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A magyarországi kis- és közép-

vállalkozói szektor helyzete el-

lentmondásos: több támogatási 

forma is elérhető számukra, ám 

bizonyos problémák sok cég ese-

tében akadályozzák, illetve meg-

hiúsítják a fejlesztés lehetőségét. 

Ezekről a tényezőkről kívánunk 

kicsit bővebb tájékoztatást adni, 

segítve ezzel, hogy a magyar 

vállalati piac legnagyobb számú 

rétege ki tudja használni mind-

azokat a kapaszkodókat, ame-

lyek rendelkezésére állnak.

Az Európai Unió egyik kiemelt cél-
kitűzése a 2004-ben csatlakozott tíz 
új tagállam kis- és középvállalkozói 

rétegének erősítése. Ez saját jól felfo-
gott érdeke is; hatékony és termelőké-
pes vállalkozói réteggel az egyes tag-
országok nemzetgazdaságai stabillá 
válnak, és alkalmassá arra, hogy net-
tó befizetőkké váljanak, ne csak ha-
szonélvezőivé az unió nyújtotta lehe-
tőségeknek.

Ennek érdekében az Európai Unió 
Magyarország számára mintegy 6 
ezer milliárd forintnyi támogatást 
irányzott elő 2007 és 2013 között – 
ennek feltétele, hogy a magyar állam 
ezt saját forrással is kiegészítse, és ter-
mészetesen hogy legyenek olyan cé-
gek, amelyek képesek lesznek lehívni 
a rendelkezésre bocsátott pénzeket. 
Eddig tart az alapvető információ a 
kérdéssel kapcsolatosan. A pályázatok 

területén azonban tapasztalatlansá-
gukból fakadóan a kis- és középvál-
lalkozások számos akadályba üt-
köznek. 

A 2007-ben indult második támoga-
tási ciklusban több célkitűzés is érin-
ti a kis- és középvállalkozói réteget. A 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
kifejezetten ezt a csoportot kívánja 
támogatásban részesíteni. Célkitűzé-
sei között megtalálható az eszközfej-
lesztés, a munkahelyteremtés, a kör-
nyezettudatosság elősegítése – olyan 
technológiák beszerzésével – ame-
lyek ezt elősegítik, minőség irányí-
tási rendszerek bevezetése, valamint 
az információs technológia szélesebb 
körű felhasználása, e-kereskedelem 
formájában. 

Nem kilátástalan a kis- 
és középvállalkozók helyzete

Támogatott pályázók



Gazda sáG
3

kell együttesen megfelelni. A nagy-
beruházások esetében a projektme-
nedzsmenten belül célszerű a pályá-
zat benyújtása előtt konkretizálni a 
felelősség és a feladatkörök kérdését, 
amely jelentősen elősegíti a támoga-
tás lehívásának sikerét.

Az Európai Unió célkitűzései közé tar-
tozik a hatékonyság és termelékeny-
ség növelése, illetve a versenyképes-
ség javítása mellett az esélyegyenlőség 
és a környezetvédelem elősegíté-
se is. Kicsiben ezek a prioritások a 

Azok a vállalkozások, amelyek úgy 
határoznak, hogy megpróbálkoznak 
a pályázással, hamarosan olyan ne-
hézségekkel találkoznak, amelyek-
re a legtöbben nem számítanak. A 
Magyarországon jelenleg lehívható 
támogatások túlnyomó része utófi-
nanszírozással vehető igénybe, ami 
azt jelenti, hogy a pályázó cégeknek 
jóval a támogatás kifizetése előtt nél-
külözniük kell a tervezett beruházás 
költségének nagyobb részét likvidi-
tásukból. A kisvállalkozások egy ré-
sze emiatt gyakorlatilag alkalmatlan 
a pályázásra.

Ennek a problémának az áthidalásá-
ra azonban a magyar pénzintézetek 
többféle szolgáltatást ajánlanak. Az 
egyik ilyen jellegű konstrukció a pro-
jektfinanszírozó hitel, amelyben a hi-
tel fedezete nem ingatlan, illetve nem 
is nagy értékű ingóság, hanem maga 
a megnyert támogatás. A bank a hitelt 
aláírt hatósági támogatási szerződés 
fejében nyújtja, általában a támoga-
tási összeg maximum 80 százaléka 
erejéig. A kifizető hatóság ebben az 
esetben nem a pályázónak, hanem 
a banknak utalja át a támogatási ösz-
szeget – a fennmaradó hitelösszeget 
pedig megállapodás szerint törlesz-
ti a cég. 

