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Mit tehetünk?
az Ma Már talán neM kérDés,
hogy éghaJlatunk változása,
vagyis a sokat eMlegetett klíMaváltozás elkezDőDött. ennek okaként többen a pazarló
eMberi energiafelhasználást
Jelölik Meg – Jegyezzük Meg
neM alaptalanul – Mások peDig
kizárJák, hogy az eMber ilyen
Mértékkel befolyásolhatná a
környezeti változásokat. az
viszont tény, s ezzel senki seM
vitatkozhat, hogy pár évtizeD
alatt Megsokszoroztuk energiafelhasználásunkat.
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A kérdés tehát adott; mit tehetünk,
hogy csökkentsük ezeket az értékeket?
Jómagam ugyan nem tervezem,
hogy nagyobb beruházásba kezdjek energiafelhasználásom csökkentése érdekében (he tehetném, persze megtenném), de
példának okáért komposztgödröt már csináltam, és a műanyag palackokat is külön válogatom,
bízva abban, hogy apró lépésekkel talán
hozzájárulhatok a „vég” elodázásához.
gÁz vAN… egY IDeIg
A bevezetés után kitalálhatták, hogy témánk nem más, mint a megújuló energiaforrások, s ezek korszerű felhasználása. Jaj ne! Már megint, mondhatnák
többen, ám a válasz egyszerű: igen már
megint! Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy fosszilis energiaforrásaink, mint a földgáz, szén és a kőolaj
csak bizonyos mértékig állnak rendelkezésünkre. Tessék csak beírni az internetes keresőbe ezt a két szót: fosszilis
energiaforrások; meglepő lesz az eredmény. Csak néhány idézet, hogy érzékeltessük a probléma mibenlétét:
„…fosszilis energiaforrások folyamatosan
képződnek, de mi ennél körülbelül 100
ezerszer gyorsabban használjuk őket.”
„A hazai fosszilis energiaforrások egyre szűkösebbek és egyre drágábban kitermelhetők, ezért a jövőben energetikai
értelemben egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhetünk az exportőr országokkal szemben.”
„A fosszilis energiaforrások kitermelése
egyre szűkül, energiaszükségletünk hatvan százalékát külföldről hozzuk be.”
Természetesen folytathatnánk a sort, de
minek, mindenki érti a lényeget. A helyzet
az, hogy most még nincs baj, de a lavina
már elindult, s csak idő kérdése, hogy mikor temet be minket.
A megújuló energiák – mint a víz, szél,
geometria, napenergia, biomassza – felhasználásával már nem csak ipari, hanem
lakossági szinten is befolyásolhatjuk a környezetet. Az elkövetkezendőkben tartózkodnánk attól, hogy részletes szakmai
leírást adjunk a megújuló energiák felhasználásához szükséges eszközökről, csupán irányvonalat mutatunk, hogy milyen
úton érdemes elindulni a környezettudatosság felé.

MIT? MIRe? HOgYAN?
Örömteli tény, hogy egyre többször láthatunk családi házak tetején és kertekben is
napkollektorokat, esetleg napelemeket. Az
előbbi bár mindenképp hasznos energiatermelő, megtérülési ideje 5-15 év is lehet,
így csak azoknak érdemes beruházni, akik
valóban hosszú távon gondolkodnak. A
napkollektor összegyűjti a Nap hőenergiáját, s ennek segítségével legtöbbször melegvizet állíthatunk elő, máskor pedig fűtés
rásegítésre használhatjuk. Ez utóbbi esetben megjegyzendő, hogy csak és kizárólag olyan családi házban, lakásban alkalmazható, ahol a hőszigetelés az átlagosnál
jobb minőségű, minden más esetben a
termelt fűtési energia nagy bizonyossággal elvész.
A napelem a sugárzási energiát villamos
energiává alakítja, így tehát az áramszámlán spórolhatunk. Nagy előnye, hogy nem
kell karbantartani, és hosszú távon – amely
lehet 15-20 év is – ugyanazt az energiát képes előállítani, mint az első beüzemelés
után. Az sem elhanyagolandó, hogy hazai
szinten a napsütéses órák száma nagyjából 2100 óra/év szinten mozog, így biztos
kihasználtsága lesz napelemünknek, s arra
is van lehetőség, hogy a megtermelt energiát eltároljuk rosszabb időkre.
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Aki igazán környezettudatosan szeretne élni, s anyagi kereteiből képes áldozni is erre, az akár azt is megteheti, hogy az
egyik megújuló energiaforrásból működtet egy másik megújuló energiatermelőt.
Így akár a napelemünkkel termelt árammal működtethetünk egy újabb alternatív
energiatermelőt, példának okáért egy hőszivattyút. Ezt az eszközt melegvíz előállításon kívül fűtésre és hűtésre is alkalmazhatjuk. A hőszivattyú leginkább a talajból,
illetve a levegőből merít hőforrást. Nagyon leegyszerűsítve a hőszivattyú működésének lényege, hogy a levegőből, vagy
a talajból nyert alacsonyabb hőmérsékletű hőenergiát magasabb hőmérsékletű hőenergiává alakítja át, melyet a korábban említett célokra használhatunk fel. Itt
is meg kell említeni, hogy a technológia kiépítése meglehetősen költséges, kiváltképp azoknál a hőszivattyúknál, melyek a
talajból nyert hőenergiát hasznosítják.
Hasonlóan érdekes párosítás lehet, ha a
napelemünket szélturbinával, szélgenerátorral közösen működtetjük, ám ez is komoly beruházás. Szélgenerátor telepítése
előtt feltétlenül el kell végezni szélméréseket, s a kapott eredmények alapján eldönthetjük, hogy érdemes-e beruházni. A

Kisalföldön nyilvánvalóan szerényebb hatékonysággal működhet egy turbina, mint
mondjuk a Bakony térségében. Mindazonáltal az éghajlat változás hatásai már
érezhetőek, így jóval gyakoribb a heves
szélfújás térségünkben, köszönhetően
többek között annak is, hogy töménytelen mennyiségben égetünk el fosszilis
energiaforrásokat. Minden rosszban van
valami jó, ironizálhatnánk. A szél energiáját nem pusztán generátorral, hanem
úgynevezett szélerőgéppel is hasznosíthatjuk, mely villamos energia helyett
mechanikai energiát termel, s legtöbbször
vízszivattyúzásra használják. Ez kevésbé
bonyolult technológia, így olcsóbb is.
Gyakran emlegetett, ám kevésbé ismert
energiaforrás a biomassza. Sokaknak ködös ismereteik vannak arról, hogy mi is ez
valójában. A legérdekesebb meghatározás
amit a biomasszáról halottam a következő
volt: „összegyűjtenek mindenféle növényt,
ágakat, satöbbi, aztán hagyják megrohadni és a termelődő gázt hasznosítják valahogy.” Nem talált. A biomassza tulajdonképp faaprítékok és mindenféle éghető

körben elterjedtek a biomassza kazánok, s
a korábban említett fűtőanyagokat (pellet,
krikett) égetik ezekben.
A teljesség igénye nélkül ajánljuk tehát
mindenki szíves figyelmébe a fent taglalt
alternatív energiaforrások minél szélesebb
körű kihasználását. Akit részletesebben
is érdekelne a téma, az Győrben a Reflex
Környezetvédő Egyesületnél beszerezheti az ezekkel kapcsolatos ingyenes kiadványokat, ismeretterjesztő anyagokat. 
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Nordland Víz- és Uszodatechnika

Készülődjünk

a nyárra

Kisütött a nap, lassanként
lekerülnek a pulóverek, a
szekrényekből előkerülnek
a fürdőruhák és irány a
vízpart, vagy épp a medence.
Akinek ez utóbbiból még
nem lenne a ház körül,
ám tervezi a vásárlást, az
figyelmesen olvassa az
elkövetkezendő sorokat.

tak mellett finn szaunákat, infra kabinokat és ezek kiegészítőit is
forgalmazza, hasonlóan széles választékban. Dicséretes az odafigyelés, mellyel a vásárlókhoz, felhasználókhoz viszonyulnak, a
korábban említett weboldalon praktikus tanácsokat is kaphatunk arra vonatkozólag, hogy miképp szaunázzunk, hogyan tartsuk karba berendezéseinket.

A Nordland Kft. az uszodatechnika, medenceépítés, illetve a
wellness eszközök területén széles spektrumon kínál termékeket, s ezzel összefüggésben teljes körű szolgáltatásokat. Mikóczi
Tamás ügyvezető igazgató segített nekünk eligazodni a kínálatban. Erre már csak azért is szükségünk volt, mert csak az uszoda kiegészítők, alkatrészek palettáján 327 különböző terméket kínálnak.

Vízkezelés mesterfokon
A Nordland Kft. – mint már lapunk hasábjain is többször taglaltuk – a lakossági vízkezelés területén is élenjáró a régióban. A
pár ezer forintos víztisztítóktól , adagolóktól a többszázezer forint értékű vízlágyító rendszereken át a legmodernebb szűrökig,
vastalanítókig, elektromos vízkőmentesítőkig minden beszerezhető. Ez utóbbiak kiváltképp hasznosak lehetnek, ha azt ves�szük alapul, hogy Győrben kifejezetten kemény a víz, így ezekkel
az eszközökkel könnyedén meghosszabbíthatjuk mosógépünk,
berendezéseink élettartamát. Legyen szó tehát medencékről,
wellness berendezésekről, vízkezeléssel kapcsolatos eszközökről
mi nyugodt szívvel ajánljuk olvasóink figyelmébe a Nordland Víz
és Uszodatechnika Kft-t. 

Mindent egy helyen
A vevő igényei szerint kültéri és beltéri uszodát egyaránt tervez és kivitelez a cég, s a berendezések szervízelését és karbantartását is megtaláljuk a szolgáltatások között. Szükség és igény
esetén, a jövőbeni üzemeltető személyzet betanítását is elvégezik, vagy magát az üzemeltetést is átvállalják. Az uszodákon
kívül a wellness berendezések között találjuk a hidromasszázs
medencéket, vagyis a jacuzzi-kat. A választék mind formavilágban, mind színben szinte kimeríthetetlen. Aki nem szeretne személyesen tájékozódni a Nordland-nál, annak adott a lehetőség,
hogy a www.nordland.hu weboldalon böngéssze ki a számra
megfelelő jacuzzi kombinációt. Az egészséges életmódot segítő berendezések sora ezzel még nem ért véget; a cég a felsorol-

Nordland Kft. 9028 Győr Pattantyús u. 35/E
telefon: 96/422-004, Fax: 96/523-693 | nordland@nordland.hu | www.nordland.hu | nyitva tartás: hétfő–péntek 8–16.30h
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a környezetbarát otthonokért

Platánplán Bt.
Nem véletlen, hogy a közel húsz éves építészeti gyakorlattal
rendelkező soproni Platánplán Bt. az egyik legősibb, és legtermészetesebb anyagot, a fát választotta a házépítés fő anyagául. Egyrészt
a vállalkozás faipari szakemberei maguk is szoros kapcsolatban
állnak a nemes anyaggal, másrészt lehetőségük nyílik a legkorszerűbb szereléstechnikai módszerek alkalmazására. Az sem elhanyagolható körülmény, hogy a környezetükre valamit adó építkezők a
választáskor a faházakat részesítik előnyben.
Az évek során a vállalkozás mérnöki csapata nőtt, a kezdetben csupán gyártástervezéssel foglalkozó szakemberek a piaci
igényeknek eleget téve építéstervezéssel, valamint kivitelezéssel foglalkoznak.
Az elmúlt két évtized alatt a Platánplán
Bt. termékpalettája bővült, favázas-, boronafalas-, nagypaneles technológiával

kivitelezett családi házakat, télikerteket, képzéseken vesznek részt annak érdekéhétvégi házakat és egyéb faszerkezetes ben, hogy a kezeik közül kikerült otthoépítményeket készítenek.
nok ne a garanciális javításokról legyenek
A felkészült mérnökök az évek során
ismertek. Cégfilozófiájuk, hogy a sokéves
olyan szakmai és partnerkapcsolatokra szakmai tapasztalattal rendelkező szaktettek szert, amelynek köszönhetően bár- embergárda juttasson hozzá bárkit álmai
milyen bonyolult faszerkezetet el tudnak otthonának megteremtéséhez.
készíteni. A mérnökök rendszeres szakmai Bogdán Attila cégvezető elmondta azt

AKCIÓ!

2008. május 31. napjáig a WHB Ingatlan Kft-nél
lekötött lakásokra 5% beruházói
kedvezményt biztosítunk!
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is, hogy a favázszerkezetű házak nem új
keletűek. Régészeti kutatások bizonyítják,
hogy favázszerkezetű építményeket már
az újkőkorszakban (neolitikum) ismerték.
Szélesebb körű elterjedése Európában a
középkorra tehető. Ebben az időben élte
virágkorát az úgynevezett „Fachwerk” építészeti mód, melynek egyértelmű ismertető jele a látható faváz volt. Magyarországon a kora Árpád korból vannak olyan
adatok, amelyek szerint a földbe ásott cölöpvázat együttesen alkalmazták az oszlopok közé helyezett talpgerendákkal. Ez
a fajta építkezési mód hazánkban leginkább az alföldi területekre volt jellemző,
hiszen legnagyobb előnye az árvizes területeken mutatkozott meg. Az áradások
alkalmával a családok a padlásra menekítették ingóságaikat, így a víz csak a ház
tapasztásában tehetett kárt, szerencsére az épület nem dőlt össze. A víz visszahúzódása után a falakat újra sározták, a kiszáradás után lakhatóvá vált. Hazánkban
a faházszerkezetű házaknak két típusa terjedt el, az egyik a földbe ásott oszlopokra (ágasokra) támaszkodó faház, a másik a
talpgerendákra állított módozat.
A cölöpvázas szerkezeteket, más néven földbe ásott vázszerkezeteket talpgerendák nélkül készítették. Ennek az építkezési formának az a lényege, hogy a ház
sarkaira, a falak csatlakozásához és a közbeeső helyeken vastagabb ágasokat ástak
le úgy, hogy három méternél nagyobb távolságok ne legyenek. Az ágasokra koszorúgerendák kerültek, majd erre merőlegesen helyezték rá a födémgerendákat. Az
így felállított vázfalat legtöbbször vesszőfonással töltötték ki, majd sárral vastagon
betapasztották.
A Platánplán Bt. a favázasfal (Fachwerk)
technológia alkalmazásakor a tartósság
érdekében csapos kapcsolatokkal építi
össze a vázszerkezetet. Az elemeket egyesével az ácsiparban csúcstechnológiának számító CNC vezérelt megmunkáló
központban előre gyártják, a legnagyobb
biztonságot csak így tudják garantálni.
Emellett az építés ideje jelentősen lecsökken, időt, pénzt és energiát megtakarítva. A boronafalas eljárásba beletartozik a
rönk, illetve a gerendafal egyaránt. A legszembetűnőbb különbség a két szerkezet között az, hogy amíg a gerenda szögletes, addig a rönk kör keresztmetszetű
faanyagból készül. Sarokkötését tekintve

boronakötést (keresztfejes) vagy tiroli kötést (fecskefarkas) alkalmaznak. A választás
a megrendelőn múlik.
Ami az alapanyag választását illeti, elsősorban a fenyőfélék jönnek számításba,
köztük a legismertebb lucfenyő, vörös- és
erdeifenyő. Utóbbinál a borovi fenyő változat a legelterjedtebb, mert ennek a legjelentősebb a terhelhetősége és a tartóssága. Természetesen nem elegendő a
kiváló minőségű fa kiválasztása, elengedhetetlen a precíz, tökéletes megmunkálás,
a légmentesen összeillesztett kapcsolat. A
kiváló hőszigeteléshez a tized milliméteres tűrésekkel kialakított illesztések szükségesek. Tehát a legfontosabb a kiváló
alapanyag párosítása a megfelelő szakértelemmel. A cégvezető a hőszigetelés
kapcsán említést tett a sokak számára eddig ismeretlen Thermofloc szigetelési eljárásról. Mint mondta, nem elegendő, hogy
leendő otthonunk, életterünk szép legyen, gondot kell fordítani az olcsó fenntarthatóságra, a jó üzemeltethetőségre is.
A számos lehetőség mégsem garantálja a jó és olcsó működtethetőséget. Szerencsére egyre több szó esik a takarékos
energiafelhasználásról, azok költség kihatásairól, valamint a károsanyag kibocsátásáról. A külső határoló falak, a nyílászárók ugyancsak korszerűsödtek, ami a jó, és
a még jobb hőszigetelést hozta magával.
De mi van a tetőtérben? – kérdezheti bárki. Mivel a meleg levegő felfelé száll, különös gondot kell fordítani a lakók szeme
előtt láthatatlan tetőszerkezet szigetelésére. A kivitelezők esetleg itt spórolhatnak?
Olcsóbb anyagokat használnak? Érdekükben állna kispórolni a párafékező és szélzáró fóliákat? Bogdán Attila szerint ez a
feltételezés esztelenség, hiszen ez lenne
a legköltségesebb spórolás, ami sem a leendő lakóknak, sem a kivitelezőknek nem
áll érdekében. További előnye, hogy a
Thermofloc szigetelőanyaghoz adott sók
megvédik a szerkezetet a korróziótól és a
gombásodástól, valamint a rovarok, a rágcsálók jelenlététől. 
Platánplán Fa- és Építőipari Bt.
Sopron, Rét u. 18/a
Telefon: (99) 523 163, Fax: (99) 523 164
Mobil: (20) 951 4625
E-mail: bogdanattila@platanplan.hu
www.platanplan.hu
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Erste Leasing
9022 Győr, Rákóczi F. u. 44.
Telefon: (96) 515 565
Fax: (96) 515 560

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

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

ERÖ Egészségpénztár
9024 Győr, Dembinszky u. 29.
Tel./Fax: 96/412-331
E-mail: info@ero-epenztar.hu
www.ero-epenztar.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
VLS
Számítástechnika és oktatási központ
9400 Sopron, István bíró u. 8.
Telefon: (99) 508 715
Mobil: (30) 93 72 114
E-mail: oktatas@vls.hu
www.vls.hu
A migrén gyógyítható
IBR-System Technológia
www.medmis.hu
Mobil: (30) 200 4596

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

AZ

ÜZLETI TÁRGYALÁS
PROTOKOLLJA
Szöveg: Görög Ibolya

3. rész
„A formákat pedig utolsó pillanatig be kell
tartani. Étkezés közben, társalgás közben.
Ágyban és asztalnál. S mikor mindegyre
formátlanabbá válik az emberi együttélés:
te maradj hűséges a köszönés, meghajlás,
kézfogás, érzésnyilvánítás, véleményalkotás
kialakult, végső és kristályos formájához. Egy
korban, mikor mindenki azt követeli, hogy
öltsél formaruhát, te járj csak következetesen
zakóban, s este, ha éppen társaságba hívnak,
ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a
forma kedvéért. A műveltséget nemcsak
a könyvek mentik meg. A műveltséget a
köznapok apró reflexei mentig meg. Amikor
egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te
köszönj vissza, nyugodtan és udvariasan,
úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem
tehetsz mást.”
(Márai Sándor: A formákról)
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mellény az öltöny része, önállóan inggel nem megengedett, „félkész” állapotot tükröz. A legújabb divatlapokban és
–boltokban feltűnt a nadrág a hozzá készített mellénnyel. Nos, az igazi, klasszikus mellény háta selyem és egy csattal
szűkíteni lehet, hogy a mellkason felfeküdjön. Ez az új divat azonban a nadrághoz egyenesre szabott, teljesen szövetből készített mellényt árul, hossza a
csípő fölött véget ér. Ezáltal – elnézést
a bizalmaskodásért – a férfiaknak nagy
feneket csinál. Tehát az ing és mellény
nem elég, mintha félbe maradt volna az
öltözködés. Nyáron, meleg időben, elsősorban mediterrán jellegű országokban elfogadott viselet a rövid ujjú világos ing nyakkendővel, nem kötelező a
zakó. A nadrág természetesen vékony
szövet. Az ing nyakát a nyakkendő alatt
mindig be kell gombolni. A nyakkendő
mintázatában, anyagában többféle lehet, engedhetünk a divat hatásának, a
jó ízlés határain belül. Napjainkban tért
hódít a középszürke, sötétszürke ing
– viselője elsősorban arra gondoljon,
hogy ez, az arcához legközelebb álló ruhadarab nem teszi-e mélyebbé a vonásokat, nem árnyékol-e túlságosan. Ha az
üzleti életben betöltött szerepünk megengedi a zakó nélküli pulóver viselését
– például termelés közelében -, akkor figyeljünk a következőre: V-kivágású pulóver alá kötelező az ing és nyakkendő.
A kerek kivágású pulóvernél az ing felső
gombját kigomboljuk és a gallért a pulóver alá hajtjuk.
Kevésbé sorsdöntő tárgyalásokra,
dél-európai üzletféllel való találkozásra a nyakkendőt helyettesíthetjük az ingen belül kötött sállal, egészen vékony
garbóval – viszont még itt sem megengedett a zakóval hordott póló. A zokni
kötelező, feltétlenül legyen hosszú, soha nem szabad kilátszódnia a lábszárnak a nadrág és a zokni között, még akkor sem, ha keresztbe tesszük a lábakat.
Anyagában a zokni minél vékonyabb,
annál elegánsabb. Csak sötét színű lehet, harmonizáljon a nadrág színével. A
cipő természetesen bőr, sötét, vékony
talpú és fűzős. Kerülendő a csat, elütő
színű varrásdíszítés, a gumitalp és a magasított sarok. A cipőn kívül kötelezően
bőrből készül a nadrág öve, a karóra szíja, a levéltárca, irattárca, irattáska. A kar-
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Tehát az üzleti életben
részt vevő férfi haja
ápolt, nem feltűnően
nyírt, nem harsogóan
festett, arca simára
borotvált, esetleges
arcszőrzete ápolt,
orrából, füléből nem
áll ki szőrszál. Fogai
ápoltak. Kezét kézmosás után krémezi, körmei tiszták, ápoltak,
akár manikűrözöttek,
de természetesen
nem lakkozottak.
Dezodort és harmonizáló illatú arcszeszt,
esetleg férfikölnit
használ, soha nem
erőset.

