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BESZÉLGETÉS SZÉLES GÁBORRAL
IkARuS, vIDEOTON, MŰSzERTECHNIkA. SzéLES GÁBOR
MILLIÁRDOS MAGÁNvAGyONÁvAL MA Az EGyIk
LEGGAzDAGABB TőkéS MAGyARORSzÁGON.

– Miután igazán gazdag lett, ajándékozott vagyonban mérhető ajándékokat?
– Nézze, én első generációs milliárdos vagyok. Annak idején első felbuzdulásomban ajándékoztam néha, hogy is mondjam, jóval az átlagon felül. De megmondom őszintén, ezekkel az ajándékokkal mindig felsültem. Ma már arra törekszem, hogy az illető szíve vágyát
megérezzem, ehhez pedig elsősorban lélek és szeretet kell, és csak másodsorban pénz.
– Mit tud Ön az üzletről, a pénzről, a sikerről? Mi kell ahhoz, hogy a pénz így szaporodjon?
– Sok minden. Sosem arra törekedtem, hogy csak én és csak nekem. Minél nagyobb az ember szíve, minél többen férnek el benne, annál több pénze lesz. Ha megnézi az alattam lévő
embereket, helyetteseimet, vezérigazgatóimat, mind vagyonos emberek lettek mellettem.
Ennek a tíz-tizenkét munkatársamnak nemcsak óriási fizetést adok, de tulajdonossá is emeltem őket. A részvények 51 százaléka az enyém, a másik 49 százalék köztük oszlik meg. Hoszszú távon így tudtam elérni, hogy a második sor is úgy húzzon, ahogy kell, vagyis érdekeltté tettem őket abban, hogy nyereségessé tegyék a cégemet. Ezeket az embereimet bátran
engedhetem a hátam mögé, nem fognak ledöfni. Ráadásul úgy választottam ki őket, hogy
képzettebbek, műveltebbek, akár tehetségesebbek is legyenek, mint én. Ehhez sokszor alázat kell, és az, hogy ne gondoljam olyan nagynak és tévedhetetlennek magam. Sokan ennek
az ellenkezőjét teszik, náluknál gyengébb kvalitású embereket tesznek maguk köré, de ezzel
lassan meg is buknak. Ma már azt is megtehetném, hogy akár egy távoli szigetről irányítsam
a cégeimet az internet segítségével. Ennek ellenére mindennap bejárok dolgozni. Huszonöt éve vagyok vállalkozó, rendkívül piciben kezdtem. ’81-ben alapítottam meg a Műszertechnikát másodmagammal. Ez a cégem volt az a kohó, ami kitermelte azokat a munkatársaimat,
akiket aztán bátran át tudtam irányítani más területekre is, a Videotonhoz vagy az Ikarushoz.
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– Gondolom, a főbb vonalakat tekintve az Ön látása, elképzelése szerint mennek a dolgok.
– Ez sem biztos. Ami biztos, hogy remekül tudom integrálni a munkatársaim véleményét, ötleteit, és így keverem ki a saját koncepciómat. Ha egy koncepciónak
végül is zöld utat adok, nekem kontrollingként meg kell követelnem annak a precíz, hajszálpontos megvalósítását. Ha az
alattam lévő menedzsment nem ezt teszi,
vége a történetnek. Ha ezzel is nekem kéne bíbelődnöm, szívinfarktust kapnék. A
nyereségünk döntő hányadát – most éppen 90 százalékát – hacsak tudjuk, visszaforgatjuk. Ez rövid időn belül megnöveli a
saját tőkémet is.
– Hogyan él ma Magyarországon egy
sokmilliárddal rendelkező ember, ráadásul akiről tudják is? Pontosabban tud-e,
lehet-e normálisan élni, megengedheti magának azt a luxust, hogy piacra járjon, villamossal közlekedjen, és a körúton
csúcsforgalomban egyedül sétáljon?
– Sajnos nem. Magyarország nem büszke a kimagasló eredményeket elérő polgáraira, inkább kriminalizálja őket a média
segítségével. Az utcán sétálva csak külföldön érzem jól magam, pihenni, kikap-

küldtek műszerészipari tanulónak, ami
óriási drámát jelentett számomra. Nappal
a tanműhelyben vasat reszeltem, estétől
hajnalig pedig kedvenc regényeimet olvastam. Közben végig azon gondolkoztam, hogyan lesz író belőlem. Később
aztán felvettek a Műegyetem esti tagozatára, valahogy átmentem a diszkriminációs szűrőn, s aztán már nem lehetett erről az útról visszafordulni. Ez a fiatalkori
nosztalgiám a mai napig bennem él. Mikor úgy érzem, hogy elegem van ebből
az egész műszaki, üzleti világból, és kicsit
másról szeretnék gondolkodni, akkor viszszavonulok a belső templomom egy szobájába, és hát… (Széles nevet, és úgy elpirul, mint egy kisfiú)
– …és hát írogat?
– Ujjujjujj, ezt nem akartam kimondani.
– Ön köztudottan jobboldali elkötelezettségű ember. Hol van az a hely a palettán, ahol jól is érzi magát?
– Erre most nehéz lenne válaszolnom.
Nem tudom. Valóban jobboldalinak tartottam magam mindig is. Egyrészt a szüleim iránti tiszteletből, akiket nagyon
meggyötört a kommunizmus. Az is elképzelhetetlen volt számukra, hogy a KISZbe belépjek, nemhogy a pártba. Másrészt
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csolódni is csak máshol tudok igazán. Itthon – mivel nemcsak a nevemet ismerik,
hanem az arcomat is – a velem szembejövők tekintetén legtöbbször ott látok valamit, amitől képtelen vagyok oldott lenni.
– Mi ez a valami?
– Leginkább az irigység. Pedig nem úgy
élek, mint egy milliárdos. Tudom, honnan
jöttem, és a szívem mélyén megmaradtam annak a külvárosi srácnak, aki voltam.
Nem élek társasági életet, nem lát engem
partikon és fogadásokon, nem is érezném
jól magamat ilyen helyeken. Viszont tizenötezer embernek adok munkát, de volt,
amikor húszezernek is.
– Mi az a foglalatosság, ami a leginkább
kikapcsolja és feltölti?
– Én valamikor nem műszaki embernek
készültem, író akartam lenni. Csak nem
így alakult az életem. 1963-ban érettségiztem, mivel nem voltam KISZ-tag
– hozzáteszem, párttag se, se akkor, se
később –, nem javasolták továbbtanulásomat a bölcsészkarra. A pontszámom
megfelelő volt, de „helyhiány” miatt elutasítottak. Akkor anyámék úgy döntöttek, hogy ha ilyen a rendszer, adjam föl
ezt a tervemet, ne próbálkozzam a továbbiakban, forduljak más irányba. El-
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úgy vélem, hogy mint nagytőkés a konzervatív értékeket hitelesebben és őszintébben tudom képviselni, mint azt, hogy
„Föl, föl, ti rabjai a földnek”, vagy mint a liberalizmust. Rendszerváltáskor bennem is
volt egy nekibuzdulás. Sokakkal együtt én
is úgy éreztem, lehetősége van az országnak egy óriási fordulatra, és ebből a munkából nem szabad kimaradni. De aztán
ahogy teltek az évek, és haladtak előre az
események – illetve éppen az, hogy nem
haladtak –, egyre inkább azt tapasztaltam,
hogy az én igazi társaim, akikkel tenni is
tudok valamit, a gazdasági életben vannak, nem a politikában.
– Visel álarcot?
– Azt nem. Páncélt viszont igen. Amikor
vállalkozó lettem, zsoldos lettem, akit állig
páncélnak kell borítania. Ha kell, lövök, de
egy harcmezőn vissza is lőnek.
– Páncélban van még ma is?
– Muszáj, amíg ezt a munkát végzem.
Iszonyú hiba, ha az ember nem tudja
éreztetni a külvilág felé, de a vezetői felé
is, hogy bármelyik pillanatban, akár csípőből is tud lőni. Ezt el is várják. Sőt, én is elvárom ugyanezt a kollégáimtól, s ha észreveszem, hogy egy komoly tűzharcban
elsomfordálnak mellőlem, ha észreve-

szem, hogy elfutnak az ütközet elől, rövid
időn belül le is váltom őket.
– Mikor tavaly az év vége körül találkoztunk, csak úgy mellékesen arról is beszélt,
hogy fiatal korában Istennel kapcsolatba
került, de ez a kapcsolat az évtizedek alatt
valahogy elhomályosodott. Jól értettem,
amit mondott?
– Jól értette. Beleszülettem egy olyan
családba, ahol hittek Istenben, hála a szüleimnek. De aztán annyi rossz ért gyerekkoromtól kezdve, hogy azt el nem
mondhatom. Huszonöt éves korom körül voltam a legmélyebb ponton, csalódás csalódás hátán, keserűség, boldogtalanság. Élni se akartam. Úgy gondoltam,
hogy akire Isten ennyi csapást mér, azt
nem szeretheti. Igaz, hogy ha ezt a primitív logikát követjük, most pont a fordítottját élem meg. Áldás áldás hátán,
mindenesetre nyitott szívvel várok, úgy
gondolom, ez már nem az én akaratomon
múlik. Az, hogy Isten kit hív meg saját asztalához, személyes kegyelem kérdése.
– Mondja, ha fél órája lenne még az életből, mit csinálna? Mire használná azt a fél
órát? Megváltozna hirtelen a gondolkodásmódja az életről, az üzletről, az emberekről, karrierjéről?

számos lehetőséget kínál
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– Ez a kérdés bennem is sokszor megfordul mostanában. A legfontosabb kérdések egyikének tartom. Ha valóban csak fél
órám lenne, a halál közelsége valószínűleg lényeglátóvá tenne. Azonnal kitűnne
számomra, mi az, ami fontos, és mik azok
a dolgok, amikre fölöslegesen pazaroltam
magam. Sőt az idő sürgetése nélkül is már
bennem van, hogy átgondolom a dolgaimat e szempontok szerint. Sok mindenről így sem látom, hogy jó vagy rossz. Itt
van ez az egész üzleti-vállalkozói életem,
fogalmam sincs, hogy ez hülyeség volt,
vagy valami értékes dolog. Programjaim
fontossági sorrendje, az, hogy mire sajnálom az időt, és mire nem, az utolsó percek
szorításában valószínűleg megváltozna.
Az elmúlt években is bizony már sokszor
megtörtént – hadd ne mondjak konkrétumokat –, hogy talán az lenne az isteni kegyelem, ha ebbe vagy abba a bizottságba, vagy ilyen-olyan elnöknek nem
választanának meg, vagy ha ez vagy az az
üzlet nem jönne létre. Merthogy a fölöslegesség levegője vette körül azt az ügyet.
– A lelkiismerete rendben van?
– Megpróbálom egyensúlyba hozni az
élet által felkínált lehetőségeket a lelkiismeretem hangjával. 

m -es
6000
kiadó csarnoka!
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Mint köztudott: a szép tradíciókkal rendelkező szőnyeggyár
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távra tervező kis- és nagyvállalkozásokra.
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telefon: (99) 506 923, (20) 254 96 76
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7. rész

Az üzenetrögzítőről is
kell beszélnünk, hiszen az
elérhetőség biztosításának
ez szintén fontos eszköze.
A cégnél fel sem merülhet,
hogy az azonosító szöveget
helytelenül mondják rá, tehát
köszönés, a cég, részleg vagy
a személy neve, a tény, hogy
üzenetrögzítővel beszélnek,
stb. A magán üzenetrögzítőnél gondoljanak arra, hogy
nem csak a barátok, ismerősök
hívhatnak, telefonálhatnak a
kórházból is, hogy szerettünk
balesetet szenvedett, hogy
valami szélsőséges példa
álljon itt igazolásul. Aki üzenetrögzítőn hagyja meg nevét,
telefonszámát, várja meg a
sípoló hangot és feltétlenül
tagoltan beszéljen, hiszen
a másiknak le kell írnia az
adatokat. Az üzenetrögzítőre
jövő hívásokat vissza kell hívni, nem volt alku, ki kit hívjon.
6 |
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3.4. Verbális agresszió és elhárítása
Az üzleti világba is belopakodik a hétköznapok agresszivitása. Az emberek
közötti kapcsolatok arról szólnak, hogy
az egyik a másikat valamiről meg (le?)
akarja győzni. Az emelt hangra, kiabálásra ugyanígy válaszolva csak azt érjük el,
hogy „kiengedjük a gőzt”, de kommunikálásról szó sincs! Az agresszivitás
agresszivitást vagy pedig zsigerből jövő néma, gyűlölködő ellenállást szül.
Gondoljunk csak vissza a piros lámpánál kényszerűségből fékező autókból kipattanó vezetők üvöltésének tartalmára,

volt ilyen egyálalán? A hangsúly, hangerő volt a fontos – és még jó, ha nem került többre is sor. Itt hogyan értékelődik
a „győzelem”? Ki volt a hangosabb? Ki
mondott csúnyább szavakat?
A mások meggyőzésében felesleges verbális erőszakot alkalmazni, még
ha valakire csak rászólunk, kérjük, hogy
NE tegyen valamit, mi magunk is megakadunk, vele nem tudunk tovább akkor beszélgetni. A negatív üzenet nem
csak annak rossz, akinek szól, hanem annak is, aki kimondja. Az áttételes, un.
metabeszéd sokat segít. Például ha a titkárnő másodszorra is hibásan adta be
aláírásra a levelet, „ez már egész jó, a következő szerintem tökéletes lesz!” mondattal adjuk vissza. Természetesen nem
folyamatosan, hiszen ha ismétlődik az
eset, akkor „nézze Brigitta, ez így nem
lesz jó, magának is dupla munka, idegeskedés – ne nézzünk inkább egy másik munkahely után? Esetleg segíthetek,
ha gondolja…” – a végeredmény így is
garantált.
Ha utasítást adunk ki, tegyük komolyan, a kérő hangsúly nélkül, de semmiképp nem üvöltve. Például ha
mondandónk közben keressük a szemkontaktust, kézfejünket lefelé tartva
ütemesen hangsúlyozzuk a teendőket,
meggyőzőek leszünk. Kerüljük a zsebre dugott kézzel való kommunikálást
annak ellenére, hogy közszereplők zöménél ezt látjuk. A testbeszéd jeleit értő ember számára ez a tartás azt jelenti,
hogy a nyilatkozó elsősorban önmagában biztos, a mondandójában már kevésbé, nem meri a kézfejét szabadon
hagyni, sebezhetőnek érzi magát. Ráadásul e tartás mindenkinek sugall egyfajta „rágógumis”, gondtalan beszédstílust. Akihez beszélnénk így, az viszont
alárendeltnek fogja érezni magát, úgy
érzi, kioktatják, „lebeszélnek hozzá”. Verbális kommunikációnkban a hangsúly

Görög Ibolya

3.3. Mobil telefon
Természetesen a mobil telefon használatában merülnek fel a leginkább szemet szúró hibák. Ha az utcán, járművön,
emberek között megszólal a telefonunk, álljunk meg, esetleg lépjünk oldalra, hajtsuk le a fejünket, kerüljük a szemkontaktust az emberekkel, biztosítjuk
saját „privacy”-nkat. Halkan beszéljünk,
hiszen a külső zaj csak bennünket zavar.
Kerüljük a „terminátor-szerelés”-re emlékeztető head-set viselését jártunkbankeltünkben, ez gépkocsiban kötelező. A
mobiltelefont kapcsoljuk ki, ha egyszerre több embert zavarhatunk vele. Még
tévedésből sem felejtsük bekapcsolva
katedrán, elnökségben, színház nézőterén, istentiszteleten (sajnos nem légből
kapottak a példák!). Ha kisebb megbeszélésre, baráti beszélgetésre érkezvén
fontos hívást várunk, előre kérjünk engedélyt, hogy bekapcsolva hagyhassuk
a készülékünket, és ha ilyenkor csöng,
menjünk ki, álljunk félre, és röviden beszéljünk. Ha telefonbeszélgetés közben
egy másik telefonunk is megszólal, az első a fontosabb, ott egy kis türelmet kérünk, a másodikba beleszólunk, esetleg
visszahívást ígérünk és az első beszélgetést fejezzük be.

