dönt leginkább?
– Az erő. Pontosabban csak az erő. Az
pedig most ennek a rossz berendezkedésnek az oldalán áll.
Tehát gondolkodni kell, írni kell, és beszélni kell. Mi lenne a következő állomás?
– Az, hogy az értelmiség tudjon és merjen komoly reformot végrehajtani saját
magán. A sztálinizmus és a többi izmus
következményei okozta krízisből kievickélve a huszadik század végén az értelmiség többsége azt mondta magának és a
többi értelmiséginek: „Mi ezentúl nem fogunk világot megváltani, nem fogunk a
nép nevében a népért beszélni, hanem
szerényen végezzük majd a munkánkat.
Végük a nagy narratíváknak, a nagy metafizikáknak. Mindannyian szerény polgárai vagyunk ennek a szerény és prózai

országnak, és nem képzeljük, hogy miszsziónk lenne vagy megbízatásunk vagy
küldetésünk. És azt se képzeljük, hogy
bárki másnak az érdekeit képviselnünk
kellene vagy lehetne, nem hisszük, hogy
bárki képviselhet bárki mást, hogy bárki vagy bármi megtestesíthet bárki vagy
bármi mást.”
Mára a jelentősebb értelmiségiek saját
értelmiségi kedvteléseik, rutinjaik, bravúrjaik, technikai-esztétikai programjaik, roszszabb esetben poénjaik világában élnek,
s azt gondolják, hogy nem tartozik rájuk,
mi történik másokkal. Ez így nem mehet
tovább. Ezt meg kell változtatni.
Jelesül?
– Jelesül azoknak az embereknek, akiknek idejük és módjuk van közügyekkel
foglalkozni, azoknak nemcsak a saját külön (bármennyire nemes és nélkülözhetetlen) céljaikat, a műgondot és a virtuozitást kellene hajszolniuk, hanem nagylelkű,
altruisztikus és patrióta megfontolásból –
politikai cselekvéssel, nem (nemcsak) jótékonykodással! – segíteniük is kellene

azokon az embertársaikon, akik szenvednek. Bizony ránk tartozik, hogy a honfitársaink megtévesztettek, szegények, betegek és boldogtalanok. Akinek van kis
ideje, hogy hátradőljön és gondolkozzék,
az most nem nyugodhat.
Hány ember csatlakozna önhöz közös
gondolkodásra, közös cselekvésre?
– Tudok néhány tucatról. Ki fog derülni
hamarosan.
Összefogná ezt a csapatot?
– Meglátjuk. Ez még körvonalazatlan.
„Gazsikám, valamit most már kellene csinálni, üljünk le beszélgetni” – néhány barátommal még csak itt tartok, de már ez
is jó jel. Csak a nyugtalanság és a jó szándék biztos, a részvét, az együttérzés. És
az, hogy lépni kell valamit.
A nyolcvanéves szegény, beteg nyugdíjas veszi a humánerőforrás-menedzser kőkemény popóját, aloe veratestápolóját és degesz pénztárcáját
magasztaló magazint. Belőle akarja megtudni, hogy mi a valóság. Ez szívbe markoló. Ez szívettépő. 

A BIZALOM
A LEGFŐBB ALAP
HALÁSZI TAK ARÉKSZÖVETKEZET
1960AS ALAPÍTÁSAKOR A HALÁSZI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPVE
TŐEN AZT A CÉLT TŰZTE KI MAGÁNAK, HOGY A VIDÉKI EMBEREKNEK
NYÚJTSON MINŐSÉGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKAT. MOST A VÁROS
ADJA AZ IGAZI DINAMIZMUST A SZÖVETKEZETI PÉNZINTÉZETEKNEK,
ÁM A VIDÉKRŐL ÖRÖKÍTETT CSALÁDIAS LÉGKÖR ÉS AZ ÜGYFELEKBE
VETETT BIZALOM MEGMARADT, S TÖBBEK KÖZÖTT EZ AZ AZ ALAP,
AMI PÉLDAKÉPP A HALÁSZI TAKARÉKSZÖVETKEZET FEJLŐDÉSÉT IS
BIZTOSÍTJA. ILLÉS ZOLTÁNNAL A TAKARÉKSZÖVETKEZET ELNÖKÉVEL
A MÚLTRÓL, JELENRŐL ÉS A JÖVŐBENI TERVEKRŐL BESZÉLGETTÜNK.

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

Sopronban megnyílt a Poppins galéria
Kutas László szobrászművész
kisplasztikáival
…az ember, akinek kútja van.
Kút – a tiszta, a hűs,
az életet adó víz mély rejteke…

Érmék: 690 Ft

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

Sopron, Aranyhegy-lakókertben épülő,
panorámás, liftes társasházakban lakások
32 m2-től leköthetők, eladók.
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FEJLŐDÉS
A tavalyi év – még a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére is – sikeresen zárult a takarékszövetkezetnek, ami egészen
pontosan azt jelenti, hogy 20 százalék feletti növekedést sikerült realizálni. A szövetkezeti pénzintézetek között a Halászi
TKSZ a dobogós harmadik helyen szerepel a közel 36 milliárd forintos eszközállományával. Jelenleg 11 fiókkal működnek,
köztük azzal a három győri fiókkal, mely
a takarék teljes forgalmának 30-40 százalékát teszi ki, s mindezt tíz év alatt sikerült
elérni, ugyanis Győrben 1997 óta működik
a takarékszövetkezet.
A szövetkezet két legfontosabb tevékenysége a betétgyűjtés, illetve a hitelezés,
ám a leglényegesebb, hogy minden olyan
szolgáltatást megtalálhatunk, mint bármely nagy kereskedelmi banknál. Mindemellett a szolgáltatások árai is jól pozícionáltak, így abszolút versenyképes banki
termékeket nyújtanak az ügyfeleknek.
FÚZIÓ
A jövőt tekintve Illés Zoltán elmondta,
hogy a közeljövőben 4 új fiókkal bővül a
hálózat, így Győrben, Fertődön, Lipóton,
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illetve Budapesten nyílnak új kirendeltségek. A fejlesztések nem csak a fiókbővítésre korlátozódnak. A stratégiai tervek
között szerepel, hogy az első félév végére létrejöjjön egy fúzió egy másik takarékszövetkezettel, melynek eredményeként
már 30 fiókkal és közel 50 milliárdos eszközállománnyal rendelkezne a pénzintézet. Ez természetesen azt jelentené, hogy
hazai viszonylatban a legnagyobb szövetkezeti pénzintézeti csoport alakulhat
meg, mely kizárólagosan a magyar tőkét
képviseli. 

Halászi
Takarékszövetkezet
Győri üzletközpont
Győr, Árpád u. 93.
Tel.: (96) 514-414, (96) 550-720
Fax: (96) 514-405, (96) 514-406
E-mail: gyor.uzletikozpont@
halaszi.tksz.hu
Web: www.halaszitksz.hu

AZ

SZÖVEG: GÖRÖG IBOLYA

„A formákat pedig utolsó pillanatig be kell
tartani. Étkezés közben, társalgás közben.
Ágyban és asztalnál. S mikor mindegyre
formátlanabbá válik az emberi együttélés:
te maradj hűséges a köszönés, meghajlás,
kézfogás, érzésnyilvánítás, véleményalkotás
kialakult, végső és kristályos formájához. Egy
korban, mikor mindenki azt követeli, hogy
öltsél formaruhát, te járj csak következetesen
zakóban, s este, ha éppen társaságba hívnak,
ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a
forma kedvéért. A műveltséget nemcsak
a könyvek mentik meg. A műveltséget a
köznapok apró reflexei mentig meg. Amikor
egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te
köszönj vissza, nyugodtan és udvariasan,
úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem
tehetsz mást.”
(Márai Sándor: A formákról)

Az üzleti életben természetesen sokkal
lazább, engedékenyebb a protokoll. De
azért létezik! Az amerikai stílus tért hódított, szinte minden megmozdulásában
hatással van a gazdasági világra. Hatékonysága mindenre mentséget ad. Mindenre? Az európai üzleti világ kényszeredetten tudomásul veszi a rágógumizó,
zsebre dugott kezű „laza” stílust, de komoly körökben kifejezetten rosszallják.
A kultúrált viselkedést, ennek igényét
„még otthonról” hozó üzletemberek,
mint egy titkos páholy tagjai, felismerik egymást, hasonló kondíciók mellett
egyértelmű, kivel kötnek üzletet. Az európai normák be nem tartása „rossz előjel”, az Európai Unión kívülről jövőkre
villámgyorsan rányomják a „balkáni” jelzőt, elég egy nem kellő hosszúságú zokni vagy egy oda nem illő kézitáska.

A PARTNER MEGNYERÉSÉNEK
NONVERBÁLIS ESZKÖZEI
Bármennyire is észérvekre hallgatunk,
az értelemre igyekszünk hatni, az ember döntései meghozatalánál legelőször az érzelmeire hallgat, ránézésre eldönti, elfogadja és miként a vele
szemben állót. Ha meglátunk egy embert fehér köpenyben, sztetoszkóppal a
nyakában, azonnal tudjuk, hogy orvos
– de ha a köpeny ujja piszkos, az orvost
dohányszag lengi körül, ezerszer meggondoljuk, kezébe tegyük-e életünket.
Az üzleti életben is ugyanígy „döntünk”
első látásra, tudat alatt ítélkezünk, és bizony nagyon sok munka akár pro, akár
kontra megváltoztatni a véleményünket az illetőről – gondoljuk el, ugyanezt
érezheti velünk szemben is az üzletfél.
TESTBESZÉD
Belép az üzleti partner, erőszakosan előrenyújtott kézzel rohan be: „tiszta amerikai!” – gondoljuk, és megrettenve feszítjük kicsit hátra a hátunkat. A partner
karját a mellén összefonva ül:” hogyan
győzzem meg?” „Mitől ellenséges?” –
merül fel bennünk. Olvasunk a testtartásból, gesztusokból - ha akarjuk, ha
nem. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a közlésünk 7%-a a szó, 38%-a
vokalitás és 55%-a a testbeszéd. Éppen
ezért a viselkedéskultúra többnyire ez
utóbbit regulázza. Ennek hiszünk, ezért
kell tudatosan alkalmaznunk az üzleti
protokollban is.
Az emberek nagy része álló helyzetben képtelen „normálisan” tartani a karját. Pedig, ha meggondoljuk, a karunk a
vállunkból nőtt ki lefelé. Ott a helye. Ha
ehelyett a mellkason tesszük keresztbe
a kezünket, mint ahogy fent is olvasható, elzárkózás, elutasítás – mint Frei Tamás az ausztrál-amerikai-magyar milliárdosoknál. A férfiak öl mélységben
fogják össze a kézfejüket – már a gúnyneve is kifejezi a helytelenségét, ez a „tizenegyes-rúgás” tartás. Hátul keresztbe
tett karok – minél magasabban fűzzük
össze, annál inkább hatalom, „rendőrkapitányos”. Hátul nyújtott kart a másikkal keresztbe megfogni – önerő-gyűjtés vagy azért, hogy oda ne csapjon,
vagy azért mert nagyon kínban van. A
férfiak előszeretettel teszik zsebre a kezüket, sokszor mind a kettőt – ezt a tar-
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Diplomák: Külkereskedelmi
Főiskola, Budapest, Információs
Rendszerszervezési Intézet,
Moszkva
Nyelvtudás: angol, orosz,
német és francia (egy kicsit)
Előadói minősítés: a Magyar
Közigazgatási Intézet akkreditált
előadója
Szakmai múlt: 1987-1999
között a Miniszterelnöki Hivatal
protokollosa, majd protokollfőnöke. 1999-től felnőtt képzés.
Kedvencek: viselkedéstörténet, kultúratörténet, emberek
történelme, gasztronómia, más
országok szokásai
Hobbi: olvasás, utazás, főzés
Mánia: Igényesség, pontosság

GÖRÖG IBOLYA

ÜZLETI TÁRGYALÁS
PROTOKOLLJA

A PROTOKOLL A KOMMUNIKÁ
CIÓ CSÚCSA  MONDTA EGY
SZER EGYIK TRÉNER KOLLÉGA.
ELGONDOLKODVÁN, VALÓBAN,
HISZEN TÁRSADALMI KAPCSO
LATAINKAT KŐKEMÉNY ÍRAT
LAN SZABÁLYOK RENDEZIK.
TERMÉSZETESEN A KELLŐ TÖR
TÉNELMI ÁTTEKINTÉSRE JELEN
LEG NINCS MÓD, DE  TALÁN
CSAK ILLUSZTRÁCIÓKÉNT  SZE
REPELJEN ITT EGY PÉLDA: A BI
ZÁNCI CSÁSZÁRI UDVARHOZ
 CSAKÚGY, MINT MONDJUK
MA A FEHÉR HÁZBA  NAPON
TA ÉRKEZTEK IDEGEN ORSZÁ
GOK KÜLDÖTTEI. SZABÁLYOS
RENDET KELLETT KIALAKÍTANI,
MI MÓDON TÖRTÉNJEN A CE
REMÓNIA, MELY AZUTÁN EGY
FORMÁN KÖTELEZŐ LETT MIN
DEN EGYES KÖVET ESETÉN
 EZZEL KERÜLTÉK EL A SÉRTŐ
DÉST, MELY AZ ADOTT KOR VI
SZONYAIT TEKINTVE KÖNNYEN
TORKOLLHATOTT VOLNA AKÁR
HÁBORÚBA IS. MA TERMÉSZE
TESEN EDDIG NEM SÚLYOSBOD
NAK A DOLGOK, DE A DIPLO
MÁCIA KODIFIKÁLT SZABÁLYAIT
1961ES BÉCSI SZERZŐDÉS KÖ
TELEZŐ BETARTANI.

tást megfigyeltem állandóan nadrágot
hordó (?) nők esetében is. Nagyon elterjedt szokás, de ember nincs, aki kedvelné, ha hozzá így beszélnek. A másikkal szemben vagy felsőbbséget
sugárzó, „lebeszélek én itten tehozzád”kommunikáció, vagy pedig nyegleség,
„nem igazán vagy te fontos nekem”közlés. A testbeszédhez értők pedig
úgy értelmezik, hogy nem teljesen biztos magában, kell egy saját magára támaszkodás, hogy meggyőző tudjon
lenni. Mivel a férfiak már rászoktak a
zsebre dugott kézre, annyi engedmény
adható, hogy jártukban-keltükben tegyék zsebre, de ha beszélni kezdenek
valakivel, feltétlenül vegyék ki.

ul ha egyik kezünkben van egy toll, már
sokkal könnyebb mind a két kart függőlegesen tartani. Remek dolog egy mappa, notesz, amit behajlított karral tartunk. Ezt, ha kellemetlen a tárgyaló fél
vagy a főnökhöz kell bemennünk és
várhatóan nem dicséretért, akkor a másik kezünkkel is megfoghatjuk. Ha végképp nincs tárgy kéznél, akkor a férfiak
tegyék hátra nyújtott kézzel a karjukat,
egyik kézfejet a másikba, lazán – ez magabiztosságot, fegyelmezettséget, odafigyelést tükröz. Elől is össze lehet fogni, de nem teljesen nyújtott karral. Mind
nőknél, mind férfiaknál különösebb
„üzenet” nélkül megfoghatjuk a zakó,
blézer szélét derékmagasságban. 
(folytatjuk)

AUTÓFÉNYEZÉS

hőkabinos technológiával, karosszériajavítás.
Az elvégzett munkára garanciát vállalunk.