Görög Ibolya

Inge, ruhája vasalt, nyakkendője sem
gyűrött, cipője fényesre pucolt. Egy
megjegyzés a műborostáról: divatos a
férfiasságot jelző, nyírott borosta. Ezt
valamikor a „latin szerető”-típusú színészek (Banderras) kezdték hordani, jelezvén non-verbálisan e szerepüket („olyan éjszakám volt, hogy nem
volt időm megborotválkozni!”). Az üzleti életben tehát tekintsük kizártnak, oda
nem illőnek. Az üzleti életben dolgozó nő haja ápolt, rendezett, nem takarja
a szemét, nem meghökkentő színű. Arca sminkelt, harmonikus és természetes
színeket használ. Foga ápolt. Ruhája,
blúza vasalt, harsnyáján soha nem szalad a szem, cipője tiszta. Lábán és hónalján szőrtelen, dezodorja és parfümje
harmonizál személyiségével, nem használ banálisan édes illatokat még akkor sem, ha éppen az a divat. Keze, bőre ápolt, körme nem hosszú, színtelen
vagy nem feltűnő színnel lakkozott. Bár
az igényes női- és férfidivat sokat foglalkozik ma már az üzleti életben ajánlatos viselettel, nem árt emlékeznünk arra, hogy első a munkakör és második az
egyéniség. A divatot természetesen figyelembe kell vennünk, nincs nevetségesebb, mint egy avítt, ódivatú öltöny
vagy kosztüm, talán csak a naprakész és
a helyhez, alkalomhoz, személyiséghez
egyáltalán nem illő divatholmi. Tehát
röviden: a férfiaknak öltöny, világos ing,
nyakkendő, a nadrágnál sötétebb zokni
és cipő illik, a nőknél kosztüm, szoknyablézer összeállítás, blúz, sál, testszínű
harisnya, sötét, minimum elől zárt cipő.
Nézzük részletesen, kezdjük a férfiaknál. Az öltöny még nyáron sem legyen
egészen világos, az üzleti életben kövessük a szürke és a kék árnyalatait, elegáns a magában kockás, csíkos szövet
is. Az anyaga közepes vagy egészen vékony gyapjú, még nyáron is kerüljük a
műszálat, a gyűrött vásznat. A nadrág –
zakó összeállítás is elfogadott, a színek
megválasztásánál kicsit nagyobb a lehetőség, elegánsak a „földszínek”. Arra törekedjünk, hogy a nadrág mindig
legyen egy kicsit sötétebb, a zakó pedig ne legyen durván vastag szövetből.
A hétköznapi viseletnek része lehet a
vékony, alul nem összehúzott paszpóllal ellátott finom kötésű kardigán, tárgyaláson azonban meggondolandó. A

óráról beszélve: számlapos kijelzésűnek
kell lennie, ne mutassa feltétlenül a tengerszint magasságot és a külső hőmérsékletet, és minél jobban a karhoz simul, minél laposabb, annál elegánsabb.
A kazetta típusú irattáska („diplomatatáska”) bár elegáns, kinyitásakor, amit
ugye csak fektetve tudunk abszolválni, mindenki belelát, tehát a tollak, papírok, dossziék valami módon rendben
legyenek, és ne tartsuk ott a személyes, pl. pipere dolgainkat. Az üzletas�szonyok számára talán még hangsúlyozottabban fontos, hogy a szerepeik
között csak a második a Nő. Sajnos évszázadok alatt kialakult egyfajta előítélet, amelyik már szinte beépült a zsigereinkbe, hogy tudniillik a vezető az
csak férfi lehet. Ezért ha a női veze-

tő egy-egy döntése elfogadtatásakor
a „női eszközöket” is beveti, csak a legborzalmasabbat említve, mondjuk sírva fakad, biztosan vesztes lesz. Ez nem
azt jelenti, hogy apácás szigorral rejtse el nőiességét, hanem azt, hogy mértékkel alkalmazza eszközeit. A nők üzleti öltözékében nincs akkora különbség
Európa és Észak-Amerika között, mint
a férfiaknál. Egyértelműen tért nyert az
angolos elegancia: elegánsan szabott
kosztüm, amelynek a szoknyája a térden csak 3-5 centivel ér fölül. A kosztüm
természetes anyagból készüljön, ne legyen a szoknya és a kabát egyformán
feltűnően mintás szövet. De ha egy
egyszínű szoknyához hozzá illő kockás,
csíkos, tweed-mintás esetleg kasmír-

mintás blézert veszünk fel, garantált az
elegancia. A bő, alsó lábszárközépig érő
szoknya nagy gondot igényel, valóban
kiváló szabásúnak kell lennie, nem lehet „cuflis”, vagyis különösen a bővebb
szabásnál vigyázzunk arra, hogy a szoknya alja vonalzóval mérhetően egyenletes legyen. A szűk alj soha nem annyira szűk, hogy a csípő hajlatában a hason
vízszintes gyűrődések merevedjenek az
anyagba. A nadrág viselete ma már sok
országban elfogadott, de nem szabad
elfelejtenünk a régi székely mondást,
„a szoknya az asszony, a nadrág meg az
ember”. Nem ítéljük el, de észrevesszük,
ha egy nő nadrágban van. Maszkulin
szerepet érzékeltet, a nadrágban a nők
is hosszabban lépnek, lazábban helye-

zik el ültükben a lábukat. Természetesen viselhetünk nadrágot, de csak nadrágkosztüm formában, amely szintén
kiváló szabású kell, hogy legyen, anyagában vékony gyapjú – pamut már nem
lehet, hiszen nyáron nem indokolja az
időjárás a nadrág viselését. Az európai
országokban nem egyértelmű a nadrágkosztüm megítélése:
Németországban, Nagy-Britanniában,
a skandináv országokban nem okoz
gondot, de Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Oroszországban például nem veszik szívesen. A
nadrág nem lehet természetesen szorosan testhez simuló, nem lehet farmer
anyag, leginkább a pantalló jelleget
ajánlhatjuk. (folytatjuk) 

ÁLLÁST KERESEK
t felsőfokú közgazdasági és erdészeti végzettséggel
t Sopronban és környékén
t 9 év szakmai – ebből 3 év vezetői tapasztalattal
t angol, német, olasz középszintű nyelvismerettel

gek:
Elérhetősé -84-31
06-20/346 mail.hu
bmly@free

ital-és dohányáru széles választéka

PagodaTabak
nyitva tartás: h–P.: 8–19.30h, szoMbat: 8–14h
soPron, bartoK béla u. (a vasutálloMásnál, a sPar előtt
a PaGoda soron), teleFon: (99) 346 519
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A RÉGIÓBAN EGYEDÜL ÁLLÓ KINÁL ATTAL, KELLEMES
KÖRNYEZE TBEN ÉS INGYENES PARKOL ÁSI LEHE TÔSÉGGEL
VÁLOGATHAT EURÓPA VEZE TÔ GYÁRAINAK TERMÉKEIBÔL.
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Duna Takarékszövetkezet

Megalakult az ország legnagyobb szövetkezeti pénzintézete, a Duna Takarékszövetkezet

A Halászi Takarékszövetkezet március
26-án közgyűlést tartott, majd ezt
követően közös, egyesülési közgyűlést az
Esztergomi Takarékszövetkezettel.
A két takarékszövetkezet tagsága a jövőt
megalapozó üzleti döntést hozott,
melynek értelmében 2008. június 30-án az
Esztergomi Takarékszövetkezet beolvad
a Halászi Takarékszövetkezetbe és ennek
eredményeként július 1-től már az ország
legnagyobb szövetkezeti pénzintézeteként,
Duna Takarékszövetkezet néven folytatják
munkájukat.
A döntés stratégiai fontosságú az ügyfelek és a tulajdonosok
számára. Célja: megalapozni a jövő fejlődését, a szövetkezeti értékek megőrzésével növelni a hatékonyságot, továbbra is nagy
figyelmet fordítani a biztonságra, a fejlesztésekre. Fontos feladat
az ügyfelek bizalmának megőrzése, akik egy még stabilabb piaci pozíciókkal rendelkező pénzintézetnél vehetik igénybe a banki szolgáltatásokat.
Illés Zoltán elmondta: 2000 óta foglalkoztatja az összefogás
gondolata, ezért több szomszédos takarékszövetkezettel is folytatott tárgyalásokat. A megyén belüli egyeztetések sajnos nem
vezettek eredményre, ezért a partnerek között már számon tartott, Komárom-Esztergom megye 2. legnagyobb takarékszövetkezetével az esztergomi szövetkezettel sikerült megegyezni. Az elnök a fúzió jelentőségét abban látja, hogy óriási erő jött
létre, jelentős szakmai tudás koncentrálódik, és komoly aktivitást tudnak kifejteni az egyre drasztikusabb hazai pénzpiaci versenyben.
Az egyesült Takarékszövetkezet hálózata 30 fiókjával három
megyére terjed ki, Fertőszentmiklóstól Budapestig. Ez a stratégiai döntés az elmúlt ötven év legjelentősebb változása a két
Takarékszövetkezet életében, ami évtizedekre megalapozza a
további sikereket is. A DUNA Takarékszövetkezet egyaránt szolgálni fogja az ügyfelek és a tagok érdekeit, ami a hagyományok
megőrzése mellett további fejlesztéseket, szolgáltatás színvonal
emelkedést, a termékpaletta bővülését is jelenti.

Orbán Árpád az esztergomi Takarékszövetkezet ügyvezetője is
bizakodóan nyilatkozott a két takarékszövetkezet összeolvadásáról. Mint mondta: szövetkezetük idén ünnepli 50 éves fennállását. Ez nemcsak a jubileum megünneplésére ad lehetőséget,
hanem arra is, hogy átértékeljék eddigi működésüket. Az ügyvezető igazgató szerint most lezárult egy korszak, és egy újabb fejezetet nyitottak a takarékszövetkezet életében. Ő is az összefogás, a fúzió időszerűségét emelte ki az eseményen. Véleménye
szerint ma csak úgy lehet versenyben maradni a nagy kereskedelmi bankokkal szemben, ha kicsivel is, de mindig jobb kondíciókat tudnak biztosítani az ügyfeleknek. Erre most minden
lehetőség adott lesz, hiszen a Duna Takarékszövetkezet 53 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel és 3 milliárd forintos
tőkével kezdi meg működését.
A két takarékszövetkezet bízik abban, hogy az új szervezetet
jól felépítve a korábbi éveket is túlszárnyaló sikereket érnek el. 

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

Minden
időben,
mindent
időben.

A társaság a 2004-es évben
minőségirányítási rendszert
vezetett be és alkalmaz, mely

A győri Antrans Clean Kft. 1987-ben magánvállalkozásként kezdete meg tevékenységét, s az eltelt évtizedekben
a térség legnagyobb magánkézben lévő kommunális
szolgáltatójává nőtte ki magát. A Fehérvári út 75. szám
alatti telephelyükön 15 ezer négyzetméteren sorakoznak gépjárműveik, munkagépeik. A társaság széles körű
szolgáltatásairól Andresin Károly cégtulajdonos
számolt be.
A cég tevékenysége a megrendelésektől függően többféle munkavégzésre illetve szolgáltatásra terjed ki. Ezek közül a
legfontosabbak a kommunális szolgáltatás, mely magába foglalja a gépi seprést,
porszívózást, úttisztítást, parkok tisztítását
és karbantartását, locsolást, valamint portalanítást. A tevékenységi körbe tartoznak
még a gépi földmunkák (gréderezés, tereprendezés, hengerezés, tömörítés, rakodás, útfelbontás), kivitelezési munkák
(utak, parkolók építése, aszfaltozás, aszfaltmarás, bontott aszfalt-beton darálása,
igény szerint újrahasznosítása mezőgazdasági és önkormányzati utak alapjaként,
régi beton épületek, műtárgyak bontása, illetve a terület rekultiválása), nehézgép-szállítás (gépek, tehergépjárművek
tréleres szállítása), valamint hóügyelet
(hóeltakarítás, síkosság-mentesítés).
Az Antrans Clean Kft-nél idénytől füg-

gően 30-60 fő dolgozik. A gépkocsivezetők és gépkezelők több jogosítvánnyal
rendelkeznek, illetve szerelői szakismeretük is van, mivel lényeges, hogy több gépen is tudjanak dolgozni. Többek között
ezért is igyekeznek jól képzett szakembereket foglalkoztatni. A cég hozzájárul
anyagilag dolgozóinak továbbképzéséhez, ezzel mintegy motiválva őket a jobb
munkavégzésre. A társaság folyamatosan
cseréli gépeit, és célul tűzte ki, hogy a teljes gépparkot modernizálja, ezért új, illetve újszerű gépek vásárlását ütemezte be
tervében.
A cég mottója: Minden időben, mindent
időben. Ennek köszönhetően évről-évre
egyre több megrendelésük van, és újabb
partnerekkel bővül a megrendelői kör,
mely már most is tekintélyes: Strabag Zrt,
Porr Építési Kft, Audi Motor Hungária Kft,
Egut Zrt, Swietelsky Kft, Integrál-H Rt illet-
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megfelel az MSZ EN 9001: 2001
szabvány követelményének,
továbbá az MSZ EN ISO 14001:
2005 Környezetközpontú irányítási követelmények irányelveit alkalmazza.

ve Integrál-Hexa Transz Kft, Betonút Zrt,
Vasútépítők Kft, Plussz Út Kft, Vegyépszer
Zrt, Mélyépítő Kft, Inreco Kft. és még sorolhatnánk.
Az Antrans Clean Kft. fő irányelve, hogy
munkájával megnyerje a bizalmat, ezért
a vezetésnek és a dolgozóknak egyaránt
az a célja, hogy szilárd és megbízható társaságot alkosson, ennek érdekében mindenki a munkáját a legjobb tudása szerint
végzi el, hogy meglevő és leendő partnereik elégedettek legyenek munkájukkal. 

Antrans Clean Kommunális
Szolgáltató Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: 96/429-696
Fax: 96/526-502
E-mail: antransclean@t-online.hu

BEFEKTETŐKET
KERESÜNK
Győrtől 15 km-re a Szigetköz
szívében, festői környezetben lévő 150.000 m2
földterület, akár részenként
történő hasznosítására.
A rendezési terv alapján
nyugdíjasotthon, üdülő és
lakóövezet alakítható ki a
területen.

Antrans Clean Kommunális Szolgáltató Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: 96/429-696
Fax: 96/526-502
E-mail: antransclean@t-online.hu
eg é s z s é g
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Tanácsok a kis és középvállalatok informatikai
rendszerének kialakításához és üzemeltetéséhez.

Szöveg: Mészáros Attila informatikus, rendszermérnök az Abakusz Kft. ügyvezetője

Dokumentált rendszer
Egy informatikai rendszer kialakításakor
a rendszerről dokumentációt kell készíteni, ill. készíttetni. Ennek a dokumentációnak tartalmaznia kell a rendszer felépítését
(szerver számítógépeket, hálózati kapcsolatokat), a rendszer üzemeltetéséhez szükséges hozzáférési adatokat, a telepített
alkalmazásokat, és az üzemeltetéssel kapcsolatos témákban kompetens emberek
elérhetőségi adatait. A rendszer változásait a dokumentációban is át kell vezetni.
A rendszer karbantartásával és hibaelhárításával kapcsolatos eseményeket is dokumentálni kell, mert ez később megkön�nyíthet egy következő hibaelhárítást.
Hibaelhárítás
A felhasználók számára leginkább érezhető informatikai tevékenység a hibaelhárítás. Fontos, hogy a lehetséges hibákat kategorizáljuk a szerint, hogy az üzleti
folyamatokat mennyire akadályozzák. Ennek a sorrendnek megfelelően határozzuk
meg, hogy mely hibákat mennyi időn belül szükséges elhárítani.
Rendszeres ellenőrzés
Az informatikai rendszer állapotát folyamatosan ellenőrizni kell, mert így megelőzhetjük a hibákat. Célszerű napi, heti ellenőrzéseket végezni. Napi ellenőrzés
lehet pl. a szerverek és a rajtuk futó szolgáltatások ellenőrzése (minden rendben
működik), a szerver szabad memóriája, a
napi mentés állapota (rendben lefutott).
Heti ellenőrzéskor célszerű ellenőrizni a
szabad lemezterületet, a frissítési szolgál-

tatások állapotát és a rendszer statisztikákat.
Karbantartás
A hardver és szoftver eszközök rendszeres karbantartásával sok hibát megelőzhetünk, és ezzel növelhetjük a teljes rendszer rendelkezésre állását. Évente egyszer
célszerű a szerver és felhasználó számítógépeket átvizsgálni, portalanítani és
egyes alkatrészeket cserélni (ventillátorok).
A munkaállomások szoftveres frissítésének automatikusan meg kell történnie, de
a szerverek szoftver frissítése általában így
nem oldható meg, mert a szerverek leállítása nem történhet bármilyen időpontban. Ilyenkor a hardver- és szoftvergyártók által kiadott frissítéseket kell telepíteni
a szerverre.
Kapcsolattartás szállítókkal
és szolgáltatókkal
Az üzemeltetett szoftverek gyártóival
és a távközlési szolgáltatókkal a hibaelhárításkor és a rendszer esetleges továbbfejlesztéskor az informatikának célszerű
kapcsolatot tartani, mert az informatikai
problémák megfogalmazása egy felhasználónak gondot okozhat.
Informatikai stratégia kialakítása
A vállalkozás folyamatos fejlődéséhez az
informatikai rendszernek is fejlődnie kell.
A versenytársak informatikai rendszerénél
fejlettebb, jól kihasznált infrastruktúra sokszor jelenthet versenyelőnyt. Az új technológiák bevezetésének tervezése elő-
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segítheti, hogy az üzleti igények
jelentkezésekor már rendelkezésre
álljon a megfelelő technológia.