protokoll

fontosságát ne feledjük, a kérő hangsúlyhoz azonban ne felejtsünk el „kérő”
nézést, mosolyt is adni.
4. A névjegy és használata
Mind a magán-, mind a hivatalos névjegykártya pontosabbá teszi a verbális
kommunikációnkat, kizárja a téveszthetőséget. Bemutatkozáskor az alárendelt adja át névjegyét, ezt a fölérendeltnek illik viszonoznia. Nálunk az átvett
névjegykártyát megnézzük, esetleg reagálhatunk is rá. (Az USA-ban szinte
szégyenlősen teszik el egy gyors mozdulattal, Oroszországban meg két kézzel adják át.)
Az üzleti névjegy szabvány - 9x5 cm
- méretű, az olvashatóság érdekében
pl. fehér alapon fekete nyomású. A rajta szereplő adatok: az illető neve és keresztneve, beosztása, az a tudományos
rangja, ami az adott munkakör betöltésére vonatkozik, a cég neve, címe, telefonszám és egyéb hivatali elérhetőség.
A hivatalos névjegyen magán adatok
nem szerepelhetnek. Egy kártyán csak
egy munkakör szerepelhet. A mobil te-

» gépjárművek » gépek » berendezések
Sopron, Ógabona tér 44–46.
telefon: 99.505.906 | fax: 99.505.907
e.mail: info@determin.hu

finanszírozása tartósbérleti és hitel konstrukciókkal
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lefon akkor szerepeljen, ha az a cég tulajdona. A névjegy nem reklámhordozó,
elsődleges szerepe, hogy a nevünk szerepeljen rajta, tehát ennek az elemnek
kell a legfeltűnőbbnek lenni rajta. Európában kerülendő a fényképes névjegy,
ez ma Távol-Keleten, Ausztráliában divat, nálunk hivalkodó, túl extrovert. Az
átadott névjegy nem lehet gyűrött, sé-

rült, nem lehet rajta kézi javítás. Ha a telefonszámunk előző nap változott és
még nem készült el az új kártya, átadáskor, a másik fél engedélyével javíthatunk. De azért ez elég igénytelen dolog,
végül is ma már egy-két óra alatt készülhet új névjegy.
Ha idegen nyelven is tárgyalunk, célszerű a magyar névjegy hátoldalára nyo-

matni az idegen nyelvű adatainkat is.
Ezen a cég logója természetesen érintetlenül szerepel, a nevünk sorrendje – az
idegen nyelv szabályai szerint -megfordul (keresztnév, családnév), a beosztás,
stb. adatokat lefordítjuk, a telefonszám
elé pedig zárójelben közöljük az ország
kódját (36) is. Nevünk elé nem kell nemi
jelzést (Mr., Frau, Mrs. stb.) írni. 
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3D látványterv készítése

1.500 m2-es üzletünkben
udvarias és szakszerű
kiszolgálás mellett várjuk
kedves vásárlóinkat.

Sopron, Táncsics u. 66. (Flex Magazin) | tel.: (99) 312 732, (99) 508 762 | mobil: (30) 2179 796 | nyitva tartás: H–P 7–17h, SZO 7–12h | www.korallsopron.hu
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HAGyOMÁNy éS FEJLőDéS

Roto Elzett vasalatker kft.
9461 Lövő, kossuth L. u. 25.
Telefon: +36-99/534-402
Fax: +36-99/367-132
www.roto-frank.de

A Roto cégcsoport az ablakgyártók számára hosszú idő óta a minőségi épületvasalatokat jelenti. A cégcsoport
világszerte piacvezető ezen a területen,
vasalatai az ablak és ajtógyártók számára az
üveg és a keretanyag mellett, a legfontosabb alapanyagot jelentik. A Roto cégcsoport központi gyártóbázisa (Leinfelden, Németország) mellett a külföldi üzemei, így
a magyar érdekeltségei egyre fontosabbá
váltak. Jelenleg a lövői üzem a cégcsoport
legjelentősebb gyártási kapacitásával rendelkezik, teljes mértékben integrálódott a
nemzetközi környezetbe.
A korábbi soproni telephely a növekvő
igények kielégítésére idővel szűknek bizonyult, így jelentős beruházással, 1996-ban új
gyártóüzem épült, amely azóta már további bővítésen is átesett. A lövői telephelyen, a
Roto-Elzett-Certa Kft. már több mint 10 éve
a bukó-nyíló ablak vasalatok gyártóbázisa,
több mint 16.000 négyzetméter gyártóterülettel, és közel 700 fős dolgozói létszámmal;
ezzel a gyár a soproni régió egyik legjelentősebb termelő cége. A német anyacég
számításai teljes mértékben teljesültek, a
korábbi időszak munkakultúrájára, mint hagyományra alapozva, a megfelelő szakképzettségű, elkötelezett alkalmazottak jelentik
a legfontosabb garanciát a korszerű, világszínvonalú gyártáshoz.

A termékek értékesítését, a gyártóüzemtől
független Roto-Elzett Vasalatkereskedelmi
Kft. végzi, amely cég mára a cégcsoporton
belül a teljes Dél-Kelet-Európa területét kiszolgálja. Ez a hatalmas terület magában
foglalja a török, a román, a moldáv, a bulgár,
a cseh, és a szlovák, részben a volt jugoszláv,
valamint a magyar piac kiszolgálását, és műszaki támogatását.
Részben a Roto cégcsoporthoz tartozik a
soproni Elzett-Sopron Felületkezelő Kft. is,
ahol a vasalatok felületkezelése történik. A
beépített vasalatok korrózióállósága fontos
tulajdonság. A jelenlegi technológia mellett,
a Roto NT ablak vasalat családra jórészt a kiváló felületkezelésnek köszönhetően 10 év
működési garanciát tudunk garantálni. A felületkezelő üzem fekvése miatt különösen
fontos a környezetbarát technológia, és a
keletkező, részben veszélyes hulladékok kezelése, amely újrahasznosítással, illetve szakszerű elhelyezéssel megoldott.
Magyarországon a korszerű ablakgyártás a 80-as évek elején kezdődött, a Roto
vasalatokat a kezdetektől gyártják, és azóta is
a legnagyobb piaci részesedéssel bírnak. A
folyamatos gyártmányfejlesztésnek köszönhetően az alkalmazott vasalatok az ablakokkal szemben támasztott követelményeket a
legteljesebb mértékben kielégítik. Ezek a követelmények általában a komfort, a kezelhe-

tőség, a biztonság, a tartósság és a design,
vagyis a megjelenés köré csoportosulnak.
A komfortos működés a használó részéről jelentkező legfontosabb tulajdonság. Az
ablakok legyenek egyszerűen, könnyen kezelhetőek, miközben ki kell elégítsék az időközben egyre szigorúbb épületfizikai követelményeket, biztosítsák az ablakok jó
légzárását, vízzárását, hanggátlását. A biztonság alatt egyrészről a nagy súlyú szerkezetek
biztonságos működését, a teherbírást értjük,
illetve egyre inkább a betörésgátlást, amelylyel szemben az ablakoknak és ajtóknak,
mint külső homlokzati nyílászáróknak meg
kell feleljenek. A tartósság alapvető elvárásunk minden építőanyaggal, így az ablakokkal szemben is. A beépített készterméknek
hosszú időn keresztül, tartósan működőképesnek kell maradniuk, és biztosítaniuk kell a
termék jó tulajdonságait. Ez jelentős mértékben függ az alkalmazott vasalatoktól, azok
kivitelétől, teherbírásától, felületkezelésétől. A
design, a formai megjelenés a mai ablakokkal és ajtókkal szemben, a használók részéről
jelentkező természetes igény. Ebben a kérdésben is jelentőséggel bír az alkalmazott
vasalatok, szerelvények megjelenése. A rejtetten elhelyezett, a szükséges látszó részeken lehetőség szerint minél kisebb, esztétikus felületkezeléssel ellátott vasalatok erre az
igényre is megfelelő választ adnak. 
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Az Allianz 2008. második felében ismét kiváló befektetési ajánlatokkal jelentkezik: a piac egyik legmagasabb – 17%-os – éves
kamatát kínáló HozamMix megtakarítási termékkel, valamint a
GeoTrend nevű különleges befektetési újdonsággal. A megtakarítási lehetőségekről Fóris éva fiókigazgató beszélt nekünk.

az allianz HozammiX a Piacon
is KiemelKeDŐneK szÁmÍtó évi
17%-os Kamatot KÍnÁl!
Az Allianz HozamMix egy olyan megtakarítási lehetőség, amely ötvözi a befektetési eszközalapok rugalmasságát a lekötött betétek biztonságával. Ez abból ered,
hogy a termék egy fix kamatozású betét és egy egyszeri díjfizetésű befektetési
egységekhez kötött életbiztosítás együttese. Betéti része 2 hónapos lekötésű, évi
17% kamatot kínál (EBKM: 17,00%); a betétlekötés az Allianz Banknál lévő bármely lakossági bankszámláról kezdeményezhető.
(nem akciós EBKM: 5,73-6,78%)*
A HozamMix másik részét képező
HozamMix életprogram egy egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, amelyben ügyfelünk eldöntheti, hogy az Allianz által kínált 14 különböző
eszközalap, vagy az előre összeállított 14
különböző portfolió közül melyikbe kívánja fektetni pénzét. Így minden ügyfe-

lünk megtalálhatja saját élet- és pénzügyi
helyzetének, illetve jövőbeni céljainak leginkább felelő befektetési lehetőséget.**
mit leHet tuDni a geotrenDrŐl?
miben ÚJ ez a befeKtetési forma?
A GeoTrend a világ legnagyobbjai közé tartozó, olaj- és gázkitermeléssel, bányászati tevékenységgel és nyersanyag
kitermeléssel foglalkozó vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek várhatóan jelentősen profitálnak a nyersanyagpiacokon tapasztalható áremelkedésből. Egy
egyszeri befektetést igénylő, 3 éves tartamú unit-linked típusú biztosítás, amelyben a tartam végén elérhető hozam egy
12 részvényből álló részvénykosár hozamától függ. A részvénykosárban szereplő
részvények teljesítményét negyedévente
sorba állítjuk, és mindig a legjobb teljesítményt nyújtó részvény hozamát jegyezzük fel. A 3 éves tartam végén a feljegyzett hozamok átlaga alapján számoljuk

* A 2 hónapos futamidejű bankbetét és a biztosításba történő befektetés egymáshoz viszonyított,
kötelező aránya a mindenkor hatályos vonatkozó Kondíciós Listában kerül megjelölésre.
** Az ajánlat másik elemét képező befektetési eszközalap hozama az alapban lévő befektetési eszközök
hozamától függően változó lehet. Az alap múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra.
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ki a kifizethető hozamot. Ha a részvénykosárban szereplő 12 részvény közül legalább 7 árfolyama megduplázódik a 3
éves tartam során, akkor 20%-os bónusz
hozamot fizetünk ki. A befektetésekre tőkegaranciát nyújtunk, tehát a tőzsdék
esetleges rossz teljesítménye esetén sem
lehet a tartam végi kifizetés alacsonyabb,
mint a befektetett tőke. 

Az érdeklődőknek bővebb
információval a 06-40-421-421-es
kékszámon, a www.allianz.hu-n,
valamint a győri, Tarcsay utcai
fiókunkban szolgálunk.
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Júliustól új arculattal jelenik meg a CIB Bank
a nagyközönség előtt. Az arculatváltás célja,
hogy az Intesa Sanpaolo bankcsoport külföldi
érdekeltségei a világ minden pontján csoportként
is felismerhetővé váljanak. Corrado Passera, az
Intesa Sanpaolo vezérigazgatója ez év januárjában
egy bécsi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy
2008 folyamán egységesítik a csoporthoz tartozó
külföldi leánybankok arculatát, hogy ezzel
is erősítsék a közvéleményben a képet: az egyes
bankok egy nagy és erős bankcsoport tagjai. Az
arculatváltás hátteréről Hruby Józsefet, a CIB
soproni fiókjának igazgatóját kérdeztük.

A vázolt folyamat milyen szinten érinti
a CIB Bankot?
Bankunk neve nem változik, a jövőben
is CIB Bank Zrt. néven folytatjuk tevékenységünket. Változik azonban a logónk
és a szlogenünk.
Mennyiben különbözik az új embléma
a régitől?
Jóllehet az új logó a CIB nevéhez új színeket és elemeket társít, a domináns
zöld és a narancsszín biztosítja a folytonosságot. Az új logó – amely az Intesa
Sanpoalo jelenlegi logójának is része –
egy római vízvezetéket (aquaduct) ábrázol. Az antik vízvezeték nemcsak a szilárdság és a technológiai fejlettség,
hanem az élet, a bőség, a népek és kultúrák egyesülésének jelképe is. Szimbolikusan az Intesa Sanpaolo bankcsoport –
és ezzel együtt a CIB – elkötelezettségét,
a társadalom iránti felelősségét ábrázolja.
A vízvezeték szimbólumot a vörös–na-
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rancs keretbe foglalt kék, zöld és okker
ívek keltik életre. Mindegyik szín a világunkat alkotó természetes elemek egyikét szimbolizálja: így például a narancs a
Napot, az energiát, a zöld árnyalatai a növényeket, a természetet, a növekedést,
az okker árnyalatai a földet, a homokot és
a munkát, a kék árnyalatai pedig a levegőt, a vizet és a tengert.
Az új szlogen megalkotásakor melyek
voltak a főbb szempontok?
Az Intesa Sanpaolo leánybankjai szorosabb együvé tartozásának másik fontos
eleme, az egységes, de a helyi sajátosságoknak megfelelő szlogen. Így bankunk új jelmondata az „Együtt, a jövőről.”
azt fejezi ki, hogy miközben folyamatosan változunk és megújulunk, egy célunk
biztosan állandó marad: az, hogy együtt
gondolkodjunk ügyfeleinkkel, és olyan
innovatív pénzügyi megoldásokat kínáljunk, amelyek megfelelnek valódi igé-

nyeiknek. Megújultunk, új színekbe öltöztünk, de az értékeink változatlanok.
Továbbra is a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások széles kínálatával
várjuk a lakosságot, a vállalkozókat, cégeket. Pénzügyi elképzeléseikkel, igényeikkel keressék fel fiókunkat itt a Várkerület 73. szám alatt a Korona Üzletházban,
ahol készséggel állunk rendelkezésükre. Aki minket választ, az 21. századi, európai uniós színvonalú szolgáltatásokat
választ. 

CIB Bank Soproni Fiók
9400 Sopron Várkerület 73.
Tel.: 99/505-720
Fax: 99/505-739
E-mail: sopron@cib.hu
Web: www.cib.hu

telefon: 96/310-773
www.bavimpex.hu

Az ország legnagyobb márvány-gránit kereskedőháza

lépcsők, párkányok, konyhai pultok, járólapok
UFSNÏT[FUFTLǮ[FUCǮMtBCMBLQÈSLÈOZPLB[POOBM
SBLUÈSSØMJTtLPNQMFUUIFMZT[ÓOJGFMNÏSÏT

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

informatika

HP Compaq 6910p
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A vállalati elit. Ezzel a jelmondattal
kínálja a gyártó üzleti célú hordozható számítógépét, mely Győrben a
Notebookgyor üzletében beszerezhető.
Az említett jelmondattal valóban nem
túloz a HP, egy meglehetősen kezes
masinát sikerült összerakniuk megan�nyi kiegészítő funkcióval. A HP Compaq
6910p tervezői különösen odafigyeltek
a biztonságra, mind hardver, mind
pedig szoftver szinten.