Autolackierung beheizte Autolackierkabine, Karosseriebau.
Wir übernehmen für unsere Arbeit Garantie.
Pócza László Kópháza, Jurisits u. 2. Tel.: 99/357-229 Mobil: 30/9599-

488, 30/5001-670

3 DOLOG, AMI NEM HIÁNYOZHAT
A HIRDETÉSEDBŐL, AKÁRMEKKORA
FELÜLETEN IS HIRDETSZ

kreatívpartner

A nők esetében kevesebb a gond, kéznél van a válltáska, bele lehet kapaszkodni. Szokás, szerencsére nem általánosan, a „fááázom!”-testtartás, mikor a
nő – legtöbbször fiatal és igen sovány az egyik nyújtott karját a másikkal mellmagasságban megfogja, összehúzza az
egész mellkasát és remegő szájjal fájdalmas arcot vág. Aki úgy érzi, hogy semmi
más értéke nincs, ami miatt figyelhetnek rá, az tartsa továbbra is így, de aki
szeretne magabiztos és kedves külsőt
ölteni, ilyenkor tegye le a karját, vegyen
két-három mély levegőt, hasi légzéssel,
és már nem is fog fázni tovább.
Hát akkor tényleg, hogyan tartsuk a
karunkat? A legjobb megoldás, ha valamilyen tárgyat tudunk tartani. Példá-

táridőt, akkor egy akadályt emelsz a vásárlás elé. A habozás ugyanis a vásárlás legnagyobb ellensége. Képzeld magad egy
remek vacsora utáni búcsúzkodásba. Elköszönhetsz a barátaidtól így is: „Ez egy igazán fantasztikus este volt. Valamikor megismételhetnénk.” De búcsúzhatsz így is:
„Ez egy igazán fantasztikus este volt. Jövő kedden kilenckor megismételhetnénk.”
Úgyhogy felejtsd el a „Látogasson el
üzletünkbe”-féle befejezéseket, helyettük
az egyedi ajánlatod mellé adj egy meghatározott időpontot, ameddig az akció
él: „Hívjon minket a 6666 666-os telefonszámon február 1-ig, és ingyen megkapja 2.500 forint értékű szakmai katalógusunkat!”

VAJON UGYANAZT A
FŐSORT HASZNÁLHATOD
EGY EGYOLDALAS
HIRDETÉSBEN, MINT EGY
EGYHARMADOSBAN?
ÉS AZ ÜZENETED LEHET
UGYANAZ? ESETLEG EGY
KISEBB HIRDETÉSBŐL
KIHAGYHATOD AZ
ILLUSZTRÁCIÓT? EGYÁL
TALÁN ÉLETKÉPES LEHET
EGY PÁR CENTIS REKLÁM?
MOST MEGMUTATJUK
NEKED, MI AZ A 3 DOLOG,
AMINEK MINDENKÉPPEN
BENNE KELL LENNI HIR
DETÉSEIDBEN. LEGYEN
AZ EGÉSZ OLDALAS VAGY
NEGYEDOLDALAS.

1. HATÁRIDŐ
Ez azért fontos, hogy ne tehessék félre a
hirdetést. Éreznie kell, hogy ez csak egy
egyszeri, megismételhetetlen ajánlat. Ha
nem adsz az ajánlatod mellé pontos ha-

2. INSTRUKCIÓ
Az előbb már beszéltünk az akadályokról, amelyek a vásárlás előtt tornyosulhatnak. Világos, mindenki számára érthető
iránymutatásokkal egy pillanat alatt rombolhatod le ezeket az akadályokat, és szerezhetsz az eddiginél sokkal több vevőt.
Bizony, csak azzal, hogy pontosan leírod,
mikor vagy nyitva, mikor hívhat, hol talál,
ki veszi fel a telefont, szakemberrel fog beszélni vagy sem, és így tovább. Jelentéktelen dolognak tűnnek, pedig ezek hiánya
rengeteg embert elriaszt az érdeklődéstől, a vásárlástól. Pár tipp a vásárlás előtt
álló akadályok leküzdésére:
y ha emeleten van az irodád, üzleted,

akkor írd oda
y ha célcsoportod busszal jár, akkor írd

le, hogy melyikkel juthatnak el hozzád
y ha például ingyenes katalógust, tanul-

mányt, termékmintát vagy terméket
hirdetsz, akkor írd le, hogy van-e szállítási költség vagy sem
y írd le azt is, hogy mikor érkezik meg a
csomag
y mit kérdezhet, ha telefonon érdeklődik
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3. ELLENÁLLHATATLAN AJÁNLAT
Ha lehet, akkor ajánlatod legyen ellenállhatatlan. Ha nem az, akkor tedd azzá. Legyen benne, hogy mit kínálsz, és az is,
hogy miért (előny). Meg kell mutatnod a
célcsoportodnak, hogy mi az, ami megkülönböztet a konkurenciádtól, és hogy
ez neki miért olyan jó. Ez azért nagyon
fontos minden egyes reklámanyagodban,
mert ez lesz az, ami miatt nem az ár lesz a
fő érve a vásárlás mellett. Pár tuti fogást itt
is alkalmazhatsz:
y adhatsz ajándékot a rendelése mellé
y még jobb, ha választási lehetőséget

is adsz mellé: a laptopja mellé Önnek most ajándékba adunk egy tartalék akkumulátort, vagy feltelepítjük ingyen a legújabb operációs rendszert
gépére.
Karácsony előtt mi az egyik optika-hálózatnak olyan hirdetést készítettünk,
amelyben vásárlási utalvány vásárlásakor
minden csütörtökön egy konyhakész kacsát adtunk ingyen. A hirdetés hatására 3
hét alatt elfogyott az összes „kacsakupon”.
Az ilyen „sokkoló” ajánlatok nem csak
azért jók, mert ellenállhatatlanok, hanem
mert a vevőid nem tudják összehasonlítani a Te áraidat a versenytársaidéval.
Vannak tehát egy sajtóhirdetésben
olyan kötelező elemek, amelyekre a hirdetés méretétől függetlenül szükséged
van. Talán ezért is hívják ezeket kötelező elemeknek. Ha a jövőben használod ezeket, akkor biztos lehetsz benne,
hogy vevőid száma hamarosan meredeken emelkedni fog.
Horváth Zsuzsa
kreatív vezető

w w w. k reati v p ar tn e r. hu
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SZOLID ELEGANCIA
Január végén nyitotta meg hivatalosan Győrben Saab szalonját a
Nádor Autó Zrt. Korábbi számainkban már megismerkedhettek az
olvasók a szalon paramétereivel, ám most már tapinthatják is azt,
amiről akkor beszéltünk. A bemutatóterem a Saab-hoz méltó szolid eleganciát képviseli, s maximálisan tükrözi mindazt, amit a márka képvisel. Letisztult formákkal és színvilággal, kiváló minőségű
beépített anyagokkal, tágas térrel találkozhatnak azok, akik ellátogatnak a szalonba.

lek között a 9-3 Sport Sedan 6.195.000, a 9-3 Sport Combi pedig
6.495.000 forint alapártól elérhetők, ami valljuk be leginkább a felső
közép kategóriás árkínálathoz viszonyítható. Természetesen a döntést, hogy milyen autót vásárolunk ennyi pénzből mindenki maga hozza meg, de annyi jótanácsot azért adhatunk, hogy mielőtt
meghozná, térjen be a Nádor Autóhoz egy rövid Saab mustrára. 
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HIÁNYPÓTLÓ
A hivatalos megnyitón Bella József a Nádor Autó igazgatója köszöntötte az 50 fős vendégsereget, majd Simon Róbert alpolgármester, illetve Andrew Prest a hazai Saab importőr Polar Mobil Kft.
igazgatója vágták el az átadó szalagot. Jelen volt Megyeri György a
General Motors Magyarország értékesítési, marketing és szerviz
igazgatója is. Ezt követően táncos bemutatóval, majd egy elegáns
állófogadással kedveskedtek a házigazdák a meghívott cégvezetőknek, partnereknek. A kétszáz négyzetméteres skandináv eleganciával kialakított szalonban jelen pillanatban az új Saab 9-3-at,
illetve ennek kombi változatát, továbbá a Saab 9-5-öt tekinthetik
meg közelebbről az érdeklődők. Természetesen a győri szalonban
a teljes paletta elérhető, s mindezek mellett használt Saab-okat is
értékesítenek. Ugyanitt kell megemlítenünk azt a profi szerviz-hátteret, mely már tavaly július óta szolgálja ki a Saab tulajdonosokat.
Mindent összevetve elmondhatjuk, a szalon megnyitásával a hiánypótlás megtörtént, lévén, hogy ez idáig minimum Székesfehérvárig kellett autóznia a Saab szerelmeseinek, ha közelebbről is
meg akartak volna ismerkedni valamely típussal. A prémium kategóriát tekintve valóban nagy űrt tölt be az új Saab szalon.
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ÁRBÓL IS JELES
Elmondtuk már, de most újból hangsúlyoznánk, hogy a prémium szegmensben a Saab modelljeinek árát rendkívül jól pozícionálta, vagyis ár-érték arányból jelesre vizsgázott. S hogy mindez
mit jelent számokban? Nos, az 1.8 literes motorral szerelt model-
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NŐNAPON

zenés – táncos műsorral
várjuk kedves vendégeinket!

NEGYVENÖT ÉVE OLTOTTÁK KI J. F. KENNEDY ÉLETÉT

AZ IDÉN NOVEMBER 22ÉN LESZ NEGYVENÖT ESZTENDEJE, HOGY DALLASBAN LELŐTTÉK
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖRTÉNETÉNEK EGYIK LEGNÉPSZERŰBB, LEGKEDVELTEBB ÉS LEGFI
ATALABB ELNÖKÉT, JOHN FITZGERALD KENNEDYT. AZÓTA IS KUTATÁSOK KÖZÉPPONTJÁBAN
ÉS VITÁK PERGŐTÜZÉBEN ÁLL, HOGY KI VAGY KIK KÖVETTÉK EL A MERÉNYLETET.
A MEGNYUGTATÓ VÁLASZRA MÉG HARMINC ÉVET VÁRNI KELL, UGYANIS AKKOR LEHET
CSAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZNI, A HÁROMNEGYED ÉVSZÁZADRA TIKOSÍTOTT AKTÁKAT.

A belépőjegy ára 5.900 Ft/fő, mely
tartalmazza a háromfogásos vacsorát is!
Foglaljon asztalt még most!

SZÖVEG: KUNTZ ZOLTÁN

Rengeteg elnököt akartak megölni
több-kevesebb sikerrel. Andrew Jacksont,
az öreg katonát, 1832-ben nem tudták lelőni. A merénylő két pisztollyal próbálkozott, de egyik sem sült el, Jackson meg
a botjával nekiesett a merénylőnek, ha
hagyják, agyonüti a szerencsétlent. Mindez a Capitoliumon történt – mondta el
Novák György, a Szegedi Tudományegyetem Amerikanisztikai Tanszékének vezetője. - A Lincoln elleni merénylet, mint tudjuk, sikerült; 1865. április. 14-én követték
el. Ez igazi összeesküvés volt, hárman-négyen álltak össze, meg akarták ölni az alelnököt Andrew Johnson-t és a külügyminisztert Seward-ot is, de csak az elnököt
tudták lelőni. A merénylő John Wilkes
Booth volt, és a washingtoni Ford Színház páholyában lőtte hátulról, egy kis re-

volverrel, fejbe az elnököt, aki hamarosan
meghalt. Az összeesküvőket felakasztották, de a procedúra nem válik dicsőségére az amerikai igazságszolgáltatásnak,
amelynek az alkotmány írja elő az igazságos és méltányos eljárást. A következő két merénylet is sikerült, Garfield elnököt hátulról lőtték meg 1881. július 2-án
Washingtonban, egy vasúti pályaudvaron. Szeptember közepéig haldoklott. A
merénylő egy csalódott álláskereső volt.
McKinley-t Buffaloban, 1901. szeptemberében, a Pánamerikai Kiállításon találta el
fegyverével egy bolond anarchista.
Míg a 19. században, szinte húszévenként lelőttek egy amerikai elnököt, a huszadik, civilizáltabb században ez már
csak egyszer sikerült, az áldozat John
Fitzgerald Kennedy volt. Azóta is akadtak

Szombatonként

kísérletek, Fordot például le akarták szúrni, és a Reagan elleni lövöldözős esemény
volt a leghíresebb 1981-ben, ahol a biztonsági emberek a saját testükkel fogtak
fel néhány golyót, de az elnök megúszta.
Ezzel szemben Kennedy, aki 1917-ben
született, vagyis a beiktatáskor, 1961. január 20-án, még nem volt 44 éves, az
eddigi legfiatalabb elnök volt – folytatta Novák György. - Jóképű, gyönyörű feleséggel, mintaadó családdal, maga az
amerikai álom. Még az olajválság előtt, olcsó volt a benzin, repültek a háború után
épült autóutakon a szárnyas, luxus kivitelű autócsodák. Az Egyesült Államok polgárai a konjunktúra csúcsán, valóban úgy
érezhették semmi sem lehetetlen számukra, a győztes világháború és a győztes koreai háború után. Ráadásul enyhült

50%
kedvezményt adunk
ételeinkből!

Hozza el családját ebédelni vagy
vacsorázni a Club Carat étterembe!

www.clubcarat.hu
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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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A legismertebb JFK idézet, talán mégis az: „Ich bin einer Berliner”,
azaz „Én egy berlini vagyok”, amit a berlini
fal felhúzása után röviddel mondott a német nagyvárosban. Kétségtelen akkoriban
nagy lendülettel mentek a dolgok a Fehér
Házban, amit Kennedy-ék Camelotnak
hívtak. A sikerrel fellőtt szovjet Szputnyik
ugyan kissé arcul csapta egész Amerikát,
de JFK azonnal felvette a kesztyűt, és azt
mondta „még az évtized vége előtt embert küldünk a Holdra, és onnan vissza is
hozzuk” - tűzte ki a célt - és ha a fene fenét evett is, de megcsinálták. 1969. július
21-én kicsit lépett Armstrong a Holdra, de
nagyot ugrott előre az egész emberiség.
Hibáira sokkal kevesebben figyeltek fel,
mint erényeire. Kétségtelen, hogy ő adott
engedélyt a kubai emigránsok Disznóöbölbéli akciójára. A szovjet tankokkal felszerelt Castroék leverték a támadást. Hi-

VÁR A NAGYVILÁG

2008.

A Győri Tavaszi Fesztivál nyitórendezvényeként üdülési, turisztikai és idegenforgalmi
látnivalókkal, szolgáltatásokkal, a Széchenyi
István Egyetem Egyetemi Napok hobby és
szabadidős rendezvény programjával várjuk a
kiállítókat és érdeklődőket!

Belépés ingyenes!