Üzemeltető kiválasztása
A megfelelő üzemeltető kiválasztása
mindenkinek nagy gondot okoz. Mivel az informatika bizalmi terület, ezért
a vállalkozások nehezen szánják rá magukat a nem megfelelő üzemeltető leváltására. Kisebb cég esetén nem merül
fel főállású informatikus alkalmazása. Nagyon sok cég követi el azt a hibát, hogy
egy informatikához kevésbé értő munkatársat vagy ismerőst bíz meg az üzemeltetés ellátásával. Nagyobb vállalkozás esetén már általános a főállású informatikus
alkalmazása, bár nem biztos, hogy ez lenne a legmegfelelőbb megoldás. Sokan
azt gondolják, hogy egy alkalmazott mindig helyben van és mindig elérhető, de
nem gondolnak a betegség és szabadság alatti helyettesítésre, amikor a rendszer felügyelet nélkül marad. Mivel az informatika nagyon szerteágazó terület
ezért ma már egy ember nem lehet megfelelő szakember minden területen. Egy
külső üzemeltető vállalkozás szakemberei
specializáltabb tudással rendelkeznek, és
az általuk üzemeltetett informatikai rendszereken szerzett tapasztalatokat a többi rendszeren is hasznosítani tudják. Amíg
egy belső alkalmazott általában csak a hibaelhárításra koncentrál, addig egy átalánydíjas konstrukcióban üzemeltett rendszer esetén az üzemeltető cég érdeke a
megelőzés. Ezzel egyidejűleg a rendszer
rendelkezésre állását is növeli. Összességében elmondható, hogy egy szakmailag
felkészült, több szakemberrel rendelkező
üzemeltető cég megbízása növelheti az
informatikai rendszer hatékonyságát. Cikksorozatunk további cikkeiben a vállalati informatikai rendszer helyes kialakításához
adunk segítséget. További információkat,
ötleteket kaphat, ha ellátogat a www.abakusz.hu weboldalra. 
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Egy megfelelően kialakított informatikai rendszer hatékony
üzemeltetése is gondot okozhat egy vállalkozásnak. A nem
megfelelő üzemeltetés nagy károkat okozhat a cégnek.
A hibaelhárításon kívül nagy hangsúlyt kell kapnia a rendszer
folyamatos ellenőrzésének és a karbantartásnak is. Az üzemeltető feladata a jogosultsági rendszer kezelése és a hardver és
szoftver eszközök nyilvántartása is. Nehéz kérdést jelenthet a
megfelelő üzemeltető kiválasztása.

atik a

Milyen egy megbízhatóan
és biztonságosan működő
vállalati informatikai rendszer?

Inform

6. rész: Üzemeltetés

az awd
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IRODÁJÁT
Fotó balról jobbra:
Mósch Judit
Albert János
Onda Lajos
Váradi Szabolcs
Füredi Beatrix
Munkácsi Mihály

Az AWD, Európa legnagyobb független pénzügyi tanácsadója 3 éve van jelen a magyarországi piacon. A gyors fejlődésnek köszönhetően egyre több háztartás számára kerül
elérhető közelségbe ez a szolgáltatás. A győri iroda megnyitása kapcsán nyilatkoztak az
AWD vezető pénzügyi tanácsadói.
Milyen szolgáltatásokkal áll az AWD a nyugat-magyarországi régióban élő ügyfelek rendelkezésére?
Munkácsi Mihály, vezető tanácsadó: „Ügyfeleinket tanácsadásban részesítjük a pénzügyeket érintő valamennyi kérdésben
– a jövedelem biztonságától kezdve a vagyonfelhalmozáson keresztül az időskori előgondoskodásig. A döntő előny ügyfeleinknek, hogy függetlenek vagyunk a megfelelő termékek kiválasztásában, és az ügyfél aktuális pénzügyi helyzetének elemzéséből
indulunk ki. Ez alapján készítjük el a személyre szabott pénzügyi koncepciót és helyzetképet, amelyhez az ügyféllel együtt a
piacon elérhető, megfelelő termékeket vesszük figyelembe. Az
AWD-nek nincs sem saját, sem kizárólagos, csak az AWD részére összeállított terméke – így tudjuk garantálni a függetlenséget,
és ezáltal sikerül jelentős anyagi előnyt szerezni ügyfeleink számára.”
Mit lehet tudni az AWD cégcsoportról?
Mósch Judit, vezető tanácsadó: „Az AWD-csoport 1988-as németországi megalapítása óta Európa legnagyobb független
pénzügyi tanácsadójává nőtte ki magát. Európa tíz országában
több, mint 6.000 tanácsadó nyújt támogatást mintegy 1,9 millió törzsügyfélnek a pénzügyekkel kapcsolatos valamennyi kér-

désben. Az AWD több mint 300 bankkal, biztosítóval, alapkezelővel és lakás-takarékpénztárral működik együtt Európában. A
vállalat részvényeit 2000 októbere óta jegyzik a frankfurti értéktőzsdén is.”
Milyen kilátásai vannak a pénzügyi tanácsadásnak?
Albert János, vezető tanácsadó: „A mindennapi munkában
már látható, hogy a minőségi tanácsadás iránt nagy érdeklődés
mutatkozik, ezért bővítjük teamünket. Új tanácsadóinknak átfogó képzési programot kínálunk, amelynek keretében a pénzügyi
tanácsadói tevékenységük végzéséhez szükséges valamen�nyi szakmai feltételt biztosítjuk. Leendő munkatársainkat ezen
felül kiváló kereseti és karrierlehetőségekkel várjuk, amelyeket
csak egy olyan nemzetközi, tőkeerős vállalat tud biztosítani, mint
az AWD.” 
AWD Magyarország
Pénzügyi Szolgáltató Kft.
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Telefon: 06 1 248 21 70
Telefax: 06 1 248 21 71
www.awdmagyarorszag.hu

prom ó ci ó
15

Szöveg: TöRöK MAGDA

A SOPROnBAn éLő RIEDL ERVInnEK hAnGSzERéSznEK KELLETT
VOLnA TAnuLnIA, MIVEL TuDjuK, A GénEK nEM hAzuDnAK.
APRó KISGyERMEKKénT OTT LáBATLAnKODOTT A MűhELyBEn,
SzInTE Az AnyATEjjEL SzíVTA MAGáBA A hAnGSzERéSz
MESTERSéGET, A hAnGSzEREK éS A MuzSIKA SzERETETéT.
A hamarosan hatvanadik életévét elérő
Riedl Ervin nem tanult hangszerésznek,
műszaki diplomát szerzett. Ám a zene
szeretete ott volt a génjeiben, már egészen fiatalon zenélt, meglehet, a túl fiatalkori klarinétozásnak köszönheti jellegzetes
karcos hangját. Tánc, dixieland, szimfonikus, majd templomi zenekarban, együttesekben, több fúvószenekarban játszott,
játszik ma is, de a hangszerek javítását akkor még nem sajátította el. Pedig lett volna kitől tanulnia.
Az európai hírű, méltán neves, ősi Riedl
céget, a hangszerész mesterség bölcsőjéből, Németországból Sopronba vándorolt
Johann Riedl alapította 1861-ben. A németországi vidék ma is a hangszerkészítés központja. Nem véletlen tehát, hogy
a Riedl famíliában tizenhat hangszerész
tevékenykedett, köztük Riedl Ervinnek a
cégalapító dédapja, nagyapja és édesapja is. Majd az 1982-ben bekövetkezett halálát követően a véletlennek köszönhe-
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tően, s a „halálra ítélt” hangszerekkel való
szoros lelki kapcsolat miatt, a kései leszármazott Riedl Ervin folytatva az ipart, mára visszaállította az ősi hangszerműhely
rangját, nevét.
A szakember nem csupán Sopronban,
de az országban, sőt határainkon túl is
megvédte a Riedl hangszerészek nevét
és rangját. Riedl Ervin szinte valamenynyi hangszert jól ismeri, megszólaltatja, legyen fúvós, vonós, pengetős, vagy bármilyen más hangszer. Vállalkozásában
nem csupán javítással, de hangszer kereskedelemmel, kiegészítők forgalmazásával is foglalkozik. Amint azt megfogalmazta: „Nem csupán a tradíció, valamint
a múlthoz való kötődés ösztönzött az
őseim által megkezdett ipar folytatására.
Több volt ez annál, egyfajta elhivatottság,
mondhatni szerelem köt a hangszerekhez, zenéhez, muzsikához”.
Riedl Ervin felelevenítette a mindenkori
zene bölcsőjéből, a Szudéta Németország

Mind a négyen zenéltek, Ervin volt köztük
talán a legsikeresebb, hiszen minden fajta
zenekarban benne volt, legyen modern,
vagy klasszikus formáció. Reál beállítottsága miatt műszaki diplomát szerzett az akkori soproni vasöntödében, majd a nagy
hírű szőnyeggyárban dolgozott üzemmérnökként. Édesapja 1982-ben halt meg,
a család ekkor szembesült a nagy kérdéssel, mi legyen a javításra, értékesítésre váró hangszerekkel? A négy gyerek közül Ervin úgy határozott; hogy a hangszerek
nem lehetnek az enyészeté, a javításra várókat meg kell javítani. A gyors elhatározást tett követte. Mondhatni autodidakta módon elsajátította a hangszerjavítás
minden csínját-bínját, édesapja szakkönyveiből éjjel-nappal tanult, vizsgát tett,
majd működési engedélyt szerzett.
Fiatalos tűz van Riedl Ervin szemében,
amikor a muzsikálásról, a hangszerekről beszél. Talán éppen ezért számolgatja már a napokat, hogy elérje a nyugdíjas kort, elköszönjön egyébként kedvelt
munkahelyéről a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetétől, ahol műhelyvezetőként dolgozik. Bízik
abban, hogy nyugdíjasként minden idejét a hangszerekre fordíthatja. Pedig mint
mondta, nem könnyű manapság a hangszerjavítás. Körülményes az anyagbeszerzés, fogynak a kiváló fa és egyéb segédanyagok, mint a lószőr, drágák a díszítő
elemek, a nemesfémek és a megfelelő ötvözetek. Egyebek mellett megemlítette a faanyag kérdését; a fenyőfélék, a trópusi fák, a boszniai jávorfa, vagy a juharfa
a hangszerkészítésre legalkalmasabb fajok 1200 méter feletti hegyvidéken érik el
érettségüket. A természeti katasztrófák, a
nagy kiterjedésű tűzvészek, földcsuszamlások sajnos minden területen megtizedelik a kiváló egyedeket. Kiveszőben vannak

sopronban, aranyhegy – lakókertben épülő,
panorámás, zöld övezetben lakások
30 m2 – 84 m2-ig leköthetők, eladók.

áta

például a mongol lovak, amelyek farkszőre (főként a hímeké) kiválóan alkalmazható a vonósok előállításánál, javításánál.
Riedl Ervin minden hangszer közül a hegedűt és a klarinétot szereti legjobban, de
kiválóan játszik tárogatón is. A zenélésnél is
szívesebben vállal hangszerjavítást, mivel
finom, pontos, odaadó, mondhatni sebészi
precizitást követel. A műhelyben ott érzi
édesapja, nagyapja és dédapja szellemét,
akik ha kell, a felhők mögül vezetik, irányítják a kezét, megmutatják, mit kell tennie,
hogy a meghibásodott hangszerek, ismét
visszakapják hangjukat és lelküket. 

Kőrestaurátor és
Építőipari Kft.
• műemlék helyreállítás
• egyedi faragványok készítése
• kőpadlócsiszolás
• mészkőburkolatok készítése
lépcsők, ablakpárkányok
• Ce-minősített fagyálló kerti
műkő termékek forgalmazása

1/6 oldal álló
52 x 110 mm

műhely: 9484 Pereszteg, soproni u.
tel.: 99/532-061, fax: 99/532-060
mobil: 30/2040554, 30/2471352
www.faragoesfarago.hu
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az épület alatt teremgarázs található.
1. 30 m2-es garzonlakás + terasz
8.900.000 Ft
1/4 oldalFtfekvő kifutó
2. 38 m2-es 1 + fél szobás lakás + terasz 11.800.000
2
210Ft
x 68 mm
3. 59 m -es 2 + 1 fél szobás lakás + terasz 17.300.000
Kifutással: 218 x 75 mm
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területéről származó zenész dinasztia gyökereit, a cégalapító dédapa alakját. Johann
Riedl, hogy minél többet tanuljon a zenéről, vándorló életmódot folytatott. Így dolgozott Pozsonyban, az 1840-es években,
amikor soproni zenészek környékezték
meg, kérték, jöjjön a városba, mivel lenne feladata a Soproni Zeneegyesületben
zenészként. Sőt, mivel a városban nem
volt hangszerjavító mester, a megélhetése is biztosítottnak látszott. Johann Riedl
1859-ben telepedett le Sopronban, majd
1861-ben megkezdte iparát a mai Színház utca 4 szám alatt (akkor az épület a
6-os számot viselte), a sóraktárként működő épületben. (Az egykori hangszerjavító
műhelyben ma Riedl Ervin húga él). Riedl
Jánosnak két fia közül Gusztáv zenész lett,
Rezső (születési neve Rudolf) folytatta az
ipart, javította és készítette a hangszereket
édesapjuk halála után is.
Riedl Ervin édesapja Rezső, hét éven át
tanulta az ősöktől magára örökített csodálatos mesterséget, értett a vonós-, fa-,
illetve rézfúvós hangszerekhez. Nagyon
sokat dolgozott, ám a sors nem kímélte,
sorra kapta az élettől a pofonokat. Először
az oroszok szedték össze ékszerdoboz
műhelyéből az általuk ismert hangszereket. Amit nem ismertek, azt durván és kíméletlenül, a felismerhetetlenségig összetapostak, megrongáltak. A hangszerész
szíve csaknem megszakadt. A műhelyben
húsz-harminc centiméteres magasságban állt a megsemmisített hangszermaradványok halmaza. A családtagok könynyek között, két kézzel próbálták menteni,
kikaparni a romokból mindazt, ami menthető. Aztán jött az államosítás. A megfárad hangszerész nem akarta szövetkezetbe adni szebb napokat látott iparát.
Riedl Rezső, noha későn nősült, négy
gyermeke született, két fiú és két lány.

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

Bemutatkozik a leghűségesebb
marketingeszközöd
Mi a titkuk azoknak a szlogeneknek, amelyek nem csak jól csengenek,
de közben cégedet is pozicionálják?

Főcím

Szöveg: xy

Pár éve még csak a
multik játékszere
volt. Ma már a kis- és
Szöveg
középvállalkozások
is egyre gyakrabban
használják. Kár, hogy
sokan nem úgy, ahogyan érdemes lenne.
A legtöbb cég úgy tekint a szlogenre, mint
egy kisbabára. Így aztán elvárja tőle, hogy
úgy is viselkedjen.
Azaz szórakoztassa
az embereket, csaljon
mosolyt az arcukra.
De egy szlogen
ennél többre is képes.
Mégpedig arra, hogy
meggyőzze célcsoportodat és eladjon
nekik.

Always Nike!
Ha szóba kerül a kifejezés: szlogen, akkor a legtöbb embernek egy multi egysorosa ugrik be először. Hiszen ki ne ismerné
a következő szlogeneket: Always Coca-Co-

Hogyan pozicionáld cégedet?
Először is találj egy olyan előnyt, amit Te
birtokolhatsz elsőként a célcsoportod fejében (éjszakai fejfájás-csillapító, német
autók szakértő szervize stb.). Ezután pedig egyvalamit ne tegyél soha: ne tartsd
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titokban a pozíciódat. Hirdesd szórólapjaidon, újságokban, amiket a célcsoportod
is olvas, vagy alakítsd az új pozíciódhoz a
weblapodat.
A Te szlogened pozicionáljon!
Miért? Mert így nem csak egy jól csengő
egysorosod lesz, amiről felismernek a vevőid, de rögtön el tudod nekik mondani
azt az előnyt, ami megkülönböztet Téged
a versenytársaidtól. Tehát egy pozicionáló
szlogen a következőket tudja:
• Ki a célcsoportod, és ők magukra is ismernek a szlogenedből
• Mi a legfőbb versenyelőnyöd
• Miben különbözöl a konkurenciádtól
• Mindig cégedre emlékeztet
Egy jó szlogen pedig nagy segítségedre
lehet abban, hogy mindezeket folyamatosan tudasd az emberekkel.
Hogyan lesz a pozicionálásból szlogen?
Mindössze egy kis kreativitásra van szükséged ahhoz, hogy a pozicionáló mondatodból egy csapásra szlogen legyen.
A Suzuki a család autójának pozicionálta
magát, ebből született a „Mi autónk” szlogen. A Praktiker a háztartás, a ház körüli munkák szakértőjeként pozicionálta
magát, ebből lett a „Mindenre van több ötletünk” szlogen. Ha már megvan a pozicionálásod, akkor csak formába kell önteni.
És persze hirdetni, hirdetni, hirdetni…
Miért fontos, hogy a létező
összes reklámanyagodon feltüntesd a szlogenedet?
A szlogen segít abban, hogy egy állandó üzenetben mondd el, mire képes a céged, ki a célcsoportja és nekik mit ajánl.
Éppen ezért egy szlogennek mindig
előnyt kell élveznie egy kis- és középvállalkozás marketinganyagain a cégnévvel
vagy éppen a logóval szemben. 
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Szöveg: Horváth Zsuzsa kreatív vezető

kreatívpartner
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la, Just do it vagy Mindenre van több ötlete (ebből egyébként mára Mindenre van
kész ötlete lett, ami bizonyítja, annyira fontos egy jó szlogen, hogy idővel még finomítanak is rajta). Ebből is látszik, hogy egy
idő után egy szlogennel az emberek automatikusan összekötnek egy terméket.
Azonban egy középvállalkozásnak már
nehezebb dolga van, hiszen nem áll rendelkezésére annyi pénz, hogy a TV-ből,
rádióból, sajtóból, plakátokról az Ő szlogenjei törjenek utat az emberek fejében.
Éppen ezért fontos, hogy a Te szlogened
ne csak, hogy jól csengjen, de pontosan
meg is határozza helyedet a piacon, azaz a vevőid egyből tudják, hogy hova tegyenek! Ahhoz, hogy pozicionált szlogened legyen, nem árt, ha tudod, hogy mi
is pontosan a pozicionálás. Ha valaki odalép hozzád, és azt mondja, „Szia, tudsz adni egy üdítőt?”, akkor szinte kérdés sem
merül fel benned, hanem azonnal előveszel egy Coca-colát vagy egy Pepsit. Ez
azt jelenti, hogy az emberek agyában az
üdítő szót lefoglalta ez a 2 márka, és senki
másnak esélye sincs bekerülni oda. Tehát
a pozicionálás mindössze annyit jelent,
hogy a célcsoportod azonosít téged egy
csak rád jellemző előnyöd alapján.
Volvo – biztonság • Praktiker – szakértelem, • az a kis könyvesbolt a térrel szemben –
könyvek kizárólag angolul, • a Te céged – ???
Mivel még a legnagyobb cégek egy része sincs normálisan pozicionálva, így
nem meglepetés, hogy a pozicionált kisés középvállalkozások aránya nem éri el az
5%-ot. Így azok a vállalkozások, amelyek
pozicionálva vannak, ráadásul jól, elképesztő helyzeti előnyre tesznek szert. Persze csak akkor, ha hirdetik is a pozíciójukat.