Társ
az üzletben
Biztonság
A gyártó a fizikai sérülésekre gondolva magnéziumötvözetű házzal kínálja
a laptopot, s emellett egyéb hardveres
védelmi kiegészítőket is beépített a készülékbe, így például a merevlemez rázkódás-védelem. Adatainkat számtalan
módon védhetjük meg a 6910p-vel, így
említhetnénk akár az ujjlenyomat-olvasót, vagy a manapság még újnak számító, ám mindenképpen a jövőt jelképező
Smart Card-ot, vagyis intelligens kártyát, mely a kártyaolvasó felett kapott
csatlakozási helyet. Ennek a kis mágneskártyára hasonlító eszköznek a segítségével maximálisan biztonságban
tudhatjuk adatainkat, mivel csak ezzel
lehetséges elindítani hordozható számítógépünket. Ez az eszköz mindemellett egyéb adatokat is hordozhat, így
például azt a digitális aláírást is, melyre
egy hónapon belül példának okáért az
ügyvédeknek kötelezően szüksége lesz,
ugyanis csak ilyen aláírással küldhetnek
elektronikusan adatokat.
Mobilitás
Mivel üzleti célú hordozható gépről
beszélünk rendkívül fontos a mobilizál-
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hatóság, így a HP erre is odafigyelt. A
mindössze 2 kilogrammot nyomó laptop egy 6 cellás lítiumionos akkumulátort kapott, amivel alaphelyzetben is
nagyjából hat órán át dolgozhatunk.
Az üzemidő persze még tovább növelhető, ha az opcionálisan választható HP Ultra-Capacity akkumulátorral
szereljük fel a kis masinát, mely így már
akár 15 órán keresztül üzemelhet a teleppel. Említettük a gép önsúlyát, amiből akár saját magunk is tovább faraghatunk, amennyiben úgy döntünk,
hogy nincs szükség optikai meghajtóra.
A MultiBay II meghajtó segítségével egy
mozdulattal eltávolíthatjuk olvasónkat
és helyére szimpla díszítő (súlycsökkentő) elemet szerelhetünk.
A hordozhatóságot maximálisan kihasználhatjuk, ugyanis a gép bőven kapott csatlakozási (adatkommunikációs) lehetőséget. A WLAN, a Bluetooth,
illetve a szélessávú vezeték nélküli modul garantálja, hogy könnyedén
csatlakozhassunk többféle internetes végponthoz.A gép teljesítményéről
most nem értekeznénk, csupán a lényeget említsük meg: Az Intel Core2Duo
2GHz-es processzor kiválóan dolgozik,

az 1 giga memóriával sincs gond, a 14,1
colos WXGA képernyő is tökéletes, a remek grafikai megjelenítésről pedig az
ATI Mobility Radeon X2300-as (64MB)
videokártya gondoskodik. Mindent ös�szevetve a HP-nek egy több mint korrekt irodai mindenest sikerült összeraknia, mely minden bizonnyal hálásan
szolgálja majd gazdáját.
Ami pedig az árat illeti:
A Notebookgyor kinálatából most
130 000 forintért (nettó) beszerezhető
ez a kiváló masina. 

bemutatóterem:
9021 Győr, Jókai u. 13–17.
tel./fax: (96) 418 171
info@monstercomputer.hu
www.notebookgyor.hu
további bemutatóterem:
Tesco Hipermarket
tel./fax: (96) 418 407
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promóció

Értékesítési Pont

AEGON Értékesítési Pont
9021. Győr , Aradi vértanúk útja 8.
tel.: (96) 519 904
ugyfelszolgalat@pannonhat.com
www.aegon.hu
ügyfélszolgálati kérdések: (30) 300 88 23
hitelezési érdeklődés: (30) 300 80 17

Több mint biztosító
A közelmúltban nyitott ügyfélszolgálati
irodát az AEGON Magyarország stratégiai
megbízott partnere, a Pannonhát Értékesítési Ügynökség.
Győrben, az Aradi vértanúk útja 8. szám
alatti, minden igényt kielégítő irodában
immáron hitelügyintézéssel is várják meglévő és reménybeli ügyfeleiket. Természetesen a biztosítói szolgáltatások,legyen
az szerződéskötés,felvilágosítás avagy
kárbejelentés,a már megszokott színvonalon elérhetőek az Önök számára. Az ügynökség vezetőjétől Varga Ernőtől megtudtuk, hogy az Értékesítési
Pontban október elsejétől az AEGON
Magyarország Befektetési Alapkezelő saját és származtatott eszközalapjait is
megismerhetik,és megvásárolhatják az

érdeklődők. Így mostantól Győrben a már
meglévő, valamint a reménybeli ügyfeleknek az AEGON Magyarország Cégcsoport egy komplex pénzügyi szolgáltatást
tud nyújtani.
A biztosítási, nyugdíjpénztári, hitelezési és befektetési szolgáltatás okán immáron megvalósulni látszik a több mint biztosítói szlogen, szinte teljes a pénzügyi
szolgáltatás. Az értékesítési pontban rendelkezésre állnak ingyenes kockázatelemzéssel, térítésmentes pénzügyi tervezéssel, kockázatszűréssel, legyen szó akár
hitelezésről, jövőtervezésről, vagy bármilyen típusú kár bejelentéséről. Emellett
bátran fordulhatnak egyszerű információkéréssel akár személyesen, akár a következő elérhetőségek valamelyikén a munkatársakhoz. 
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divat

Primus
divatruházat

a plusz vonzerő

Külső megjelenésünk fontos, rögtön szembeötlő
megnyilvánulási formája a ruházatunk. Első
benyomásként ezzel is bemutatkozunk, hiszen a személyiségünkkel harmonizáló, azt erősítő ruházat
magabiztossá is tesz bennünket. Persze ennek az
ellenkezője is igaz, hiszen a rosszul megválasztott
ruházat ronthat is a megítélésünkön.

női üzlet: Sopron, Várkerület 51.
férfi üzlet: Sopron, Várkerület 43.
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www.broadway-fashion.com www.balanceparis.com www.devergojeans.com

A közvélekedéssel ellentétben nincs egyértelműen csúnya nő vagy férfi, hiszen kortól és alaktól függetlenül mindenkiben van valami szép, amit
érdemes kiemelni, megmutatni. De lássuk, ezt milyen újdonságokkal tehetjük meg idén ősszel! A női felsőruházatban továbbra is élnek a változatos H, A, X és O formák. Ezek tág teret adnak a test egyes részeinek kihangsúlyozására, illetve más részek takarására. A H forma jól elrejti a
szélesebb derekat, csípőt, hangsúlyozza viszont a lábakat. Az A vonalú fazonok a vállakat, a dekoltázst helyezik előtérbe, takarva a széles csípőt és
combokat. Az X vonal a derékra irányítja a figyelmet, ezért itt nélkülözhetetlenek a keskenyebb vagy szélesebb övek, kinek-kinek ízlése szerint. Az
O forma általában terjedelmes anyagfelhasználással jár, ami kövéríthet,
így főként vékony alkatra ajánljuk.
A fenti csoportosítás természetesen nem kell, hogy besoroljon bennünket egy-egy „divatformába”, hiszen ezek az esetek többségében megfelelő szín- és mintaválasztással egyénre szabottan variálhatóak. Az anyagtípusok közül kiemelt jelentőségűek a bőrök és műbőrök, fényes és matt
kivitelben, egyszínű és állatmintásban egyaránt. Egy fekete motoros
dzseki remekül passzol egy sportos nadrághoz, farmerhez, de ugyanilyen
jól kombinálható miniszoknyához vagy bővebb, hosszabb szoknyához is.
Ezzel különböző eseményekre is felvehető, illetve aktuális hangulatunknak megfelelő összeállításban hordható. (Persze ilyenkor a táskák, övek,
bizsuk pontos stílusbeli iránytűt képeznek.) Idén ősszel előretör a folklór. Jellegzetes az oroszos, szlávos hatás, ami sokféle díszes hímzésben,
patchwork mintában, szőrmés megoldásokban, rojtok, bojtok formájában ölt testet. Az ősz alap színeihez – a feketéhez, barnához, szürkéhez –
jól mutatnak a narancs, lila és zöld tónusai, illetve ezek variációi.
Az urak divatjában a változások inkább a színekben és az anyagstruktúrákban érhetők utol. A női kollekciókra irányadó színvilág visszaköszön
a férfi márkacsaládokban is. Összességében elmondható, hogy a minőség és kidolgozottság az, ami továbbra is népszerű és meghatározó az átlagtól eltérni kívánó férfi számára. Ezt pedig csak a kisebb darabszámban
előállított – nem feltétlenül méregdrága – modellekben találhatják meg.
Ha Ön is vágyik az egyedi megjelenésre, a PRIMUS ruházati üzletekben
az egyszerűtől a különlegesig válogathatnak a jól kombinálható hazai és
európai termékekből. Hozzáértő eladók segítenek Önnek a legjobb színek és formák megtalálásában.
Ne feledje! Primus divatruházat: vonzerő az első látásra! 
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az Divatshow

Árkádban

az ősz minden stílusjegye

Kockás szoknya, kockás felső,
földszínek, mély tónusok és persze az
elengedhetetlen kiegészítők jellemzik
majd az őszi-téli divatot; legalábbis a
hozzáértők szerint idén így alakul majd
a trend. A nagy divatházak már felvonultatták kollekcióikat, s ezek alapján
elmondható, hogy meghatározó szín
lesz a zöld, illetve ennek árnyalatai.

divat

Természetesen a komorabb fekete és szürke sem megy ki a divatból, ám ezekhez egy harsányabb kiegészítő mindenképpen
praktikus lehet. Gondolhatunk itt akár kalapra, sálra, vagy táskára, esetleg övre. A megfelelő és persze ízléses öltözék összeállítása bizony nem egyszerű feladat, így olvasóinknak ezzel kapcsolatban szeretnénk egy jó tippet adni: szeptember 19. és 28. között
feltétlenül látogassanak el az ÁRKÁD Győr bevásárlóközpontba,
ahol sokkal élesebb képet kaphatnak a 2008-as őszi-téli divatról.
Élő divatbemutatók
Az Ősz minden stílusjegye elnevezésű rendezvénysorozat részeként neves divatházak és márkák vonultatják fel kínálatukat az
Árkád kifutóján.
Mindkét hétvégén szombaton és vasárnap élő divatbemutatókkal várják az érdeklődőket. Itt összesen 6 nagy divatmárka mutatja be legújabb kollekcióját, s mindemellett további 6 márka úgynevezett statikus, vagyis vitrines bemutatóval érkezik színesíti az
őszi divatnapokat.
Akciók, kedvezmények
A bemutatókon megismerhetik a legújabb trendeket, színeket,
modelleket, s ötletet meríthetnek a bevásárláshoz. Itt kell megemlítenünk, hogy az Árkád divatüzletei is csatlakoznak az Ősz minden
stílusjegye programsorozathoz és akciókkal, kedvezményekkel várják a meglévő és leendő vásárlókat. Hegyi
Ferenc center menedzser azt
mondja elsődleges feladatuknak tartják – mint a régió
első számú divatcentere –
ÁRKÁD Győr bevásárlóközpont
hogy minél hatékonyab9027 Győr, Budai u. 1.
ban megjelenítsék bértelefon: (96) 555 000
az üzletek nyitva tartása:
lőik divatkompetenciáját,
hétfőtől szombatig 9–20 óráig
ezzel mintegy irányt muvasárnap 10–18 óráig
tatva. 
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78-AS

ABLAK

HÁROM RÉTEGŰ
ÜVEGGEL
Ug=0,7 W/m2K

Win-Door Kft.
Sopron, Faller Jenő u. (Inkubátor ház)
Mobil: 06-20/3988-003

EXKLUZÍV BEMUTATÓTERMÜNKBEN
A RÉGIÓBAN EGYEDÜL ÁLLÓ KINÁL ATTAL, KELLEMES
KÖRNYEZE TBEN ÉS INGYENES PARKOL ÁSI LEHE TÔSÉGGEL
VÁLOGATHAT EURÓPA VEZE TÔ GYÁRAINAK TERMÉKEIBÔL.

AJTÓ

ABLAK

KAPU

9 4 9 5 K ó p h á z a | K e r e s z t ú r i ú t ( a k ó p h á z i k ö r f o r g a l o m n á l ) | Te l e f o n : ( 9 9 ) 3 8 0 51 4
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MŰVÉSZ

KÉS A VÍZBEN, ISZONYAT, VÁMPÍROK BÁLJA, ŐRÜLET, A HALÁL ÉS A LÁNYKA, A KILENCEDIK KAPU.
NEM EGY KÜLTELKI VIDEOTÉKA B-KATEGÓRIÁS
HORRORKÍNÁLATÁRÓL VAN SZÓ, HANEM
ROMAN POLANSKI FILMJEIRŐL, AKIT SOKAN A
MA ÉLŐ EGYIK LEGNAGYOBB FILMRENDEZŐNEK
TARTANAK. SZÖVEG: PÁLFY GYULA
A ma már elsősorban Európában ünnepelt formabontó művész az erkölcsi botrányokkal és döbbenetes tragédiákkal terhelt hetvenhárom éves öregúr mintha
két, gondosan külön kezelendő témaként
jelenne meg a médiában. Mondhatnánk
persze nagyvonalúan, hogy Polanski élete
és filmjeinek üzenete nem más, mint pontos lenyomata a huszadik század nyomorúságainak. Így a személyiségrajza jótékonyan semleges lenne, elfedve az egyéni
döntések és a személyes felelősség súlyát.
Ehelyett inkább az alkotó életének és műveinek egymásra hatását szeretnénk látni.
Roman Polanski többidentitású emberként nőtt fel. Franciaországban, lengyel ajelőtte
kú családban, zsidó apa és katolikus anya
gyermekeként született. Az egyik első trautána
gikus fordulat életében, hogy kevéssel a

második világháború előtt visszaköltöztek
Lengyelországba, ahol a náci megszállás
alatt osztozniuk kellett a lengyel zsidóság
sorsában. Édesanyja koncentrációs táborban halt meg, ő maga csak hosszú és rettegéssel teli bujkálással menekült meg
– ezt is idézik A zongorista emlékezetes jelenetei. Már első nagyfilmje, a Kés a vízben
nemzetközi elismerést váltott ki. Oscar-díjra jelölték, ám a lengyel kultúrpolitika nem
értékelte a szereplők közti pszichológiai párbajt és a „szűk térbe sűrített erotikus
feszültséget”. Polanski a hatvanas évektől nyugati országokban alkotott tovább.
A polgári értékvilággal szembeni lázadás,
a szexuális forradalom évtizedében filmjei
mind szélsőségesebbek; mintha a felszakadó gátak katalizátorként hatottak volna
stílusára és témaválasztására. Egy idő után

Havasi Tisztítástechnika
9121 Győrszemere, Fő u. 72.
mobil: +36 30 509 1028
laszlohavasi@jegszorasgyor.hu
www.jegszorasgyor.hu
tisztítás szárazjéggel
nagy nyomású vízzel
500–2500 bar
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ha az ön cége is küzd kezelhetetlen szennyeződésekkel...

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

jócskán megelőzte korát a szorongásos zavarok és a félresiklott, nemegyszer
mészárlásba forduló nemi ösztönök brutális ábrázolásában. Mindez már Iszonyat
című filmjében is látható, ahol a bomlott
lelkű borotvás gyilkos szerepében vált
sztárrá a francia film későbbi nagyaszszonya, Cathérine Deneuve. A pusztítóan deviáns nőalakok ábrázolása később
is egyik specialitása (Keserű méz, A halál
és a lányka), ám a pszichés defektusokat
öncélúan ábrázolja, többnyire magyarázat és következtetés nélkül. A rendező ezt a – egy filmlexikon szerint: „kegyetlen és szadisztikus” – formanyelvet
Amerikában egy régebbi filmtípussal, a
horrorral kombinálja. 1967-ben két ilyen
filmje is óriási sikert arat. Míg a Vámpírok bálja stílusparódiának nevezhető, a
Rosemary gyermeke az egyik leglidércesebb darabja az úgynevezett „sátánfilmek”-nek, előképe a hírhedt Ördögűzőnek és az Ómennek. Polanski és az
okkult téma kapcsolata nem bizonyult
átmenetinek. 1999-ben Johnny Deeppel
készíti el A kilencedik kapu című misztikus horrorját, ahol a főszereplő (talán a
Da Vinci-kód előképeként) több országon keresztül, titokzatos könyveken és
misztikus szertartásokon át közelít – magához a Sötétség Fejedelméhez.
Polanski magánélete többször is párhuzamba került az általa vászonra vitt
árnyékvilággal. Két évvel az ördögi praktikákat nyíltan ábrázoló Rosemary gyermeke után egy sátánista csoport rontott rá a rendező Los Angeles-i házában
tartott elit művészpartira. Öt embert –
köztük Polanski szülés előtt álló második

feleségét, a Vámpírok bálja női főszereplőjét – brutálisan mészároltak le, vérüket
a falakra festették.
1977-ben barátja, Jack Nicholson lakásán Polanski erőszakot követ el egy kiskorún, amiért hosszú időre le is ültetnék,
de elhagyja az Egyesült Államokat. AzLakáskulcs
óta oda be nem
a lábát,
még A
A régióteheti
legnagyobb
ingatlankínálatával
ingatlan-hitel-lakberendezés
zongoristáért
kapott Oscar-díját se vekiegészítők-dekoráció
hette át, s nagyon
kell 92
vigyáznia,
hogy
Info: 06-30/92
818
www.lakaskulcs.com
az ország, ahová
utazik, milyen viszonyban áll az amerikai hatóságokkal.
Az, hogy Polanski botrányos magánélete dacára ért a filmrendezéshez is, azt
a Zongorista és legutóbbi filmje a Twist
Olivér láttán lett nyilvánvalóvá. Mindkét film megindító emberi szenvedéstörténet, hiteles korrajzokkal, igényesen
felépített jellemekkel, ráadásul filmre vitelükben a rendező gyermekkori élményei (üldöztetés, gyötrő éhség, magány
és kitaszítottság) is tetten érhetők, amit
Polanski készséggel erősít meg. Némelyek e filmjei láttán sötét és nyomasztó világképének némi módosulását vélik
felfedezni, mondván: mindkét alaptémából készülhetett volna brutálisabb, a borzalmakat tovább hangsúlyozó film. Ám
még így sem gyerekmesékről van szó.
Roman Polanski filmográfiája tehát
még nem teljes. Mert az nagyjából látszik, ki is volt az elmúlt évtizedekben
ez a tehetséges kelet-európai emigráns, aki a „szabad világ” lehetőségeit főképp nyers szabadosságra cserélte el.
De hogy végül mi lesz a teljes életmű
summázata? Ezt bizonnyal nem a szorosan vett filmszakmai kérdések döntik
majd el a rendező életében. 