UTAZÁSI ÉS IDEGENFORGALMI
SZAKKIÁLLÍTÁS
március 14-16.

vatali ideje alatt kétszer is megvolt az
esély egy újabb világháborúra. 1961. október 27-én amerikai tankok néztek farkasszemet szovjet páncélosokkal a berlini határ két oldalán, miután az NDK
akadályozta a nyugati hatalmat jogai
kelet-berlini gyakorlásában. Elnökségének és a 20. század második felének legjelentősebb konfliktusa mégis az 1962-es
kubai rakétaválság volt. Ekkor a világ valóban egész közel került egy atomháborúhoz. A történelmi kihívást Kennedy és emberei jól oldották meg. A szigetországba
rakétákat telepíteni szándékozó szovjetek
meghátráltak.
A rendkívül fotogén elnök szívesen fényképeztette magát massachusetts-i, Cape
Cod-i nyaralójánál családja körében. Igazi ír nagycsalád volt az övék. Kennedy volt
az első, ez idáig valószínűleg egyetlen katolikus elnök. A világsajtó természetesen
szívesen szétkürtölte JFK családi történeteit is. Bátyja, Joseph Patrick Kennedy, például 1944-ben, hősi halált halt a hábo-

PROFESSZIONÁLIS VADÁSZTÁVCSÖVEK
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Döcögött ugyan a dolog, mert kémkedett egymás ellen a két nagyhatalom, ami
nem baj, de lelőtték az U2-es kémrepülőgépet Szverdlovszk fölött, ami kínos volt
az Egyesült Államok számára. Ráadásul a
pilóta, Powers ezredes, túlélte a zuhanást,
ami még kínosabb. Ebben az időszakban
tehát forrongott a hidegháború, de a vezetők azért találkoztak. Amikor Hruscsov
Eisenhower vendégeként járt a tengerentúlon, még azt közölte Nixon alelnökkel a
konyhában, hogy „betemetjük magukat”,
de később enyhült a politikai légkör. JFK
még jobban fellazította, sőt úgy mondják,
stílust hozott a Fehér Házba, lendületet és
kultúrát. Verseket szavaltak a beiktatáson,
művészeket hívtak meg Washingtonba.
És könnyed volt, sármos és szellemes: „Én
vagyok az a fickó, aki Mrs. Kennedyt elkísérte Franciaországba”, mondta JFK a feleségét körülimádó újságíróknak. Fennkölt
hangnemével is inkább további híveket

MODELLEZÉS
VITORLÁZÓ REPÜLŐ
AUTÓS SZLALOM VERSENY
CSILLAGÁSZAT
VETERÁN JÁRMŰ KIÁLLÍTÁS
KÉZMŰVESEK
GASZTRONÓMIA

Szervező:
9027 Győr, Puskás Tivadar út. 4.
Tel.: 96/550-826 Fax: 96/550-827
E-mail: info@stadex.hu
Web: www.stadex.hu

SWAROVSKI

EGYETEMI CSARNOK Győr, Egyetem tér 1.

Hungaro-arms Kft.
9022 Győr, Apáca út 14 Tel.: 96/328-876
info@hungaroarms.hu hungaroarms.hu
www.swarovskioptik.com
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rikai politikusokról – Pulitzer –díjat kkapott.
Volt a dolgoknak némi árnyoldala is, de arról akkoriban még senki nem beszélt. A
nő ügyek alaposan próbára tették hivatásában is. A Marilyn Monroe-val folytatott
viszonya mára mindenki számára ismertté
vált, miként idővel a maffia-kapcsolatokat
is megpedzegette a sajtó.
A nagy kérdés azonban mára is nyitott maradt: 1963. november 22-én ki ölte meg az elnököt Dallasban? A merénylet
máig találgatások és összeesküvés-elméletek táptalaja. A legvalószínűtlenebb a
magányos orvlövész teóriája, pedig az
ügyet vizsgáló Warren-bizottság tíz hónapos munka után Lee Harvey Oswaldot vádolta meg a gyilkossággal. A jelentés
már elkészülte után eléggé megalapozatlannak bizonyult. Számos megállapítása
kétségeket ébresztett. A leadott lövések
számát sem tisztázták. A Warren-jelentés
három lövedékkel számolt, azóta bizonyítást nyert még egy golyó létezése. Két-
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ölllen a kapcsolata, a sikertelen Disznó-öbölbéli partraszállás miatt a kubai emigránsok nem kedvelték túlzottan. Magát Fidel
Castrot is nyugtalaníthatták az esetleges
ellene kitervelt merényletek. A nagy ellenfél, Hruscsov és a KGB ugyancsak komolyan szóba jöhetett. Kennedy ezen kívül
elhatározta, az amerikai csapatok kivonását Vietnámból, ami a hadiiparnak, a befolyásos gazdasági köröknek csíphette a
szemét. Az izraeli Moszad pedig azért nézett rá rossz szemmel, mert nem támogatta a zsidó állam atomprogramját.
A talányokat és kétségeket csak fokozza, hogy Oswaldot, a magányos merénylőt kihallgatása után, amikor már börtönbe akarták szállítani, egy Jack Ruby nevű
night-club tulajdonos közvetlen közelről
lelőtte. A halálos beteg férfi kihallgatásáról
nem készült jegyzőkönyv. További furcsa-
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lágtörténelem egyik legismertebb arca.
A kortársak közül mindenki emlékszik rá,
mit csinált éppen akkor, amikor meghallotta a hírt, hogy kioltották az életét. A világ ott volt a temetésen, a holland királynő, a német elnök, De Gaulle, a Négus, a
sah, államférfiak és előkelő hölgyek, koronás fők mind-mind átmentek gyalog az
Arlington temetőbe, ahol ma is lobog a
láng a fekete márványlap fölött. Ott nyugszik tőle nem messze az egykori feleség,
Jacqueline Bouvier Kennedy is, Onassis
néven (1929-1994). Valószínűleg ő az
egyetlen first lady, aki a férje halála után
újból házasodott. VIII. Henrik feleségei között is csak egy ilyen akadt! 

VOSZ Győr-Moson-Sopron
megyei Szervezete
9023 Győr, Magyar u. 8.
Tel.: 96/412-803
E-mail: medicoop@t-online.hu

TÖRTÉNELEM
A KEZDETEKTŐL
A közelmúltban már beszámoltunk arról
a Koktél Magazin hasábjain, hogy a Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) a
2007-es év igazi sikertörténet volt. Most
egy sorozat részeként arról beszélünk
majd, hogy milyen göröngyös utat kellett
ezért megtenni, s hogyan tudott egy civil
szerveződés eljutni addig, hogy mára az
ország talán legnagyobb érdekképvisele-

 04,
)0

ti szövetségévé nőtte ki magát. Graffelner
Kálmán a VOSZ megyei elnöke hosszasan
mesélt nekünk a kezdetekről.
AZ ÁLLAMMAL SZEMBE
A VOSZ 1988-ban alakult Palotás János
vezetésével, mindössze 14 fővel, köztük
Graffelner Kálmánnal is. Akkoriban a gazdasági kamara biztosított egy helységet a
szervezetnek a Parlament mellett.

Mint tudjuk a VOSZ akkori vállalása az
volt, hogy a munkaadókat képviselje, az ő
érdekükben lépjen fel az állammal szemben, ami tekintetbe véve az akkori államberendezkedést tulajdonképpen egy
kamikaze repülésnek tűnhetett, lévén ebben az időben ennek a fajta képviseletnek még nem volt kultúrája, működési
metódusa nem volt biztosított, s még az
egyeztető kerekasztal sem létezett.
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VISSZAESÉS
A rendszerváltozással ahogy minden,
úgy a VOSZ is átpolitizálódott. A szövetség tagjai közül többen is úgy gondolták,
hogy csak a parlamentben lehet megfelelően érdekeket képviselni, így egy kissé

Corso Étterem
9400 Sopron, Várkerület 73.
Telefon: (99) 340 990

Major Elektron Kft.
villamossági szaküzlet
9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc u. 27.
Telefon: (99) 510 520 Fax: (99) 510 522
9400 Sopron, Mátyás király u. 7.
Telefon: (99) 523 396 Fax: (99) 505 003
Abakusz számítástechnikai
kis- és nagykereskedelem
9400 Sopron, Csengery u. 49.
Telefon: (99) 32 32 32
info@abakusz.eu
www.abakusz.eu

Szín & Vonal Bútoráruház
9400 Sopron, Lackner K u. 27.
Telefon: (99) 510 602
Fax: (99) 510 603
postmaster@szinvonalbutorhaz.t-online.hu

Dr Masszi Ágnes
szemész szakorvos, adjunktus
9400 Sopron, Lackner K. u. 48.
Stadion Üzletház (utcafront)
Nyitva tartás: hétfő- péntek 9–17 h,
szombat 9-12 h Tel.: (99) 322 367

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

A migrén gyógyítható
IBR-System Technológia
www.medmis.hu
Mobil: (30) 200 4596
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A vállalkozók egyszerű önvédelemből
alakították meg szövetségüket; ha egyesével akartak volna fellépni, akkor laza
mozdulattal lesöprik őket, így összefogtak,
s a kezdeményezés olyannyira népszerűvé vált, hogy mindössze négy hónap kellett ahhoz, hogy – futótűz szerűen – országos szervezetté váljanak.
A VOSZ kizárólag szakmai érdekképviseletként működött és működik ma is, politikának nem volt, s ma sincs helye a szervezet működésében. A szövetség egészen a
rendszerváltozásig pompásan működött.
Mivel minden évben emelkedtek az adók,
járulékok, s egyéb munkaadói terhek volt
miről egyezkedni.

Autóﬁnanszírozási Leasing Zrt.
9400 Sopron, Csengery u. 26.
Telefon/fax: (99) 523 053
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VOSZ

elcsúsztak a vállalkozók parlamenti képviselete felé. Az ideológiák viszont lebénították a szervezetet. A VOSZ első nagy
megmozdulása a taxisblokád idején volt,
ugyanis Palotás János volt az, aki az állam
és a taxisok között közvetített, s ezzel alátámasztottnak vélte azt a gondolatot is,
hogy ideje elkezdeni politizálni.
A VOSZ érdekképviseleti tevékenysége ekkora már meglehetősen lecsökkent,
Palotás János megalapította a Vállalkozók
Pártját, mely aztán helyet is kapott a parlamentben, a szövetségnél pedig elkezdődött egyfajta egyhelyben topogás. A
VOSZ akkori helyzete kaotikus volt, egyes
megyékben jogi személyként, máshol
nem jogi személyként voltak bejegyezve,
s a 90-es évek közepére a működés szinte teljesen visszaesett. Ez a langyos vízen
való evickélés egészen 1999-ig tartott,
amikor is Demján Sándor vezetésével elkezdődött a szövetség újjászervezése, s
a politika kizárása a szakmai érdekképviseletből. Demján nem csak tudását, tapasztalatát, hanem vagyonát is hozta a
szervezetbe, ami minden tag számára
egy hatalmas gesztus volt. Nézetei szerint mindenki felé nyitni kell, akár VOSZ
tag, akár nem. Tisztán látta, hogy a magyar vállalkozások tőkeszegények, forráshiányosak, működésük bizonytalan, hoszszú távú fennmaradásuk nem garantált.
Demján úgy gondolta, hogy egy szabad
országban nem lehetnek elszegényedő
vállalkozók. Az is egyértelmű volt, hogy
a magyar vállalkozó képtelen felvenni
a versenyt a határokon túli vállalkozókkal, s itt nem csak a nyugatról beszélünk.
Demján Sándor vezetésével 2 év alatt sikerült eljutni az ideális pozícióba, sőt a
VOSZ ez időre már megkerülhetetlenné
vált. Az ezt követő időszakról következő
számunkban mesélünk. 

Determin Finanszírozás
9400 Sopron, Ógabona tér 44-46.
Telefon: (99) 505 906 Fax: (99) 505 907
info@determin.hu

Gyógyszer nélkül is hatékonyan!
dr. Miskolczi Terézia Mobil: (20) 372 3252
dr. Gaál Éva Mobil: (30) 927 6394
gaalevadr.gmail.com
Szent-György Egészségcentrum
9024 Győr, Bem tér 14.

4. rész: Vállalati kiszolgálók (szerverek)

SZÖVEG: MÉSZÁROS AT TILA informatikus, rendszermérnök az Abakusz Kft. ügy vezetője

HARDVER KÖVETELMÉNYEK
A szerverek sokkal nagyobb terhelésnek
vannak kitéve, mint egy asztali számítógép.
A szervernek minden körülmény között
működnie kell általában a nap 24 órájában.
A hardver meghibásodása miatti leállást redundáns kialakítással csökkenthetjük. A redundáns kialakítás azt jelenti, hogy pl. két
darab tápegység van a szerverben, amelyek üzem közben cserélhetőek, így a táp
meghibásodása esetén nem kell leállítani a szervert.
Milyen gyártót válasszunk?
A neves gyártók (HP, IBM, DELL) már nagyon alacsony áron kínálnak szervereket.
Célszerű az ő kínálatukból választani, ahelyett, hogy összeszerelt gépből alakítsunk
ki szervert. A neves gyártók szerverei már a
számítógépház kialakításában is különböznek. Jobb hűtéssel, redundáns táp lehetőséggel segítik a folyamatos működést.
Memória, processzor
A szerver vásárlásakor gondolni kell a későbbi növekedésre is.
Induláskor célszerű 2-4 GB memóriával szállított szervert választani, de ügyelni kell arra is, hogy további memóriabővítésre legyen lehetőség. A kisebb szerverek
is választhatóak már dual processzoros kialakításban, ahol a második processzort
megvásárolhatjuk később is, amikor a szerver terhelése növekszik és nagyobb teljesítményre van szükség.
Háttértár (Diszk alrendszer)
A szerver kialakításának egyik legkritikusabb eleme a háttértár, ahol az adatainkat
tároljuk. Két részből áll: a lemezvezérlő és a
lemezek (winchesterek).

A lemezvezérlőnek mindenképpen támogatni kell a RAID technológiát. A RAID
vezérlő segíthet a gyorsabb, biztonságosabb háttértár kialakításában. A RAID vezérlőnek többféle működése van. Az elterjedtebbek a RAID 0, 1, 3, 5, 6, 1+0.
A RAID 0 (striping) a lemezek összefűzésével segíti a gyorsabb működést, de egy
lemez meghibásodása teljes adatvesztéshez vezethet.
A RAID 1 (mirror, tükör) esetén az adatok
párhuzamosan íródnak a két lemezre. Ez
az írást lassítja, de az adataink biztonságban vannak.
A RAID 1+0 a kettő kombinációja. Minimálisan 4 lemez szükséges, amelyből csak
a fele a hasznos kapacitás.
A RAID 3, 5, 6 esetén minimum 3 lemez
szükséges. A lemezek számától függetlenül egy lemez a biztonsági tartalék. Bármelyik lemez meghibásodása esetén működőképes marad a rendszer.
A diszkek darabszámát a RAID tömb kialakítása és a szükséges kapacitás határozza meg. A szükséges rendelkezésre állástól
függően választhatunk IDE, SATA, SCSI, SAS
lemezek közül. Az első kettő az olcsóbb, a
második kettő a megbízhatóbb megoldás.
Mentés
A szerveren tárolt adatainkat rendszeresen
(célszerű naponta) menteni is kell. Olyan
megoldást kell választani, ahol az előző
nap készült mentés nem íródik felül, mert
a mentés megszakadása esetén egy mentésünk se lesz. Erre a legjobb választás egy
szalagos mentő egység. A mentendő adatmennyiség határozza meg, hogy milyen
eszközt válasszunk.