Fejlesztés,
bővítés,
korszerűsítés

Beruházások a Győri
Hulladékégetőben

1990-ben kezdett el működni Győr határában a hulladékégető, mely az eltelt
közel két évtized alatt sok változáson
esett át, mind a külcsínt, mind pedig
a technológiát illetően. A környezet
védelme érdekében tett utóbbi pár év fejlesztéseiről Vargáné Matlári Eleonóra
ügyvezető igazgatót kérdeztük.

Napjainkban kiemelt jelentősége van az
energiatakarékos és másodlagos energiákat hasznosító technológiáknak.
Mint kiderült a Győri Hulladékégetőben
az égetés folyamata hőhasznosítással
összekapcsolt. Az égetés során képződő füstgázok hőjével gőzt termelnek. A
termelődő gőzt részben egy turbinába
vezetik, mely villamos energiát állít elő,
más részét pedig technológiai gőzként
átadják egy szomszédos cégnek.
Természetesen az égető épületeit is
a keletkező hővel fűtik, köszönhetően
többek között annak a beruházásnak
is, melynek részeként kettőről háromra
bővítették a hőcserélőket az égetőben,
hogy még hatékonyabban tudják hasznosítani a hőt.
Mindezek mellett az égetőben korszerű vízvisszaforgató rendszereket helyeztek üzembe. Ennek segítségével
képesek a hűtővizeket újból és újból
felhasználni, illetve a turbináról érkező fáradt gőzöket is visszakondenzálják. 2007-ben egy olyan vízhasznosítási

rendszert is kidolgoztak, mellyel a keletkező szennyvizet és csapadékvizet tisztítás után visszavezetik a technológiába
hűtővízként. Ezzel a tavalyi beruházással sikerült elérni, hogy felére csökkent az égető vízfelhasználása, illetve
szennyvízkibocsátása.
Egy közel 200 millió forintos fejlesztéssel az elmúlt két évben az égető tároló helységeit, illetve technológiai
berendezéseit lefedték és körbeburkolták, mely nem csak egységes megjelenést biztosít, hanem környezetvédelmi
szempontból is jelentős előrelépés.
A z Új Magyarország Fejlesztési Terv
pályázatán nyert pénzből az aprítógépet korszerűsítették, hatékonyabb aprítókéseket helyeztek üzembe, így egyenletesebben lehet táplálni a kemencét.
Ehhez a projekthez tartozik még egy új
híddaru beépítése is, mely várhatóan
ez év szeptemberére készülhet el. Fejlesztések nem pusztán a „hardver oldalon” történtek. Az informatikai beruházások terén is előreléptek az égetőben.
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Fejlesztették az adatbiztonságot, illetve adatrögzítést biztosító rendszereket,
szervereket. A kibocsátásaikat folyamatosan mérik és rögzítik az adatokat.
Ma minden érdeklődő megnézheti a
honlapjukon www.gyhk.hu és láthatja a mélyen határérték alatti szennyezőanyag kibocsátást .
Ugyancsak a tavalyi év beruházása
volt az égető nyugati oldalán felállított
takarófal, mely egyben zajvédő falként
is funkcionál. Emellett a szociális épület
is megújult, új öltözőket, étkezőt, műhelyeket építettek, s mindez zárult egy
teljes parkosítással, melynek részeként
füvesítettek, fákat ültettek és egy új parkolót is kialakítottak. 
GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT.
ISO 9001 és ISO 14001 minősítéssel
Telefon: (96) 516-688,
(96) 516-689,
(96) 516-680
Fax:
(96) 315-441

Arccal a Napnak
Trend Optik Stúdió – Világmárkákkal az UV ellen

Manapság, amikor a divatdiktátorok
szebbnél szebb szemüveg kollekciókat álmodnak meg, szinte mindenki
szemüveges szeretne lenni - osztotta
meg gondolatát lapunkkal a cégvezető. A divatos, jól megválasztott szemüveg öltöztet, kiemeli a viselő karakterét, egyfajta stílust, temperamentumot
ad, tompítja az arc esetleges apróbb hibáit. Az elismert divatházak szakemberei pontosan tudják, hogy egy-egy
arctípushoz, adott alkalomra milyen
szemüveg illik. A Trend Optik Stúdió e
tekintetben is kiemelkedő, hiszen szakképzett látszerészei naponta kamatoztatják eme ismereteiket. A hozzájuk fordulóknak készséggel adnak tanácsokat,
hogy az exkluzív szemüvegkeret vá-

lasztékból, napszemüvegekből mind
esztétikai, mind szakmai szempontból
a legjobbat ajánlják. Mivel a vásárlók
számára a jó kinézet mellett a tökéletes látás is fontos, a látszerészek helyben végzett orvosi szemvizsgálatot javasolnak.
Az emberi látásélesség az évek
előrehaladtával fokozatosan romlik.
Az ezzel járó tünetekhez a mind gyakoribb fejfájáshoz, a munkaidő végére pirossá váló szemekhez, a homályosabb látáshoz azonban nem szabad
hozzászokni. Érdemes tehát odafigyelni a betegségre utaló panaszokra is, hiszen a látásromlás komolyabb elváltozások előjelei lehetnek. A szakember
azt ajánlja, szemproblémáinkkal min-
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denképpen forduljunk orvoshoz. Negyven éves kor felett egyfajta prevencióképpen vizsgáltassuk meg szemünket,
legalább kétévenként. Az olvasószemüveg felíratása kiváló alkalom az átfogó
vizsgálatra. A Trend Optik Stúdió rendelőjében a vásárlók mind teljesebb körű
kiszolgálása érdekében lehetőség van
arra, hogy dr. Winkler Mária szemész főorvos, illetve dr. Locsmándi Mária szemész adjunktus a legmodernebb eszközökkel ellenőrizze a szem elváltozásait,
ha kell, további vizsgálatokat végezzenek. A nemrégiben telepített „non
contact” tonométerrel a szemgolyó
érintése nélkül, levegő ráfúvásával lehet a szemnyomást mérni. Így gyakori,
hogy a vizsgálatok során bizonyos be-

Fotó: Simon Tibor

A soproni Trend Optik Stúdió több mint tíz éve tartó népszerűsége nem véletlen. Az
Interspar üzletközpont épületében működő vállalkozás tulajdonosa Horváth András
és kvalifikált csapata mindenekelőtt a minőséget, a megbízhatóságot, a hibátlan látást,
és természetesen a mindenkori szemüvegdivatot tartja szem előtt.

tegségeket korai stádiumban sikerül diagnosztizálni.
Előzetes bejelentkezést követően a
Trend Optik Stúdió vállalja a különböző
cégek, vállalkozások monitor előtt dolgozó munkatársainak díjmentes szemészeti szűrését.
A tavaszi, nyári, őszi időszak nagy slágere a napszemüveg, amelynek helyes
megválasztása ugyancsak szakember
közreműködését követeli. Az UV (ultraibolya) fény három tartományából kettő (az UV-A és UV-B) nemcsak bőrünket,
hanem szemünket is károsíthatja. Gyulladást okoz a szaruhártya, kötőhártya,
üvegtest és a szemhéj területén, hos�szútávon szürke hályoghoz, a szemlencse elmerevedéséhez, ezáltal látásrom-

A szemüveg legyen harmóniában viselője személyiségével
– vallják a stúdió látszerészei.

láshoz, illetve akár a szemhéj bőrének
rosszindulatú elváltozásához vezethet.
Tavasztól őszig ajánlott az UV szűrős
napszemüvegek viselése, melynek szűrőképességét az üzletbe telepített készülékkel bárki ellenőrizheti.
Horváth András beszámolt az idei
szemüveg trendről is: maradnak a nagyméretű napszemüvegek, amelyek szerencsére jobban takarnak, védenek. A
különböző mintákkal kirakott stras�szos modellek többnyire a hölgyeknek
kedveznek, bár férfias darabokon sem
ritkaság. A szemüveglencse gyártók
rugalmasságának köszönhetően a napszemüvegek többnyire dioptriás változatban is megrendelhetők. A napsugárzás ellen kiváló megoldást jelenthet a

„A szemészettel végleg szakítani nem lehet.” – Dr. Winkler Mária főorvos
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napfényre sötétedő szemüveglencse,
mely zárt térbe érkezve gyorsan hagyományos szemüveggé világosodik.
Mindezek tükrében érdemes felkeresni a Trend Optik Stúdió látszerészeit, előzetes bejelentkezést (99/342-664;
20/5678-301) követően, pedig orvosait, hiszen tevékenységüket minden tekintetben a minőség és a megbízhatóság jellemzi. Ne feledjük, a világot nem
tehetjük tökéletessé, de tökéletesíthetjük azt, ahogyan a világot látjuk, és ahogyan a világ lát minket. 
Trend Optik Stúdió
Sopron, Interspar
telefon: (99) 342 664
mobil: (20) 5678 301

„Tapasztalataink szerint a mai modern nő. ha megteheti több szemüveget váltogat- illesztve az öltözékéhez és az alkalomhoz.” – Horváth András cégvezető

WONDERFUL, WONDERFUL COPENHAGEN – SZÓL A
RÉGI SLÁGER, ÉS CSAK EGYETÉRTHETÜNK. A KIEGYENSÚLYOZOTT NYUGALOM VÁROSA – TALÁN EZ AZ ELSŐ
BENYOMÁS, AMI A VÁROST JÁRÓBAN FELÖTLIK.
SZÖVEG: SZABÓ IBOLYA ANNA

Talán, mert a Dánokból tényleg árad
a nyugalom, talán mert az Európai Unió
legkisebb, de a nagyobbakéval azonos
méretű költségvetési hozzájárulást fizető országának fővárosa alig másfél millió
ember otthona (és akkor már beszámoltuk a nem szorosan a városhoz tartozó részek lakóit is). A kellemes érzést erősíti az
is, hogy Koppenhága – mivel a világháborúk nem semmisítették meg régi épületeit – ma is őrzi hagyományos városképét,
és hatemeletes házai közül szinte csak a
templomtornyok magasodnak ki, no meg
egy-egy modern szállodamonstrum.
Az európai nagy fővárosoktól az is megkülönbözteti Koppenhágát, hogy autós
forgalma kifejezetten emberi mértékű, hiszen az egész országra kiterjed a kerékpár-

utak fejlett hálózata, amit még kellemesebbé tesz, hogy az egész ország sík területen
helyezkedik el, megkönnyítve a kerekezők
dolgát. A koppenhágaiak egyébként ilyen
módon szívesen összekötik a munkába járást a sporttal, és a turista is jól jár, ha a közlekedésnek ezt a módját választja. Azért
persze jobb nem megfeledkezni a parkoló
bicikli lelakatolásáról sem.
Mint a legtöbb északi fővárosban, itt is
kellemes városnéző hajóutakon lehet részt
venni a várost keresztül-kasul átszövő csatornarendszeren, ha a turista egyáltalán
nem szeretne különösebb erőfeszítést
tenni. Víz mellett, a tengerparton helyezkedik el a város egyik jelképének tekintett kis hableány is, akit Edvard Eriksen álmodott bronzba 1913-ban. Hans Christian
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Andersen mesehősét azonban híressége sem védte meg a vandáloktól, akik már
két ízben is lefejezték őt. Jellemző, hogy a
dánokat annyira felháborította a rongálás,
hogy a lefejezést végrehajtó személyt (aki
egyébként a tett „szemfüles” felfedezője is
volt) a közvélemény szabályosan gyilkosságért kívánta volna bíróság elé állítani, és
a szobor helyreállítására szervezett gyűjtés
eredményeként a kis hableány hamarosan
visszanyerte fejét, és régi báját.
A koppenhágai séta során érdemes
megfigyelni, hogy a város máig képes volt
megtartani kicsiny üzleteit és ellenállni a
hatalmas bevásárlóközpontok teljes térhódításának. A legelegánsabb üzleteket
a világ leghosszabbnak tartott sétálóutcáján, az 1800 méter hosszú Strogeten ta-

sörpincétől a luxusétteremig terjedő választéka várja a felüdülésnek, ahol megkóstolhatjuk többek között a világhírű
dán söröket, a Carlsberget és a Tuborgot,
vagy a dán konyha különlegességeit. Mivel Dánia valóságos sertésnagyhatalom,
a dánok egyik legkedveltebb étele a sertéssült. A kocák tiszteletét mi sem jelzi
jobban, minthogy szoborba öntött társuk
békésen heverészik a dán parlament előtti téren, emlékeztetve arra a több mint
húszmillió sertésre, amelyet évente a vágóhidra hajtanak.
Dánia tengeri ország lévén, az egészséges étkezésnek sem nehéz hódolni errefelé: a jellegzetes dán smorrebrod („vajas
kenyér”) tetején egymást érik a tengeri finomságok, de gasztronómiai élményt
jelenthet az édes mustáros öntettel tálalt, kaporba pácolt lazac, a gracad laks is,
nem beszélve a külföldön dán sütemény-

láljuk, amely valójában
sétálóutcák és terek sorozatából áll, s ahol a luxus
ezüstékszerektől a dán
Királyi Porcelánmanufaktúra világhírű termékeiig
mindent megtalálhatunk.
A „Vonal” végében elhelyezkedő térbe torkollik
a Nyhavn: a kikötő csatornáján festői látványt
nyújtó, ódon hangulatú
tengeri bárkák sokasága
ring. A meseíró Andersen is szívesen időzött a
városnak ebben a hangulatos zugában. A kimerült turistát errefelé a
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ként ismert, Dániában pedig bécsinek
(wienerbrod) titulált édes süteményről.
Azért ne feledkezzünk meg a kultúráról se, hiszen a világégéseket elkerült
dán főváros számos építészeti látnivalóval és múzeummal szolgál. A Nyhavncsatornától pár lépésre van például az
Amalienborg palota, a királyi család otthona a 18. század vége óta. A palota tulajdonképpen nem is egy, hanem királyi
módom mindjárt négy épületből áll, melyeknek rokokó stílusú szárnyai között a
macskaköves teret a számos Frederick, azaz Frigyes király közül az ötödiknek a lovas szobra díszíti. Amikor a királynő, aki
amúgy – a bulvárlapoknak számos témával szolgáló férjével ellentétben – az
ország kedvence, otthon tartózkodik,
élményt jelent a parádés (Margit távollétében szerényebb külsőségekkel véghezvitt) őrségváltás megtekintése. Az őrség
tagjai az angol királyi díszőrséghez hasonlóan, kucsmás egyenruhát viselnek, azonban korántsem olyan tartózkodóak és
merevek, mint angol kollégáik: ha éppen
arra van szükség, szívesen pózolnak a kamera előtt egy-egy fotó kedvéért, ezzel is
bizonyítva a dánok mindenki iránti kedves
közvetlenségét. A palota egyik szárnya a
látogatók előtt is nyitva áll.
A számos, megtekintésre érdemes múzeum mellett a legtöbben általában a Tivolira kíváncsiak, az 1843 óta üzemelő
vidámparkra, amit mai szóval inkább szórakoztatóközpontnak nevezhetnénk, hiszen a hagyományos hullámvasút és
céllövölde mellett számos zenekari emel-

vény és étterem gamadája fogadja a látogatót, akiknek tömött zsebbel érdemes érkeznie, ha aktívan kíván szórakozni.
Mindemellett Tivoli nem csak szórakoztat:
pompás parkjában és botanikus kertjében
könnyű a kikapcsolódás, éjszaka pedig
egyedülálló látványt nyújt a díszkivilágítás. És ha már Koppenhágában az élvezeteknek hódolunk, ne feledkezzünk meg
Dánia egy másik, szinte jelképpé vált termékéről, a legóról se!
Ha módunkban áll kilépni a fővárosból, és utazgatni egy kicsit Dániában,
nem szabad kihagyni az ország egyik legfontosabb látnivalóinak egyikét, kicsiny
műanyagkockákból felépített billundi

Főcím

Szöveg: xy
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1/6 oldal fekvő

Legoland-parkot, ahol egészen biztosan
a család minden tagja jól szórakozik majd.
A dán leg godt, azaz játssz jól szóösszetételből származó márkanévről túlzás nélkül elmondható, hogy meghódította a
világot, amióta a billundi asztalosmester Ole Kirk Christiansen műhelyéből kikerültek az első fakockák, valamikor a harmincas években. A vállalkozást ma is a
Christiansen család ellenőrzi, bár játékaik meg-megújuló szériáit ma már a világ
számos pontján gyártják. Újabb elismerést jelentett a dán leleményesség, amikor 2000-ben a legót a rendkívüli presztízst jelentő „Az évszázad játéka” címmel
tüntették ki. 

INGA T LAN

.INGATLAN.INFOGYOR.HU
164 x 34 mm

szépségszalon

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

fogászat-implantológia
 ultrahangos fogfehérítés

esztétikai bőrgyógyászat

1/4 oldal fekvő kifutó
210 újdonság
x 67 mm

Kifutással: 218 x 75 mm

 alakformálás
 ellulit csökkentés
 látványos eredmény!