Duna House
9022 Győr, Rákóczi F. u. 44.
9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 12.
Telefon: (96) 528 640, (96) 618-770
E-mail: gyor.bajcsy@dh.hu
E-mail: gyor.rakoczi@dh.hu
Corso Étterem
9400 Sopron, Várkerület 73.
Telefon: (99) 340 990
www.corsoetterem.hu
ÍZUTAZÁS FÉLÁRON –50%
H–SZO: 16 órától, V: délben
Városrét, Győr új városrésze
Új, azonnal költözhető lakások
Most akár 1 milliót is megtakaríthat!
Info: 06 96 625 000
www.varosret.hu

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

Fehér Rózsa Kisvendéglő és Borozó
9400 Sopron, Pócsi u. 21.
A Fehér Rózsa házhoz megy!
ÉTELFUTÁR (99) 335 270
Hétköznaponként 11–23 óráig
www.feherrozsa.hu
Sopron Plaza Gyógyszertár
9400 Sopron, Lackner K. u. 35.
Telefon: (99) 506 157
Fax: (99) 506 158
Email: infosopron@plazapatika.hu
Nyitva tartás: H–V 9–20h
Németh Gipszkarton Kereskedés
gipszkartonrendszerek teljes választéka
tetőterek, álmennyezetek, válaszfalak
Sopron, Csengery u. 30-32. (Elzett Udvar)
Tel./fax: (99) 319 591, (20) 9433 649
www.gipszkarton.uw.hu
Triton Nyomda
digitális és hagyományos nyomtatás,
könyvkötészet, emblémázás
Sopron, Virágoskert u. 3., tel.: (99) 506 150
tritoniroda@tritonnyomda.hu
www.sopronnyomda.hu
Carlo Car Autókereskedés
9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10–12.
Telefon: (96) 518 110
Mobil: (20) 3344 644, (20) 806 3030
Fax: (96) 518 111

szÖVEG: CserNOK mIKLÓs

AVAGY A NAGY tŐzsDemÍtOszrÓL A tÉNYeK
És A szÁmOK tÜKrÉbeN

2. rÉsz

Miért él az emberek tudatában az a hibás elgondolás, hogy a tőzsdén kicsi kockázat mellett gyorsan nagyot lehet nyerni?
Esetleg, hogy hosszú távon biztos, hogy
csak nyerni lehet? A válasz egy szó: marketing. Néhány magyarul is kiadott „szakkönyv” (melyeknek címei lehettek volna
akár „Gazdagodj meg a kocsmai pókergépeken” és „Rulettezz okosan!” is) mellett
megjelentek pár éve olyan cégek, amelyek
magukat pénzügyi tanácsadóknak adják ki
és megpróbálják az embereket rábeszélni arra, hogy olyan tőzsdei alapokba vagy
biztosításokba fektessék a pénzüket, amiből ők komoly jutalékot kapnak. Ezért előrángatnak pár éves jól megválogatott adatokat, meglobogtatják, hogy egy év alatt
2004-ben 73%-ot is lehetett nyerni a magyar tőzsdén, a veszélyeket és bukásokat
elbagatellizálva rávesznek mindenkit, akit
tudnak, hogy akár jelzálog-hitelt felvéve
a házukra is tőzsdézzenek, akár közvetle-
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nül, akár alapokon, vagy biztosításokon keresztül. Olyan közönséges hazugságokat
hangoztatnak, mint például azt az igen elterjedt vélekedést, hogy az amerikai tőzsde életében nem volt olyan 20 év, ahol ne
hozott volna többet a részvény az állampapírnál. A tény viszont az, hogy aki például 1929 közepén fektette a pénzét amerikai részvényekbe, az 1955-ben még csak
odáig jutott, hogy a befizetett pénzét egyáltalán visszakapja, 29 év múlva, 1958-ban
pedig még mindig csak évi 0,4%-os hozamot tudhatott a magáénak, hogy utána négy év múlva újra elveszítse az öszszes hozamát 1958 óta. Természetesen az
a megállapítás, hogy visszakapta a pénzét
1955-ben csak akkor igaz, ha nem vesszük
figyelembe az inflációt. Ha öt százalékos
évi inflációval számolunk, valójában csak
a pénze egynegyedét kapta vissza 26 év
múlva! Az ábra 1929 és 1955 között ábrázolja a Dow Jones indexet. Amíg 1920-ban

csak a szakértők és a dúsgazdagok tőzsdéztek, 1929-ben már egymillió amerikai
polgár vett részt a tőzsdén közvetlenül,
vagy a hirtelen elszaporodott befektetési
alapokon keresztül. A töretlen fejlődésbe
és dinamikus gazdasági növekedésbe vetett vakhit olyan erős volt, hogy a legtöbben bankkölcsönből finanszírozták a tőzsdézéseiket a nagy haszon reményében.
Nem ismerős ez a kép napjainkból?!
Például a töretlen ázsiai fejlődésbe vetett hit? Vagy a jelzálog-hitelből folytatott tőzsdézés? Esetleg, hogy már a háziasszonyokat is arra akarják rávenni, hogy
a konyhapénzt is a tőzsdén forgassák
meg? (Egyébként az európai tőzsdék először örültek, hogy az amerikai tőzsde öszszeomlott, mert arra számítottak, hogy
az onnan kimenekülő tőke majd náluk
fog lecsapódni. Hát nagyon nagyot tévedtek. 4 évig tartó gazdasági világválságot okozott a krach az egész világon.)
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Ellenőrző kérdés: Ön elhitte volna a brókerének 1930-ban, a nagy összeomlás
után, mikor több hónapon keresztül tartósan és erősen újra elkezdtek emelkedni az árak az amerikai piacon és úgy tűnt,
hogy minden rendben lesz, hogy ne adja el most a részvényeit, ami megmaradt
az 50 ezer dolláros megtakarításából, hanem most vegyen még mellé 20 ezer dollár értékben és akkor szálljon ki, amikor
legalább újra a pénzénél lesz? Valószínűleg igen. Ez azzal járt volna, hogy az addigi 20 ezer dolláros veszteségét további

majdnem 40 ezer dollárral toldotta volna
meg, mire az index elérte a legalsó pontját 1932 közepére. Valószínűleg a MATÁV
részvény eladását is egyre csak halogatta
volna, amikor az a hirtelen szárnyalás után
2655 forintos csúcs után meg sem állt a
600-700 Ft-os sávig. Amint a 18 ezer forintért vett Antenna Hungária részvényről
sem hitte volna el soha, hogy egy éven
belül már csak kétezer forintot fog kapni
érte, mint ahogy a Synergion is elveszítette az értéke 90%-át. De a 2003-ban 70%os hasznot hozó, a BUX teljesítményét

tŐzsDE

majdnem háromszorosan túlszárnyaló
Richter részvényről sem gondolta volna,
hogy a következő évben 10% mínuszt fog
termelni, miközben a BUX egésze 55%os hozamot hozott. Ezekről sem beszélt a
„pénzügyi tanácsadója”, miközben lobogtatta az adatokat, hogy milyen sokat fog
Ön keresni a tőzsdén? Úgy gondolja, az
1929-es események régen voltak és nem
fognak többet megtörténni? A következő
részben megnézzük a világ másik legfejlettebb államának tőzsdeindexét, hogyan
teljesített az elmúlt közel húsz évben. 

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

Kereskedő, ker. boltvezető, bolti eladó elágazásai intenzív
Könnyűgépkezelő, nehézgépkezelő
Pincér, szakács, cukrász
Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
Vendéglős v. vendéglátó eladó v. idegenvezető
Munkavédelmi technikus 2 félév
Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó v. hegesztő

38.000 Ft-tól
78.000 Ft-tól
95.000 Ft
55.000 Ft
38.000 Ft-tól
160.000 Ft
170.000 Ft-tól

•
•
•
•
•
•
•

45 órás számítástechnika, v. szoftverüzemeltető 40.000Ft-tól
Masszőr (gyógy), masszőr (sport)
180.000 Ft
Villanyszerelő
180.000 Ft
Ács-állványozó
180.000 Ft
Festő, mázoló és tapétázó
180.000 Ft
Kőműves vagy burkoló
180.000 Ft
Fodrász vagy kozmetikus
170.000 Ft

A feltüntetett árak a vizsgadíjat nem tartalmazzák!

Feltüntetett áraink szeptember 15-ig való jelentkezés esetén érvényesek!
•
•
•
•
•
•
•

Kamatmentes, részletfizetési lehetőség!

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!  Jelentkezhet interneten is: WWW.VLS.HU  20 éves felnőttképzési tapasztalattal!

KONYHABÚTOROK, BEÉPÍTHETŐ
SZEKRÉNYEK ÉS EGYEDI BÚTOROK

TERMÉKEINK

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

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK KÉSZÍTÉSE

VASALATOK SZÉLES VÁLASZTÉKA

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

9028 Győr, Fehérvári út 78.
tel.: (96) 413 470, 419 600 • tel./fax: (96) 517 599 • mobil: (70) 380 0432
nyitva tartás: H–P: 8–16, SZO: 8–12 óráig
ternyak.laszlo@ternyak-trade.hu
www.ternyak-trade.hu
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EGYEDÜLÁLLÓ HITELLEHETŐSÉG
A HITELEK ÚJ DIMENZIÓJA
18 BANK LEGJOBB HITELEI EGY HELYEN!

CREDITMAX

án
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Sopron, Ógabona tér 2–4.
tel.: (99) 505 895, (30) 365 0060
www.credithill.hu
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Szakértelem –
nagyobb haszon
Manapság nem csak az számít, hogy milyen az öltöny márkája, amit viselünk.
Sőt. Egy cég, vállalkozás vagy akár magánszemély internetes megjelenése
többet árul el az emberről, mint a cipőmárkája. Az üzleti életben pedig az egyik
legfontosabb médium, ahol a professzionális megjelenés létfontosságú.
Egy magára valamit adó vállalkozás, ket mind a design, mind a programozás
vagy magánszemély manapság aligha szempontjából.
engedheti meg magának, hogy ne legyen
Szeretjük, ha jól használható és működő
internetes elérhetősége és megjelenése.
oldalakat készíthetünk és hozzájárulhaAmennyiben ez hiányzik, úgy a vállal- tunk ügyfeleink sikeréhez” - mondták a
kozás üzleti hátrányba kerül, hiszen az szakemberek.
ügyfelek nem, vagy csak körülményesen
Az ügyfelek számára pedig az üzleti siker,
találják meg.
a befektetés megtérülése és a professzi„Nagyon fontos az internetes jelenlét, onális internetes megjelenés a kulcs.
ám ennél is fontosabb egy ehhez kötődő,
A szakemberek feladata, hogy a megrenszolgáltatótól független domain névhez
delő igényeit ismerve a legkörültekintőbkapcsolódó e-mail cím, amely szolgáltaben, proﬁtorientáltan tervezzék meg a
tó váltáskor is megmarad” – magyarázcég arculatát, hogy az a legtöbbet hozta Marosvölgyi Zsolt, az 1Ahosting Kft.
hassa ki a vállalkozásból. Az 1Ahosting és
ügyvezetője.
a VOOV üzleti szimbiózisából az ügyfelek
„A domain nevek megléte üzleti és mar- proﬁtálnak, hiszen számos utánjárástól
keting szempontból is komolyabbá, kíméli meg őket az együttműködés.
megbízhatóbbá teszik a cégeket” – tette
A soproni informatika inkubátorházahozzá Egyed Bálint, a VOOV Kft. formaként emlegetett II. Rákóczi Ferenc utca
tervező, graﬁkus ügyvezetője, aki azt is
5. szám alatti épületben egyszerre vásáelmondta: egy cég arculatához, megítérolható internet hozzáférés, domain név,
léséhez elengedhetetlen a domain név.
tárhely és e-mail ﬁók, weboldal, sőt száAz 1Ahosting akkreditált regisztrátor mítógép is.
a .hu (magyarországi) és a .eu (európai
Amint azt Egyed Bálint, a csaknem 3 éve
uniós) nevekre. A domain regisztráciegyütt dolgozó vállalkozás ügyvezetője
óval együtt jár a tárhely, az e-mail cím
elmondta, a személyes találkozások alkialakítása, vírus, illetve az egyre több
kalmával felmért üzleti tervek birtokában
gondot okozó levélszemét szűrés, valanagy tapasztalattal, hatékonyan, gyormint a kiváló technikai segítségnyújtás.
san és a költségeket ﬁgyelembe véve, az
A domainrobot.hu oldalon kényelmesen,
egyedi igényekre nagy hangsúlyt fektetakár otthonról is intézheti a domainek reve készítik a weboldalakat, vagy akár telgisztrációját.
jes cégarculatokat, kampányokat.
Egyed Bálint és két kiemelkedő tehetségNincs szükség arra, hogy ügyfeleik értgel megáldott kollégája, Fekete Dániel és
senek a technikai részletekhez, vagy
Honti Péter; a VOOV több éves tapasztaaz internethez, elég, ha használják, ők
lattal rendelkező munkatársai az egyes
azért vannak, hogy a jól működő háttecégek arculatának és igényeinek megferet biztosítsák. Eddigi helyi és országos
lelően tervezik, majd fejlesztik a webolreferenciáik egyértelműen a sikereikről
dalakat.
árulkodnak.
„Számunkra elengedhetetlen fontossáT. M. / B.F.Z.
gú, hogy az általunk készített honlapok
nemzetközi szinten is megállják a helyü-

VOOV Kft.
www.voov.hu
1Ahosting Kft.
www.domainrobot.hu
Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 5.
szeptember
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MESÉL A MÚLT
SZÁMOS KÉRDÉS MERÜLHET
FEL BENNÜNK, A RÉGISÉG
FOGALMÁNAK TANULMÁNYOZÁSA ALATT: VAJON KIK
ÜLHETTEK AZ ÉVSZÁZADOS
SZÉKEKEN? KI LEHETETT A
SZÉPSÉG, AKIT A MESTER LEFESTETT? MILYEN KALANDOS
ÚTON JUTOTT AZ ÜZLETBE
EGY-EGY ANTIK DARAB? AZ ANTIK TÁRGYAK SOKAK SZÁMÁRA
VISSZAHOZZÁK AZ OTTHON,
A GYERMEKKOR HANGULATÁT.
SZÖVEG: NÉMETH NIKOLET T