MILYEN OPERÁCIÓS
RENDSZERT VÁLASSZUNK
A kis és középvállatok esetén általában három szerver operációs rendszer közül választhatunk. Mindhárom megoldás nyújt file-, nyomtató
és levelező kiszolgáló lehetőségeket.
Mindegyiknek van előnyös és előnytelen tulajdonsága. Egy kisebb vállalkozás
esetén (ahol csak egy szerver használata indokolt) sokszor a választott vállalatirányítási rendszer (és a hozzá szükséges
adatbázis-kezelő szerver) határozza meg
az optimális rendszert.
Windows szerver
A Windows 2003 szerver ideális megoldás lehet egy vállalkozás szerverének, mely
biztosítja a fájl-, nyomtató-, adatbázis- (MSSQL), és levelező (Exchange) szerver funkciókat. Előnye, hogy a fejlesztők általi támogatottsága a legnagyobb.
Linux szerver
A Linux szerver egy nyílt rendszer, ahol a
szoftver használata ingyenes, csak a szoftverfrissítési szolgáltatásért kell fizetni. Hasonló funkciókat valósíthatunk meg vele,
mint a Windows szerverrel, de a szoftver
árán megtakarított összeget egy jól kialakított rendszer esetén a munkadíjakra költhetjük.
NetWare (Novell) szerver
Ideális file-, nyomtató-, és levelező
(GroupWise) szerver. Jogosultsági-, és fájl
rendszere jobb mint az előző két megoldásé, de alkalmazás szerver funkciói korlátozottak.
Összegzés
Mindhárom szerver megoldásnál elmondhatjuk, hogy megfelelően képzett szakember szükséges ahhoz, hogy a szerver által
nyújtott szolgáltatásokat maradéktalanul ki
tudjuk használni.
Cikksorozatunk további cikkeiben a vállalati informatikai rendszer helyes kialakításához adunk segítséget. További információkat, ötleteket kaphat, ha ellátogat
a www.abakusz.hu weboldalra. 
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MÁR EGY NÉHÁNY FŐS VÁLLALKOZÁSNÁL IS IGÉNY, HOGY AZ ADATAIT EGY
KÖZPONTI HELYEN TÁROLJA. A VÁLLALKOZÁS NÖVEKEDÉSÉVEL ÁLTALÁBAN
SZÜKSÉG VAN EGY LEVELEZŐ SZERVERRE, VAGY EGY ADATBÁZIS SZERVERRE
IS. MIVEL EZEKNEK A SZERVEREKNEK A LEÁLLÁSA A TELJES ÜGYVITELI
FOLYAMAT LEÁLLÁSÁHOZ VEZETHET, EZÉRT FONTOS, HOGY NAGY FIGYEL
MET FORDÍTSUNK A HELYES TERVEZÉSRE ÉS KIALAKÍTÁSRA. A SZERVEREK
KIALAKÍTÁSAKOR TELJESEN MÁS SZEMPONTOKAT KELL FIGYELEMBE VENNI,
MINT EGY ÁTLAGOS SZÁMÍTÓGÉPNÉL. AZ ADAT ÉS ÜZEMBIZTONSÁG
SOKKAL NAGYOBB JELENTŐSÉGŰ.

atik a

Tanácsok a kis és középvállalatok informatikai
rendszerének kialakításához és üzemeltetéséhez.

Inform

MILYEN EGY MEGBÍZHATÓAN
ÉS BIZTONSÁGOSAN MŰKÖDŐ
VÁLLALATI INFORMATIKAI RENDSZER?
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ÁRKÁD
Bevásárlóközpont
9027 Győr, Budai u. 1.
Tel.: 96/555-000
Az üzletek nyitvatartása:
hétfőtől szombatig
9.00-20.00 óráig
vasárnap
10.00-18.00 óráig

HOZZA A FORMÁJÁT!
MAGAZINUNK HASÁBJAIN MÁR
TÖBBSZÖR FOGLALKOZTUNK
A GYŐRI ÁRKÁD SZÍNES PROG
RAMSOROZATAIVAL, AKCIÓIVAL.
MINDEZ 2008BAN SEM MARAD
HAT EL. AKÁRCSAK TAVALY, IDÉN
IS A MÁR MEGSZOKOTT, KIVÁLÓ
SZÍNVONALÚ, MINŐSÉGI PROG
RAMOKKAL VÁRJA AZ ÁRKÁD A
RÉGIÓ LAKOSAIT.
A KÍNÁLAT
Kezdjük rögtön az elején. A március teljes
egészében a gyermekeké. A húsvéti készülődés részeként 2 hétig Nyugat-Magyarország legnagyobb húsvéti tojását tekinthetik meg a centerben.
Áprilisban a Tavaszi Zsongás programsorozatban divatbemutatókon prezentálják
a legújabb irányzatokat, a legfrissebb kollekciókat. Volt már ilyenre példa az Árkád
történetében, s bizton állíthatjuk, hogy
rendkívül színvonalas és meglehetősen
népszerű programnak bizonyult.
Május végétől június közepéig egy nagyszabású kiállítás várja az érdeklődőket az
Árkádban a Harley Davidson Mítosza elnevezéssel, melyet egy motoros-találkozóval és egyéb meglepetés akciókkal kötnek
össze a szervezők. Június második felében a sportbarátok, vagyis a futball szerelmesei szurkolhatnak a labdarúgó EB csapatainak egy szurkolói tribünön. Teddy,
Meki és barátai júliusban várják a piciket a
centerben. Az Árkádtól már megszokott
látványos programban mozgó játékmacik, és egyéb játékfigurák szórakoztatják a
gyerekeket.

I N F O R M AT I K A
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Augusztus ismételten a sportról fog szólni, s mi más kelthetné fel ekkor legjobban
a figyelmet – nemcsak ország, hanem világszerte – mint a Pekingi Olimpia. Stílszerű dekoráció és egy hatalmas kivetítő várja a látogatókat. Itt drukkolhatnak a mieink
olimpiai szereplésének.
A két hetes nyár végi kiárusítást követően
szeptember elejétől a régió legízletesebb
borait, illetve sajtjait kóstolhatják és vásárolhatják meg a gasztronómia kedvelői.
Ugyanebben a hónapban indul az Árkád
Arca 2009. verseny is.
Őszi Színvilág címmel októberben látványos divatbemutatókkal, valamint kiállításokkal várnak mindenkit, aki kíváncsi az
őszi-téli, illetve előremutatóan a 2009-es
trendekre.
Programkínálat tekintetében az év a november harmadik hetétől kezdődő nagyszabású karácsonyi akcióval zárul, mely
látványvilágát illetően a tavalyihoz hasonló, színvonalas és izgalmas dekorációt vonultat fel. Nincs is más hátra, minthogy jó szórakozást kívánjuk azoknak, akik
2008-ban is az Árkád mellett döntenek. 

gáns lakásban megcsodálhatjuk többek
között azt a baldachinos családi ágyat,
melybe „lakói” létrán voltak kénytelenek felmászni, és az idegenvezető biztosan elmondja majd azt az érdekességet
is, hogy bizony olyan drága kincs volt a
teafű, hogy azt a háziasszony szigorúan
lakat alatt tartotta, melyet csak szükség
esetén nyitott ki, hogy kimérje a megfelelő mennyiséget a frissítő nedű megfőzéséhez.
Dublinnak ezen a részé áll a Trinity
College, az I. Erzsébet által 1592-ben alapított egyetem. Híres diákjai közé tartozott például a Nobel-díjas Samuel
Beckett, aki később Franciaországban
telepedett le, és francia nyelven írt műveit maga fordította le angolra. Az egyetem könyvtárában található az egyik
legértékesebb írországi könyv, a Kells
Könyv (Book off Kells), amelyet valószínűleg a 806-os vikingtámadások elől
menekülő szerzetesek írtak. A négy
evangélium latin fordítását tartalma-

SÉTA
SZÖVEG: SZABÓ IBOLYA ANNA

EURÓPA EGYIK LEGRÉGEBBI
VÁROSÁNAK TÖRTÉNETE EGÉ
SZEN A VIKING IDŐKIG NYÚ
LIK VISSZA, LAKÓI ÉLETVIDÁM
ÉS KEDVES EMBEREK. AZ IDŐ
JÁRÁS ERREFELÉ IS KÖZPONTI
TÉMA, CSAK ÚGY MINT ANG
LIÁBAN, HISZEN A SMARAG
DZÖLD SZIGETEK ÉGHAJLATÁT
BEFOLYÁSOLÓ GOLFÁRAM
LAT MAGYAR SZEMMEL MEG
LEHETŐSEN SOK ESŐRŐL
GONDOSKODIK  A TÉL ENY
HE, A NYÁR TÖBBNYIRE HŰ
VÖS , AMI JÓT TESZ UGYAN
A GYEPNEK, DE NEM MIN
DIG KELLEMES A TURISTÁNAK.
EZÉRT AZTÁN ÍRORSZÁGBAN
LEGINKÁBB NYÁRON ÉRDE
MES ELLÁTOGATNI, ÉS AZ ESŐ
KABÁTOT AKKOR IS ÉRDEMES
GONDOSAN BECSOMAGOLNI.

Aki az időjárás okozta esetleges kellemetlenségeken túlteszi magát, igazán
élvezetes városnézést tehet az ír fővárosban. Dublin nem nagyváros, látnivalóinak nagy része egy nap alatt kényelmesen bejárható, ami anyagilag
sem csekély előny - számos buszjegyet megspórolhatunk az amúgy nem
túl olcsó városban. Az írek közérzetére
jó hatással volt az EU-tagság, hiszen jelentős gazdasági fellendülést hozott, és
az ír kultúrát is népszerűvé tette a világ
más tájain - elég csak az ismert sztepptáncos Michael Flatly-re és a világszerte
szaporodó ír pubokra gondolni. E változások Dublint is Európa egyik legkedveltebb turistacélpontjává tették.
A város gyönyörű fekvése mellett történelmi levegője is kedvelté teszi. Érdemes talán a délkeleti részen kezdeni a

városnézést, ahol főleg a 18. század közepi ízlés határozza meg a városképet,
ekkor kezdődött az a nagyszabású építkezéssorozat, melynek révén hamarosan
látványos középületek emelkedtek, többek között a Bank of Irleand és a Trinity
College Régi Könyvtára. Számos épület
megmaradt eredetei állapotában. A díszes bejáratokon megcsodálhatjuk a különleges ajtókopogtatókat, melyek valamikor a hazatérőt is segítették otthona
megtalálásában - ha netán kissé kapatos
volt. A bejáratok élénk színe is a dublini
hírességek közé tartozik. A hagyomány
szerint Viktória királynő halála után az
angolok elvárták, hogy mindenki feketére fesse bejárati ajtaját, az írek később
úgy reagáltak erre a kérésre, hogy élénk
színekkel festették le az ajtókat, legalábbis ma így emlékeznek ezen szokás

kezdeteire. A leggoszebb György kori házak kovácsoltoltvas erkélyei pazar
ar
stukkódíszítései
(melyek akkoriban a jómód jeleeinek számítottak)
k)
tés a bejáratok látgoványosan kidolgoazott legyezőablaöző
kai ma is lenyűgöző
nak.
látványt nyújtanak.
eeA Fitzwilliam Streeten látogatható egy lamelynek
kásmúzeum, amelynek
ezése
korabeli berendezése
a 18. század végii nagytthopolgári család otthoele
enát mutatja be. Az ele-
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zó könyv egyedi iniciálékkal, különleges
festésű emberi és állatalakokkal díszített
lapjai egyedülálló értéket képviselnek.
Dublin igazi óvárosa a délnyugati negyed, innen nőtt ki a város, amely a
Liffey és aPoddle összefolyásánál keletkezett „sötét tóról” (Dubh Linn) kapta a
nevét. Ma ez a város legforgalmasabb,
nyüzsgő negyede. Legjellegzetesebb
épületei közé tartozik az írek védőszentjéről elnevezett St. Patrick’s Catehedral,
az ország legnagyobb temploma. A katedrális melynek egyik főesperese a híres író, Jonathan Swift volt, belsejében
ma is erősen őrzi 13. századi megjelenését. Március 17-e, Szent Patrik napja az
írek nemzeti ünnepe, hiszen ő hozta el
Írországba a kereszténységet. Ezen a napon az írek zöld ruhát viselnek, és lóhere
formájú kitűzőz tesznek ruhájukra, ami
Patrik számára állítólag a szentháromságot képviselte, ma pedig a szerencse
és az ír identitás jelképe is. Szent Patrik
napja olyan elterjedt ünnep, hogy még
Amerikában is nagy népszerűségnek örvend -igaz, nem is csoda, hiszen az újvilágban ma több ír él mint az óhazában.
A 18. századi városfejlesztés utoljára
sorra került negyedében, Dublin északi részén érdemes ellátogatni a Dublin
Writers Museumba, ahol az ír irodalom
ezeréves történelmével ismerkedhetünk meg. -ami, bár nem sokat emlegetik, bizony nem szegényes, hiszen minden irodalomkedvelő számára ismert

Jonathan Swift, James Joyce, Oscar
Wilde, G.B. Shaw, Samuel Beckett vagy
W.B.Yeates neve, akik mindnyájan a zöld
szigetek szülöttei.
Számos kulturális, történelmi emlékhelyet tartogat a látogat számára Dublin, van azonban egy hely, amelyet senkinek sem szabad kihagynia: bár egy
kicsit messzebb esik a városközponttól,
minden bizonnyal megér egy kis utazást a Guinness sörfőzde, ahol a világhírű ír sörrel és annak történetével ismerkedhetünk meg. A Guinness ma már
egyik Írország jelképeinek, aligha van
olyan turista, aki itt járva nem kóstolja
meg e különlegességet. A Guinness fe-

kete sör (stout), amely malátaizéről és
krémes, puha habjáról nevezetes. Arthur
Guinness több mint kétszáz éve írta alá
azt a kilencezer évre (!) szóló szerződést,
amellyel bérbe vette a hosszú évek óta
üresen álló St. James Gate Sörfőzdét.
Az igazi Guinness főzéséhez a mai napig ugyanazt a négy alapanyagot használják fel: árpát, komlót, élesztőt és
vizet, méghozzá nem is akárhonnan, hanem egyenesen Wicklow-hegységből.
Európa legnagyobb, százhúsz országba
szállító sörfőzdéje nem látogatható, de
a múzeum bőséges látnivalót kínál az
érdeklődőknek a Guinnessszel kapcsolatos minden témában. 

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

High-Care Center Győr
Győr, Baross G. u. 7.
Bejelentkezés telefonon:
96/328 586

NEMZETKÖZI KOZMETIKAI
FRANCHISE RENDSZER GYŐRBEN
A center amely ellenőrzött módon, garantált eredményt nyújt!
AZ 1999BEN MEGJELENŐ KOZMETIKAI FRANCHISE RENDSZER TAGJAIHOZ
ELSŐKÉNT CSATLAKOZOTT PASSNÉ BÉLAVÁRI ZSUZSANNA KOZMETIKUS
MESTER, AKINEK NYUGODT EMBERI MAGATARTÁSÁT ÉS RENDKÍVÜLI ALAPOS
SZAKTUDÁSÁT GYŐR VÁROSÁBAN MÁR RÉGRŐL ISMERHETI SZINTE MINDEN
SZÉPÜLNI JÁRÓ VENDÉG. AZ ÁLTALA VEZETETT HIGHCARE CENTERBEN
DOLGOZÓ KOZMETIKUSOK ÉS CELLULITTERAPEUTÁK EGYEDÜLÁLLÓAN KÉP
ZETTEK, TÖKÉLETESEN TISZTÁBAN VANNAK A NAGYON KOMOLY KOZMETIKAI
ELJÁRÁSOK HATÁSAIVAL ÉS ESETLEGES KONTRAINDIKÁCIÓIVAL.