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

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

1/4 oldal fekvő kifutó
210 x 67 mm

Kifutással: 218 x 75 mm

a gasztronómiai és borfesztiválon
közreműködő éttermek:

TORNÁCOS étterem
MARBEN étterem
NYERGES vendégfogadó
TERMÁL étterem
PARTY pizzéria
KEMENCÉS borozó
BORS pince

tanúi, midőn a soproni bor és az Amadei
csokoládé pajzán frigyre lépnek. A Bor
és csokoládé kóstolót a soproni Borvirág
női borklub szervezi. Másnap kiállítás
nyílik este hat órakor a Tornácos étterem
különtermében. Május 19-én 19 órakor
a Party Pizzériában Firenze arcai címmel
művészettörténeti dia-vetítést és előadást rendeznek, amihez olasz ételkóstoló és természetesen soproni borok társulnak. Május 21-én, délután négy órai
uzsonnára várjuk az ínyenceket: mangalicából készült disznóságokat lehet kóstolni, harmatos fröccsöket kortyolgatva a Kemencés Borozóban. Május 22-én
a Tornácos Étterem újabb produkcióval
rukkol elő: este hét órakor a Fertei zöldség és a bor harmóniájáról mesél Lukács
Szabolcs magyar bajnok sommelier, aki
ezúttal természetesen kóstolót is tart.
Május 23-án, pénteken 16 órakor nyílik
a Borutca a Termálfürdő parkolójában,
ahol délutánonként és esténként egészen május 25-ig, vasárnapig lehet sétálni és kóstolgatni a Soproni Borvidék
legszebb borait. Másnap ugyanitt, bemutatkozik a sümegi Pannon Császári
és Királyi Borlovagrend, amelynek egyik
legismertebb tagja, Sára Sándor filmrendező este nyolc órától a Közösségi Házban filmvetítést és közönségtalálkozót
tart. A Borutca sétálóit térzene szórakoztatja: 24-én, szombaton a Juventus Fúvószenekar; 25-én, vasárnap a Soproni
Rézangyalok Kvintett ad műsort. További információ a Gasztronómiai és Bornapokról: www.hegyko.hu 

Hagyomány teremtő kóstolók , bemutatók , zenei progr amok

A finom ételek és borok
központja lesz május 16-tól
25-ig Hegykő, ahol hagyományteremtő célzattal az
idén először rendezik meg
a Gasztronómiai és Bornapokat. A kóstolók mellett
borfesztivál, filmvetítés,
kiállítás, és különféle kulturális programok várják
az érdeklődőket.

Hegykő Község Borát 2005. óta évente
választják meg. A borversenyre a Soproni Borvidék pincészetei nevezhetnek.
A nyertes fehér- és vörösbort aztán álló esztendőn keresztül kínálják a helyi
éttermek. Idén először, a borválasztást
gasztronómiai bemutatók, ételkóstolók
egészítik ki. - A rendezvényt tíznaposra szervezzük - mondta dr. Jakab Zsolt,
körjegyző. Most is megválasztjuk a legjobb borokat, május 22-én Szent Orbánnapjához közeledve, aki többek között
a kádárok, vincellérek, kocsmárosok védőszentje. Idén azonban, a borválasztás kapcsán szeretnénk felhívni a figyelmet kiváló éttermeinkre is; hogy mindez
különleges legyen, az éttermek tíz napon keresztül egyedi ételkínálattal és
akcióval várják vendégeiket. A kuriózum az lesz, hogy az ételek garantáltan
hegykői zöldségek felhasználásával készülnek. Ugyanis, bár Hegykő ma az idegenforgalmáról híres, korábban kiváló
minőségű, egyedi íz-világú zöldségéről
ismerték. Nem véletlen, hogy a pesti háziasszonyok a piacon először a hegykői
fehér- és sárgarépát, hagymát, krumplit vették meg, s ha az elfogyott, csak akkor vásároltak az alföldi árusoktól. Ma
már tudjuk, hogy a Fertei földek gazdag ásványi só tartalma adja a különleges ízeket. Aki a tíz nap során legalább
három étterembe ellátogat, sorsoláson
vesz részt és értékes ajándékokat nyerhet. Ami pedig a programokat illeti: május 16-án este hét órakor a Marben Étteremben pikáns pillanatoknak lehetünk

idoutazás

a kurszán kende
lovastanyán

Ősi falu bújik meg néhány kilométerre Soprontól, a
nyugati határkövek mentén: Harka. A hely a honfogla-lás
korában itt élt vezérről kapta nevét, de a harka je-lentett
egyúttal méltóságot, bírát is hajdanán. A régi kor szellemisége ma is áthatja e föld porát, s a sors úgy hozta, hogy
ezt a helyet jelölte ki otthonául a nyu-gati országrészben méltán egyedülállónak nevezhető kezdeményezésnek
és létesítménynek: a Kurszán Kende Lovastanyának.
Már az út végéről feltűnnek a hatalmas,
méltóságot idéző fa kapuszárnyak, csúcsukon a Lovastanya magasra törő lobogóival. Mintha a kapuk mögött valami
izgalmas, új és eddig még nem tapasztalt élmény várna az utazóra. Ahogy belépünk, várakozásunk beigazolódik, egy igazi kísérleti – régészeti faluba csöppenünk,
ahol több, mint húsz, tereplovag-lásra és
lovasíjászatra jól kiképzett ló várja a látogatókat és a kalandvágyókat. A karámok közelében berendezett jurták hirdetik a
hagyományőrző szellemiséget, a közösségi hely, a hajlék pedig kúp alakú
dombként, mintha a földből nőtt volna
ki, oldalait körben növényzet borítja. Odabent
tiszteletteljes légkör uralkodik. Itt valóban a régi hagyományokat élik meg. Ennek ékes bizonyítékai közé tartozik a tanyán található kovácsműhely is, ahol a régi fegyverek készítését lehet nyomon követni. Kint, a karámok mellett
kecskéket, kecskegidákat, rackajuhokat, szárnyasokat, mangalicákat is láthatunk, no és persze kiscsikókat anyjukkal. Mit
nyújt az idelátogató lovasoknak a tanya? Kikapcsolódást a
Lővérek szépséges erdeiben a lovas tereptúrák alkalmával, feltöltődést a természetben és nem utolsó sorban az ember és a
ló rendkívüli, feltétel nélküli bizalomra épülő kapcsolatán ke-

resztül újra felfedezheti ősi gyökereit. Szerveznek itt fél-, egyvagy akár többnapos tereplovaglásokat, lovastáborokat, de
vállalnak egyéni lovasoktatást és egyéni tereplovaglást is. A
lovasversenyek szerelmesei is találnak programokat, melyek
méltón képviselik a hely történelmi és ősi szellemiségét: idén
áprilisban rendezik meg a Hagyományőrző Amatőr Távlovas
Versenyt, valamint júniusban tartják a Lovasíjász Viadalt és a
Lovascsapatok Buszkasi Viadalát. Várhatóan a május elsejét is
lovasbemutatóval fűszerezett nyílt rendezvénnyel köszöntik.
Kurszán Kende valós személy volt, a magyarok utolsó kendéje, szakrális uralkodója. Öröksége Harkán éledt újjá, s szimbolikusan a tanyán folytatódik. Lovasíjász bemutatóik-kal gazdagítják az ország rendezvényeit a névhez és a hely szelleméhez
méltóan. Lovasíjászatuk, mint ahogyan hagyományőrzésük
is, nem valami megfoghatatlan, misztikus elképzelésre, hanem realizmusra épül. Bemutatóik – tűzugrással, vívással és ősi
harcmódokkal fűszerezve –, valamint az érdeklődök számára is biztosított lovasíjász-edzéseik célja, hogy a szabad virtus
– fegyelmezett keretek közt – felébredhessen a „harcosban”,
és hogy rámutasson a ló és lovasa között kialakuló maximális bizalomra, amely nélkül ezer éve elképzelhetetlen lett volna
harcba indulni, a túlélésért küzdeni, vagy akár lovas nemzetté
válni.Érdemes hát útra kelni, és bekopogtatni a harkai Kurszán
Kende Lovastanya kapuján, hogy mindenki – akár mai lovas
ember, akár az ősi magyarok iránt érdeklődő – biztosan megtalálhassa a neki szóló élményt! 

Kurszán Kende Lovastanya

Néhány órás, egésznapos vagy akár több napos lovastúrák, tetszőleges időbeosztású lovastáborok.
Szálláslehetőségek Jurtában, Faházban, Hotelekben! Gyönyörű környezet, kiválóan képzett, tapasztalt
lovak és túravezetők. Igény esetén akár 60km naponta. Akár 10 lovasból álló csoport egyszerre terepen.
Különféle nyergek széles választéka.
Vasárnapi egész napos lovastúráink: 2008. V. 11., VI. 15, VIII. 3., VIII. 31., IX. 28., X. 12. Hagyományörző
szabad stílusú lovasíjász viadal és lovasíjász csapatok buscasi viadala: 2008. VI. 27–28–29.
Lovasoktatás  Sétalovaglás  Túralovaglás
Telefon: (20) 447 1159
E-mail: info@lovasijaszateshagyomany.hu
www.kurszankende.hu
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Egyre népszerűbb a soproni íjászat

A királyi lővérek utódai

Szöve g: kuntz zoltán

A nagy történelmi hagyományú íjászat hét éve szervezett
formában is visszatért Sopronba. Az ősi sportág szerelmesei klubot alapítottak, majd egy évvel később megalakult
a Lővér Íjász Sport Club Közhasznú Egyesület. A 730 éves
város alapításakor védelmi szerepet kapó királyi íjászok
szellemében működő egyesület, hazai és nemzetközi bajnokságokon is bizonyította, és bizonyítja rátermettségét. Ma az egyik legeredményesebben működő
hazai egyesület.
Eredmények
- Kezdetben mindössze húszan hódoltak Sopronban ennek a nemes sportnak, mára taglétszámunk hatvankettőre növekedett-mondta Király Gábor, az egyesület elnöke. Igazolt versenyzőink folyamatosan részt vesznek a hazai és nemzetközi
bajnokságokon. Szabadidő sportolóink, ugyancsak megmérettetik magukat a regionális küzdelmeken. A Magyar Íjász Szövetség rendezte meg az angol-amerikai nemzetközi íjászszervezet
világbajnokságát 2006-ban Ágfalván. Számos sporttársunk kiváló eredménye mellett, a felnőtt női versenyzők közt ifiként induló Király Beáta első lett. Tavaly pedig a FITA (Nemzetközi Íjász
Szövetség) égisze alatt zajlott háromdimenziós világbajnokságon megismételte kiváló eredményét. Ennek elismeréseképpen
a Magyar Íjász Szövetségtől megkapta az ÉV ÍJÁSZA megtisztelő
címet. Idén Bea a júliusban, Észtországban rendezendő 3 Dimenziós EB-re, és a szeptemberi, az angliai Walesban rendezendő, terep íjász VB-re készül. Természetesen mindkét versenyen való
részvételhez sok-sok országos versenyen kell bizonyítani tudását.
A versenyzés lehetősége nagymértékben függ anyagi lehetőségeinktől is. Az idei évben szeretnénk megnyerni olyan soproni
vállalkozások támogatását, akik fantáziát látnak egy nagyon sike-

res, és eredményes sportoló szponzorálásában. Támogatók nélkül eddig sem tudtunk
volna ilyen eredményeket elérni. Különösen sokat köszönhetünk a Tanulmányi Erdőgazdaság
Zrt-nek, ők a gyakorláshoz pályát biztosítottak.
Fejlesztő szabadidős tevékenység
A soproni íjászok tekintélyt parancsoló eredményeik ellenére
nyitottak arra, hogy ezt a szabadidő eltöltéséhez tökéletesen alkalmas testmozgást, hagyományt és technikát másokkal is megismertessék Ez a sport öt éves kortól akár száz éves korig is űzhető. Családok számára kedvező kikapcsolódás, hiszen együtt
mozoghatnak a szabad levegőn, az erdőben. Akad olyan versenyág, - méghozzá a háromdimenziós verseny - melyben a szülők és a gyerekek egyaránt részt vehetnek. A 3-5 kilométeres
erdei pályát néhány óra alatt körbe járhatják, és eközben 28 alkalommal célozhatnak műanyagból készült állatfigurákra. A szarvas, medve, vaddisznó, róka, nyúl vagy más erdei állatot figurázó
célokon bejelölt zónákban elért találatok adják a pontszámokat. A könnyen elérhető sikerélményen és testedzésen túl az íjász
próbára teheti fegyelmezettségét, és figyelem összpontosító képességét. Többek között ezért is kiválóan alkalmas ez a sport a
gyerekeknek, akik a rendszeres edzések után hihetetlenül sokat
fejlődnek Az íjászat által az iskolában is jobban tudnak figyelni,
koncentrálni, fegyelmezettebbek és céltudatosabbak lesznek.
Mindenkit szeretettel várunk egy igazi versenyre május 18-án a
Muck-kilátónál a Pannon- régiós versenysorozat első soproni fordulójára. Itt a vendégeink kényelméről és biztonságáról egyesületünk szervezői gondoskodnak. 

Megnyitottuk

sopron első íjászboltját!

» csigás, tradicionális, reflex és
számszeríjak
» víz, szél és szagálló speciális
vadászruházat
» íjászoktatás felnőtteknek,
gyerekeknek

Sopron, Lackner Kristóf u. 62.
(a Mediterranóval szemben)
nyitva tartás: H–P 14–18h-ig.
telefon: (20) 9538 584
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Szöveg: KunTz zOLTán

Magyarország legjobb díjlovasai, valamint hat dunántúli megye,
illetve két régió díjlovaglói gyűlnek egybe az Országos Minősítő
Díjlovagló versenyre. Győr-Moson-Sopron megye legjobb díjlovasainak emellett díjlovagló megyei bajnoki fordulót is rendeznek.
Ezeken túl lesz még rajtengedély vizsga és versenyirodás képzés is.

kezeire bízunk, mint amilyen a nemzetközi élvonalba tartozó osztrák edző, Fritz Gaulhofer. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a kezdő
és haladó lovasok is magas szinten tanuljanak lovagolni. Az ő oktatásukat lányom, Horváth Ágnes, háromszoros magyar csapatbajnok, ötszörös ifjúsági bajnok irányítja.
Talán nem véletlen, hogy az elmúlt években vándorserleggel értékelték az Ilona majorban folyó szakmai munkát. Ezt a sportlovas
tevékenységet évek óta támogatja a Horváth & Lukács lovas klub
is. Az ő hozzáállásuknak is köszönhető, hogy napjainkra a Hidegség
melletti sportlovas és szabadidő központban rajtengedély vizsga
is tehető, külföldi versenyekre lehet kvalifikálni, ezen felül a versenyirodás szakemberek képzésére is megfelelő bázist alakítottak ki.
Április 19-től érdemes lesz a lovassport szerelmeseinek Ilona majorba látogatniuk. A három napos rendezvény számos programmal
várja az érdeklődőket a páratlan természeti környezetben. 

AMI CSAK KeLL
Nem is lehet alkalmasabb helyszíne a rangos tavaszi lovas rendezvényeknek, mint a Nagycenk és Hidegség közt fekvő egykori Széchenyi birtok. A magas szakmai színvonalon álló ló-kiképző
bázison évek óta munkálkodnak a minőségi sportlovaglás megteremtésén. A versenyzőket, akárcsak a hobbi szinten lovagolni
szándékozókat három korszerű, új építésű, homokos járófelület,
20-szor 60 méteres lovas pálya, illetve díjlovagló négyszög várja.
A kiváló talajú 25-ször 40 méteres fedeles lovarda egész évben kiváló körülményeket biztosít az edzésekhez. A korszerű, levegős istállókban 73 nagyméretű boksz szolgálja ki a panziós lótartók igényeit. A napi ápolásnak és almozásnak, a teljesítményt figyelembe
vevő takarmányozásnak köszönhetően a sportlovak kondíciója kiemelkedő. A szolgáltatások körét olyan eszközökkel is bővítették, mint amilyen a hat ló együttes járatására alkalmas gép, illetve a szolárium.

Graben
étterem-restaurant

M A G YA R O S

JÓ KezeKBeN
– A különféle díjlovagló versenyeknek nálunk már hagyományai
vannak - mondja Horváth László, a Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottságának elnökségi tagja, a Magyar Díjlovas honlap szerkesztője. A tavaszi megmérettetésen túl, a nyár elején, június 28-án és 29-én korosztályos ifjúsági bajnokságot rendezünk,
majd augusztusban újabb kétnapos kvalifikáló országos bajnokság színhelye lesz Ilona major. Ezenkívül edzőtáborok szervezésére
vállalkozunk. Egyre többen veszik igénybe bértartási szolgáltatásainkat is. Szívesen fogadunk az ország minden részéből a tudásukat
elmélyíteni szándékozó verseny lovasokat, kiket olyan kiváló edzők

MINDEN NAP
17 ÓRA UTÁN
A
FŐÉTELEINK ÁR

990 Ft

É S

N E M Z E T K Ö Z I

K O N Y H A

1/6 oldal normál
80 x 72 mm

Sopron, Várkerület 8. | asztalfoglalás: 99/340-256
nyitva tartás: H–V 8–22h | www.grabenetterem.hu
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FA NYÍLÁSZÁRÓK

a win-door kft-től

e
többr
ha Ön yik…
vág

Cégünk 2–3 héten belül
lakhatóvá teszi ingatlanát!

 hossztoldás nélküli,
tömbösített faanyagból
készült, hőszigetelt ablakok
 Emelőtoló ajtók
 Egyedi méretben készült
bejárati ajtók
 utólag szerelhető beltéri ajtók

• Árvizek, beázások, csőtörés, dugulás, vihar,
belvíz és egyéb okokból keletkezett vízkárok
utáni szárítás
• Ajzatbeton és falszárítás
• Új és felújítandó épületek szárítása, párátlanítása
• Múzeumok, képtárak, könyvtárak, uszodák,
gyógyszertárak, élelmiszer-ipari létesítmények
páratartalmának szabályozása
• Ismeretlen okból nedvesedő épületek, falak
okának meghatározása, feltárása

kiváló minőségben

közvetlenül a gyártótól!

•Turbinás és abszorpciós szárítás: aljzatbeton
alatti, közfalak közötti, álmennyezet, plafon közti
szigetelőanyagok szárítása
• Hőlapos, kondenzációs és ventillációs szárítás:
fal, mennyezet, fa stb. szárítása
•Vákuumpumpás vízszivattyúzás aljzatbeton alól,
zárt üregekből valamint felületi vízszivattyúzás
• Kárfelmérés, tanácsadás, kivitelezés
• Épületszárítás-technikai felszerelések és gépek
forgalmazása, javítása

AKOTROCK Épületszárítás-technikai Kft.