RÉGISÉGEK GYŰJTÉSE
A régiségek gyűjtése által tanulmányozni kezdjük a történelmet s a stílusokat. A
kor néma tanúi, a régiségek által nem csupán egy stílust, de egy életfelfogást is magunkévá teszünk. Hogy mi is a műgyűjtés
kézenfekvő előnye? Az, hogy időt álló befektetést kínál. Régiségeket vásárolni olyan
tevékenység, mely nyitva áll minden érdeklődő előtt. A régiségek elsődleges forrásai a kereskedők, a szakosodott üzletek,

az aukciók, a piacok és vásárok. Tárt ajtókkal várnak a galériák is, amelyekben aukciókon lehet versengeni a műtárgyakért,
képekért, szobrokért, alkotásokért. Mint
ahogy a győri régiségpiacon is lehetőségünk nyílik gyűjtögetésre minden hónap
harmadik vasárnapján Dunakapu-téren.
KIK IS A MŰGYŰJTŐK?
Műgyűjtő az, aki hol a művészet iránti szeretettől, szenvedélytől, hol a tőkebefekte-

tés új és váratlan nyereséget magában rejtő módjától hajtva fordul a műalkotások
felé. Műgyűjtők, akik szeretik a nemes alapanyagokat, a kivételes szépségű kézműves
munkákat, az aprólékos kidolgozást, az elegáns és funkcionális formákat. A gyűjtők
legtöbbször stílus alapján válogatják öszsze gyűjteményük darabjait, leteszik a voksukat egy adott korszak mellett, és igyekeznek a legkülönfélébb korabeli tárgyakat
egybegyűjteni, megvásárolni. A gyűjtők foSopron, Balfi u. 55.
Telefon: 99/510-134
Mobil: 06-30/2040-182
E-mail: szafasopron
@gmail.com
Web: www.szafa.hu

neves gyártó cégek exkluzív
szaniter- és csempeválasztékát
kínáljuk komplett kivitelezéssel!
Magas minőségű,
magyar gyártású

fa nyílászárók

9024 Győr
Kálvária út 35.

forgalmazása országos
kereskedelmi és szerviz háttérrel, egyedi méretekben,
2 vagy 3 rétegű üvegezéssel,
rövid szállítási határidővel.

nyitva tartás:
H–P 9–17.30h
SZO 9–13h
tel.: (96) 524 470
tel./fax: (96) 524 471
zafir@baloghburkolat.hu

szolgáltatásaink: • díjmentes helyszíni
felmérés • árajánlat készítés • szaktanácsadás • kiszállítás • ablakcserénél
szakszerű helyreállítás

www.baloghburkolat.hu
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17%

-kal
Most akár
kedvezőbben rendelheti
meg nyílászáróit.
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lyamatosan figyelik a változó kínálatot. Az
értékes darabok felfedezéséhez nemcsak
hozzáértés, de szerencse is szükséges.
Csipke finomságú porcelánok, gyönyörű herendi porcelánok, régi órák, szőnyegek, faragott vagy intarziával díszített
bútorok, ezüst zsebórák, régi fényképezőgépek, festmények, hangszerek, könyvek, tollak, étkészletek, érmék, katonai
relikviák. Antik tárgyakkal akár az egész
otthonunkat, lakásunkat berendezhetjük
egy adott korszaknak megfelelően.
MODERN DESIGN VAGY
A JÓL BEVÁLT TRADÍCIÓ A RÉGISÉG?
Ha új bútorokat vásárolunk, akkor a termék idővel veszít értékéből. Ha régiséget veszünk évek múltán is pénzünknél maradunk, mivel a régiségek száma
csökken. Eldönthetjük, hogy a mai divatos darabok stílusát követjük, vagy a régi, jól bevált tradíciókhoz kötődünk, esetleg ötvözzük a kettőt. Az antik tárgyak
szépségük mellett tartósak is. Nem csoda, hiszen dió, mahagóni, tölgy, szil, bükk,
s tiszafából készültek. Azokat, akik antik
tárgyat vásárolnak, leginkább a művészet szeretete, a műélvezet vezérli. Hogy
lehet mégis az, hogy a mai tárgyaink,
modern bútorjaink nem tudják visszaadni mindazt a hangulatot, amit a régiség?
Összeállításunkból választ kaphatunk.
UDVARHÁZAK
JELLEMZŐ BÚTORDARABJAI
A 18. századi Franciaországban jellemző volt a Chaise longue. (pihenőszék, egy
kárpitozott fejtámlával ellátott megnyújtott karosszék vagy kisebb ágy).
A francia nagyvilági dámák előszeretettel fogadták ezen vendégeiket. Méltán
lett világhírű a Thomas Chippendale által
megálmodott székek. Karosszékei faragott és áttört hátlappal készültek, cabriol
lábakon álltak és lefelé hajló karfára tehették kezüket az ebben helyet foglaló
vendégek. Napóleon korában a francia
bútorokon megjelentek a görög-római
és egyiptomi motívumok, gazdagon aranyozott, fényűző kárpitok jellemezték ezt
a stílusirányzatot, az empire-t. Sheraton,
az amerikai shaker székek, a híres bostoni hintaszék mind e régi kor kiválóságai. Drum table. Mit is takar ez a kifejezés? Ez a bútordarab a 18. század végén
bukkant fel, és az üzleti könyvek tárolásá-

ra használták. Leginkább a könyvtárban,
a szalonban, esetleg a dohányzóban teljesített szolgálatot. Udvarházak jellemző
darabja volt és különleges brazil rózsafából készítették.. Melyek voltak azok a bútordarabok még, amik a fényűző háztartások kiváltságának számítottak?
A tálalóasztalok, az efféle bútordarabokban állították ki a család kincseit és
az étkezéseknél használták. Szekreterek, íróasztalok, írószekrények, melyek
az úriemberek számára készültek, akik
üzleti ügyeiket s magánlevelezésüket
dolgozószobájukban intézték. A szekretereket vitrines könyvszekrénnyel is
kiegészítették, ezáltal az egyik legnépszerűbb darabnak számított. Különösen
kedveltek voltak a női íróasztalkák. Kis
méretük, elegáns és kiforrott formaviláguk keresett régiségekké teszik a mai
napig is. Míg a hölgyek íróasztalaikat kizárólag levélírásra használták, a férfi írószekrények ezzel szemben az irodai
munkára voltak hivatottak.
A 19. században szintén a jómódúak kiváltságának számítottak a falitükrök, ezt szokás volt a nappali szoba kandallója fölé akasztani. S végül ki nem
hallott volna a neves Thonet székről?
Most megosztjuk tisztelt olvasóinkkal a
Thonet történetét. A 19. század végének
és a 20. század elején a bárokban, kávézókban és otthonokban szinte mindenhol fellelhető volt az egyszerű, hajlított
fából készült bútordarab, mely Michael
Thonet munkásságának köszönhetően terjedt el. Thonet 1849-ben saját bécsi vállalkozásában létrehozta a hajlított
bükkfából készített bútorokat. Kevesen tudják, hogy valamennyi bútorterve önálló sorozatszámot viselt. Az egyik
legnépszerűbb székmodellje a Thonet
szék, a 19-es számot kapta.
Mindezeket végiggondolva, átolvasva
felmerülhet bennünk a kérdés: Hogyan
is vetekedhetne a korabeli tárgyakkal,
bútordarabokkal a mai Art Deco és a
modernizmus tervezői által megálmodott, krómból, rétegelt lemezből, s hajlított acélcsövekből készült bútorok, az
új alapanyagok világa? Ahogyan Kosztolányi is írja egyik versében: „szálló korok
bölcs bámulója, a lelkemig fáj, szívemig
hat, s a múltat visszaálmodom.” Következő számunkban beszámolunk az antik órákról. 

RÉGISÉGEK

BÚTORÁRUHÁZ
A MOMA ÁRUHÁZ
EMELETÉN
2.000 M2-EN

Sopron, Lackner Kristóf u. 27.
Telefon: (99) 510 602
Nyitva tartás: H–P: 9–18h
SZO: 9–13h
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otthon

Szöveg: Kapsza Ágnes

Terence Conran angol
bútorrestaurátor
– akinek magyarul is
több lakberendezési
könyve jelent már meg
– főként szépségükre
hivatkozva ajánlja a kő
és a fa használatát az
otthonok belső tereinek
kialakításánál, hiszen
ezek ahogy öregszenek,
egyre patinásabbakká,
szebbekké válnak.

A természetes anyagok használata nemcsak szebb, de egészségesebb is. Németországi kutatások szerint a bioházak lakóinak
körében például ritkábban fordulnak elő légúti megbetegedések, mert az egészséges klíma hatására a szervezet ellenállóbbá
válik, gyorsabban és jobban regenerálódik. Az ökoházak azonban még ennél is többre vállalkoznak: szakértőik a környezetvédelemre is hangsúlyt helyeznek. Az épületek fűtéséhez, világításához – az építőanyagok előállításához – felhasznált foszszilis
energiahordozók (szén, olaj, gáz) elégetése ugyanis legalább an�nyira szennyezi a környezetet, mint például a közlekedés – vélik a szakemberek. Az ökoházak – hatékonyabb hőszigeteléssel,
napenergia-hasznosítással, energiatakarékosan előállítható építőanyagok felhasználásával – csökkenteni próbálják a káros égéstermékek levegőbe jutását. Természetesen ezzel egyúttal a benne lakók számára is gazdaságosabbá teszik az üzemeltetést, ami
az energiaárak rohamos emelkedésének tükrében nem elhanyagolható szempont. Így egy jól megtervezett ökoház akár még
arra is képessé válhat, hogy az általa megtermelt elektromos
energia fölöslegét idővel eladja a vezetékes áramszolgáltatónak
– vetíti előre a Budapesti Műszaki Egyetem építészkari hallgatóinak lapja.
Az ökoépítészet egyébként a tudományos kutatások újabb és
újabb eredményeire támaszkodva alakítja ki a legcélszerűbb formákat, választja ki a legmegfelelőbb építési módokat. Így például a zárt, tömör alaprajzok, a lekerekített sarkok az energiatakarékosságot szolgálják (hiszen a sarkoknál a legnagyobb a
hőveszteség), az alápincézés és a jól szellőztetett helyiségek pe-

30 |

Koktél Plusz

szeptember

Koktél +

dig
Szöveg
a földből
 párolgó radioaktív gázok (radon) ellen nyújtanak viszonylagos védelmet. Habár az ökoházak építésénél nem az esztétikai megjelenés van a középpontban, mégis jogos igényként
merülhet fel az egyedi tervezés kérdése. Ma már létre lehet hozni ökoházat szinte bármilyen stílusban és formában – a megfelelő épületgépészeti berendezésekkel felszerelve. Újonnan épülő
házak esetén az egyik kedvelt lehetőség a napenergia „passzív”
(napelem nélküli) hasznosítása. Lényege, hogy speciális optikai
réteggel bevont üvegfelületeken keresztül minél több napfényt
engedünk a lakásba, télikertbe. Ezt egészíti ki az úgynevezett
gravitációs légfűtés, ami segít elkerülni a túlmelegedést. Ez a
módszer is képes akár két hónappal lecsökkenteni a fűtési idényt.
A legkedvezőbb beltéri biológiai „állapot” eléréséhez az sem
mindegy, hogy milyen burkolatokkal, bútorokkal vesszük körül
magunkat. Hiszen hiába a legjobb a klíma, ha mondjuk a bútorok rákkeltő formaldehid kipárolgása vagy a szőnyegpadló atkái
rontják egészségünket. Sajnos azonban a minőségi védjeggyel

otthon

ellátott biobútorok, a sizál- és kókuszrost szőnyegpadlók még a
legtöbb család számára elérhetetlenek magas áruk miatt. Sokan
döntenek a tömörfa bútorok mellett, melyeket egyedileg, asztalossal készíttetnek el, azonban ezek is csak a megfelelő felületkezelés esetén biobútorok. A lakkok, pácok, sőt még a vízalapú festékek nagy része is káros az egészségre. A letűnt századok
módszerei, így a lenolaj-kencével, viasszal kezelt, illetve a politúrozott bútorok méltán élik reneszánszukat, hiszen természetes
anyagokat használnak a fa védelmére.
A természetes anyagokból készült házak és bútorok egyetlen
hátrányaként talán csak az róható fel, hogy általában csak rendszeres karbantartás mellett lehetnek tartósak. Néhány éve Ingo
Gabriel német építész így nyilatkozott e kérdésben a Schöner
Wohnen című lapnak: ,,az ökoházaknál az is fontos szempont,
hogy újra felhasználható vagy könnyen lebomló anyagokból
épüljenek, hogy elbontásuk után ne szennyezzék a környezetet.” 

Partnereink rendelkezésére állunk:
Fe le J t s e e l a felesleges
v e z e t é K e K e t. . .

 internetszolgáltatás (privát és céges)
 szerverhosting/webhosting
 vezetékes és vezeték nélküli irodai hálózatok
kiépítése, akár több telephely között is!

int-air.net Kft. | 9023 győr, tihanyi Á. út 10/a | tel.: +36202650001 | ügyfélszolgálat: +36202650010 | e-mail: info@int-air.net | www.int-air.net

KONYHACENTRUM
W W W.C L I F F. H U

A fa az egyik legősibb, legtermészetesebb alapanyag. Cégünk, a 17 éves tapasztalattal
rendelkező Platánplán Bt.
e nemes anyaghoz fűződő
szeretetét párosítja a mai
igények legkorszerűbb
szereléstechnikai módszereinek alkalmazásával annak
érdekében, hogy az Ön álmai
háza valóra válhasson.

építéstervezés
és kivitelezés
tDTBMÈEJIÈ[BLGBWÈ[BT 
CPSPOBGBMBT ÏTOBHZ
QBOFMFTUFDIOPMØHJÈWBM
tUÏMJLFSUFLtIÏUWÏHJ
IÈ[BLtFHZFEJGBT[FS
LF[FUFL

Platánplán Bt.
sopron, bánfalvi út 8. tel./fax: 99/320-346
nyitva: hétfő-péntek 10-17 h, szombat 10-13 h

9400 Sopron, Rét u. 18/a
Tel.: 99/523-163, 20/9514-625
Fax.: 99/523-164
www.platanplan.hu
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Hamisítatlan

halászlét
a

Fogas
étteremből
Ha valaki azt kérdezné miért éppen
a Fogas Étteremben kóstolja meg a
halászlét, több okot is felsorolnék.
Eddig sehol sem ettem a Fogas Étteremben készített halászléhez hasonlót, az övék olyan, amilyen a nagy
könyvekben írva vagyon; felséges ízű,
kívánatos illatú, remek zamatú és
állagú, csodálatos színű. Arról nem
is szólva, hogy a halétel mindenkinek
ajánlott, és egészséges.