KONYHABÚTOR  FÜRDŐSZOBABÚTOR  GARDRÓB  ÜZLETBERENDEZÉS  IRODABÚTOR
www.carpinus.hu | info@carpinus.t-online.hu | Tervezés-árajánlat: +36-30/641-76-13 | Fax: +36-99/323-064
Bemutatóterem: Inkubátor Ház | Sopron, Verő József u. 1. | Telefon: (99) 514 644

szépségszalon

fogászat-implantológia

x kozmetika
újdonság long time liner
permanent make up
akár orvosi
érzéstelenítéssel is
x fodrászat
x pedikür, manikür, műköröm
Sopron, Várkerület 48.
Telefon: (99) 505 208
www.drn.hu

x ultrahangos fogfehérítés

esztétikai bőrgyógyászat

újdonság
x alakformálás
x ellulit csökkentés
x látványos eredmény!

x IPL arcﬁatalítás
x lézeres végleges szőrtelenítés
x Botox injekció
x ráncfeltöltés
x Regen kezelés újdonság
x Mesotherápia

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

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

Ez az egészségpénztár elsősorban a Győrben és környékén élőké.
Az Ön háziorvosára és a régióban lévő egészségügyi szolgáltatókra építünk.
Komolyan vesszük tagjaink egészségét.
Az egész családról gondoskodik.
Az Ön beﬁzetése, az Ön pénze.
Magas SZJA adókedvezménnyel jár, és ez a legkedvezőbb bérenkívüli juttatás.
Egészségügyi kiadásait csökkentheti.
A szakértelem a minőséggel együtt jár.
Legalacsonyabb működési költségek. Nekünk non-proﬁtnak lenni kötelező.

É R DE M E S M E L L E T T Ü N K D ÖN T E N I E !

Mi a High-Care koncepció lényeg? –
kérdeztük Passné B. Zsuzsanna franchise tulajdonost.
Hatásos védelem, különleges gondoskodás, ez a High-Care koncepciója. A Weyergans AG komoly tradícióval rendelkező cég.
Két évtizede kutatják, gyártják és fejlesztik azokat a gépeket, termékeket, és ható anyagokat, melyek a sejtszintű testápolás céljait
szolgálják. A High-Care módszereiben és eljárásaiban a szépség
és egészség elválaszthatatlan. Hatásosságát egyetemi tanulmányok igazolják, a kezelési eredmény garantált. A testkezeléssel
foglalkozó cégek közül egyedüliként kidolgozta, szabadalmaztatta a Differenciált Cellulit Terápiát (DCT), melyet a Max-Planck
Kísérleti Orvostudományi Intézet, 963 vendég esettanulmányával orvosilag objektíven bizonyított. Ezzel olyan eszköz- és
kezelési rendszert kínál a kozmetikusoknak, mellyel a BodyWrappingtól kezdve a speciális gépekig egy egymásra épülő, egyre bővülő anticellulit-koncepció valósítható meg. A DCT
nem más, mint prevenció. Mindezt felismerték már Németországban és Skandináviában, ahol egyre több betegbiztosító vállalja át a H.C. Centerekben végzett DCT kezelések költségeinek
egy részét. Portugáliában például a nők ezt a költséget levonhatják az adóalapjukból. A kozmetikai kezelés, szépségápolás annál
inkább magasabb szintű, minél inkább egészségügyi ismeretekre épül. A Weyergans High-Care cég speciális kezelései új fejezetet nyitnak a bőröregedés elleni küzdelemben, a ráncok kezelésében is. A ránckezelés a modern kozmetológia nagy kihívásai
közé tartozik. Szakemberek egy csoportja elfogadta ezt a kihívást és kitartó munkával megalkotta az új eljárást: az elektromos
árammal történő ráncfeltöltést. A kozmetikai ránctalanítás ezen
új módja az elektroterápia egy továbbfejlesztett változata. Az eljárás során stimuláljuk a ránc körüli szövetet. Néhány percen belül a mimikai ráncok is veszítenek mélységükből. Pár kezelés után
hosszú időre tartósítani lehet az elért eredményt.

A Weyergans High-Care cég ma már az új medical-wellness
irányzat képviselője. A wellness-koncepció hatékony kezeléseket
jelent, amelyek egyaránt szolgálnak megelőzésre és a meglévő
problémák kezelésére. Egyfajta „terápiás-szövetségben” dolgozunk vendégeinkkel. Felkészültségünkkel és munkákkal úgy érzem mi magunk is minták vagyunk.
Mik az elvárások manapság a vendégek részéről?
Szépnek lenni és vonzónak maradni! A téma évezredek óta foglalkoztatja a nőket és a férfiakat egyaránt. Kozmetikai Centeremet
felkereső vendégeink nem csak szépülni, ellazulni, hanem közben tenni is szeretnének valamit az egészségükért. Tőlünk pedig
megkaphatnak mindent, ami a jó alakhoz, az egészséghez és a
pozitív Body-Image-hez szükséges. 

új évezred
kozmetikája

Az

a ma

vendégeinek!
 Szépség
 Wellness
 Megelőzés

Győr, Baross G. u. 7. I. emelet Telefon: 96/328-586
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SZÖVEG: LUDMANN LÁSZLÓ

A 2005ÖS TÉLI SZEZONBAN VOLT SZÁZ
ÉVE, HOGY A BÉCSTŐL NEM MESSZE
FEKVŐ KIS HEGYI FALU, LILIENFELD
LEJTŐIN MATHIAS ZDARSKY MEGSZER
VEZTE A SPORTÁG TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ
SÍVERSENYÉT. EKKOR, 1905 MÁRCIUSÁ
BAN A LESIKLÓK MÉG EGYETLEN BOTOT
HASZNÁLTAK, ÉS SARKUKAT SEM RÖGZÍ
TETTE KÖTÉS A FÁBÓL KÉSZÜLT, HOSSZÚ
LÉCEKHEZ. AZ ALPESI SÍZÉS ATYJAKÉNT
TISZTELT ZDARSKY „TALÁLMÁNYA” MA A
VILÁG NYOLCVAN ORSZÁGÁNAK TÖBB
MINT HATEZER SÍCENTRUMÁBAN KÖZEL
HETVENMILLIÓ HÓBARÁTOT CSÁBÍT
ÉVENTE. A SÍSPORTOK ROHAMOS
FEJLŐDÉSÉT AZONBAN NEM CSAK A HA
TALMAS SZÁMOK ÉS A FELSZERELÉSEK
ÁTALAKULÁSA MUTATJA, HANEM AZ IS,
HOGY MÍG AZ ELSŐ TÉLI OLIMPIÁKON
NEM IS INDULTAK VERSENYZŐK LESIKLÓ
SZÁMOKBAN, MA A SÍZÉS MÁR CSAK
EGY A HAVAS SPORTOK KÖZÖTT.

Úgy tűnik,
minden év hoz valami új eszközt, amivel az arra fogékonyak lecsúszhatnak a hegyoldalakon. Van,
amelyik lassabban terjed el, mint például a felfújt gumibelsőket használó snowtubing, és van, amely megváltoztatja a síipart, ahogyan a snowboard is tette. A legújabb
őrületek mind a sebességről szólnak, így az airboard
is, amely leginkább a szánkó és a gumimatrac keresztezésének tűnik, vagy a snowkite, ahol a síző vagy
snowboardos a vitorlaszerű kite ernyővel kapaszkodik a szél erejébe.
Az új sportágak mellett új versenyszámok is születnek. Ilyen a síkrossz, amely a snowboardon keresztül a motorkrosszból került át a sísportba. A
legfiatalabb irányzat versenyzői – egy futamban
négyen vagy hatan – egyszerre rajtolnak el a közel egy kilométeres pálya tetején, hogy minél
gyorsabban célba érjenek a különböző akadályok között. Döntött kanyarokban, ugratókban
és szűkítőkben, kisebb-nagyobb lökdösődés
közepette kell a többieket megelőzni.
Síkrosszpályát persze kevés helyen építettek ki, ott is inkább a profiknak, de funparkokat
egyre több helyen találunk. Az ide betérő deszkások, és-növekvő számban-sízők
félcsöveken, korlátokon, ugratókon, és hasonló, többnyire hóból épített elemeken gyakorolhatják trükkjeiket. A síelőknek persze már nem kell
a freestyle mozgalom követőihez csatlakozniuk, hogy
ne tűnjenek unalmasnak, ugyanis a rövidebb, szélesebb,
piskótaformájú lécek, azaz a carvingsí elterjedésével ismét divatos lett a sízés.
És hogy hol és hogyan fogunk újabb száz év múlva síelni? Sajnos, ennél reálisabb kérdés az, hogy lesz-e egyáltalán hó, amin
lecsúszkálhatunk? A klímaváltozással kapcsolatban senki sem
rendelkezik pontos előrejelzéssel, azonban minden ismert adat
rosszat sejtet. Ezeréves gleccserek fogyatkoznak gyorsuló tempóban, a tudósok pedig azzal rémisztgetnek, hogy a mai síterepek fele már csak emlék marad az évszázad végére.

Mindezekre válaszul a téli üdülőhelyek újabb és újabb hóágyúkat állítanak üzembe és utasaikat minél magasabbra szállító sílifteket építenek. Sok nagyvárosban pedig emberi leleményesség
példájaként beltéri sícentrumok működnek igazi vagy mesterséges hóval, de leggyakrabban műanyag pályákkal a világ több
mint hatvan pontján.
A símánia terjedése nem állt meg földrészünk határain. Kínában, ahol egy évtizede még nem is igen hallottak erről a sportról, az elmúlt néhány évben több száz sítelep nyílt, tucatnyi ezek
közül Peking környékén. Japán után Dél-Korea is hatalmas beruházásokkal pezsdíti fel az ország síéletét, nem véletlenül. A cél téli olimpiát szervezni a távol-keleti országban. Európában a hangsúly a már említett hóágyúrendszerek bővítésére és a síliftek
modernizálására került. Ahol megtehetik, a húzólifteket nagy kapacitású ülőszékes vagy kabinos felvonókra cserélik. A legújabb
technológiák nem hagyták érintetlenül a síbérleteket sem. A legmodernebbeket mobiltelefonon keresztül tölthetjük fel, és nem
is kell a zsebünkből kivennünk, hogy áthaladhassunk a beléptető
kapukon. A legvonzóbb mégis az bennük, hogy egymással szövetkező sírégiók pályarendszereiben érvényesek.
Magyarországon a sízők számát tekintve nem állnak rendelkezésre megbízható statisztikák, a hozzáértők mindenesetre közel félmilliós táborról beszélnek. Egy biztos: síelni, síszabadságra
utazni egyre többek szenvedélye hazánkban is. 

ESG

ELECTRO
SOMATO
GRAM

Az ESG egy olyan különleges, korszerű vizsgálóeszköz amely nagyon jól alkalmazható gyors,
hatékony szűrővizsgálatok végzésére.
A vizsgálat könnyen elvégezhető, teljesen fájdalommentes és azonnal
értékelhető eredményt
ad. Segítségével a legtöbb betegség, szervi
elváltozás nagy biztonsággal idejében felismerhető.
Dr. Salamon Attila fül-orr-gégész szakorvos
9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 5.
Tel.: 96/566-401 Mobil: 30/22-62-636
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50 ÉVE MINŐSÉG
AUSZTRIÁBÓL

...és kész!

WAHA Kft. Építkezési Vállalat y Győr y Sopron
www.waha.hu y www.waha.at y pilt-@t-online.hu y Tel.: 06 30 528-6266

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

www.lignova.hu

Sopron, István bíró u. 8. Tel.: 99/508-714 Fax: 508-715

y Ács, állványozó
y Burkoló
y Bútor- és lakástextil-eladó
y Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
y Festő, mázoló és tapétázó
y Hegesztő
y Hűtő- és klímaberendezésszerelő, karbantartó
y Kereskedő
y Kőműves
y Könnyűgépkezelő

y Műszakicikk-eladó
y Pincér
y Porcelán- és edényáru-eladó
y Ruházati eladó
y Szakács
y Szerszámkészítő
y Szociális gondozó és ápoló
y Vendéglős
y Villanyszerelő
y Zöldség-gyümölcs eladó

Csatlakozzon
elindult
képzéseinkhez!
y Masszőr (gyógy)
2 félév, (fürdős)
y Munkavédelmi
technikus 2 félév
y Szakács vagy
cukrász vagy pincér
y Ingatlanközvetítő v.
társasház-kezelő

Most jelentkezzen akciós képzéseinkre!
y Kéz- és lábápoló, műkörömépítű
Most 55.000 Ft
y Kereskedő, ker. boltvezető vagy bolti
eladó elágazásai intenzív
Most 38.000 Ft-tól
y Hegesztő (2 félév)
Most 85.000 Ft/félév
y Könnyűgépkezelő
y 45 órás számítástechnika vagy szoftverüzemeltető vagy ECDL 7 modul
Most 40.000 Ft-tól
y Szerszámkészítő
y Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
y Vendéglős vagy vendéglátó-eladó Most 38.000 Ft-tól
y Fodrász vagy kozmetikus

A feltüntetett árak a vizsgadíjat
nem tartalmazzák!

Ingyenes, támogatott képzéseink indulnak!*

Ingyenesen résztvevők a feltételek
esetén támogatást is kapnak!

Mobil: 30/9-372-114 E-mail: oktatas@vls.hu
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 9-17 h, péntek 9-15 h
Nyilvántartási szám: 08-0145-04 Akkreditációs szám: AL-1169

Hallgatóközpontú, minőségi oktatás! y Jelentkezhet interneten is: www.vls.hu y 20 éves fel nőttképzési tapasztalattal!

A CSALÁD CIPŐBOLTJA
Itt a tavasz- itt a nyár, mindenki
új cipőre vár… …mi megadjuk
a lehetőséget… S.Oliver, Pepe
Jeans, Tamaris, Wortmann, Jana,
Mustang, Devergo, Vagabond,
Olip, Marc, Siesta, Asso, Linea…

K ibővítet t

Divatruházati üzletrészünket, mely Pepe
Jeans, S.Oliver, Mustang,
Wrangler, Lee, Levis és
Playboy termékeket kínál, a
tavasz színeibe öltöztettük.

Mindenkinek kínálunk
cipőt 18-52-es méretig!

Overland túraboltunkba várjuk
a természetbe vágyó kalandorokat, Merrell, Sherpa,
Columbia, Lowa, Kamik, Keen,
Lafuma, The North Face, Teva,
Crocs márkáink választékával.
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Dr. Lupo cipőbolt | Rábapaty, Arany J. u. 26. | Telefon: (95) 360 303
…
E-mail: info@drlupo.hu | www.drlupo.hu | Nyitva tartás: minden nap 9-19 h-ig

Kurszán Kende Lovastanya
y Lovasíjászat hagyományőrző fanyeregben
y Honfoglaláskori lovasíjász és harci játékok bemutatása
y Lovasfelvonulások lebonyolítása honfoglaláskori viseletben
y Igény szerint többnapos lovastúrák szervezése
Lovasoktatás y Sétalovaglás y Túralovaglás
Telefon: (20) 447 1159
E-mail: info@lovasijaszateshagyomany.hu
www.kurszankende.hu

HAZAJÖNNI ÉS VÉGRE
OTTHON LENNI…
KI NEM ÁLMODIK SAJÁT HÁZRÓL, AHOL EGY ÉLETEN ÁT OTTHONRA
LELHET? KI NEM ÁLMODIK BIZTONSÁGOS, VÉDETT CSALÁDI FÉSZEKRŐL,
MELYET BIZTON A MAGÁNAK TUDHAT? KI NE SZERETNÉ OLYAN ÉPÍTÉSI
VÁLLALKOZÓVAL FELÉPÍTTETNI OTTHONÁT, AKIBEN MEGBÍZHAT, AKIVEL
MINDVÉGIG JÓ KAPCSOLATBAN, SZOROSAN EGYÜTTMŰKÖDHET?
50 ÉVE ÖNÉRT DOLGOZUNK!
WAHA – már 50 éve adott szó a szakszerű tanácsadásra, az egyedi tervezésre és kivitelezésre. Nálunk az ember áll
a középpontban. Minden tulajdonosnak testreszabva készítjük el házát, tégláról-téglára, ez rugalmasságunk titka.
Gondos tervezéssel, körültekintő előkészítéssel, precíz szervezéssel és a lehető legnagyobb odafigyeléssel valósítjuk meg a
megrendelő elképzeléseit.
Akárcsak osztrák anyacégünk, mi s a legkorszerűbb technológiával tervezünk és kivitelezünk. Típusházaink mérete 100, illetve
145 négyzetméter között mozog, s ezeket úgy alakítja a jövendőbeli tulajdonos,
ahogy szeretné. Az Ön elképzeléseit mi
megvalósítjuk! Kizárólag osztrák szabvány

alapján dolgozunk, mely kiváló garanciája a minőségi kivitelnek. A kiváló minőségű energiatakarékos típusházaink mellett passzívházakat is kivitelezünk, melyek
a legmagasabb lakókényelmet minimális energiafelhasználással biztosítanak, elsősorban megújuló energia felhasználásával.
Csúcsminőségű építőanyagok felhasználásával tapasztalt, megbízható szakemberekkel biztosítjuk az építkezések zavartalan
lefolyását és a tervek maradéktalan megvalósítását. Ügyfeleink teljes megelégedésére szolgálni! – ez cégünk mottója már
50 éve, s ezt igazolja már számtalan elégedett, boldog háztulajdonos. Keressen minket bizalommal, s mi garantáljuk, hogy elégedett lesz, elvégre: Az Ön elégedettsége
a mi legfőbb célunk! 