Sopron, Faller jenő u. (Inkubátor ház)
Mobil: 06-20/3988-003

9423 Ágfalva, Fenyő utca 14. • Tel.: 99/312-569 • Mobil: 20/3945-674
E-mail: akotrock@mailmax.hu • www.akotrock.uw.hu

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
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Szöveg: tóth krisztina

lakberendező

Napjaink egyik lakberendezési trendje a minimál.
Sokmindenre húzzák ezt a jelzőt, hogy ezzel eladegy stílus, amit meg kell ismernünk ahhoz, hogy
valamit annak nevezhessünk.

lakbere n de z é s
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tévhitek és igazságok a stílusról

hatóbbá tegyenek ezt-azt, pedig a minimál valójában

BÚTORÁRUHÁZ
A kevesebb néha több
A minimál gyökereit egyrészt a képzőművészetben kell keresni. A minimalista
művészet a 60-as években indult és
egészen a 80-as évek elejéig létezett. A
minimalista művészek a művészet kereteit próbálták tágítani, nekik már nem
volt elég a festmények síkja, nekik tér
kellett. Ezzel gyakorlatilag megteremtették az installációk alapját, és mivel
birtokba vették a teret, stílusuk átöröklődött a belsőépítészetre is. A minimál
lakberendezésre kétség kívül hatott a
hagyományos japán zen-buddhista művészet is letisztultságával, formai egyszerűségével. A minimál jelzőt sokan
negatívnak érezhetik, pedig sokszor a
minimál több, mint más stílusok. A minimál stílusban kevés a díszítőelem, tiszta, erős vonalakkal operál. Szereti az
anyagfelületeket önmagukban mutatni,
nyersen, ahogy a természetben fellelhetők. Ugyanakkor a mesterséges anyagok használata is összefér a minimállal,
olyan anyagokat kedvel, amelyek egyszerűek, homogének, de van bennük valami érdekes. Fából is csak az
egzotikusat, aminek az erezete egyszerű, nem kelti a túldíszítettség érzését.
Rózsafa tehát kizárva, de jöhetnek az
egzóták! Ettől a minimál nemhogy kevésnek hat, hanem inkább a fényűzés és
az exkluzivitás érzetét kelti.
Az ember a lelke
A minimál üres? Az üresség nem

egyenlő a térrel. A minimál szereti a teret, a nagy méreteket, és igen, az ürességet. De ettől még korántsem üres,
mert azzal, hogy teret hagy mindennek,
attól csak élhetőbb és tisztább lesz.
A minimál ugyanakkor maga harmónia. Az anyagok egységessége, a színek
összhangja, a tágas terek az embernek
megnyugató tényezők, olyan környezet alakul ki, mely feloldja a feszültségeinket, és lelki békét teremt. És mi másra
volna szüksége mai rohanó világunkban egy embernek? A minimálról sokan
azt hiszik, hogy inkább kiállítótérnek jó,
nem fér össze az emberrel, a mindennapos tárgyakkal, eszközökkel. Pedig a minimál lelkét is az ember adja meg. Attól
lesz sajátja a tér, hogy használati tárgyai
gazdagítják, melyeket a minimál befogad. Rengeteg alternatívát ad a tárgyaink elhelyezésére, egységbe olvasztására. Persze a minimál térben bizonyos
rendnek kell lennie, de ugyan melyik stílus mutatna jól szanaszét dobált ruhadarabokkal és papírokkal? A minimálról
sokan azt gondolják, hogy unalmas.
Persze ez emberfüggő, van olyan egyéniség, akinek unalmasnak hat, de valójában a minimál a lehetőségek tárháza. Ez
lehet egy alap, amivel aztán összeférnek
különböző stílusok és trendek, melyek
napról napra gazdagítanak minket. Ezek
az aktuális trendek mindig a minimálra
épülnek, azt gazdagítják, formálják át a
stílusát. Hogy hogyan? A következő lapszámainkból ez is kiderül! 
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A MOMA áruház emeletén 2000m2-en

Sopron, Lackner Kristóf u. 27.
telefon: (99) 510 602
Vasárnap is nyitva 14 óráig!

Főcím

a választáson

Sok múlik

Szöveg: xy

Lead

Fa nyílászárók a Win-Door Kft.-től
Az energiahordozók robbanásszerű áremelkedése, a családi költségvetések egyensúlya
miatt nagyon sok embert ébresztett rá a takarékosságra. Egyáltalán nem mindegy,
hogy a drága meleg bent marad-e az otthonokban, épületekben, vagy az utcát fűtjük.
Meggondolandó, hogy milyen nyílászárókat, kültéri ajtókat, ablakokat építtetünk be,
Szöveg 
amelyek gátolják a meleg levegő szökését, az esztétikai követelményekről nem is szólva.
A több mint hét éve alakult Win-Door Kft. képviseletében Prájcer Csaba beszélt a faanyagból gyártott nyílászárókról.
Egy életre szól
A helyesen megválasztott ajtók, ablakok nem csupán az új, illetve a felújított lakóházaknak, irodaépületeknek, üzemeknek,
közintézményeknek adnak új külsőt, de nagyban hozzájárulnak
a fűtés, továbbá manapság már a hűtés költségeinek csökkentéséhez. Mivel óriási a kínálat a nyílászáró piacon, érdemes a szakemberek véleményét kikérni, mielőtt a végleges döntést meghoznánk. Választhatjuk a ma divatos, némileg olcsóbb műanyag
nyílászárókat, vagy a drágább, folyamatos törődést igénylő,
ugyanakkor harmóniát, természetességet sugárzó fa ajtókat, ablakokat, kinek-kinek ízlése és a pénztárcája szerint.
A Sopronban, az ipari park területén, a Faller Jenő utca 14.
szám alatt – a hatszáz négyzetméteres üzemcsarnokban – tevékenykedő immár nyolcfős szakembergárda szívesen ad tanácsot. Mivel a választás csaknem egy életre szól, alaposan meg
kell fontolni, hogy milyen anyagból legyenek az ajtók, ablakok.
Az asztalosokból álló Win-Door Kft.-ben kizárólag fából készítik
a hőszigetelt bel- és kültéri ajtókat, ablakokat. Egyebek mellett
előtérbe helyezik a borovi fenyőt, a tölgyet, a cseresznyefát, a diót, az égert. A szakmai útmutatáson túl, a helyszíni felmérésen át,
az általuk gyártott és beépített termékek minőségéért felelnek.
Készséggel teljesítik az egyedi kívánságokat, sőt az extrém méretű nyílászárók gyártását, beépítését is vállalják. Igény szerint a lakótelepi lakások nyílászáróinak cseréjénél, a társas, vagy családi

házas építkezéseknél, a nagyobb volumenű beruházásoknál, felújításoknál is jelen vannak, nem csupán Sopronban és környékén, de az ország legkülönbözőbb vidékein is komoly referenciáik vannak.
Csak pontosan szépen…
A cégvezető vallja, hogy minden a pontos és szakszerű felmérésen múlik, bár mint mondta, a régebbi építésű családi házak, s
egyéb épületek esetenként szolgálhatnak nem várt meglepetésekkel. Kiemelten fontosnak tartja a felmerést végzők, a gyártók
és a beépítők együttműködését, mivel utólag meglehetősen körülményes a hibák korrigálása.
A Win-Door Kft. előzetes telefonos (06-20/39-88-003) egyeztetést követően telephelyén várja az érdeklődőket, ahol az általuk
gyártott termékek széles választékát prezentálják. Várják az építkezőket, felújítókat, beruházókat és mindazokat, akik ajtóik, ablakaik cseréjét tervezik. 

Win-Door Kft.
9400 Sopron, Faller Jenő u. 14.
telefon: (20) 39 88 003
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Bio termékek, vegyszermentes telephely
Szöveg



A Florasca

Tulajdonos váltás történt a nagy múltú,
1959-től virágföldet gyártó soproni
Florasca Kft-ben. A nyár óta a tulajdonos
magyar magánszemélyek a fejlesztést tűzték
zászlajukra, köztük elsősorban a cég
koncentrációja, valamint gépvásárlások szerepelnek a tervekben. Fullajtár István ügyvezető igazgató és Barlai Sándor kereskedelmi
vezető lapunk érdeklődésére a vállalkozást
érintő változásokról számoltak be.

nem felejti
a gyökereit

A cégkoncentráció a Florasca Kft. esetében azt jelenti, hogy a
Kapuvár melletti Osli községben, a Fertő-Hanság Nemzeti Park
területén meglévő telephelyet központtá alakítsák. A soproni
Csányi utcai egységben a zsákos, illetve az ömlesztett virágföld
árusítás megmarad. Mint mondták, a Florasca nem marad hűtlen a gyökereihez, a soproni és a környékbeli lakosságot továbbra is kiszolgálják. Az új tulajdonosi kör óriási gondot fordít arra,
hogy változatlanul minőségi termékek kerüljenek a vásárlókhoz,
a megrendelőkhöz, noha a Florasca eddig is egyedülálló minőségű virágföldet gyártott.
A már megszokott sárga zsákos csomagolóanyag felett eljárt
az idő. A jól bevált hagyományok megtartása mellett hamarosan új külsőt kapnak a különféle típusú virágföldek zsákjai, amelyek nem csupán a régióban, de országszerte ismertek és kedveltek. A jövőben markánsabb marketing tevékenységet kívánnak
folytatni. Tisztességes gazdasági versenyhelyzetben a piaci részesedést növelni kívánják. Új partnerekkel, új koncepcióval, új
termékekkel szeretnék a vállalkozást még eredményesebben
működtetni. Az ISO minősítéssel is rendelkező Florasca Kft. termékei mind-mind bio termékek. A Fertő-Hanság Nemzeti Park
területén, szigorúan védett természetvédelmi területen, az országban egyedülállóan víz alól bányásszák a méltán kedvelt és
népszerű hansági tőzeget. Kuriózumnak számít a szarvasmarha-

trágyából készített komposzt, amely négy-öt éves érlelést követően kerül a viszonteladói hálózaton keresztül a felhasználókhoz.
Versenyképes termékeik között említették a hansági tőzeget és
a marhatrágya komposztot is tartalmazó A, B, és C jelzésű, valamint az újonnan piacra kerülő általános minőségi virágföldféleségeket, illetve a hansági tőzeget, a különféle növényápolási tápoldatokat, valamint a faseb kenőcsöket, amelyek iránt óriási az
érdeklődés.
Amint azt Barlai Sándor, a Florasca Kft. kereskedelmi vezetője elmondta, folyamatban van az Osliban meglévő telephely
modernizálása, illetve a felkészülés az új termékek gyártására. A
Florasca Kft. célkitűzése, hogy mindenek előtt a magyar lakosságot lássa el hansági tőzeggel és bio virágfölddel, de törekednek
arra is, hogy Európa számos országában még jobban megismertessék méltán kiváló termékeiket. 
Floarsca Kft.
Sopron, Csányi út 14.
Tel.: 06-30/969-49-01, 06-30/937-23-29
Osli, Tőzeg üzem
email: florasca@florasca.hu
www.florasca.hu

prom ó ci ó
35

All in!

Volt idő, amikor a pókerjátékot szinte csak a Western-filmekből
ismerhette a nagyérdemű, s ahogy a világ maga, ez is nagyot változott az elmúlt időkben, s manapság már méltán az egyik legnépszerűbb szerencsejátékká nőtte ki magát a póker, különösen annak a
Texas Hold’em-nek (TH) hívott és akként játszott változata.
Egyes kereskedelmi és sport televíziós csatornák jóvoltából,
belföldön ráadásul a megfelelő reklámember megtalálásával
akár milliók kerülhettek közelebb ehhez a szórakozási lehetőséghez és az azzal járó izgalmakhoz, ahogy feljön a flop, aztán a turn és végül a river. All in, hallhattuk már sokszor akár a
médiában, akár baráti körökben, amint egy sejthetően jól alakuló lapkombinációval – vagy ami a póker igazi sava-borsa,
blöfföléssel – egy játékos az összes pénzét vagy éppen zsetonját kockára téve próbál ellenfeleire lélektani nyomást gyakorolva előnyös helyzetbe kerülni.

csét, vagy barátaiknál, ismerőseiknél érdeklődtek a játékszabályok felől. Talán nem is gondolnak rá, hogy itt Sopronban
is van egy hely, a Casino Sopron, ahol professzionális körülmények között, nemzetközi szabályok alapján lehet egyebek
mellett a Texas Hold’em pókerjáték különböző verziójú fajtáit
kipróbálni illetve ennek a méltán népszerű játéknak hódolni!
Higgyék el, ez valami mást, sokkal személyesebb élményt tud
adott esetben nyújtani, mint személytelenül a számítógép
képernyője előtt ülve, az ellenfelek arcán az apró rezzenéseket, mint rejtett jeleket nem látva, példának okáért freeroll-t
játszani. Egyébként a póker világából az is hírlik, hogy a világon léteznek profi pókerjátékosok, akik a kontinenseket versenyről-versenyre járva kizárólag ebből, vagyis az ott elért
nyereményeikből élnek, s nem is akárhogyan! Miért ne lehetne Ön a következő, valódi póker-profi? Szerezze meg ehhez
az alapokat a következő rövid ismertetőből és aztán bővítse
ki tudását a Casino Sopronban!

Az élmény
Ebből a sikertörténetből természetesen a Casino Sopron
sem kívánt kimaradni, amikor a 2005. év végén addigi játékkínálatát a Texas Hold’em pókerrel kibővítette. 2006. április
30-án sikeresen zajlott le ugyanitt az első, egyébként teltházas TH pókerverseny, amelyet az azóta eltelt két évben számtalan másik követett. Érezte-e már Ön, mondjuk televíziós póker közvetítést nézve, hogy ezt játékot szívesen kipróbálná,
ezt az izgalmat testközelből is szívesen megismerné? Sokan
valószínűleg egy ingyenes online-játékban próbáltak szeren-

A szabályok
A Texas Hold’em Pókerről röviden annyit kell tudni, hogy
minimum 2 és (általában) maximum 10 fő játszhatja egyszer-
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re a játékot egy adott pókerasztalnál. Egy előre meghatározott sorrendben minden játék előtt legalább két játékosnak
kötelező tétet kell elhelyeznie, melyeket „vakoknak” hívnak
(kis vak/small blind; nagy vak/big blind), és a nagy vak egyben a mindenkori minimális tét összege. Mindenki két fedett lapot (hole cards) kap az első leosztásnál, ezt követően
kezdődik az első licit-kör. Ennek lezárultával az osztó egy lap
„égetését” követően három lapot felfedve helyez el az asztal közepén (flop). Ezek a kártyák már minden játékos részére érvényes közös lapok (common cards), s ezután következik a második licitálási kör. Majd újabb lap égetést követően
jön a negyedik közös lap leosztása (turn card) és a harmadik
fogadási kör. Ennek zárultával harmadszor égetik a kártyát
és leosztják az ötödik közös lapot (river card), s elindul a negyedik, egyben utolsó licitálás. Aki a kártya égetésre kíváncsi, vagy csak szívesen megtudná annak jelentését, jöjjön el
a Casino Sopronba és ott szívesen elmagyarázzák neki, sőt
személyesen is megtapasztalhatja, mit jelent.

ző licitálás, illetve a negyedik kör végén a még játékban lévők kártyakombinációinak összehasonlítása. A játék nyertese az, aki a legmagasabb kombinációval rendelkezik, vagy
ha mindenki más eldobja lapját akkor az, aki egyedüliként
játékban maradt, s ilyenkor fel sem kell fednie lapjait. Több
azonos értékű legmagasabb kombináció esetén a teljes nyereményösszeg ezek számának megfelelően egyenlő arányban osztódik. Ha ennél is többet szeretne tudni a pókerről,
látogassa meg a Casino Sopront, ahol különböző formában hetente legalább 3 pókerversenyt szerveznek euró illetve forint befizetéssel is. Az első helyezettek már több ezer
eurós díjaknak is örvendhettek. Igény szerint minden este
„Sit&Go” rövidített, egy asztalos pókerversenyek már 5000
forint egyszeri befizetéstől és végül, de nem utolsó sorban készpénzes játék, azaz cash-game már 1-2 eurós vak tétekkel. Egyéb részletek a Casino Sopron honlapján – www.
casinosopron.hu – olvashatók. 

A tét
A játék alapvető célja az, hogy az összesen 7 lapból (2 saját és 5 közös) a legjobb 5 kombinációjánál ne legyen másnál magasabb értékű, vagy hitelesen blöffölve ezt sejtessük
ellenfeleinkkel. Kíváncsi a lap-kombinációk erősorrendjére? Egy okkal több, hogy ellátogasson a Casino Sopronba,
ahol jól képzett alkalmazottak ezt is elmagyarázzák Önnek.
Egy licitálási körben egy játékos a mindenkori minimumtéttel, vagy a manapság talán legnépszerűbb no limit (nincs
határ) játékfajtában a meglévő összes pénzével, zsetonjával kezdhet. Az első fogadási kör kivételével a tétrakás joga
tovább adható (check) mindaddig, míg valaki nem hív, azaz tétet nem tesz. Amikor egy játékos tétet rak (bet), a többiek csak akkor maradhatnak ebben a körben játékban, ha
legalább ennek a tétnek megfelelő nagyságrendű összeget
helyeznek el, azaz megadják azt (call), illetve emelhetnek
is ezen a téten (raise), például a no-limit licitfajtában egészen a meglévő pénz vagy zsetonmennyiség erejéig. Ekkor
ez a mérvadó összeg, melyet a többieknek a továbbjátszáshoz ki kell egészíteni, illetve meg kell adni. Aki úgy gondolja, hogy lapjaiból nem lesz értékelhető kombináció és blöffölni sem kíván, az egyszerűen bedobja saját kártyáit úgy,
hogy azok értékét a többiek ne tudhassák meg (fold), ebben az esetben ez a játékos már nem nyerhet semmit a potból, vagyis az ebben a körben összegyűlt tétek összességéből. Amikor már csak azonos összegű tétek találhatók az
asztalon, kezdődik egy újabb kártya osztásával a követke-

» 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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Színek
minden
mennyiségben

Miképp a természet is elkezd ébredezni és
szirmot bontanak a virágok, s színekkel telik
meg környezetünk, úgy mi is elkezdhetünk
azon gondolkodni, hogyan színesítsük
öltözködésünket, egyéniségünket.

Mező anna

Ügyeljünk az egyensúlyra
Az idei tavasz egyértelműen a színekről szól. A sárga,
zöld, narancs, pink, rózsaszín,
kék és piros színek dominálnak, de mellettük megmarad
a finom elegancia is a pasztell
színekkel.
Harsányabb színek döntésénél vegyük figyelembe, hogy a
hideg, vagy a meleg árnyalatok
állnak jobban. Minden nőnek
vannak kedvenc színei. Ha úgy
érezzük, hogy valami nem stimmel, nem harmonizál, csak azért,
mert divat, ne viseljük.
A színek a szemünk és bőrünk
színén kívül sok minden mást kiemelhetnek, melyek nem feltétlenül előnyösek számunkra, így
mindig figyeljünk a fazonokra, és
a harmóniára.
A kiegészítők akárcsak eddig,
az idén is elengedhetetlenek. Az
öv és válltáska továbbra is hangsúlyos eleme lehet öltözködésünket, feltéve, ha jól választjuk
meg azokat. A színek ebben az
esetben is lényegesek, ám ha teljes ruházatunk élénk színekben
pompázik, akkor a kiegészítők legyenek valamivel szolidabbak.
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A szín kavalkádból kiemelkedően hangsúlyos a kék. Nappal világosabb árnyalatait viseljük, estére
a sötétebb tónusokat részesítsük
előnyben. Nagyon jól kombinálhatjuk fehér-arany kiegészítőkkel.
Sláger a ruha
Hosszú évek óta nem szerepelt
a kifutókon annyi ruha, mint az
idén. Minden nőnek jó választás,
legyen az színes, vagy mintás.
Alacsony alkatnál a rövid változatot részesítsük előnyben, ha
magasak vagyunk, viselhetjük az
idén oly divatos maxit. A térdig,
vagy kicsit térd alá érő ruha mindenkinek jól áll.
Ha vékony vagy, bármilyen fazonú ruhát felvehetsz, azonban
ha plusz kilók vannak rajtad, figyelj rá, ne legyen nagyon szabott a ruha.
Találd meg, mi az, ami a legjobban illik az alakodhoz. Az elsődleges szempont mindig az legyen,
hogy olyan viseletet válasszunk,
melyben magabiztosnak érezzük magunkat. Ha esik, ha fúj, ne
törődj vele, öltözz élénk színekbe,
és tedd vidámmá a legszürkébb
napokat is. 

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

Amit a tűzvédelemről tudni kell

Szöveg: Böröcz István ny.tü.alez.