• Kölcsönös bizalom az üzlet alapja •
Bármikor érdemes egy halászlére a Fogas Étterembe beülni, mert Sopron
központjában, a Tűztorony lábánál, az
Előkapu 2-4. szám alatt van. A soproniak éppen úgy, mint a turisták a város bármely pontjáról könnyen megközelíthetik.
Ami a belső kialakítást illeti, a tulajdonosok ízlését dicséri az étteremben uralkodó mediterrán hangulat, az átláthatóság,
a sok-sok növény, a természetes kövekkel
kirakott terasz, a kényelmes székek, a jól
elhelyezett asztalok, vagy a gyerekeknek
berendezett játszósarok, egyszóval családias a miliő. Udvarias és gyors a kiszolgálás, a tulajdonos testvérpár Dezső Krisztina és Viktor együtt dolgozik az étterem
lelkes csapatával. Mindketten hiszik és
vallják, hogy a jól menő üzlet alapja a bizalom. Bíznak egymásban, önmagukban
és a szakmailag felkészült kollégáikban.
A csapat tiszteletbeli tagja a testvérpár
édesapja, aki nagy kritikusa a felszolgált
ételeknek, gyerekei munkájának, az étterem működésének.
Több mint öt éve annak, hogy a vendéglátós Dezső Viktor és a tanár végzettségű, Amerikában vendéglátós tapaszta-
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latokra szert tett Krisztina megnyitotta a
Fogas Éttermet. A főként halételeket felszolgáló étterem elindításához az adta az
ötletet, hogy Sopronban még nem volt
ilyen profilú vendéglátóhely. A Fertő-tó
közelsége, az édesvízi halféleségek bőséges kínálata volt a dinamikus fejlődés biztosítéka.
A Fogas Étterem specialitása a hal – angolna, ponty, harcsa, busa – a Fertő-tavi
és a balatoni halféleségek széles palettája mellett ott vannak az étlapon a vadételek és a szárnyasok. Nem véletlen, hogy a
halászléjüknek óriási rajongó tábora van.
Leginkább arról ismerni meg őket, hogy
a vendéglők étlapján rögtön a halászlét
keresik. A bőséges halétel kínálatnak köszönhető, hogy immár a soproni Fogas
Étteremnek is megszámlálhatatlan törzsvendége van. Választható halászlé ponty-,
fogas-, vagy harcsafilével, halászlé háromféle hallal, tésztás halászlé, halászlé belsőséggel, korhely halászlé tejföllel, citrommal, babérlevéllel, illetve haltej vagy ikra
csészében. A nagy érdeklődés miatt újdonságként hamarosan indul a halászlé
házhoz szállítása, megrendelés személye-

sen, vagy (99) 505 959-es telefonon.
A fogasból készített ételek választéka ugyancsak bőséges, nagyon ízletes
a fogasfilé mandulás bundában, vagy a
brokkolival grillezett fogasfilé lilahagymás tartárral, a fogasfilé roston, kaviáros
rizlingmártással, illetve a szalonnával tűzdelt pontyfilé gombás csuszával. A hagyományos ételek közt található a rántott sertésborda, a sertéskaraj „Holstein”
módra, a milánói sertésborda, finom a
pulyka cordon blue, a kijevi csirkemell, a
mozzarellás csirkemell paradicsommal, a
libamáj baconba göngyölve. A vadételek
sorát a vargányás, áfonyás szarvaspörkölt,
vagy a körtével, barnamártással készített
szarvassült teszi változatossá.
Legyen hétköznap, vagy ünnep, étkezését tegye különlegessé a soproni Fogas
Étteremben. 
Fogas Étterem
9400 Sopron, Előkapu tér 2.
Telefon : (99) 505 958
Nyitva tartás : 11–22
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Alakformáló
műtétek
Nincs ok szégyenkezésre

Míg pár évvel ezelőtt még legtöbben titkolták, hogy valamiféle szépészeti műtéten
estek át, addig mára változott a helyzet
és a nők büszkén felvállalják, hogy efféle
beavatkozáson estek át. Többek között ez a
tapasztalata dr. Győrffy Lajos plasztikai
sebésznek, akivel arról beszélgettünk, hogy
ezek a fajta műtétek sokszor pozitív irányba
mozdítják el a páciensek önértékelését és nem
feltétlenül kell szégyellni a beavatkozást.
Leginkább nagyobbítás
Ahogy Győrffy doktor is megjegyzi egyik írásában: a női szexualitás egyik legfontosabb szimbóluma az emlők. Ez az a testrész
amellyel a legtöbben elégedetlenek, vagy azért, mert eredendően kis méretűek, vagy azért, mert kényelmetlenül nagyok,
vagy formailag nem megfelelőek. Győrffy Lajos azt mondja
praxisában a legtöbbször emlőkorrekció miatt keresik fel, ezek
között is jellemzően nagyobbítás miatt, de természetes módon
egyéb szépészeti műtéteket is végez, mint például, has, felkar,
combplasztika, zsírleszívás, szemhéjplasztika, fülplasztika - ajakés ráncfeltöltés, hegkorrekció, illetve anyajegyek vagy egyéb jó- és
rosszindulatú bőrelváltozások eltávolítása is. Ez utóbbiak manapság szép számmal előfordulnak elsősorban a káros UV sugárzás miatt. Győrffy doktor úgy tapasztalja, hogy az anyajegy-levételt egyre
többen próbálják meg magánrendelésen elvégeztetni. Visszatérve a mellnagyobbításhoz: ez a már ismert módon implantátum beültetésével történik. Léteznek sima, illetve érdesített felszínű, úgynevezett texturált borítású,alakját tekintve kerek és csepp formájú
implantátumok. Az implantatum kerülhet a mirigyállomány ill. a
mellizom alá. A műtét maga mindössze egy-másfél órát vesz igénybe és többnyire altatásban végzi a doktor úr, így teljesen fájdalommentes, csupán a műtét utáni pár napban érezhetnek a páciensek
feszülő, kellemetlen érzést, ám ez gyorsan elmúlik. Bár manapság
rutinműtétnek számít egy ilyen beavatkozás, kis százalékban előfordulhatnak szövődmények, így fontos a kontrollellenőrzés, mel�lyel megelőzhetők a problémák. Mindent összevetve az ilyen jellegű operációkat nem kell szégyellni, ha nem érzi jól magát valaki a
bőrében, miért ne változtathatna rajta kénye-kedve szerint.
Dr. Győrffy Lajos magánrendelése
9026 Győr, Bácsai u. 140., telefon: (70) 451 0447
Rendelési idő: minden csütörtök 16–20 óra között
(előzetes bejelentkezés telefonon)
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egészség

antioxidánsokkal
az öregedés ellen
Karnyújtásnyira a Nobel-díjas
világszabadalom, mely a Magyar
Orvosi Kamara szerint is forradalmasítja az egészségügyet!

Szeretne-e Ön egészségesen, jó általános állapotban magas életkort megélni? Ennek lehetősége mostantól adott a
PHARMANEX BIOFOTONIKUS SZKENNERE
által! Az egészségügyben egyedülálló
módon, 3 üzleti „Oscarral” (Stevies Awarddíjjal) jutalmazott, Raman-spektrográfián
alapuló, fejlett technológiájú eszköz révén
fájdalommentesen, pár perc alatt mérhető az emberi szervezet antioxidáns szintje.
A technika lényege: a szkenner kék lézerfénnyel megvilágítja a bőrfelszínt, beazonosítja a karotionidok egyedülálló
molekuláit, s ebből precízen megállapítja, s egy színes skálán jelöli az aktuális állapotot.
A vizsgálat 2006-tól az USA-ban és Japánban bekerült a társadalombiztosító által támogatott vizsgálatok közé.
Mik azok az antioxidánsok, illetve szabadgyökök? Manapság egyre gyakrabban
botlunk bele e kifejezésekbe; gondoljunk
az antioxidáns tartalmú ice-teára, joghurtra, étolajra. Az antioxidáns nem más, mint
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szabadgyök-fogó, szervezetünk testőre. A
nagy reakcióképességű, rövid életű molekulák alkotta szabadgyökök sejteket,
DNS-t célzó támadása a fő oka az öregedésnek és a különféle degeneratív betegségeknek. Ám amíg a folyamatosan, megfelelő mennyiségű, minőségű ásványi
anyagokkal és vitaminokkal feltöltődött
szervezetünk antioxidáns védelmi rendszere képes velük megküzdeni, egészségesek maradunk!
A média és közvetlen környezetünk révén egyre többször hallani, hogy valaki hirtelen elment közülünk, pedig életerősnek tűnt; vagy nehezen épülünk fel
betegségekből; sőt a szakemberek sem
lelik ezek okát. A válasz sejtszínten keresendő! Alacsony antioxidáns-szintünk miatt sejtjeinket eszik a szabadgyökök: ad
absurdum, sejtjeink éheznek! Alternatív
orvoslás, őssejtkutatás... mind-mind sejtjeinktől várják a megoldást! Tehát: egészséges sejt = szervek = szervezet!
A prevenció szempontjából a táplálék

útján vagy az antioxidáns tartalmú, természetes alapanyagokból, bizonyítottan biztonságos és hatékony étrend-kiegészítők révén beépülő antioxidánsok
mennyiségének mérése és kontrollja legalább olyan fontos, mint a cukor-, a koleszterin-, csontsűrűség-, vérnyomásmérés. Ugyanis ha tisztában vagyunk
antioxidáns-indexünkkel, tudatosan, tehetünk a kívánságok toplistáját vezető álmunk megvalósulásáért: sokáig élhessünk
egészségben, fiatalon, nevelhessük gyermekeinket, unokáinkat, élvezhessük nyugdíjas éveinket!
Tudja-e, hogy milyen állapotban vannak
az Ön - és családtagjai, barátai, kollégái, alkalmazottjai - sejtjei? Akarja-e sejtjei öregedési folyamatát megállítani? Ha válasza
igen, ill. felkeltettük érdeklődését, hívja a
06 70 615 42 11-es telefonszámot, ill. tájékozódjék a Magyar Orvosi Kamara honlapján! Ne feledje: az antioxidánsok men�nyisége a testében egyenesen arányos
azzal, hogy meddig fog élni! 
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A célszerűség tekintetében páratlan,
kezdve a karakán, hölgyek és urak számára egyaránt vállalható dinamikus formavilággal, folytatva a rövid külső méreteinek és a technikai fejlettségének
köszönhető könnyű vezethetőséggel, egészen az ízléses, sallangmentes,
ergonomikus belvilággal.
Külön üdvözlendő, hogy azon ritka
újdonságok egyike, amelyek az elődjükhöz képest némileg zsugorodtak,
s ezért tömegükből jócskán veszítettek. Ebből következően a motorizáltságot illetően sem kellett túlzásokba esniük a konstruktőröknek. Már a 75 vagy
a 86 lóerős teljesítményre hangolt 1.3
benzines is kellően mozgékonnyá teszi
a kocsit, miközben alig haladja meg az
5 l/100 km-t az átlagfogyasztás. Aki viszont nagyon szeret haladni, válassza a
103 lóerős 1.5-ös erőforrást, a mindennapi élmény városban és autópályán
egyaránt garantálható. Díjazza a praktikus megoldásokat, de a kényelemről
sem szívesen mond le? A Mazda2 e tekintetben is elragadó. Ötletes rakodófelületek, gazdag alapfelszereltség, illetve
tartozékok széles választéka a biztosí-

ték arra, hogy életstílusához tökéletesen illeszkedjen. Remek társ az úton: az
MP3-kompatibilis, kormánykerékről vezérelhető CD-lejátszónak köszönhetően kedvenc zenéi mindenhová elkísérik
Önt, a rendkívül átgondoltan és ötletesen kialakított csomagtérben pedig
minden fontos holminak jut hely. Pont
ilyen kisautóról álmodott?
Látogasson el a szombathelyi Mazda
márkakereskedésébe, ahol szeptember
13-án és 14-én a „Mazda Tesztközelben”
napokon bárki kipróbálhatja az autót és minden kérdésre választ kap a
Quadrota Kft. telephelyén.
Összegezve: a Mazda aktuális modellkínálatának új tagja tulajdonképpen
bárkinek jó, de a Mazda2 leginkább a
hölgyeknek lehet kiváló kompromis�szum, mint sportos kiskocsi, vagy épp
városi bevásárló autó. 
Quadrota Kft.
Szombathely Zanati u. 30/a
Tel.: 94/511-735
Fax: 94/342-355
www.mazda.quadrota.hu
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FÁJDALOMMENTES

FOGORVOSI
KEZELÉS
óRiási TuDássAL, TAPAszTALATTAL és szívvEL gyógyíT
Az ERDéLyi, nAgyváRADi száRMAzású, EDDig néMEToRszágbAn éLT DR. szAbó-KoMMER évA fEsTőMűvész is LEhETETT
voLnA, MivEL MáR KoRán KiTűnT KiváLó KézügyEsségE,
jáRTAsságA A színEK, A KéPzőMűvészET viLágábAn. TALán A
KiEMELKEDő KézügyEsségE, EMPáTiás KészségE és huMánuMA viTTE Mégis Az oRvosTuDoMány, A fogoRvosLás fELé.
A huszonnégy évet Németországban,
családi praxisban tevékenykedő dr. Szabó Éva egyebek mellett azért döntött úgy,
hogy Magyarországon nyit fogorvosi rendelőt, mert tehetséges férje mellett csak
nehezen juttathatta kifejezésre saját tudását, felkészültségét, fogorvosi vitalitását.
Hosszas megfontolás után döntött Sopron mellett, mivel testvérétől - a városban
évtizedek óta irányítja a dinamikusan fejlődő Alex Optika hálózatát – óriási segítséget
kapott a Major köz 1. szám alatti fogorvosi
rendelő kialakításához.
A véletlennek köszönhető az is, hogy a
doktornő kiváló asszisztensével, a több
mint tíz éven át Németországban tevékenykedő Anikóval Sopronban egymásra
találtak, így most egymás munkáját erősítik.
Ez év eleje óta fogadják a magyar betegeket, akikkel jókat beszélgetnek, hiszen a német páciensek zárkózottak, kemények, nem
igen nyílnak meg a fogorvosi székben.
Dr. Szabó-Kommer Éva fogszakorvos
úgy érzi, megérkezett oda, ahova mindig
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is vágyott, az öt nyelven beszélő szakember végre anyanyelvén fogadhatja betegeit, akiket óriási örömmel, szívvel-lélekkel
gyógyít. Még Németországban sajátította
el a fájdalommentes fogorvoslás fortélyait,
a fájdalom kiküszöbölésére hipnózis közeli állapotban való kezelés metodikáját. Tette ezt a fogorvosoktól, a kezelésektől nagyon félő, érzékeny betegek érdekében.
Szabó doktornő „nem ront ajtóstul a házba”, a személyes, illetve a 99/318-948-as telefonon való bejelentkezést követő találkozások alkalmával speciális módszere van
arra, hogy a fogorvosi szék és a műszerek
láttán megrémült betegeket megnyugtassa. Megteheti, hiszen személyes kisugárzásával „elvarázsolja” a pácienseket, akik egy
hosszabb-rövidebb beszélgetést követően tudják, őket Szabó Éva fogorvosi székében, a doktornő keze alatt fájdalom és
baj nem érheti, a legnagyobb biztonságban vannak. Ezt a főként a Németországból beszerzett, a csúcsminőséget képviselő orvosi műszerek és berendezések, a

felhasznált természetes anyagok, és a doktornő óriási tapasztalata, valamint szaktudása garantálja.
Dr. Szabó-Kommer Éva fogszakorvos Major köz 1. szám alatti rendelőjét Sopronban
401.-ként jegyezték be. Az orvos tudja sok
kiváló fogorvos nyitott már praxist előtte a
városban, mégsem rettent meg a kihívástól, az ízlésesen berendezett, családias hangulatú fogorvosi rendelőjében folyamatos
a munka. Az érzékeny, a beavatkozásoktól
félő gyerekek, felnőttek, fiatalok és idősek is
keresik a szinte bárki számára megfizethető
szolgáltatást, ahol a szakszerű ellátáson túl
odafigyelést, emberbaráti szeretetet kapnak a páciensek. 

Dr. szabó-Kommer éva
fogszakorvos
sopron, Major köz 1.
Telefon: 99/318-948
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Lődd le Jockeyt
a reklámanyagaidban!

kreatívpartner

A címsor még nem minden, az első
bekezdésnek is ütnie kell

1980. március 21-én
amerikaiak milliói
szerettek volna a
konyhájukban egy
időgépet látni a
Gorenje hűtőjük
helyett, csak azért,
hogy hosszú-hosszú
várakozás helyett
azonnal megtudják,
ki lőtte le az ország
ellenségét, Jockey
Ewingot. Ezen a napon
vetítették ugyanis
az USA-ban a Dallas
második évadjának
utolsó részét, de a
következő epizódra
csak több mint fél
évvel később került
sor.

Szöveg: Horváth Zsuzsa kreatív vezető

Akkor viszont az amerikai TV készülékek
76 százalékán láthatták, ahogy Samantha
lőporszagban és whiskeygőzben kilép
Jockey irodájából. És ezzel megszületett
az az eszköz, ami garantálja, hogy a nézők
folyamatosan visszatérnek egy-egy sorozathoz. És mindjárt az is kiderül, hogyan
fogod egy hasonló technikával a reklámanyagaid elé szegezni a célcsoportod tekintetét.