PROMÓCIÓ
33

WAHA Kft.
Építkezési Vállalat
9400 Sopron, Szinház u. 31.
Mobil: (+36) 30 528 62 66
E-mail: pilt-@t-online.hu
Web: www.waha.hu

LÁZAS MUNKA
Az animációs munkálatokat komoly kutatás előzte meg, lévén,
hogy rendkívül kevés fellelhető dokumentum létezik erről a korról, s általában Kinizsi Pálról.
A másfél órásra tervezett rajzfilm évek óta készül, aminek egész
egyszerűen anyagi okai vannak. Nagy Kálmán saját forrásból
hozta létre a stúdiót, egymaga fogott neki a tervezésnek és a kivitelezésnek, majd az évek multával fiatal munkatársakat is gyűjtött maga mellé, akikkel mostanra az animáció első részét sikerült
befejezni. Összesen 8 önálló részből épül fel a történet s ezeket összefűzve kapunk egy játékfilmet. Így sorozatként, s a mozikba kerülve rajzfilmként is vetíthetnék az alkotást. Persze mindez csak a távoli jövő, már ha a jelen helyzet nem változik, ugyanis
az eddig elkészült első rész is csak annak köszönhető, hogy Kálmán mindenét beleölte ebbe a meglehetősen költséges hobbiba, ami valójában talán nem is annyira költséges, összehasonlítva egy nagyjátékfilmmel. Kinizsi története átlagosan egy ilyen
film teljes költségvetésének 0,1 százalékából vászonra vihető. Támogatás hiányában persze ezt a 0,1 százalékot kitermelni hosszú
évek munkájába telhet, pláne akkor, ha a forrásokra beadott pályázatokat is rendre elutasítják.

SZÖVEG: VG

KINIZSI

SEGÍTSÉGET KÉR
PÁR HETE FEDEZTEM FEL, HOGY A KÖZ
SZOLGÁLATI TELEVÍZIÓ  VALÓSZÍNŰSÍTHE
TŐEN AZ ÉRTÉKŐRZÉS JEGYÉBEN  ÚJBÓL
SUGÁROZZA A RÉG NEM LÁTOTT MAGYAR
NÉPMESÉKET. AZÓTA, HA TEHETEM,
MINDIG VÉGIGNÉZEM GYERMEKKOROM
KEDVENC TÖRTÉNETEIT, MÁTYÁSRÓL, AZ
IGAZSÁGOSRÓL, A SZEGÉNY EMBER LEGKI
SEBB FIÁRÓL, VAGY ÉPP AZ ÖRDÖGRŐL ÉS
A RAVASZ PARASZTLEGÉNYRŐL.

A CSAPAT HARCRA KÉSZ
Többek között ezért is örülök annak,
annak hogy a közelmúltban be
bepillantást nyerhettem Győrben egy olyan kis műhelybe (stúdióba), ahol ezen hagyományokra építkezve Kinizsi Pál nagy hadvezérünk történetét dolgozzák fel klasszikus rajzfilmként. Nagy
Kálmán matematika és rajz szakos tanár és kis csapata egy győri panelház tizedik emeletén egy profi animációs stúdióban éjt
nappallá téve dolgozik egy egészestés animációs filmen, melyben Kinizsi Pál hiteles történetét elevenítik fel.

Fortunatus

ri, és visegrádi palotájában is. Kálmán külön részt szán filmjében a
Bibliotéka Corvinának, Mátyás híres könyvtárának és könyvmásoló műhelyének, ahol bepillanthatunk a kézzel írt és festett kódexek íródeákjainak hétköznapjaiba. Természetesen ennél a fejezetnél is a hitelességre és korhűségre törekszenek az alkotók.
A film zenéjét egy tehetséges győri rock-banda az Orfeusz
együttes vállalta magára. A banda a reneszánsz hangulatát sugalló, de a mai kor kemény rockját is idéző szerzeményekkel színesíti a történetet. A szereplőknek a Győri Nemzeti Színház színészei kölcsönöznék hangjukat, akik örömmel segítik a rajzfilm
létrejöttét, s erről már többen biztosították Kálmánt. Tehát jelen
pillanatban a helyzet úgy áll, hogy van lelkesedés, van kreativitás,
van történet, van forgatókönyv, van zene, de nincs pénz.
Így hát a Koktél Magazin némi segítséget nyújtva az alkotóknak
továbbítja Nagy Kálmán üzenetét azoknak, akik szívesen támogatnák a kultúrát ilyen formában: „A filmek bemutatásánál ma
már megszokott, hogy a stáblista részét képezi a támogatók
listája, mert nélkülük ma nem lehet filmet készíteni. Támogatóimnak felajánlom az egyedi csomagolású, nekik készült
promóciós DVD-ket, illetve – ha igénylik – reklámjaikhoz, oktatóanyagaikhoz „kölcsön adjuk” szereplőinket. Feltételezve,
hogy a Kinizsi által képviselt erő és Mátyás igazságossága ma
is bír némi reklámértékkel.” Nagy Kálmán 

A LÉNYEG A HITELESSÉG
Nagy Kálmán ugyanis folyamatosan pályázik, többek között a
Magyar Mozgókép Alapítvány forrásaira, ám az eddig elkészült
munkájukat közhelyesnek minősítették.
Minden bizonnyal jobban tetszene az alapítványnak, ha Kinizsi, illetve katonái, a törpökkel és a tündékkel közösen mondjuk
orkokkal harcolnának Középfölde jövőjéért. Ez persze nem teljesen fedné a valóságot, így jobb híján csak a megtörtént eseményeket ábrázolják.
A figurák karakter tervei folyamatosan készülnek, akárcsak a jelmeztervek, illetve a helyszínek 3D animációs, virtuális makettjei. A
nagyvázsonyi Kinizsi várban már körül lehet nézni, a virtuális építményt az 1470-es évek szerinti állapotban mutatják meg nekünk
az animátorok. Hamarosan látogatást tehetünk Mátyás budavá-

Elérhetőség: 06 20/979-44-71 E-mail: norikokft@gmail.com

Kiválóan felszerelt (projektor, kihangosítás, Internet) konferenciatermünkben kellemes környezetben szórakozhat barátaival,
családtagjaival, ismerőseivel. Ne feledkezzen meg wellness
szolgáltatásainkról sem! (uszoda, szauna, infra
szauna, ﬁtness, szolárium, bowling)

HOTEL ÉS SZ ABADIDŐKÖZPONT GYŐRBEN
Igény szerint vállaljuk rendezvények teljes körű szervezését!
Legyen szó esküvőről, céges rendezvényről, báli mulatságról,
keresztelőről, baráti, családi, születésnapi összejövetelről,
vagy épp bankettről forduljon hozzánk bizalommal.

További részletek
az alábbi elérhetőségeken:
9026 Győr, Kandó Kálmán út 15/b
Recepció 0-24 h Tel./fax: 0036/96 311-206
09-22 óráig Mobil: 0036/20 9353-940
E-mail: info@fortunatus.hu
Web: www.fortunatus.hu
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Autócsodák
a Carlo Car-tól
Carlo Car Autókereskedés
9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10-12. Tel.: +36/96-518-110
Mobil: +36/20-3344-654 vagy +36-20-806-3030 Fax: +36-96-518-111
Nyitva tartás: hétfő-péntek 9-17 óra, szombat 9-13 óra

Amikor először beléptünk a Carlo Car
Autókereskedés szalonjába, azt hittük,
hogy valamiféle autótörténeti kiállításon
járunk. Bal oldalunkon egy 1976-os európai kivitelű (eredeti fényezésű!) Chevrolet Camaro oldtimer pihent, jobb oldalon
egy 2004-es Ferrari F 360, velünk szembe pedig egy BMW X5, méghozzá egy M
szériás, amiből mint tudjuk mindössze
300 darabot gyártottak, s ebből 1 található Magyarországon, éspedig Győrben
a Régi Veszprémi út 10-12. szám alatt.
MINDENT EGY HELYEN
Kaposi Károly a Carlo Car Autókereskedés tulajdonosa 1991 óta foglalkozik autókereskedelemmel, külföldi beszerzésekkel (Svájc, Hollandia, Németország,
USA), így tapasztalatokért nem kell a
szomszédba mennie. Kizárólag sérülésmentes járműveket szereznek be a kis-

közép kategóriától, a felső kategórián
át egészen a muzeális oldtimer-ekig. Ez
utóbbiakat egyénileg beszerezni meglehetősen nehéz, fáradtságos feladat, s
akinek nincs tapasztalata az oldtimerek területén, azok csúnyán melléfoghatnak egy ilyen különlegesség megvásárlásával. Célszerűbb tehát arra bízni
az efféle járművek beszerzését, aki ha
kell, ránézésre kiszúrja az esetleges hibákat, hiányosságokat. Ugyanakkor az sem
mindegy, hogy mit, hol és mennyiért tudunk beszerezni. A kereskedés a vásárlói igényeket feltérképezve széles körű
szolgáltatást nyújt, beleértve a hitel ügyintézést is. Mindemellett eredetvizsgát
és szélvédőjavítást is vállalnak, s van itt
még egy kuriózum, nevezetesen az autóépítés. Aki szeretné optikailag is feldobni
járművét, az bátran forduljon a Carlo Carhoz, igazi csodákat művelnek az autókkal. A tervezéstől a kivitelezésig mindent
megoldanak a vevő igénye szerint.
Mint már korábban említettük kizárólag
sérülésmentes használt autókat szereznek be, így ezekre garanciát is vállalnak
fél, illetve egy évet, ám ez az idő ellenérték fejében kitolható.
AUTÓMOSÁS KÉNYELMESEN
A közeljövőben elkészül a Carlo Car autómosó és autókozmetika, mely a minőségi szolgáltatás mellett minőségi környezetet is biztosít az autó tulajdonosoknak.
Egy európai színvonalú mosóról beszélünk, nyáron hűtött, télen fűtött szalon,
ahol az ügyfél egy fotelban ülve, kényelmesen, akár tévézgetve várhatja meg,
amíg autóját tisztává varázsolják. Az
ügyfélváróban ital, szendvics, illetve kávéautomata várja majd a vendéget. 
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AMIT A TŰZVÉDELEMRŐL TUDNI KELL

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
ÉS A TŰZRIADÓ TERV
SZÖVEG: BÖRÖCZ IST VÁN NY. TÜ. ALEZ.

MÁR TUDJUK, HOGY A TŰZVÉDELEM TÁRSADALMI
MI FELADAT,
FELAD
AD
A
ADAT,
D A BE
TARTANDÓ SZABÁLYOKAT JOGSZABÁLYOK RÖGZÍTIK,
ZÍTIK, BETARTÁSUK
BEETARTÁSUK
ÖNKÉNTES JOGKÖVETÉSSEL ESETENKÉNT PEDIG KIKÉNYSZERÍTÉSSEL
VALÓSUL MEG. AZ ELLENŐRZÉS ÉS KIKÉNYSZERÍTÉS
TÉS HATÓSÁGI FEL
ADAT  ENNEK GYAKORLÓJA MA A TŰZOLTÓSÁG.
G. A KIKÉNYSZERÍTÉS
ESZKÖZEI A TEVÉKENYSÉG LEÁLLÍTÁSÁTÓL, A MUNKAVÉGZÉSTŐL
UNKAVÉGZÉSTŐL
TÖRTÉNŐ ELTILTÁSON ÁT A PÉNZBÍRSÁGIG TERJED.
ED. PÉNZBÍRSÁGGAL
SÚJTANDÓ HIÁNYOSSÁG PL. A „TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT”
ABÁLYZAT” HIÁNYA.
MI A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT?
A tűzvédelmi szabályzat az adott cég vezetője által kiadott tűzvédelemre vonatkozó előíráshalmaz. A készítés kötelezettségét törvény írja elő, ebből is látszik,
hogy nagy fontosságú cégirat. Tartalma akkor jó, ha kifejezetten az adott cégre vonatkozó eseti sajátosságok, technológiák tűzvédelmét is rögzíti. A csak
általánosságokat tartalmazó szabályzat rossz, célját nem tölti be. A szabályzatnak van néhány jogszabályban rögzített kötelező tartalmi eleme, többek
között tartalmaznia kell a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit,a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok,
illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi
osztályba sorolását és az azokra vonatko-

zó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges
írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását,a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a
munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi
képesítési követelményeket,a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait.
Meghatározott esetekben a szabályzat mellékleteként tűzriadó tervet is
kell készíteni. Ez az irat rögzíti a tűz esetén teendőket, a mentés, oltás, tűzjelzés
feladatait. A tűzriadó terv kötelező tartozéka a helyszín illetve alaprajzok, melyeken a legfontosabb közműveket, menekülési útvonalakat ebből a szempontból
fontos eszközöket fel kell tüntetni.

A tűzvédelmi szabályzat kiadására minden olyan vállalkozás kötelezett
amelyben a munkavégzésben részt vevő
családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve
a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes
besorolás esetén és a kereskedelmi szálláshelyeken.
A fenti esetekben tehát a szabályzat kiadása kötelező, a szabályzat kiadója a
cég vezetője, de ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy ő is készíti. A tűzvédelem sokrétű szakfeladat, melyhez szakembereket lehet igénybe venni. Vajon ez
kötelező? Ezzel a gondolattal folytatjuk.
Tűzmentes munkát! 

MUNKA ÉS TŰZVÉDELMI SZAKÜZLET
 Munkaruházat
 Védőcipők
 Fej és szemvédelem, valamint leesés elleni védelem
 Széles kínálatú munkavédelmi eszközök
Tűzoltókészülékek, tűzvédelmi felszerelések árusítása, ellenőrzése.
Tűzvédelmi ügyintézés. Tűzvédelmi szabályzat készítés. Tűzvédelmi szakvizsgáztatás.