A cégek többségének kötelező
tűzvédelmi szabályzatot kiadni,
a szabályzat kiadója pedig a cég
vezetője. A tűzvédelmi szabályzat a
cégiratok között kiemelkedő fontossággal bír - bár ezt sokan nem
hiszik el. Azok számára viszont ezt
nem kell bizonygatni, akik tűzeset
kapcsán álltak már bíróságon.
A jó szabályzat nem csak a napi munka során biztosít tűzvédelmi kérdésekben eligazodást, hanem egy tűzvédelmi
jogvita esetén is fontos dokumentum
lehet. Az a cégvezető, aki legyint erre
a kérdésre, egy esetleges tűzeseti kártérítési ügyben könnyen pórul jár, töredékét kapva a várt összegnek. A tűzvédelmi szabályzat és persze az ezzel
összefüggő tűzvédelmi tevékenység
szakfeladat. A szakfeladat jellemzője,
hogy speciális szakismereteket igényel.
Többször említettem, hogy a tűz, társadalmat veszélyeztető elem, ezért állami
szinten védekezünk ellene - ami alapvetően jogszabályalkotással valósul meg.
Erre a területre a tűzvédelmi törvény
tartalmaz szabályozást, amely kimondja: ”…a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes,
valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személ�lyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem
biztosításáról.” A rendelkezés pozitívuma, hogy nem kötelezi a céget saját alkalmazott foglalkoztatására, így akár
külsős szakértővel is megoldhatók a
tűzvédelmi feladatok. Ez a rokon szak-

területnek tekintett munkavédelemnél is így van. Tegyük fel, hogy már van
a cégünknek egy jó szabályzata, megfelelő tűzriadó terve. Ezek az iratok katonásan állnak a polcon, aztán ahogy telnek a napok, hetek, hónapok, feledésbe
merülnek. Azért, hogy értelme legyen
az iratokba fektetett energiának, pénznek, hogy valóban elérje célját és a tűzvédelmet szolgálják, talán a legfontosabb dolog, hogy minden munkavállaló
ismerje tartalmát.
Az ismeret megszerzése érdekében a
tűzvédelmi törvény szintén tartalmaz
előírást: „A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai
tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres
továbbképzéséről, valamint arról, hogy
azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket
a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.”
Tehát a tűzvédelmi előírásokat, a tűzvédelmi szabályzatot oktatni kell! Ne felejtsük el, mindenhol kötelező az oktatás! Ahol elmaradt, ott szervezési
nehézségre, időhiányra hivatkoznak.
Pozitív példaként említeném a Petőfi Színházat, ahol az egész társulat az

évadnyitó társulati ülésen vesz részt
tűzvédelmi képzésen, a Pannónia Med
Hotelt, ahol fogorvosok, fogtechnikusok, szállodai dolgozók a cégvezetéssel
együtt hallgatják a tűvédelmet, szervezett oktatás keretében, illetve a Polgármesteri Hivatalt ahol évek óta ös�szevont előadáson vesz rész a teljes
köztisztviselői és közalkalmazotti állomány. Pedig a fenti cégeknél is sok a
munka, nehéz a szervezés, jobb lenne
mást csinálni.
A tűzvédelmi képzésnek van még két
speciális területe. A tűzriadó gyakorlatot évente kell megtartani - ezt leglátványosabban az iskoláknál figyelhetjük
meg - a fertőrákosi és a fenyő téri iskolások pozitív példáját említem. A tűzvédelmi törvény egyes munkakörökhöz külön vizsga-köteles tanfolyamot is
rendel. Ezt hívják tűzvédelmi szakvizsgának, melynek szabályait részletesen
rögzíti a jogszabály. A dolog komolyságára utal, hogy csak jogosultsággal
rendelkező regisztrált oktatásszervező
tarthat ilyet. Tűzvédelemről szóló sorozatunk következő részében az épületek
tervezésének tűzvédelmi vonzatairól,
valamint tűzvédelméről ejtünk szót.
Tűzmentes munkát! 

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

Sopron, Baross út 5. | Telefon/fax: (99) 345 464 | Mobil: (30) 9 594 718
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Flexibilis téglaházak
Nálunk a megrendelő a király, az Ő egyéni kívánsága áll a középpontban a téglaházak tervezésében. Mi a Waha Kft. ismerjük a megrendelő álmait és ezeket igényei
szerint megvalósítjuk. A házépítésben a
trend manapság egyre inkább az egyediség felé húzódik. Minden megrendelő azt szeretné mondani házáról, hogy

különleges és saját igényeivel van összhangban. Téglaházaink tervezésében és
kivitelezésében ez nem is kérdéses. Mi az
egyéni lakóstílust képviseljük, ami mindent tartalmaz, amit a tulajdonos szeretne: balkonok, kandallók, galériás nappalik, wellness oázis a fürdőszobában és
még sorolhatnánk. Mindezeken túl az igé-

nyek alapján szabadon variálhatók a fűtőrendszerek, ablakok, ajtók, burkolatok
és homlokzatok. A csúcsminőség garantált az építőanyagok, termékek és szakembereink tekintetében is, akikkel évtizedek óta együtt dolgozunk. Garantáljuk a
legprecízebb kivitelezést és a pontos előkészítést. 
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50 ÉVE MINŐSÉG
AUSZTRIÁBÓL

!
...és kész

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

iktor Festékbolt
Honnan indult a vállalkozás? Melyek
voltak a cég fejlődésének jelentősebb állomásai?
Az üzlet a kezdetekben a József Attila
úton működött csupán néhány fővel. Néhány költözés és átépítés után 1999-ben
üzletünk már több mint 300 m2 eladótéren kínálta festék és háztartási vegyi
áruit, kibővített dekorációs választékkal.
2004-ben a festékbolt teljes árukészletét átköltöztettük az átépített Fészek Áruházba. Ma már 800 m2 eladótéren, tovább
bővült árukészlettel, magasabb színvonalú szolgáltatásokkal teszünk eleget vevőink igényeinek. Ma már a nagykereskedelmi kiszolgálás mellett új üzletággal, a
hobbi-kézműves termékek forgalmazásával is foglalkozunk. A Piktor cégcsoport
központja Győrben, a Fészek Áruházban
van, de üzemeltetünk egy boltot Celldömölkön is. A Kreatív Ötletház hobbiboltunk Győr belvárosában fogadja vásárlóit.
A cégcsoport jelenleg 2 cégből áll, a kiskereskedelmi értékesítésért (vagyis a lakosság, a festők, közületek illetve nagyipari felhasználók kiszolgálásáért) a Piktor Kft.

felel, ő üzemelteti a hobbiboltot is, míg a
nagykereskedelmi vonalat a Piktor Kft. leányvállalata, a Piktor-Depo Kft. képviseli. A
cégcsoport teljesen egységes informatikai és telekommunikációs rendszerrel dolgozik, amely jelentősen megkönnyíti az
információáramlást, és ez a mai életben
talán az egyik legfontosabb.
Milyen szolgáltatásokat nyújt a Piktor
Festékbolt, ezek közül melyek favoritok?
Szakmai tanácsadás: az információs
pultnál 10, a festékkeverőben 6 kollégánk
áll a vevők rendelkezésére, akik a kérdésekre és kérésekre a megfelelő terméket
javasolják. Azonnali számítógépes színkeverés: nemcsak színkártyák alapján, de
egyedi kérések alapján is tudunk néhány
perc alatt festéket egy kívánt színre színezni. A kártyák színbősége okoz néha
nehéz pillanatokat a vevőknek, ezért színkártyát is lehet kölcsönözni, otthon kön�nyebb a döntés. Árajánlat készítés: ha
a vevő már előre felkészült és tudja lakásának négyzetmétereit, kollégáink azonnal meghatározzák az anyagszükségletet
és így előre kalkulálhat a mennyiséggel és
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az összeggel. Házhoz szállítás: nem mindenkinek van lehetősége egy komplett
hőszigetelő rendszert vagy a burkoláshoz
szükséges 15 zsák csemperagasztót autójába tenni, és azonnal elvinni. Nekik Győrben és közvetlen környékén segítségként
díjmentesen hazaszállítjuk a termékeket.
Hogyan tud versenyképes maradni a
cégcsoport a jelenlegi piaci környezetben
(multik szaporodása)?
A multik mindig is komoly fejtörést
okoztak nekünk. Talán annyi szerencsénk
van, hogy a festék kifejezetten szaktudásigényes termék, amiben a multik nincsenek túlzottan eleresztve. Szintén hiányzik
náluk a termékhez adott szolgáltatás, ami
egy hagyományos boltban alapnak számít. Egy dologban tudnak borsot törni az
orrunk alá, az árral. Úgy érzem, hogy bár
szaporodnak a barkácsáruház láncok, de a
festékboltok mindig is megmaradnak. 
9023 Győr, Mészáros L. út 1.
Telefon: 96/511-860
Nyitva tartás: hétköznap: 6–17 óráig
szombaton: 6–13 óráig

15 ÉVE A PÁLYÁN
szakérteleM, erő, Megbízhatóság

SzAKéRTELEM éS MEGBízhATóSáG néLKüL MAnAPSáG MAGAS
SzínVOnALú TERMéKGyáRTáS éS MűSzAKI KERESKEDELEM
ELKéPzELhETETLEn. A TIzEnöT éVES GIMEx-hIDRAuLIKA KFT.
EREjE KIéPíTETT éS SOKRéTű KAPCSOLATREnDSzERéBEn,
FELKéSzüLT, LELKES CSAPATáBAn éS A MInőSéGBIzTOSíTáSI
REnDSzER áLTAL IS TáMOGATOTT SzínVOnALAS MunKAVéGzéSBEn REjLIK. Szöveg: GöRCS AnnAMáRIA

A társaság országos ismertsége az elmúlt másfél évtized hozadéka. Nem akar
többnek látszani, mint ami: egy stabil, működőképes vállalkozás.
másfél éVtized táVlatáBól
A cég alig pár évvel a rendszerváltás után,
„kényszervállalkozásként”, egyetlen mechanikus írógéppel kezdte meg a tevékenységét. Eredetileg műszaki termékeket
importált az országban működő hidraulikus felhasználó és munkahengergyártó
cégek részére, majd a kezdetben csak kereskedelemmel foglalkozó társaság fokozatosan nyitott a szolgáltatás irányába.
Tevékenysége számos új elemmel - munkahengerek egyedi tervezése, gyártása,
felújítása és javítása, hidraulika szaküzlet
nyitása - és termékforgalmazási jogokkal bővült.
Az ezredfordulón frekventált ipari-kereskedelmi övezetben bérelt irodahelyiséget,
ugyanott egyidejűleg hónolt cső- és krómozott rúd raktárt, illetve szerelőműhelyt
működtetett. Nyolc évvel ezelőtt elnyerte a piacvezető német ROEMHELD befo-

gás-technikai cég bizalmát és szerződéses
magyarországi forgalmazóként élénken
bekapcsolódott a multinacionális és hazai
autóipari vállalkozások, illetve más nagysorozatú alkatrészgyártók vérkeringésébe.
Kínálati palettája és beszállítói köre azóta
is folyamatosan bővül. A munkadarab- és
a szerszámrögzítési iparcikkek, valamint
készülékek terén gyakorlatilag valamenynyi befogás-technikai szakirányt lefedi. A
cég menet közben bevezette az ISO-9001
minőségtanúsítási rendszert, tagja lett a
Magyar Jármű Alkatrészgyártók Országos
Szövetségének és szoros kapcsolatot ápol
a győri, budapesti és miskolci egyetem
mechatronikai tanszékeivel, amely kitűnő
referencia mind külföldön, mind idehaza.
A cég a sokéves albérleti jogviszony
után két éve Győr város nyugati részén saját tulajdonú telephelyre költözött, ahol a
színvonalasan berendezett irodában, jól
felszerelt raktárban, szerelőműhelyben és
hidraulika-pneumatika szaküzletben, továbbá körülbelül 50 millió forint értékű
árukészlet birtokában tavaly nettó félmilliárd forint értékű árbevételt realizált.
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a siker csuPán melléktermék
Görcs Imre ügyvezető szerint egy vállalkozás sikerének kulcsa: kitartás, szorgalom, szerencse és profi hozzáértés. A
többi tudást a fiatal és ütőképes csapat
adja, amely komoly műszaki-kereskedelmi kompetenciával termékek helyett eladható megoldásokat kínál. A képzés és a
tanulás kölcsönös befektetés, a kollektív
gondolkodás egymás tudásának kiegészítése, ahol a minőség nem cél, hanem
eszköz, a siker pedig nem álom, hanem
melléktermék. Ebből fakad a nagy közös
mutatvány, amelyben a „mindenkinek jól
kell járnia” elv érvényesül. 

gimeX - hidraulika
kereskedelmi
és szolgáltató kft.
9025 Győr, Selyem u. 1.
Telefon: +36 (96) 525-588
Fax: +36 (96) 427-239
E-mail: info@gimex.hu
Web: www.gimex.hu

HA VALAMI MÁST KERES
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ GAULHOFER HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK
EXKLUZÍV, LENTEAM BELTÉRI AJTÓK

VM Projekt Kft. | 9028 Győr, József A. u. 16. | telefon: 419 225
e-mail: vmprojekt@vmprojekt.hu | web: www.vmprojekt.hu

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

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

Érmék: 690 Ft

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

Zöld Sátor Napok
május 30–június 1.

Cégünk, az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. folyamatosan keresi azokat a megoldásokat, melyekkel a lehetőségekhez mérten, előrelépést
tud biztosítani a soproniaknak.
Ebben az évben először szervezzük meg a Soproni Bornapok városi rendezvényhez kapcsolódva a Zöld Sátor Napokat
a környezetvédelem jegyében. Színes programot állítottunk
össze május utolsó hétvégéjére, hogy ezzel is gazdagíthassuk
a sok ezer ember érdeklődésére számot tartó rendezvények
sorát.

Partnereink közé sikerült megnyerni több egyetemi kar,
soproni középiskolák és általános iskola mellett olyan cégeket, szervezeteket is, melyek elkötelezetten kiállnak a „zöld”
téma mellett. Saját eszközeinket is felhasználva igyekszünk
egy színvonalas városi rendezvényt megszervezni: ma már
a pedagógusok akkreditált képzésén, óvodásoknak szánt,
szelektív gyűjtésre buzdító bábelőadáson, hulladékokból
é s z skukásautó
ég
készített „ruhák” vagyeg
egy működő
bemutatásán
keresztül a környezetvédelem igazán széles palettáját tudjuk
szemléltetni a környezetükért44
tenni kívánó látogatók szá-

mára. A filmek, tablók, vetélkedők, tárgyak a hulladékok felhasználásának, újrahasznosításának lehetőségeit és a feladat
fontosságát mutatják be, legyen szó akár a komposztálásról
vagy a merített papír készítéséről.
Rendezvényünk szervezésének egyik szempontja a
fiatalok megnyerése ügyünk számára, szem előtt tartjuk az
iskolás korosztály és a gyermekes családok érdeklődésének
elnyerését és megtartását. Meggyőződésünk, hogy minden,
ami összefogásból születik a környezetvédelem érdekében,
sokszorosan megtérül.

A minőség
ára
De vajon mi alapján választunk a hatalmas
kínálatból? Mi az amit jó minőségűnek ítélünk és mennyit vagyunk hajlandóak fizetni érte? A ruházati termékek minőségét és
eladási árát négy fontos tényező határozza meg: az alapanyag, a gyártási technológia, a szériaszám és az előállítás éve, azaz a divatosság.
Az alapanyagok előállítása óriási fejlődésen ment keresztül. Az emberek többsége
ugyan előnyben részesíti a természetes
anyagokat, ám kevesen tudják, hogy ma
már léteznek olyan mesterséges szálból
olcsón előállított pamut-, selyem-, vagy
gyapjúszerű anyagok, amelyek tapintásra könnyen megtéveszthetik a vásárlókat.
Létezik egy másik szegmens is: az exkluzív,
drága előállítású ökogazdaságból, esetleg
nanotechnikával létrehozott, lélegző, UVszűrős szuperkelmék csoportja.
A gyártási technológia alatt elsősorban
a szabás-varrás pontosságát, a cérna minőségét, az öltések sűrűségét értjük. Ezeket a laikus is könnyen ellenőrizheti, ha
egyszerűen kifordítja a terméket. A nagy
öltéshosszal, műszálas cérnával, gyorsan
összedobott ruhanemű nem lesz hos�szan hordható.
A szériaszám kulcsfontosságú az előállítás költségei szempontjából. A távol-keleten előállított európai diszkontmárkák óriási mennyisége hihetetlen árelőnyökhöz
juttatja megrendelőit. Ezért nem meglepő, ha Európa különböző országaiban
ugyanazon diszkontmárkáknál nagyjából ugyanazt az árukészletet találjuk. Némi különbözőséget csak a vásárlói célcsoport vásárlóereje jelenthet. Magyarul,
ahol az olcsó termékek iránt nagyobb a
kereslet, oda nagyobb arányba csoportosítják a gyengébb alapanyagú, kisebb
kidolgozottságú napi divatot és az előző szezonból megmaradt elfekvő termékeket.
Ezzel megérkeztünk a negyedik tényezőhöz. Az előállítás éve nemcsak az élel-

Nem a ruha teszi az embert – vallották
nagyszüleink, dédszüleink. Azóta nagyot
fordult a világ. Sokszor nincs elég idő
a belbecs feltárására, ezért kénytelenek
vagyunk a külső alapján ítélni. A külsőn
pedig többnyire a ruhát értjük.

miszereknél fontos. Szezononként változnak a szabásvonalak és színárnyalatok. A
túltermelés miatt nagy tömegű ruházati készletek halmozódnak fel, amiket raktározni drágább, mint akár 70 százalékkal
alacsonyabb áron értékesíteni. Ebből következően egyre több a leértékelt, akciós áru. Ezeket azonban nem csak a nagy
áruházakban, hanem a kisebb kereskedők
árukészletében is megtaláljuk.
A fenti négy tényező variációja, egyikmásik túlsúlya jelentős mértékben hat az
eladási árakra. Az a tőkeerős megrendelő,
aki nagy mennyiségben gyártat a távolkeleten, jelentős megtakarításokat tudhat
magáénak. Az ilyen cikkek általában egy
szezon alatt el is használódnak, örök darabok nem lesznek. Ezek a nagyvállalatok
egymással versengve egyre alacsonyabb
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árakat generálnak, ezáltal maguk alá gyűrik a kis szériában előállító, megbízhatóan
dolgozó hazai gyártókat, forgalmazókat.
Mindezt fékezni csak a vásárlói szokások
megváltoztatásával lehet. Azzal a téves
felfogással kell szakítani, miszerint csak a
külföldi áru jó és olcsó, ami pedig hazai az
rossz és drága. A több szezonon keresztül
is divatos, mosást, hordást újszerű állapotban tűrő minőségnek pedig – ha tetszik,
ha nem – mindenhol ára van. 
Primus Divatruházat
női üzlet: Sopron, Várkerület 51.
férfi üzlet: Sopron, Várkerület 43.
www.broadway-fashion.com
www.devergojeans.com
www.uniformjeans.it
www.balanceparis.com

Mitsubishi
Új utakon

A 2003-ban bemutatott első, leginkább
emelt has magasságú, összkerékhajtású
kombiként meghatározható Outlander
sorozathoz képest a második nemzedék egyértelműen a hobbiterepjárós
irányzatot képviseli. Elődjéhez képest
teljesen új utakon jár. Magas, hos�szú, szögletes és rendkívül tágas. No
és a Mitsubishi intelligens, tapadásfüggő, elektromos differenciálzárral megtámogatott összkerékhajtása révén közepesen nehéz terepen is elboldogul.
Az Outlander II természetesen közúton
sem jön zavarba. Sőt, a korszerű techni-

A komoly igénybevételre
tervezett Pajero, a Pajero
Pinin, valamint az L200 terepjárók mellett a Mitsubishi
a komfortra és sokoldalúságra hangolt Outlander
SUV modellel is elnyerte az
autósok elismerését. Ezúttal
a hobbiterepjáró második
nemzedékével ismerkedünk.

outlander II

kát felvonultató 140 lóerős, illetve 320
newtonméteres 2.0 DI-D motorjával rövid és hosszú távokra egyaránt ideális családi mindenes. Fogyasztása 100
km-re lazán 7 liter környékén tartható,
a finom váltójához alig kell hozzányúlni, 60 km/h felett a legmagasabb fokozatban minden helyzetet megold. A
karakteres forma alatt nem csak az erőforrás érdemel említést: a japán Mitsubishi mint mindig, az Outlender II. esetében is ügyelt a részletekre. Az autó
vezethetősége az önhordó karosszériának, a független kerékfelfüggesztés-

nek, az elektromos szervókormánynak
és az optimális súlypontnak köszönhetően közúton sportos személyautókéval
vetekszik. Biztonság és kényelem terén
is új utakon jár az Outlander II a kompakt SUV szegmensen belül. A tervezett ütközési zónák mellett elektronikus
fékerőelosztóval kiegészített blokkolásgátló, ESP és 4 légzsák védi az utasokat,
míg a légkondicionáló berendezés és az
elektromos szórakoztató egység a kényelmüket szolgálja. 