Hogyan veszítheted el az érdeklőidet alig 7 másodperc
alatt?
Könnyebben, mint gondolnád.
• például rossz elrendezéssel
• vagy egy elhibázott címsorral
• esetleg egy nem megfelelően megírt
első bekezdéssel
A jó címsor és a jó elrendezés ugyanis képes arra, hogy felkeltse az emberek figyelmét. A szuper kezdést rögtön el is ronthatja a bekezdés.
Amit egy jó első bekezdés tud
• a jó első bekezdés képes arra, hogy a
címsorban tálalt gondolatot folytatja. Hiszen, ha az már megnyerte az emberek tetszését, akkor szeretnének róla
azonnal többet megtudni
• a jó első bekezdés érthető, nem tartalmaz szakzsargonokat
• a jó első bekezdés sokszor kérdéseket
vet fel, amire az olvasó meg akarja kapni a válaszokat
• jó első bekezdés megadja a megoldást
azokra a problémákra, amit a címsorban vetünk fel
• a jó első bekezdés kitűnik a szövegből
(például szedd vastagon)
Rossz bekezdés kontra jó bekezdés
„Az Azzuro fagylalt eredeti olasz alapanyagokból készül, ettől lesz minden egyes
gombócnak jellegzetes, soha vissza nem térő íze.”
„Kíváncsi vagy annak a fagyinak az ízére,
ami után még az édességet ki nem állhatók
is megnyalják mind a tíz ujjukat? Akkor most
jól figyelj, mert próbára tesszük a nyelvedet.
A világ legkellemesebb próbájára...”
Remélem, a különbség jól látható. Míg
az első példában a termékről beszélünk,

addig a másodikban szinte a termék próbál elcsábítani minket.
Nem a fagyit akarjuk eladni, hanem azt
az élményt, amit nyújtani tud.
Hogyan írj Te is jó első bekezdéseket?
Mivel az első bekezdésnek óriási szerepe van egy reklámszöveg sikerében,
ezért ha nem sikerül azonnal valami ütőset, érdekeset kitalálnod, akkor tedd félre
egy időre. Addig inkább írd meg a szöveg
többi részét, és a végén térj vissza rá! Érdemes valami izgalmas történettel felkelteni az érdeklődésüket. Ne akarj már rögtön az elején eladni, hiszen ez még csak a
„puhítás” része a reklámszövegednek. De
ami még ennél is fontosabb, hogy mindig
kerüld a hivatalos levélszerű stílust, mert
még a legnagyobb multinacionális cég
vezetője is szívesebben olvas barátságos,
emberközeli stílusban íródott levelet.
Teszteld az első bekezdésed!
Az elkészült anyagodról mindig kérd ki
célcsoportod véleményét! Soha ne ess
abba a hibába, hogy saját magad, kollégáid, netán a reklámügynökség véleményét
kéred, hiszen nem Ők a vásárlóid!
Ezek után már csak rajtad múlik, hogy a
célcsoportod odatapad-e a reklámanyagaidra…
Hogy happy enddel záruljon a történet, október hónapban a megrendelésedben a „Dallas” jelszó megadásával
szövegírási árainkból 25% kedvezményt
adunk.
Ne feledd, a jelszó: DALLAS. 

w w w. k reati v p ar tn e r. hu
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Beauty & Health Clinic
9200 Mosonmagyaróvár
Április u. 2.
tel.: (96) 576 127
fax: (96) 576 128
info@bhclinic.hu
www.bhclinic.hu
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Minden túlzás
nélkül állíthatjuk,
hogy Magyarország
egyik legmodernebb
egészségügyi
magánklinikáján
jártunk Mosonmagyaróváron a
Beauty & Health
Clinic épületében.
Talán nem célszerű
egy egészségügyi
intézményt a „külalakjáról” megítélni,
de higgyék el a
mediterrán stílusú
épület és környezete
már önmagában
arról árulkodik,
hogy a legmagasabb
színtű ellátást
kapjuk a klinikán, ami
igaz is. Dr. Wittmann
Ferenc plasztikai
sebész főorvossal a
kezdetekről, illetve
a klinika speciális
szolgáltatásairól
beszélgettünk.

szeptember

Health Clinic
Örömmel befekszem

Kezdetben magánrendeléssel indult a vállalkozás
és a kórházban zajlottak a műtétek, majd 2004-ben
nagy fordulat következett, amikor úgy döntöttek,
hogy egy modern és elegáns magánklinikát építenek
fel. A közel 700 négyzetméter nagyságú, mediterrán
stílusban megálmodott épület 2007 végére készült
el. A létesítményben egy 140 négyzetméteres műtőtraktus kapott helyet a legmodernebb felszereltséggel.
Emellett kétágyas őrzőt – az altatásos műtétekhez – három rendelőt, illetve recepciót és váróhelységet alakítottak ki. Az emeleten kapott helyet a hotel rész, ahol öt szoba
van; ezekben összesen nyolc beteget tudnak elhelyezni. Nem
véletlenül beszélünk hotelről, a www.bhclinic.hu weboldalon
mindenki megtekintheti a képeket a szobákról, illetve az egész
klinikáról. Magam részéről ehhez annyit tennék hozzá, hogy
egy ilyen szintű klinikára örömmel befeküdnék.
A klinika fő profilja a plasztikai-esztétikai sebészet, melyen belül mind az ambuláns, mind az altatással járó beavatkozásokra
lehetőség van. Az ambuláns kezelések között szerepel többek
között a ráncfeltöltés természetes alapú anyagokkal, botox kezelések, szemhéj, fülkorrekció, dermabrázió (bőrcsiszolás), bőrfiatalító eljárások, fókuszált ultrahanggal végzett cellulitisz kezelés. Szeptember hónaptól indul a klinika új szolgáltatása a
műtét nélküli ambulanter végezhető ultrahangos zsíroldás.
Az altatásos műtétek között találjuk az orrplasztikát, arc és tokaplasztikát, a mellkorrekciókat (nagyobbítás, kisebbítés, felvarrás) hasplasztikát, testkontúr formálást, a zsírszívások különböző formáit. Ezekhez adott a teljes műtéti, nővéri háttér,
s persze a hotel szolgáltatás. Mindenféle szerénytelenség nélkül kijelenthetjük, hogy a mosonmagyaróvári klinikán az ország egyik legkorszerűbb szemészeti műtőjét alakították ki. Itt
főképp szürkehályog műtéteket, valamint szemlencse-beültetéseket végeznek. A jövőben lézeres szemkorrekciós beavatkozásokkal is foglalkozni szeretnének.
A klinika harmadik profilja a traumatológiai-ortopédiai, ezen
belül pedig az artroszkópos műtétek. Ez azt jelenti, hogy egy
kis vágással egy mini kamera segítségével tudnak operálni. A
Beauty & Health Clinic a közelmúltban kapott egy olyan speciális fókuszált ultrahangos gépet, mellyel izom és izületi fájdalmakat tudnak kezelni. A klinika jelenleg induló, vagyis középkategóriás árakkal dolgozik, ám aki nem tudja egyszerre
előteremteni a beavatkozásokhoz szükséges összeget, az a
MediCredit hitelkonstrukcióinak segítségével akár több részletben is fizethet, így ezek a fajta beavatkozások már nem csupán a kiváltságosok és tehetősek számára elérhetők. 
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a vadászaton!
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De szép is lenne, ha mindenki úgy gondolkozna az üzletről, mint a közelmúltban felkeresett Kos Fashion Vadászcentrum vezetője. Többek között ez jutott
eszembe, mikor először beléptem a centrumba, mely minden tekintetben az
európai színvonalat képviseli.
Valójában úgy éreztem, hogy Ausztriában járok, amikor a professzionálisan felszerelt vadászcentrumban mustráltam a szinte kimeríthetetlen készletet. Horváth Ákos ügyvezető körbevezetett minket a vadászcentrumban és arról mesélt, miképp sikerült
idáig eljutni.
Tetőtől-talpig
2003-ban kötöttáruval kezdtek foglalkozni és az idő haladtával
egyre több neves európai céghez sikerült bejutni, majd később
olyan igények is jelentkeztek, hogy a textilárun kívül egyéb termékekkel is bővíteni kéne a palettát. Ez a folyamat el is indult, így
mára több mint száz különféle terméket gyártanak és forgalmaznak és a szó szoros értelmében tetőtől-talpig felöltöztetnek bárkit. Remek piacot sikerült felépíteni, amellett, hogy Magyarországon 70 üzletbe szállítanak termékeket, jelen vannak Ausztriában,
Szlovákiában, Lengyelországban és Németországban. Mivel a
Kos Fashion törzsközönsége vadászokból, erdészekből állt, egyre több megkeresés érkezett az ügyben, hogy fegyverekkel és lőszerekkel bővítsék a palettát. Ennek az anyagi hátterét 2007-re sikerült megteremteni, és augusztusban megnyitották az üzletet
(460 vendég jelenlétében), ahol – saját gyártású termékeiken kívül – olyan komoly európai márkákat forgalmaznak, mint a Blaser,
Sauer, Vortex, Wild&Wald, Swarovski, Zeiss, Beretta, Fjall Raven

és még sorolhatnánk. Az üzlet megnyitása után nem kellett sokat várni, a korábbi évek munkájának és a kiépített kapcsolatoknak köszönhetően csak az idén 400 hivatásos erdészt öltöztettek
fel. A teljes körű kiszolgálás eredményeképp egyre messzebbről
érkeznek vásárlók az abdai vadászcentrumba, így Budapestről,
Nagykanizsáról, de még Szlovákiából és Ausztriából is ide járnak
a vadászok és erdészek. Egy példával érzékeltetnénk mi is az a
teljes körű kiszolgálás: ha az ember itt vásárol fegyvert, akkor azt
a legtöbb esetben távcsővel felszerelve, pontosan belőve veheti át egy ízlésesen berendezett fegyverkínáló falról; ellentétben
olyan üzletekkel, ahol – némi túlzással, de – zsírpapírban teszik ki
a pultra az eszközt. Horváth Ákos azt mondja, ha csinál valamit az
ember, akkor azt csinálja jól, másképp nem is érdemes elkezdeni. Többek között ez az üzleti filozófia eredményezte, hogy a Kos
Fashion Vadászcentrum hazai viszonylatban – az előző évekhez
képest – valami újat és eredetit álmodott és valósított meg. 
Kos Fashion Vadászcentrum
9151 Abda, Bécsi u. 79.
Tel.: 96/350-418, Fax: 96/553-001
E-mail: kosfashion@enternet.hu
www.kosfashion.hu
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gasztronómia

Engedjék meg, hogy elsőként
felidézzünk néhány sort
egy korábbi magazinunkból:
Húzóra inni ezt a nemes nedűt
nem csak amatőr dolog,
de értelmetlen is, lévén így
elveszítjük a korábban említett
íz- és illatvilágot. Az italt
öblös, úgynevezett tulipánpohárból érdemes inni. Elsőként
a szemünkkel vizslatjuk meg,
meggyőződve a tisztaságáról,
majd megszagoljuk (nem
közvetlenül a pohárba szagolunk!). Ezt követi a kóstolás.

éti pálinka

Keveset kortyolunk és nem nyeljük le egyből, inkább ízlelgetjük akárcsak egy jó
bort. Miután lenyeltük lassan fújjuk ki a levegőt, így érezhetjük igazán a felszabaduló gyümölcsízt és illatot.

Téti Pálinkafőzde
9100 Tét, Karsai Sándor u. 12/a
Mobil: 0620/583-75-70
E-mail: tetiszeszfozde@int-air.net

Ágyas meggy
Remélhetőleg vannak, akik még emlékeznek arra, hogy ez a kis kedvcsináló a Téti
Pálinkafőzdét bemutató írásunkban szerepelt. Akkor arról értekeztünk, hogy a pálinka presztízsét ideje elkezdeni növelni, mert ez egy olyan kihasználatlan magyar érték, amit kár lenne veszni hagyni. Fülep Gábor a főzde tulajdonosa újból vendégül
látott bennünket és többek között arról számolt be, hogy mostanra már több mint
10 féle pálinkát főz és egy újdonsággal, az ágyas meggypálinkával is megjelent a piacon, mely bizton állíthatjuk, hogy az urak mellett a hölgyek tetszését is elnyeri. Ennek a párlatnak egy nagyon gusztusos csomagolást is kitalálnak, így nem csak íz világában, de megjelenésében is ideális ajándék lehet.
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Pálinkaparfüm
Fülep Gábor tervei között szerepel egy másik ötletes ajándékcsomag, ami szorosan
kapcsolódik a gasztronómiához. A csomagban 4 kis butykost találunk, az egyikben
szarvasgombás olívaolajt, egy szarvasgombás balzsamecetet, illetve két pálinkaparfümöt. Ez utóbbira páran bizonyosan rácsodálkoznak. Nem a hagyományos értelemben vett parfümről van szó. Ezzel az esszenciával remekül ízesíthetjük sült húsainkat,
grillezéshez kiváló kiegészítő, és olyan kellemes íz harmóniát kapunk egy-egy sütés
alkalmával, ami nem mindennapos. Ugyanakkor erre a termék-innovációra is jellemző, hogy kiváló ajándék lehet akár a hétköznapokban, akár céges, egyéb rendezvények alkalmával. Továbbra is csak arra tudjuk biztatni olvasóinkat, a pálinkával kapcsolatban, hogy fogyasszák rendszeresen, de lehetőleg mértékkel. Egészségünkre! 
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GUMIABRONCSOK

ÉRTÉKESÍTÉSE • SZERELÉSE • JAVÍTÁSA
9028 Győr, Fehérvári út 80. (ÉPFU telep)
nyitva tartás: H–P 6–16h, SZO 8–14h
telefon/fax: (96) 424 500, (96) 517 720

■ átadás 2008 harmadik negyedévtől
■ kulcsrakész állapotban bruttó 310.000 Ft/m2
■ az MKB Bank a vételár 80%-át finanszirozza

A terVBől 3 éPÜlet

Hatékony
A Bemer-terápia
sikeresen alkalmazható:

as

BEM

E
A lá vájci m R
vérkeringési és vérellátási
tván inős
é
y
zavarok, allergia, arthrosis,
jegy os javu g!
ébe
l
arthritis, dibétesz, migrén,
n. ás
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

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

már készen áll

DUNA-PARTI LAKÓPARK GYŐR KFT. ■ 9022 GYŐR, CZUCZOR GERGELY U. 13. 4. EM.
TEL.: 06-70/547-29-07 , 06-70/367-0872 ■ WWW.DUNAPARTI-LAKOPARK.HU

BELSŐ KIALAKITÁS AZ ÖN
ELKÉPZELÉSEI SZERINT!
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Az ajánlatban is riválisok.
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www.toyota.hu

Auris és Corolla
Két Toyota modell, két különbözô karakter azonos képességekkel felvértezve: erôs és gazdaságos motorokkal, elsôrangú kényelmi és biztonsági
felszereltséggel, nem utolsó sorban a Corolla elôdök legendás megbízhatóságával. – És most azonos finanszírozási ajánlattal és autóbeszámítási
lehetôséggel is rivalizálnak egymással az Ön kegyeiért.
TOYOTA TWIN MÁRKAKERESKEDÉS
9027 Győr, Puskás T. u. 2–3., Telefon: 96/515-600
9200 Mosonmagyaróvár, Halászi út, Telefon: 96/577-000

*Az ajánlat 2008. július 1-tôl visszavonásig, a készletrôl megrendelt új Corolla és/vagy Auris modellekre érvényes, a Toyota márkakereskedôk hozzájárulásával. A hitel svájci frank alapú, változó kamatozású konstrukció. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a hitel árfolyam és kamatkockázatát. A THM meghatározása forint fizetések alapján történt a
tárgynegyedévet megelôzô hónap elsô munkanapján érvényes devizaárfolyam figyelembevételével. A közölt THM értéke megegyezik az 500 000 Ft tôkeösszegû, 3 éves futamidejû valamint az 1 000 000 Ft tôkeösszegû és 5 éves futamidejû kölcsönök THM-jével. A kedvezményes ajánlat pontos feltételei megtalálhatóak a Toyota márkakereskedésekben és a www.toyota.hu oldalon. A Corolla modellek kombinált üzemanyag-fogyasztása (l/100 km): 4,9 – 6,9. CO 2-kibocsátása (g/km): 127
– 162. Az Auris modellek kombinált üzemanyag-fogyasztása (l/100 km): 5,0 – 7,1. CO2-kibocsátása (g/km): 131 - 166. A képen látható autók illusztrációk.
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15 ÉVE KÉPERNYŐN
A REVITA TELEVÍZIÓ
15 év KeMény és áldozaTos MunKa eredMényeKéPPen a
GyőrI revITa TelevízIó a réGIó leGelIsMerTebb KeresKedelMI
TelevízIójává nőTTe KI MaGáT.

az állítás nem túlzás, annak fényében, hogy tavaly átvehette a Kisalföld Presztízs díjat a „Közösségért” kategóriában, illetve
elektronikus média kategóriában a Príma díjat is. dani andrás vezérigazgatóval a jelenről és a jövőbeni tervekről beszélgettünk.
REGIONAlITÁS
a közelmúltban megújult a televízió weboldala (www.revitatv.
hu) s ezzel együtt technikailag lehetővé vált, hogy online élő
adást indítsanak, így most már mindenki nézheti a revitát az
interneten bármikor, bárhol. emellett videó archívummal is bővült az oldal, így az elmulasztott riportok, interjúk, magazinműsorok is újra megtekinthetők.
a televíziónál az egyik, s talán legfontosabb kitűzött cél a regionális kommunikáció népszerűsítése. Több mint három éve
készül regionális műsor a revitán, és most már napi szinten is
jelentkeznek regionális hírekkel. ehhez kapcsolódik, hogy a nyugat-dunántúli televíziók – köztük a revita is – az országban először klaszterba tömörültek, hogy hatékonyabban tudják bekapcsolni a régiót az európai vérkeringésbe. Már interregionális
partnerek is kapcsolódtak a kezdeményezéshez burgenlandból,
illetve szlovéniából. a célok között szerepel, hogy ezek a kis televíziók üvegszálas optikával legyenek összekötve, így regionális
interaktív élő adások, vagy épp videókonferenciák szervezésére is lehetőség nyílna. Mindamellett, hogy a revita a regionalitás
fontosságát hangsúlyozza, mindenképpen helyi televízió, s mint
ilyen a helyi vállalkozásokra, cégekre alapozza marketing stratégiáját, az ő kommunikációjukat erősíti a piacon.
KEll Az ÚJDONSÁG
a revita technikai eszközeinek folyamatos újítása mellett műsoraiban is a változatosságra, folytonos megújulásra törekszik.
ozsvárt Tamás főszerkesztő elmondta, hogy számos új műsorral készülnek a jövőben és a közelmúltban indított magazinműsorok – mint például az autó-Motor Trend – is egyre népsze-

9023 Győr, vasvári Pál u. 1.
Telefon: 96/417-777
e-mail: revitatv@revitatv.hu
www.revitatv.hu

rűbbek. Természetesen még mindig a Híradó a legnézettebb,
melyet közel negyven ezren látnak naponta, de szép nézőszámmal büszkélkedhetnek az egyéb műsorok is. Itt kell megemlítenünk, hogy ősztől új magazinokkal jelentkezik a revita, így lesz
gasztronómiai körkép, melyben a város éttermeit, s azok kínálatát mutatják be. a tervek szerint először Győrben Frakciók Fóruma indul, ahol a helyi pártok vezetői mondhatják el véleményüket. a gazdasági élet szereplői a Kamarai Magazinon túl teret
kapnak majd élő kerekasztal beszélgetéseken. Tervben van az
eTo Tv elindítása, valamint a sztárvadász című nagy sikerű tehetségkutató műsor tavaszi folytatása is. a napi műsorkészítésen túl a revita Televízió professzionális minőségű reklám-és referenciafilmeket készít a kisvállalkozásoktól a multinacionális
cégekig minden igényes megrendelőnek. 