Sopron, Baross út 5. | Telefon/fax: (99) 345 464 | Mobil: (30) 9 594 718
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POZITÍV IMÁZS

A LEGJOBB
SZÖVEG: MÉSZÁROS GÁBOR
PR SZAKÉRTŐ  KOMMUNIKÁCIÓS
TANÁCSADÓ

ÉRTÉKESÍTŐ

MILYENNEK LÁT BENNÜNKET ÉS CÉGÜNKET A KÖRNYEZETÜNK? ÉS MI MIT SZERETNÉNK? MILYENNEK
LÁSSANAK BENNÜNKET ÉS CÉGÜNKET? HATÉKONYNAK, JÓTÉKONYNAK, PONTOSNAK, PRECÍZNEK,
MEGBÍZHATÓNAK? VALÓBAN MINDENT MEGTETTÜNK AZ ELMÚLT ÉVBEN AZÉRT, HOGY AZ ANNYIRA
VÁGYOTT POZITÍV KÉPET KIALAKÍTSUK VÁLLALKOZÁSUNKRÓL? EGY ÚJ ÉV KEZDETE A CÉGES KOMMUNI
KÁCIÓ, A PR TERÉN IS KIVÁLÓ ALKALOM EGY KIS SZÁMVETÉSRE ÉS EGYBEN A JÖVŐ TERVEZÉSÉRE…
NEM ELÉG JÓNAK LENNI  ANNAK IS KELL LÁTSZANI!
Két egyformán jól dolgozó cég közül azt fogjuk választani, amelyiknek jobb a híre. Nem szükséges, hogy valóban jobb terméket
gyártson, magasabb színvonalon szolgáltasson. Elég, ha mi azt
gondoljuk róla. Ne áltassa magát azzal, hogy vevői majd a felszínt
megkaparva mélyebbre ásnak: megkérdezik munkatársait, hogy
mennyire pozitív a cég jövőképe, mennyire törődik a cégvezetés
a munkatársakkal, mennyire érzékeny a társadalmi problémák a
rászorulók gondjai iránt. Nem fogják megkérdezni a könyvelőjét,
hogy az elmúlt évben mennyit áldozott jótékony célra. Vevői a jól
látható, elsődleges jegyek alapján döntenek: az alapján, ami teljesen nyilvánvalóan és messziről is egyértelműen látszik a cégéről.
Ez a – remélhetőleg pozitív - imázs sok apró tényből alakul ki és
alapjaiban eldönti vállalkozása sorsát. Nem tehet mást, mint hogy
folyamatosan javítja, gondozza és ápolja a cégéről kialakított pozitív imázst, és sok apró kis mozaikkal járul hozzá ahhoz, hogy végül kedvező képpé álljon össze ez a kirakós játék. Cége csak akkor
lehet elismert, ha a sikereiről rendszeresen hírt ad, tervszerű PR
tevékenységet folytat. Az év eleje kiváló alkalom a számvetésre és
a tervezésre. Ilyenkor végigtekintve a mögöttünk álló üzleti éven,
érdemes megvizsgálni, mennyire eredményesen dolgoztunk év
közben az imázsunkon, vajon a környezetünk is ugyanolyan pozitív képet alkotott-e rólunk és cégünkről, mint azt terveztük.
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talunk, magunkról „látott, alkotott” képet „tükör imázsnak”, hiszen
a tükörben is hajlamosak vagyunk szebbnek, elfogadhatóbbnak
látni magunkat. A baj csak az, hogy az általunk alkotott kép sokszor távol esik a valóságostól, a „jelenlegi imázsunktól”. Pedig ez
az utóbbi a meghatározó: vevőink az alapján ítélnek meg, hogy
ők milyennek látnak bennünket. Bár sokszor nem népszerű feladat, a szakszerű PR munka egyik fontos feladata, hogy a cégvezető számára objektíven közvetítse a külvilág véleményét – még
akkor is, ha az éppen nem a legkedvezőbb. Ha nincs PR munkatársunk, magunk is végezhetünk egy kisebb felmérést egy vevőelégedettségi kérdőív segítségével. Kérdezzük meg régi ügyfeleinket arról, hogy mit gondolnak cégünkről, termékeinkről,
szolgáltatásunkról, és nem utolsó sorban a cég vezetéséről, külső kapcsolatairól. Kis rutinnal kiszűrhetjük az udvariasan dicsérő szabvány válaszok közül azokat a visszajelzéseket, amelyek valóban a hasznunkra lehetnek az önértékelés során. Ne feledjük,
hogy aki pontosan tudja, hogy mit gondolnak róla mások, annak
van egyedül lehetősége arra, hogy változtasson a megítélésén.
TENNI IS KELL A MEGÁLMODOTT IMÁZSÉRT
Jobb alkalom nem is kell ehhez, mint egy új év kezdete. A megálmodott imázs elérhető, de tenni is kell érte. A jelenlegi és a „vágyott imázs” között ugyanis PR teendők hosszú sora áll. A megvalósításra nem elég pár nap, ezért érdemes minél hamarabb
hozzákezdeni. Üljön le az íróasztalához és gondolja végig, milyen céljai vannak. Milyen messze van az ügyfelekben önről és a
cégéről élő kép attól, amit Ön szeretne? Mi lehet az oka annak,
hogy a két kép nem egyezik? Valóban nem felel meg cége az Ön
elvárásainak, vagy csak nem megfelelő a cég tevékenységének,
értékeinek, elkötelezettségeinek a kommunikálása? Hogyan lehet ezeket az értékeket mindenki számára ismertté tenni? Milyen
üzeneteket kell ennek megfelelőn eljuttatnia a különböző célcsoportoknak? Milyen módon?
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TERVEZÉS ÉS SZAKÉRTELEM KELL A SIKERHEZ
Vegye elő a naptárát, és tervezze meg az év legfontosabb PR
és kommunikációs feladatait. Döntse el, tart-e vezetői évnyitót munkatársainak az új feladatokról, mikor tart sajtótájékoztatót a cég elmúlt évi eredményeiről és az új kihívásokról, tervekről. Mikor szervez nyílt napot az alkalmazottak családtagjainak,
mikor ad ki sajtóközleményt, és mikor találkozik a sajtó munkatársaival csak úgy, egy kötetlen háttérbeszélgetésre, a kapcsolatok elmélyítésére. Érdemes tervezni, mert így érheti el, hogy cégéről folyamatosan jelenjenek meg híradások. Így érheti el, hogy
az egész évben tervezett jelentős beruházásról valóban értékes
anyagok lássanak napvilágot, és ne év végén szembesüljön azzal
a szomorú ténnyel, hogy megint nem tájékoztatta cége értékeiről a külvilágot, de talán még beszállítóit, régi vevőit sem. A tervszerűség és a következetesség, a befektetett energia az imázs
építésében sokszorosan megtérül! Ne sajnálja rá az időt és az
energiát, az előre tervezett eseményekhez a megfelelő költségkeretet, a megvalósításhoz a belső munkatársat, vagy külső szakértők támogatását. 
(Felmerülő kérdéseit küldje el az info@goodwill-pr.hu e-mail címre. A kérdéseket egy héten belül megválaszoljuk, az érdekesebbekkel a Koktél Magazin következő számaiban is foglalkozunk.)

Goodwill PR és Kommunikációs Ügynökség
Mobil: 20/3131-703
E-mail: mg@goodwill-pr.hu
www.goodwill-pr.hu

EXKLUZÍV BEMUTATÓTERMÜNKBEN
w w w . m o n p e t . h u

SZERETNÉNK SZEBBNEK LÁTNI MAGUNKAT…
Nehéz ilyenkor objektívnek lenni. A tapasztalatok szerint a szervezetek jelentős része hajlamos azt gondolni, hogy ismertségével, jó megítélésével nincs semmi gond. Ezért is nevezik ezt az ál-

A RÉGIÓBAN EGYEDÜLÁLLÓ KINÁLATTAL, KELLEMES
KÖRNYEZETBEN ÉS INGYENES PARKOLÁSI LEHET SÉGGEL
VÁLOGATHAT EURÓPA VEZETÔ GYÁRAINAK TERMÉKEIBÔL.

Sopron, Várkerület 73. (Korona Üzletház)
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Hatékony

SONOTHERÁPIA
AZ ÉRSZŰKÜLET ELLEN
KÖZTUDOTT TÉNY, HOGY HAZÁNKBAN AZ ÉRSZŰKÜLET, ILLETVE

A Bemer-terápia
sikeresen alkalmazható:

as

BEM

E
A lá vájci m R
vérkeringési és vérellátási
tván inős
ég!
yos
zavarok, allergia, arthrosis,
jegy
j
ébe avulás
arthritis, dibétesz, migrén,
n.
anyagcserezavar, potenciazavar,
agyi történések, mozgásszervi és egyéb
betegségek
esetén is.

Információ
és bejelentkezés:
Győr, Tihanyi Árpád u. 23.
Mobil: 06 30/641-60-54
E-mail: banyai.gabor@
bemer3000.hu

AZ ÉRELMESZESEDÉS NÉPBETEGSÉGNEK SZÁMÍT. AZ MÁR KEVÉSBÉ
KÖZTUDOTT, HOGY EZEN MEGBETEGEDÉSEK HATÉKONY KIEGÉSZÍTŐ
KEZELÉSSEL MEGELŐZHETŐK, JÓ ESETBEN VISSZAFORDÍTHATÓK. AZ
1980AS ÉVEKBEN NAGY LAJOS EGY MAGYAR FELTALÁLÓ MEGÁLMO
DOTT ÉS KIVITELEZETT EGY OLYAN ELJÁRÁST, MELYNEK SEGÍTSÉGÉ
VEL AZ ARTÉRIÁS ÉRPÁLYÁK FÁJDALOMMENTESEN „TISZTÍTHATÓK”.

NEM VARÁZSLAT
Nem varázslatról, vagy csodáról beszélünk, hanem egy olyan fizioterápiás kezelésről, mely az infrahang jótékony frekvenciáit használja.
Szabó Zsolttal és Imre Róberttel, a győri
és veszprémi Sonoterápia Centrum vezetőivel beszélgettünk a kezelések hatásairól, az elért eredményekről. Már a legelején leszögezték, hogy a terápia nem
helyettesítheti a szükséges orvosi beavatkozásokat, ez leginkább egyfajta hatékony kiegészítő, sikeres megelőző kezelés,
mely bizonyítottan a betegek 80 százalékánál hatásos.
Szabó úr 2007 márciusa óta vezeti a
centrumot, mely azóta teljesen megújult. A gépeket, a vezérlő programot és
az ágyakat is korszerűsítették. Bevezették
a terápiát kísérő számítógépes diagnosztikát. Ma már 5 szakorvossal dolgoznak. A
régióban lévő Önkéntes Egészségbiztosítási pénztárak többségével szerződéses
viszonyban vannak.

A SZŰRŐVIZSGÁLAT HÁZHOZ MEGY!
A centrum a kezelések mellett rizikófaktor
szűrővizsgálatokkal is foglalkozik Ihász Ferenc PhD. közreműködésével, aki a Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar docense.
Az eddigi gyakorlatuk szerint a cégeknél,
vállalatoknál, önkormányzatoknál helyben, a munkaidő alatt végzik el a szűréseket, így a dolgozók csak fél órára esnek ki
a munkából.
Jelenleg az érfalak rugalmasságát, érelmeszesedés mértékét, a testösszetételt
vizsgálják számítógéppel. Vércukor és vérzsír szintet mérnek, és mindemellett az
eredmények tükrében életmód tanácsadással is szolgálnak. A közeljövőben oxigén szaturációt, hemoglobin koncentrációt is tudnak mérni, illetve a vérzsír
összetevőinek meghatározásával bővítik a
szolgáltatásukat, mellyel pontosabb képet
kapnak a vizsgáltakról.
A megrendelő átfogó tudományos
elemzést kap a vizsgálat eredményeiről.
MŰKÖDÉS A GYAKORLATBAN
A terápiát minden esetben egy teljes körű orvosi vizsgálat előzi meg. Elsőként egy
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Cardio Vision érfal-rugalmassági és érelmeszesedés vizsgálatot végeznek, majd
szükség esetén egy úgynevezett Doppler
vizsgálatot is. A kapott eredmények tükrében az orvos javasol egy meghatározott
kezelésszámból álló kúrát. A terápiás kúra 60 kezelésből áll,míg megelőzésre elegendő a 30 kezelés.
A betegek a kezelőágyra fekszenek,
majd rákapcsolják az EKG-t, a bőrhőmérőket, ezt követően pedig az infrahang kibocsátó tappancsba teszik a lábukat. Ettől kezdve a számítógép automatikusan
a szívritmushoz igazodva irányítja a folyamatot, mely teljesen fájdalommentes.
Szeretettel várják az érdeklődőket! 

keresse
Termékeinket

.
Viola-Hús Kft ,

!
az üzletekben

i Park
9027 Gyôr-Ipar u. 2.
Kôrisfa
s.hu
www.viola-hu
s.hu
info@viola-hu

Tájékoztatás, bejelentkezés,
időpont egyeztetés
hétfőtől-péntekig, 8-16 óráig:

Sonoterápia Centrum
Győr, Munkácsy u. 6.
(a Tűzoltóság mellett)
Telefon: 06-96/338-522
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AUDI
A4
PREMIER GYŐRBEN
Miután mindenki elfogyasztotta a pezsgőt a köveket egy szakértő vizsgálta be
egyenként, s hamar megkerült a valódi
gyémánt.
A Porsche Győr természetesen nem feledkezett meg az igényes szórakoztatásról, így a vendégsereg elsőként egy illuzionista bemutatóját, majd Lajsz András
mester bártender koktélshow-ját csodálhatta meg.

ÉRTÉKES BEMUTATÓ
Az új A4 bemutatóját Csengeri Imre igazgató nyitotta meg, majd a Porsche Hungária részéről Papp László oktatási vezető tartott egy rövid szakmai bemutatót az
est fénypontjáról.
Minden kétséget kizáróan az Audi egy
igazi ékszert alkotott az új A4 megálmodásával, így a bemutatón sem feledkeztek
meg erről a szempontról. Ötletes és rendkívül értékes ajándék kereste gazdáját a
meghívottak között, nevezetesen egy valódi gyémánt. A vendégek pezsgős poharába üvegkristályokat helyeztek el, ám az
egyikben egy 100 ezer forint értékű gyémánt pihent.

NAGYOBB SZALON, ÚJ MODELLEK
Az új A4 sikerét a számok is alátámasztják,
még csak pár hét telt el a hivatalos bemutató óta, s már most 11 darabot értékesített a Porsche Győr.
Itt kell megemlítenünk, hogy a közeljövőben egy 120 millió forintos beruházással 10 méterrel hosszabbítják meg a szalont, így már egy helyen tudják bemutatni
a teljes Audi palettát, melyre eddig nem
volt lehetőség.
S hogy milyen modellekkel ismerkedhetnek meg a jövőben a Porsche Győr
megújuló szalonjában? Hamarosan érkezik az Audi A3 kabrió vászontetővel, a Q5,
mely egy igazán kiváló szabadidő-autó,

az A1 a sportos kisautó, az A5 kabrió változatban, s végül de nem utolsó sorban az
A7, mely az A6-osnak egy csökkentett magasságú, négy ajtós kupé változata. A felsorolást tekintve kijelenthetjük, hogy érdemes lesz többször látogatást tenni a
Porsche Győr szalonjában. 