Győr, Külső veszprémi út 2.
telefon: (96) 501 961

ÚJ LANCER 1.5 SEDAN 3.990.000 Ft-tól

abs és ebd, első, hátsó kanyarstabilizáló, 7 légzsák, légkondicionáló, elektromos ablakemelők becsípődésgátlóval, Cd-s rádió,
4 hangszóró, szervokormány, központi zár két távirányítóval,
halogén fényszórók automata kikapcsolás funkcióval.

COLT 2.499.000 Ft-tól

abs és ebd, 2 légzsák, elektromos ablakemelők és visszapillantó
tükrök, légkondicionáló, Cd-s rádió, bőr borítású multifunkcionális kormány, központi zár távirányítóval.

www.gyorautoplaza.hu
a képen látható modellek illusztrációk.

Puskás Profil

márkaképkiselet és szerviz

olasz-magyar konyhabútorok, beépíthető gépek
▪ tanácsadás ▪ felmérés ▪ kedvező ár
▪ kedvező hitel ▪ szállítás 150 km-ig

▪ üzembe helyezés ▪ beépítés ▪ szerviz

Győr, Gyárváros, Kölcsey u. 1., T.: 96/313-953 nyitva: 9.00–17.30-ig
Győr, Révfalu, Ady u. 52., T.: 96/336-780 nyitva: 10.00–17.00-ig
www.arritalcucine.com www.eﬀequattro.it
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Passat

korszerű dízeltechnikával
A Volkswagen Passat tavaszra új motorgenerációval jelent meg, a korszerű commonrail közvetlen befecskendezéssel működő 2.0 TDI-aggregáttal (103 kW/140 LE) szerelt
modellek már megrendelhetők a kereskedőknél. E technika alkalmazásával az üzemanyag-fogyasztás akár 0,7 literrel is csökkenhet 100 kilométerenként.
A common-rail technika a Tiguan után
most a Passat kínálatába is megérkezett, kedvező üzemanyag-fogyasztás
mellett nyújtva bőséges forgatónyomatékát. A 320 newtonméteres maximális érték 1.800 és 2.500 percenkénti
fordulatszám között áll a vezető rendelkezésére. A 103 kW/140 LE teljesítményű Passat 2.0 TDI csúcssebessége
209 kilométer/óra, miközben átlagfogyasztása csupán 5,8 liter 100 kilométerenként (Passat Variant: 206 km/h,
5,9 l/100 km). Az innovatív kettős tengelykapcsolós sebességváltóval (DSG)

a 2.0 TDI-motor a common-rail technikának köszönhetően akár 0,7 literrel is
kevesebbet fogyaszthat 100 kilométerenként.
A Passat a német vásárlók legkedveltebb középkategóriájú modellje, 2007-ben 20,3 százalékos piaci részesedéssel szegmense legsikeresebb
modelljének számított. A 2.0 TDI motor szintén „bestseller”, amelyet átlagosan minden második Passat-vásárló
választ.
Hazánkban az új motortechnikával szerelt Passat 2.0 CR TDI alapára

Válogatott
hozzávalókból

6.890.000 Ft, a Passat Variant modellé
7.205.000 Ft, s a korszerű motor mindegyik felszereltségi szinttel rendelhető.
10 éves a Porsche Győr!
Ebből az alkalomból a május
17–30-ig tartó rendezvénysorozatunkon számtalan akcióval, egyedi autó
bemutatóval és próba lehetőséggel
várjuk korábbi és leendő ügyfeleinket képviseletünkön. Minden nap más
és más meglepetéssel kedveskedünk a
hozzánk betérő érdeklődőknek. Szeretettel várjuk Önt is! 

Az új CR motoros Passat már megérkezett!
Halkabb motor, kisebb fogyasztás, még kellemesebb vezetési élmény.
Jöjjön el és próbálja ki márkakereskedésünkben!

Infóvonal: 06/30 6830-500
k
sun az

hivatá

ó
a ut !

10
éve

Porsche Győr

A Volkswagen Passat CR 2.0 TDI CO2-kibocsátása 156-177g/km, kombinált átlagfogyasztása 5,9 l/100 km. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! A képen látható autó illusztráció.

M5

Buda

Pest

Tatabánya

eg é s z s é g
www.porschem5.hu
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www.porschebuda.hu

www.porschepest.hu

www.porschetatabanya.hu

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

Szeged

www.porscheszeged.hu

Yaris_Ice_április_280x80_dealer.qxd
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Klíma vagy extrák? Mindkettô!

www.toyota.hu

Yaris Ice+
Megérkezett a legújabb felszereltségû Yaris, melyben
a teljes kényelem egyedi megjelenéssel párosul.
Nem kell döntenie az áhított kiegészítôk között,
ugyanis a Yaris ICE+ kedvezô csomagára* révén
biztosítja mindazt, melyre Önnek szüksége lehet:

•
•
•
•

1.3 VVT-i benzinmotor (87 LE)
Széria légkondicionáló
15”-os könnyûfém keréktárcsák
Sport váltógomb

Márkakereskedésünk egyedi ajánlata:

ajándék navigációval vagy kedvezo
Toyota finanszírozással THM 3,95%*

eg é s z s é g
TOYOTA
MÁRKAKERESKEDÉS
TOYOTA TWIN
AUTÓHÁZ
KFT.

9027
Puskás
u. 2–3.,
Telefon:
1234 Gyor,
Budapest,
Fô T.
utca
1. Telefon:
12396/515-600
4567, Fax: 123 4567, www.xyz.hu
9200 Mosonmagyaróvár, Halászi út, Telefon: 96/577-000

Kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100km): 4,5 – 6,0. CO2-kibocsátás (g/km): 119 – 141.

látható autó illusztráció. *Részletek a márkakereskedésekben és a www.toyota.hu oldalon.
48 AAzképen
ajánlat a Toyota Pénzügyi Zrt. kedvezményes, CHF alapú konstrukciója. Részletekrol érdeklodjön márkakereskedéseinkben.
*

Vocational Academy Intézményeiben mindig is a gyerekek,
tanulók álltak a középpontban. Az oktatás-nevelés
egységét a gyerek, szülő, pedagógus hármas összefogása
teremti meg, s ez az a biztos alap, ami az intézmény múltját,
jelenét és jövőjét alakítja.

Gyermekközpontúság
Az iskola egyik fő jellemzője a gyermekközpontú oktatás. A diákok az
angol nyelvet az általános iskola 1.
osztályától kezdődően tanulják. A szakmai- és informatikai ismereteket a középiskolában angolul sajátítják el a hallgatók. A tanulók évenkénti szakmai
gyakorlatukat Angliában tölthetik el. A
kéttannyelvű érettségivel együtt hozzájuthatnak a felsőfokú angol nyelvvizsga elismeréshez is. Ugyanitt kell megemlíteni, hogy a kéttannyelvű alap- és
középiskolai képzés mellett kézműves
szakmákban is folytatnak képzést. A
Vocational felnőttoktatása országosan
elismert és nemzetközileg elfogadott
képzési választékot kínál. Azt is érdemes kiemelni, hogy a fél-felsőfokú évfolyamok elvégzése után a tanulók akár
1 év beszámítással végezhetik tanulmányaikat a szakirányú magyar egyetemeken.
Megóvni az értékeket
A Vocational Academy-ről tudni
kell, hogy alapítványi fenntartású, közös igazgatású többcélú intézmény,

amely szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el, illetve
nem közoktatási feladatokat is felvállal.
Az intézmény egységei között találunk
óvodát, általános iskolát, kéttannyelvű
általános iskolát, alapfokú művészetoktatási intézményt, kéttannyelvű szakközépiskolát (közgazdaság, informatika
és vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport), szakiskolát, gimnáziumot
(esti tagozat), diákotthont, valamint
felnőttképző intézményt.
Az intézmény dinamikus fejlődése, –
mind az infrastruktúrában, mind a képzési kínálatban - a gyermek és tanulólétszám folyamatos növekedése, a nevelés
és oktatás újabb és újabb kihívásaira adott innovatív válaszok együttesen
megalapozzák a Vocational Academy
intézményeinek sikeres, hosszú távon is
eredményes működését. Mindemellett
a vezetőség, a pedagógusok és minden
munkatárs az alapítói filozófia (Megóvni
a múlt értékeit, építkezni a jövő számára.) szem előtt tartásával a kitűzött célok megvalósításán fáradozik. 
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Vocational Academy

Az összefogás a legbiztosabb alap

Vocational Academy
9027 Győr, Puskás T. u. 8.
Tel.: 0696-511-100
Fax: 0696-511-108
E-mail: academy@
vocational.hu
Web: www.vocational.hu

Muzsikáljunk

„A zene magasabb rendű minden tudománynál
és filozófiánál.” –
Ludwig van
Beethoven

Az emberek többsége nem szeret meggyőződés nélkül vásárolni. Jómagam
is kikérem az aktuálisan vásárolt
termék eladójának véleményét, s ha azt
tapasztalom, hogy nem ért hozzá, vagy
nem megfelelő szakértelemmel árulja
a terméket minden valószínűség szerint
továbbállok. Többek között ezért
is volt kellemes tapasztalat a győri
Hangszertárban járni, ahol a korábban
említett szakértelemből nincs hiány. A
hangszerbolt tulajdonosaival – Fűke
Gézával és Szabó Ferenccel – a hangszerkereskedelem szépségeiről, kihívásairól
beszélgettünk.

Nem árulnak zsákbamacskát
Már a legelején érdemes tisztázni, hogy a hangszer
nem csupán egy portéka –nem 30 deka parizer – amit
megvásárolunk és azzal annyi. Sokkal inkább alkotó eszköz, amit lehet jól, illetve rosszul használni.
1999 tavaszán a győri Hangszertár hiánypótló vállalkozásként jelent meg Győrben és a régióban. Kezdetben fúvós hangszerekkel foglalkoztak, majd az évek multával
egyre szélesedett a spektrum. A Hangszertár tulajdonosai
mindannyian aktív zenészek és megannyi helyen muzsikálnak, (Bolero Fúvósegyüttes, Győri Symphonic Band,
a Győri Nemzeti Színház Zenekara, a Veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar) így egészen bizonyos,
hogy „nem árulnak zsákbamacskát”.
Eddig nem említettük, ám lényeges, hogy a
boltban nem csak hangszer kereskedelemmel foglalkoznak, hanem fúvós, illetve vonós
hangszerek javításával, karbantartásával is.
Mivel állandó és folyamatos kapcsolatban
vannak profi muzsikusokkal, így az ő szakértelmük és észrevételeik alapján bővítik az
árukészletet. Itt kell megemlítenünk, hogy
a Hangszertár rendszeres beszállítója többek között a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának, a MÁV Szimfonikus Zenekarnak,
a Szombathelyi Szimfonikus Zenekarnak,
a győri Széchenyi István Egyetem Zenekarának, a Győri Nemzeti Színháznak, a Győri Filharmonikus Zenekarnak illetve a már
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együtt!

korábban szóba került Veszprémi Mendelssohn Kamarazenekarnak is.
Mindemellett nem elhanyagolható
az a tény sem, hogy az üzlet a régió kiemelt Yamaha partnere, s így a márka
teljes termékpalettája elérhető Győrben. Ez a paletta természetszerűleg
meglehetősen széles, így az egyszerű amatőr furulyától egészen a 30 millió
forintos versenyzongoráig bármi beszerezhető a Hangszertár segítségével.
A jövőt illetően Fűke Géza sokat sejtetően úgy fogalmaz, hogy nyitottak az új
tervekre és kihívásokra, melyek már látóhatáron belül vannak. Ennek részleteiről többet nem tudtunk meg, ám az
biztos, hogy hamarosan új meglepetéssel jelentkeznek a Hangszertár muzsikusai. 
Hangszertár Kft.
9022 Győr, Kisfaludy u. 36.
Tel./Fax: 96/336-044
www.hangszertar.com

Szöveg



A 40. A NEGYVENESEKÉ

Ha Ön a 40-es éveiben jár és családjával nálunk foglalja le
spanyolországi, krétai vagy bulgáriai nyaralását, 40 ezer Ft
kedvezményt biztosítunk utazásának részvételi díjából.*
Az akció 2008. május 31-ig érvényes.

Győr, Király út 8. tel.: (96) 316 480, (96) 319 162, airtours.gyor@malev.hu, www.airtours.hu
Egy család foglalásából egyszer vonható le a kedvezmény. Más engedménnyel össze nem vonható.
A kedvezmény az alap részvételi díjból (katalógusárból) értendő, minimum 2 fő foglalása esetén.

*

40 ÉVES A

Egyedi bútorok, melyek az Ön igényeire, saját elképzeléseit megvalósítva
készülnek el, legyen az bármilyen különleges és merész.
KONYHABÚTOR  FÜRDŐSZOBABÚTOR  GARDRÓB  ÜZLETBERENDEZÉS  IRODABÚTOR
www.carpinus.hu | info@carpinus.t-online.hu | Tervezés-árajánlat: +36-30/641-76-13 | Fax: +36-99/323-064
Bemutatóterem: Inkubátor Ház | Sopron, Verő József u. 1. | Telefon: (99) 514 644

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
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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

Új Saab 9-3 TTiD
a dízel, amire mindig is vágyott

180 LE / 400 Nm
MEGNYITOTTUNK!

Az új Saab 9-3 TiDS vezetése maga a
guruló inspiráció. Különösen, ha az új
180 lóerős TTiD motor kétlépcsős turbótechnológiát alkalmazó változata mellett dönt.A 400 Nm-es nyomaték* szinte
kiköveteli a vezetést. Mindeközben Önt
elégedettséggel tölthetik el a kedvező
üzemanyag-fogyasztási, gazdaságossági
és emissziós értékek.
kézi kapcsolású váltóművel

*

Károsanyag-kibocsátás (CO2): 149–177 g / km.Vegyes
fogyasztás: 5.6–6.7 l / 100 km. Kétlépcsős turbó technológia. A képen látható autó illusztráció.

a térség Saab kereskedése: Nádor Autó

Zrt.

9028 Győr, Fehérvári út 76. • Telefon: 06-96-415-088
ertekesites@nadorauto.hu • www.nadorauto.hu
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Az új Citroën C5 sokkal határozottabb és férfiasabb
megjelenésű, mint elődje volt, de méreteiben is fejlődött.
Bár az előd sem volt éppen kicsi, hatalmas méreteivel a
felső-középkategóriás utazóautók szegmensébe tartozik.
A dinamikus vonalvezetés és a kifejezetten markáns
karosszéria-övvonal tekintélyparancsoló megjelenést
kölcsönöznek a gépkocsinak.
Az új generáció 4,78 méteres hosszával három és fél centivel
nyúlik tovább, a szélessége pedig 1,78-ról 1,86 méterre változott,
ezzel az egyik legszélesebb autó lett a középkategóriában. Garancia lehet a tágas utastérre a hét centivel megnövelt, 2,82 méteres tengelytáv, de ha nem változott volna, az sem lenne baj,

mert már a régi C5-ben is óriási lábtér állt a hátsó utasok rendelkezésére. Az autó - a nézőponttól függően – hol egy előkelő kupé, hol egy elegáns limuzin benyomását kelti. A látvány az első
pillanattól fogva lenyűgöző.
Kifejezetten tetszetős formájú műszerfalat építettek a francia formatervezők, különösen a műszerek rajzolata lett egyedi és szép. A fix középpontú kormánykereket átvették a C4-ből,
ami nem csak azért jó, mert különleges megoldás, hanem azért
is, mert nagyobb, speciális alakú légzsákot rejt, ami jobban védi a vezetőt frontális ütközéskor. A C5-ön akár kilenc légzsák is
rendelkezésre állhat, az előbb említetten túl, elől mindkét oldalon egy-egy frontális, illetve oldallégzsák, és mindkét üléssorban
egy-egy függőlégzsák védi a vezetőt és az utasokat. A hátsó sor
két oldalán kiviteli szinttől függően egy-egy további oldallégzsák rendelhető.
Egyelőre az elődből ismert motorok lesznek csak választhatók,
ami azt jelenti, hogy a benzinesek sora egy 127 lóerős 1,8-asból,
egy 143 lóerős kétliteresből, és egy 215 lóerős, háromliteres V6osból áll. A HDi dízelek kínálata a 110 lóerős 1,6-osból, a 138 lóerős kétliteresből, a 173 lóerős, dupla turbós 2,2-esből, és a 208
lóerős, 2,7 literes V6-os erőforrásból áll.
Az új Citroën C5 vezetője példás menettulajdonságokra számíthat. A Hidraktív 3 Plus és a hagyományos felfüggesztés révén újabb előrelépés történt az útegyenetlenség-szűrő és az
irányítási funkciók egyensúlyának megteremtése terén. Bár alkatrészei nagy részét a Peugeot 407-estől örökölte, a rugózás továbbra is méltó marad az innovatív francia márka hagyományaihoz, vagyis az új C5 is a továbbfejlesztett, harmadik generációs
hidropneumatikus felfüggesztéseket kapja meg. A figyelemreméltó vezetési kényelem mellett ez a mindenkori vezetési helyzethez alkalmazkodó , reaktív és biztonságos menettulajdonságokban mutatkozik meg. 

Nézze más szemmel a világot!

1.8i-16V 127 LE 2.0-16V 143 LE 1.6 HDi 16V 110 LE FAP 2.0 HDi 16V 138 LE FAP 2.2 HDi 16V 173 LE FAP
5-fokozatú man. 5-fokozatú man.

5-fokozatú man.

6-fokozatú man. vagy aut.

6-fokozatú man.

2.7 V6 HDi 24V 208 LE FAP
6-fokozatú aut.

Citroën Sopron Gerencsér Autoház Kft.
Sopron, Győri út 50/c
telefon: (99) 524 526
fax: (99) 524 531
www.gerencser.hu
: már 5 690 000 Ft-tól
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