Nyomtatványbolt és Könyvkötészet

9400 Sopron, Kőszegi út 12.
Tel.: (99) 321-432, (99) 510-417, Fax: (99) 510-418
E-mail: info@bakler.hu www.bakler.hu
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naptárak és
határidőnkabepfológnki!
segítene

2.400 Ft/k

tól)
|á k . 43
szeptember
Koktél
Plusz
Leporelló (A/4 2 doboz
a z zFt/db
a l m15

Fűzős dosszié

n e ml) t a
Á FÁ-t
n 50 db-tó
(karto
A z á r a k a 2 0%

rt

)

TC4 nátron boríték (250 db/1 doboz
Letépő jegyzettömb (5 db-tól)
ópapír

9 Ft/db
100 Ft/db
699 Ft/cs

Üzleteinkb
kártyával
minden eg
12% vissz
Esetleges

Koktél +

promóció

EMBEREK
ÉLETE
VÁLTOZOTT MEG!

ÖRÖKRE!

EGY HIHETETLEN FELFEDEZÉS SOKKOLJA A VILÁGOT MOSTANÁBAN…
KRÓNIKUS BETEGSÉGEK,
FÁJDALMAS, DE FELESLEGES GYÓGYKEZELÉSEK, FÉLELMEKKEL TELI
ÉLET, HIHETETLEN ELKESEREDÉS, KILÁTÁSTALAN
FOGYÓKÚRÁK, KÉTSÉGBEESETT BESZÉLGETÉSEK ORVOSÁVAL… EZEK
MIND, MIND EGYETLEN
ALATTOMOS, A HÁTTÉRBŐL VÁRATLANUL LECSAPÓ, KEGYETLEN PROBLÉMA LEGFŐBB ISMÉRVEI. A
VILÁG ELSŐSZÁMÚ GYILKOSÁÉ: A SAVASODÁSÉ!

„12 éve küzdöttem súlyproblémákkal, cukorbetegséggel, emésztési gondokkal, krónikus bélpanaszokkal, és már a rák veszélye
is felmerült! Az orvosok már mindent megpróbáltak. Sokszor fájdalmasan, ám mégis eredménytelenül. De mindez ma már
nincs többé!” – Hogy miért? Lássuk…
Emberek milliói szenvednek tőle, és még
csak nem is tudnak róla. De ha mégis, akkor is
tanácstalanul állnak előtte. Az orvosok is csak
erős gyógyszeres kezelésekkel tudják felvenni a harcot ellenne, ha fel tudják egyáltalán. A
beteg embereknek gyakran csak a nagyon
szigorú életmódváltás hozhat eredményt.
Pedig lehet, hogy nem is lenne rá szükségük?
„Teljesen elszomorodtam, amikor az orvosom azt mondta, hogy mostantól, se
hús, se fűszerek, se nehéz ételek, és ezután
szinte csak zöldségeken kell élnem!”
A SOKKOLÓ TÉNYEK…
A savasodás hihetetlen, és könyörtelen utat
jár be a szervezetünkben. A sav sejtszinten

károsítja a belsőnket. Akár a hypo a színes ruhát. Minden a krónikus fáradtsággal kezdődik, és ma már egyre gyakrabban lesz rák a
vége. De mit is jelent a savasodás?
A környezetünk a rengeteg szennyeződés
hatására egyre inkább mérgezetté válik. Erre
mi még ráteszünk jó pár lapáttal, hiszen igen
komolyan savasítjuk magunkat mesterséges
úton. Ételeink 80%-ban savasak.
A fehérjék, a húsok, a kenyér, a cukor, a tejtermékek, és szinte mindennek, amit naponta fogyasztunk a bomlásterméke is sav. A
szervezet egy idő után telítődik vele. A sav kimarja sejteket, és beeszi magát a szervezetünkbe. Lassan, és észrevétlenül marja szét a
testünket. De honnan tudja Ön, hogy túl sok
a sav a szervezetében?
Köszvény, cukorbetegség, ízületi fájdalmak, magas vérnyomás, fáradékonyság,
túlsúly, érthetetlen bőrbetegségek, gombás, baktériumos fertőzések, allergiák, asztma,
emésztési zavarok, stb… Ezek mind-mind
utalhatnak a szervezete túlsavasodására.
Korunk egyik legelismertebb mikrobiológusa, és kutatója, Dr. Robert O. Young szerint, „csak egyetlen betegség létezik: a
túlsavasodás”. Mi lehet hát a megoldás?
EGY VÉGTELENÜL EGYSZERŰ TERÁPIA…
Ha csak egyetlen fő betegség létezik, akkor logikus a kezelés is. Meg kell szüntetni a fő okot.
Az orvosok már az első alkalommal azonnal
drasztikus eszközökhöz nyúlnak. Operációk,
erős gyógyszerek – káros mellékhatásokkal –
kíméletlen gyógykezelések. És hogy mi a lehetne a legegyszerűbb terápia? Lúgosítani kell!
MÁR CSAK EGYETLEN EGYSZERŰ LÉPÉS,
ÉS ELKEZDŐDHET EGY ÚJ ÉLET…
Létezik egy megoldás, ami örökre leszámol a
testét pusztító savval. Egy megoldás, ami már
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sok ember életét változtatta meg. Az Ön élete is könnyedén részese lehet ennek a változásnak, és még „nagy lemondásokkal” sem
kell számolnia! Hogy mi ez a megoldás? Rögtön elmondom, de előtte…
FIGYELEM! EGY KÜLÖNÖS MELLÉKHATÁS…
Illetve kettő. Az első maga a méregtelenedés.
Az elraktározódott savak, szépen előbújnak a
rejtekhelyükről, hogy ne pusztíthassanak tovább, és kiürülnek. Ebben az időszakban vízhajtó hatást érezhet, amíg helyre nem áll a
szervezete pH értéke.
A másik „mellékhatás” pedig a fogyás. Ha
észreveszi magán, hogy a felesleges kilói észrevétlenül elkezdenek eltűnni, ne ijedjen meg.
A fogyás is termeszétes része a folyamatnak.
Ugyanis a teste a zsír felhalmozásával védekezett idáig, hogy a sav ne tehessen túl nagy kárt
Önben. De mostantól ennek is vége lehet!
ÉS HOGY MI EZ A KÜLÖNÖS TERÁPIA?
Az Új Biológia csodája, egy természetes öszszetevőkből álló különleges méregtelenítő,
lúgosító, és energiát adó termék.
Ha fontos Önnek saját és családja egészsége, és szeretne egy energikus rugalmas
fiatalos testben élni, akkor kérje ingyenes
tájékoztatónkat…
Küldje el most sms-ben az Ön e-mail címét
a 06 30/4833 559-es telefonszámra, és mi
meglepjük Önt egy szuper e-book-kal, amiben minden fontos részletet megtalál!
Vagy hívja most a 06 30/4833 559-es telefonszámot, és csak ennyit mondjon: „Igen,
engem érdekel, hogyan tudom savmentessé
tenni a szervezetem.” A többi a mi dolgunk.
Minden kérdésére választ fog kapni! 
A fent említett termék, nem gyógyszer.
Kizárólag a szervezet méregtelenítésére szolgál.
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Az otthon
1 éves
az Ibis Győr
Még meg sem nyílt Győrben
az ibis Hotel, amikor már kopogtattak a vendégek, hogy
itt szívesen megszállnának.
Ennek egyszerű oka van:
az Ibis márka nemzetközi
ismertsége, elismertsége,
rendkívül jó ár/érték aránya. Az 1 éves szálloda
igazgatójával Czár Lajossal beszélgettünk az elmúlt
évről, tapasztalatokról,
a szálloda egyediségéről.
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Nemzetközi háttér, nemzetközi minőség, Párizstól Győrig
Elsőként említhetjük, hogy a győri szálloda egy több mint 800 tagból álló nemzetközi, Európában vezető szállodalánc
tagja. Az ibis márka hálózatának, nemzetközi disztribúciós, értékesítési és marketing rendszereinek köszönhetően Győr
jelentős vizibilitást nyert a nemzetközi turisztikai piacon. A márka ismertsége, elismertsége több tényezőn is alapul. Mindenek előtt magán a terméken, mely a kor

minden igényét kielégítő, ergonomikus
szobát jelent LCD televízióval, parkettával, allergiamentes ágyneművel, vezeték
nélküli internet hozzáféréssel. Reggelizni
már reggel 4 órától lehet egészen délig,
a fiatalos, jól képzett, dinamikus személyzet pedig napi 24 órában áll rendelkezésre és tesz meg mindent, hogy a vendégek elégedettek legyenek. A minőségi
szolgáltatások iránti elkötelezettséget tanúsítja, hogy az Ibis márka az első lánc,
mely elnyerte a nemzetközileg jól ismert
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minden kényelme

ISO 9001-es minőségügyi tanúsítványt
és hamarosan (Győrben is) megkapja az
ISO 14001-es, a környezetvédelmi kritériumokkal kibővített elismerést is. Az ibis
hoteleknek saját rendszerükön belül is
olyan szigorú minőségi követelményeknek kell hogy megfeleljenek, melyek garanciát jelentenek, arra, hogy a vendég
ugyanazt kapja egy párizsi ibis hotelben,
mint – példának okáért – Győrben. Ez
a biztos háttér szavatolja, hogy aki egyszer már egy ibis hotel vendége volt, az
más városokban is ezt a márkát választja. Nem elhanyagolható, hogy ár-érték
arányban ilyen szintű szolgáltatást és minőséget máshol nem kaphatunk, és ez
nem túlzás!

15 perc alatt mindent megoldanak
Beszédes szám a nulla pláne akkor, ha
az a vendégpanaszok számát mutatja a
győri ibis Hotelben. A győri ibisben, akárcsak a világ valamennyi ezen márkájú
szállodájában létezik egy úgynevezett 15
perces garancia szolgáltatás (15 minutes
guarantee), ami azt jelenti, hogy ha a szállodának felróható műszaki vagy bármilyen más probléma adódik, akkor azt 15
percen belül orvosolják, ellenkező esetben a vendég az adott éjszaka ingyen lakott a hotelben.
Czár Lajos, a szálloda igazgatója elmondta, hogy a rendszeresen végzett
vendégelégedettségi felmérések azt mu-

tatják, hogy a hotel jó irányba halad és
egyre kedveltebb a vendégek körében.
Amellett, hogy az Ibis szállóvendégeinek
kétharmada üzletember – köszönhetően többek között a kamarával kialakított
remek kapcsolatnak – turisták is előszeretettel keresik fel a hotelt elsősorban a
belváros közelsége, s persze az említett
minőségi szolgáltatások miatt. 
Ibis Győr
9021 Győr Szent István út 10/B
Tel.: 96/509-700
Fax: 96/509-701
www.ibishotel.com
www.ibis-gyor.hu
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Alfa Romeo Mi.To

Telitalálat
Élmény vezetni, könnyű
kezelni és nagyon stílusos.
A legújabb kis Alfa még az
autók iránt közömbösek
szívét is megdobogtatja,
az autóőrültekét pedig
felpörgeti.

Autófórum Riegler Kft.

9027 Győr, Pesti út 4.
Tel.: 96/513-100, Fax: 96/513-104
riegler@autoforumriegler.hu
www.autoforumriegler.hu
Jelentkezzen tesztvezetésre!

Kisautó, sportkocsi vagy kultuszgép?
Nem kell választani, a vadonatúj Alfa
Romeo MiTo esetében mindhárom jelző igaz. Mégpedig maradéktalanul.
Már a neve sem átlagos, a MiTo egyrészt írásmódja, másrészt a jelentése
miatt szokatlan az autósvilágban. Jóllehet, városokról sok márka nevezte már
el gyártmányait, de mindjárt kettőről
még egy sem. A MiTo ugyanis nem más,
mint a Milano és Torino városok rövidítése, szép gesztus ez a mindkét északolasz nagyvároshoz ezer szállal kötődő Alfától. A MiTo egyébként az olasz
nyelvben mítoszt jelent. Hogy tényleg
mítosz lesz-e a MiTo-ból, majd elválik,
mindazonáltal az autó, akárcsak a neve,
kifejezetten különleges. Kitűnően ötvözi az olasz márka sportos, elegáns és fiatalos hagyományait, s egyúttal frappáns választ ad a ma dúló sportkocsi és
retrólázban égő konkurenciának, valamint nagy örömet okoz az egyediségre
fogékony igényes vásárlórétegnek. Számukra telitalálat.
Méreteit és használhatóságát tekintve
a mai nagyra nőtt kisautók közé sorolható a Mi.To: a nagyvárosi forgalomban
még simán lubickol, parkolni is gyerekjáték vele, családi autónak azonban

csak a kompromisszumokra hajlandóknak ajánlató. Ámde a bébi Alfa tervezői nem gigászi csomagtartóval, hodály
belsővel és ezernyi pohártartóval szándékozták lenyűgözni az autóbarátokat,
hanem formával, stílussal, eleganciával,
minőséggel és mindazzal a technikával,
ami ma több mint naprakésznek számít.
A közeljövőt vetíti előre.
A műszaki tartalom legfontosabb eleme természetesen a motor. Ebből jelenleg kétféle kérhető a morcos vonalvezetésű orrészbe, egy 120 és egy 155
lóerős. Előbbi dízel, 1,6-os, közös-nyomócsöves Multijet, az utóbbi pedig 1,4
literes, közvetlen befecskendezéses,
turbófeltöltéses Turbopetrol erőforrás.
Ezek a paraméterek ugyan önmagukért beszélnek, de talán nem baj, ha eláruljuk, a benzines verzió 8 s alatt lő ki
álló helyzetből 100 km/órás sebességre, míg a dízel MiTo az elasztikusságával
tűnik ki. A vezető nem csupán a hatfokozatú sebességváltó és a gázpedál révén avatkozhat be a dinamikába. Egy, a
Ferrerikéhoz hasonló háromállású vezérlésszabályozó kapcsolóval maga
döntheti el, hogy a kényelmes, a biztonságos vagy a sportos énjét kívánja előcsalogatni a masinából. 