A Z EGYÉNISÉG ÉS A STÍLUS FÉL SIKER!
Egy nő minél magasabb pozíciót tölt be, annál jobban oda kell
figyelnie öltözködésére. Mindig elegánsnak kell lennie, és jó
minőségű anyagokat kell viselnie. Ne legyen feltűnő. Jó üzleti megjelenésünkhöz elengedhetetlen, hogy beszerezzünk néhány klasszikus kosztümöt ami biztosan nem megy ki jövőre a
divatból. Blúzokkal, vékony pulóverekkel változatosabbá, színesebbé tehetjük öltözékünket. A blúz kabát nélkül is megállja helyét. Ügyeljünk rá, hogy ruháink minden egyes darabja jól kombinálhatóak legyenek egymással. Fontos a színek harmóniája.
Ne viseljünk egyszerre két színnél többet. A felül világos, alul sötétebb megoldás az arcra vonzza a tekintetet, és fiatalít. Öltözködhetünk egy színbe is, ezáltal karcsúbbnak és magasabbnak
tűnünk, és elegánsak is vagyunk.
Figyeljünk oda a méretválasztásra Ha nem vagyunk megáldva
manöken alkattal, ne akarjunk „ápol és eltakar” elven öltözködni, mert az ellenkező hatást érjük el vele. Kövérebbnek fogunk
látszani, mint amilyenek valójában vagyunk. A másik véglet,
amikor cipőkanállal akarjuk magunkat belepréselni ruháinkba.
Nem szép szűk ruhákban járni, és ráadásul nem is kényelmes.
Találjuk meg az alkatunknak legmegfelelőbb fazont.
Ne feledjék, a divat csak ajánlat, amelyből nekünk kell kiválasztani, ami tetszik, és illik személyiségünkhöz. Mi segítünk ebben.
Ha fontos, hogy mit viselsz!

Porsche Győr
9024 Győr, Pápai út
Tel.: 96/515-000
Fax: 96/414-504
www.porschegyor.hu

MUNKÁNK SORÁN GYAKRAN TALÁLKOZUNK
OLYAN EMBEREKKEL, AKIKET NEM ISMERÜNK.
AZ ELSŐ BENYOMÁS MEGHATÁROZÓ. A
MEGJELENÉS ALAPJÁN ÉRTÉKELJÜK. A JÓL
ÖLTÖZÖTT NŐ KÜLLEMÉNEK AZ ÍZLÉS A
LEGFONTOSABB ELEME. AMIKOR JÓL NÉZÜNK
KI, ÉS ENNEK TUDATÁBAN IS VAGYUNK,
HATÁROZOTTABBAK, MAGABIZTOSABBAK
LESZÜNK. A KLASSZIKUS ELEGANCIA,
MINDEN HÖLGYNEK TELITALÁLAT.

Mező Anna

ÉKSZER AZ UTAKON
180 fős vendégsereg – gazdasági vezetők,
vállalkozók, cégvezetők – előtt mutatkozott be január 24-én a Porsche Győr elegáns szalonjában az új Audi A4. Az egyik
legkedveltebb széria a modellváltást követően is hasonló sikerekre számíthat, tekintetbe véve az autó adottságait, melyekről magazinunk hasábjain korábban
már beszámoltunk.

üzleti

az

MODIANI FASHION
Győr, Baross G. u. 18.
Telefon: 96/323-269

D I VAT
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NÉHÁNY JÓ TANÁCS:
x Szoknyánk hossza minimum
térdig érő legyen, vagy
valamivel hosszabb
x Az élénk színek elvonják a figyelmet!
x Kerüljük a mély dekoltázst!
x Mindig húzzunk harisnyát!
x Cipőnk legyen tiszta,
és ne legyen kopott a sarka!
x Megjelenésünk, jó közérzetünk
érdekében nem csak
az öltözék, de a jó fodrász
és kozmetikus is fontos.

Líz

E S K Ü V Ő I

D I V A T S Z A L O N

KÉSZÜLŐDÉS
DÉS A NAGY NAPRA

SZÖVEG: T. M.

EZ ÉV ELEJE ÓTA A VÁRKERÜLET 98. SZÁM ALATT, A LENCK ÁTJÁRÓBAN
MŰKÖDŐ LÍZ ESKÜVŐI DIVATSZALONT NÉMETHNÉ LAKATOS MÁRTA VEZETI.
NAGYNÉNJE LAKATOS PÁLNÉ ERZSÉBET ÉS KLÁRI ÖRÖKÉBE LÉPETT, MEGVALÓ
SÍTVA A SAJÁT, RÉGÓTA DÉDELGETETT ÁLMÁT. A FOGLALKOZÁSÁT TEKINTVE
RUHAIPARI SZAKOKTATÓ CSAK KIS MÉRTÉKBEN SZERETNÉ MEGVÁLTOZTATNI A
NAGYNÉNJE ÁLTAL KIALAKÍTOTT ESKÜVŐI DIVATSZALON SZOLGÁLTATÁSAIT.
MINDEN EGY HELYEN
A tíz éve létrehozott Líz Esküvői Divatszalon erőssége, hogy hazai műhelyben, rendkívül jó minőségű külföldi alapanyagokból, iparművésszel terveztetik a
menyasszonyi és a koszorúslány, illetve
az első áldozási ruhákat, valamint a különféle kiegészítőket (fátylak, kesztyűk,
fejdíszek, kalapok, csipke ernyők, gyűrűpárnák, különféle ékszerek). Márta személyes közreműködésével mostantól a
soproni szalonban is készülhetnek újonnan megálmodott menyasszonyi ruhacsodák, és a szükséges alakra igazítást is
ő végzi. A szalonban bárki megtalálja az
ízlésének és alakjának legmegfelelőbb
viseletet, hiszen, ha kell a meglévő felsőhöz új szoknyát rendelnek, vagy változtatják a fátyol hosszát, a fejdíszt, mivel
a gyártó Izabell céggel közvetlen, napi
kapcsolatban állnak. Nagy előnye a szalonnak, hogy az alkalmi öltözékek nem
csupán bérelhetők, de viszonylag ala-

csony árfekvésük miatt meg is vásárolhatók. A házasság előtt álló hölgyek annyiszor próbálják fel a leendő menyasszonyi
ruhát ahányszor csak akarják, jöhetnek
édesanyjukkal, barátnőjükkel, vagy a
nagymamával.

gus, és Márta személyes kisugárzása,
kisugá
a fiatalokkal kialakított közvetlen kontaktuk
sa, szakmai hitele és hozzáértése,
hozzáértés amely
bárki számára kiváló útmutatóul szolgálhat. A szalon
kollekciója a legújab
legújabb divatirányzatot vonultatja fel, a legkényesebb ízlésű hölgyek
hölg
igényeit is kielégítve.
A VÁLASZTÁS
Márta elmesélte, nem eegyszer
előfordult már a találkozások
találkoz
során, hogy az úgynevezet
úgynevezett nagyszoknyás hófehér, habos mennyasszonyi ruha helyett a m
most
divatos, sellő, vagy „A” vo
vonalú, kecsesen lefelé bővülő, lágy
lágyan omló,
valódi selyem, fehér, vanília,
vaníli púder,
vagy ekrüszínű, finom japán
japá gyöngyözéssel készített modelle
modellekre esett
a még tanácstalan fiatal hölgy
höl választása. Ma már az sem ritka
ritka, hogy
a menyasszony ruhájának felső
fe része harmonizál a vőlegény mellényével, öltönyével. Divatosak a kétrészes
modellek, amelyek szinte minden alakon szépen mutatnak. A mai menyaszszonyi ruhák a szűkített derékrésszel, a
keblek és a csípő vonalának hangsúlyozásával a nőiességet hirdetik. De hát mikor is legyen egy hölgy a legnőiesebb, ha
nem az esküvője napján? Kedveltek a velencei üvegkristállyal ékesített fejdíszek,
a levehető fátylak, kalapok, csipke napernyők, kesztyűk, menyecske- és koszorúslány ruhák, amelyekből ugyancsak nagy
a választék.

GONDOS TERVEZÉS
Némethné Lakatos Márta véleménye, hogy érdemes a ceremónia előtt
több hónappal kiválasztani a megfelelő menyasszonyi ruhát, hiszen alaposan
meg kell fontolni annak minden részletét. A meglehetősen hosszan tartó próbákra célszerű a ruhához illő cipőt vinni.
Meg kell fontolni, milyen színű legyen a
ruha, mert ma már nem csupán hófehérben lehet kimondani a boldogító igent.
Előre ki kell választani a fejdíszt, meg kell
határozni a fátyol hosszát, s érdemes körülnézni az árak világában is. Mindezekhez óriási segítséget nyújt a szalonban
lapozgatható menyasszonyi ruhakataló-

UDVARIAS ODAFIGYELÉS
A Líz Esküvői Divatszalon vezetője úgy
tartja, a varázslat valójában akkor teljesedik be, amikor a menyasszony magára ölti azt a ruhakölteményt, amely a
megfelelő egyéniséggel párosulva teljes
összhangot sugároz. Szívügye a menyasszony megjelenése, hiszen a tökéletesség jelenti számukra az igazi reklámot.
A választáskor egyebek mellett ezért is
nyújt maximális segítséget, s teremt nyugodt légkört a próbákhoz. Megnyugtató
lehet mindenki számára, hogy a Líz Esküvői Divatszalonban Márta a legjobb szakértőként méretre igazítja a ruhákat, türelmes, megértő, kedves, segítőkész, hiszen
mint mondta, a nagy napnak a szalon,
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személy szerint pedig ő is a részese.
A leánybúcsúra is vásárolható minden.
Például az a kék díszítésű csipke csoda, a
pántlika, amit a férjhezmenetel előtt álló lányok társaiknak dobnak, ahogy a
menyasszonyi csokrot szokás. Márta tüll
zacskóba csomagolta a szalon különféle ajándékait, melyek a menyasszonyi ruhákat foglaló ifjú hölgyeknek adnak egyfajta tájékoztatást. Újdonság, hogy a Líz
Esküvői Szalonban ruhát foglalók ezen
kívül pezsgőt, gyűrűpárnát, a szalon
logójával ellátott édességet kapnak ajándékba, amely a szalon részéről egy udvarias gesztus. Jó hír a bálozóknak, hogy a
Lenck átjáróban működő esküvői szalonban a mulatságba igyekvők is kölcsönözhetnek alkalmi viseletet.
BEMUTATÓ
Ami a jövőt illeti, Márta az esküvői meghívók tervezésében és kivitelezésében is
hathatós segítséget nyújt. Leleményes
üzletasszonyként számos ötlet megvalósításán dolgozik, köztük például egy
honlapon. Márta megfigyelése szerint,
manapság kitolódott a menyasszonyok
életkora. A lányok előbb tanulnak, egzisztenciát teremtenek, s csak ezután szánják
rá magukat a házasságra. Következésképpen ők megfontoltabbak és céltudatosabbak például a toalett kiválasztásában, vagy az esküvő megszervezésében.
Utóbbi megkönnyítésével kapcsolatban
Márta elmondta, mivel jó kapcsolatban
áll az Aphrodité Esküvőszervező Irodával,
személyesen vagy telefonon (99/340-726,
06-30/94-15-368) készséggel ad részletes felvilágosítást mindazoknak, akik nem
akarnak az esküvő előkészületeivel foglalkozni. A Líz Esküvői Divatszalon kollekcióit több alkalommal láthatta már a közönség, legközelebb ősszel, a Pannonia
Med Hotelben lesz menyasszonyi-ruha
bemutató. A legújabb modellek seregszemléjére nagy szeretettel várnak minden leendő menyasszonyt. 

Liz Esküvői Divatszalon
Sopron, Várkerület 98. (Lenck átjáró)
Telefon: 99/340-726
Mobil: 06/30/941-5368
Nyitva tartás: hétfő 10-12 h,
kedd-péntek 10-17 h, szombat 9-12 h

FENT,
MAG

Ballon Klub Győr SE
9153 Öttevény, Hunyadi u. 7.
Tel./fax: 96/485-079
E-mail: ballonteamgyor@freemail.hu

ASAN

AKI REPÜLT MÁR, AZ TUDJA, HOGY FENTRŐL SZEMLÉLNI A TÁJAT PÓTOLHA
TATLAN ÉLMÉNY. REPÜLNI PERSZE SOKFÉLEKÉPPEN LEHET, REPÜLŐGÉPPEL,
HELIKOPTERREL, SÁRKÁNYREPÜLŐVEL, VITORLÁZÓVAL, ÁM AZ EGYIK
LEGSZEBB ÉÉS LEGÉLVEZETESEBB
REPÜLÉSI
É
Ü É FORMA A HŐLÉGBALLONOZÁS.
Ő É
Á
ITT CSAK MAGÁRA SZÁMÍTHAT A PILÓTA, NINCS FÉKSZÁRNY, SE TURBINA,
SEMMIFÉLE KOORDINÁLÓ MŰSZER, CSAK A SZÉL ÉS NÉMI FELHAJTÓ ERŐ.
ENNEK A SPORTNAK A SZÉPSÉGE, HOGY  A MEGTANULTAKON KÍVÜL  AZ
EMBER TÖKÉLETESEN AZ ÖSZTÖNEIRE, MEGÉRZÉSEIRE KELL,
ELL, HOGY
HALLGASSON. REAGÁLNI KELL A LEGAPRÓBB FUVALLATRA
A IS, ELLEN
KEZŐ ESETBEN FURCSÁN IS VÉGZŐDHET A LANDOLÁS.

NEM KÖNNYŰ A BALLONOS ÉLETE
A Ballon Klub Győr SE vezetőjével, Török
Sándorral a sportág szépségeiről, a ballonosok eredményeiről, az elmúlt időszak
nehézségeiről, illetve versenyekről beszélgettünk.
Török úr idejét maximálisan leköti a ballonozás és az egyesület dolgai, lévén,
hogy ő pilóta, versenyző, edző is egyben,
s mindemellett az országos vezetésben
is szerepet vállal, s ha ez még nem lenne elég, akkor a magyar válogatott keret
edzői feladatait is ő látja el. Ennyi munka
mellett kell megkeresnie azokat a szponzorokat, akik segítségével nemzetközi
ranglista pontszerző versenyeken, nemzeti megmérettetéseken tudnak részt venni.
A ballonozás ugyanis meglehetősen költséges sport, s eddig vajmi kevés támogatást kapott a szakág. Az egyesület tagjai, a
pilóták és pártoló tagok maguk teremtették elő mindazt, ami a versenyzéshez kell.
Legyen szó akár nevezési díjakról, utazási költségről, szállásról, étkezésről, gázpalackról, mindent saját forrásból fedeznek,
annak ellenére is, hogy a magyar ballonosok szép eredményekkel büszkélkedhetnek akár Európa-bajnokság, akár világ-

bajnokság tekintetében.
A fent említett költségek jelentős részét képezi
az üzemanyag, aktuálisan
a gáz. Egy felszállásnál ez
nagyjából 40 ezer forint, tíz
felszállásnál már 400 ezerrőll
tt,
beszélünk. Ilyen árak mellett,
ny
támogatás hiányában bizony
nyezmeglehetősen nehéz versenyezni, vagy akár edzeni. Többekk között ez indokolja azt is, hogyy egyegy pilóta kiképzése 2-3 évig is
eltarthat.
SZPONZOR KERESTETIK
A sportegyesület folyamatosan
keres szponzorokat, támogatókat, akik szívesen adják nevüket, s
nem mellékesen pénzüket ehhez
a kiváló sportághoz. A tervek szerint ezz év
vemájusában a Balllon Klub Győr SE szervegzi a Nemzetközi Balaton-átrepülő Hőlégballon versenyt. Tudni kell, hogy mindig
a szervező klub állja a verseny költségeit,
beleértve a szükséges gázt is, ami bizony
több milliós tétel lehet egy-egy megmérettetésen. Így minden azon áll, hogy mi-
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ly
yen és mennyi tályen
mogatót sikerül megnyerni
m
maguknak. Szép lenne, ha ez a sport egy
kicsivel több figyelmet kapna, mert bár
nem olimpiai sportágról beszélünk, eredményt elérni csak akkor lehet, ha biztosítottak az ahhoz szükséges feltételek. 