Természetesen van lehetőség arra is, 
hogy a vállalkozás egyéb hitelkonst-
rukciókat vegyen igénybe a támoga-
tás elnyerése, illetve a beruházás kivi-
telezésének sikere érdekében, ugyanis 

amennyiben a pályázat sikeres, a ki-
fizető hatóság jelzálog felajánlása 
esetén a második helyet is elfogadja 

– eszerint nem jelent számára prob-
lémát, ha a támogatás fedezeteként 
felajánlott nem lakáscélú ingatlanra a 
cég már vett igénybe hitelt. A kifizető 
hatóság nem piaci értéken, hanem a 
projekt összegével megnövelt értéken 
veszi figyelembe az ingatlan által kép-
viselt vagyoni értéket. 

A cégek számára egy harmadik hitel-
lehetőség a Széchenyi-kártya, amivel 
akár 25 millió forintos hitelkeret is 
állhat az adott vállalkozás rendelke-
zésére. Ebben az esetben arra kell fi-
gyelni, hogy az uniós támogatásoknál, 
ahogy a hazaiaknál is, meg van hatá-
rozva a maximális támogatási inten-
zitás (az összes beruházási költségből 
az összes támogatás mértéke). Ebbe 
bele kell kalkulálni a kedvezményes 
hitel kamattámogatását – az unió ál-
tal rendelkezésre bocsátott összeg eny-
nyivel kevesebb lesz. A benyújtott do-
kumentációban természetesen ezekre 
a támogatott hitelekre ki kell térni.

Annak érdekében, hogy a pályázat si-
keres legyen, érdemes a cégen belül 
megbízni egy alkalmazottat, illetve 
nagyobb beruházások kivitelezéséhez 
egy projektmenedzsment csapatot fel-
állítani. Erre azért van szükség (több 
támogatási formánál előírás is, hogy 
egy felelőst megnevezzen a vállalko-
zás saját alkalmazottai közül), mivel 
a konstrukciókban több feltételnek 
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esetben, amikor a vállalat csak hazai 
piacon tevékenykedik. Ilyen például 
az idegen nyelv ismerete, a külpiaci 
feltételek, szabályok ismerete, a kul-
turális különbségekből fakadó felada-
tok kezelése. Ezek a kompetenciák 
megszerezhetők „learning-by-doing” 
folyamat során is.

Amennyiben egy cég úgy dönt, hogy 
pályázattal kívánja tevékenységét fej-
leszteni, ajánlatos ilyen tevékenységre 
szakosodott tanácsadókkal konzultál-
ni, illetve a pályázat menedzselésével 
egy pályázatíró céget megbízni, amely 
megfelelő, hozzáférhető referenciák-
kal rendelkezik. Ebben a kérdésben is 
célszerű alaposan utánanézni a kíná-
latnak. Mivel a vállalat célja elsődle-
gesen nem az, hogy nyerjen, hanem 
az, hogy a megnyert összeg a birto-
kába is kerüljön, ezért olyan tanács-
adót érdemes megbízni, amely ezen a 
területen is sikereket tud felmutatni. 
n Rimaszombati Andrea

veszélyes hulladékok tárolása, illetve 
elszállítása tekintetében. A Gazda-
ságfejlesztési Operatív Programban 
külön célkitűzés érhető el a meglévő, 
nem környezettudatos eszközök fej-
lesztésére, illetve előnyt élveznek a 
megújuló energiaforrásokkal terve-
zett beruházások. 

Mindezek mellett előnyt jelentenek 
a támogatások odaítélésénél a part-
neri kapcsolatok is. Néhány célkitű-
zésben előírás, a többinél pedig opció 
a civil szervezetekkel, illetve külföldi 
partnerekkel történő együttműködés, 
ami közvetve elősegítheti a cég kül-
földi piacra lépését is. Ebben a kér-
désben is problémákkal küzdenek a 
magyar cégek. Import esetén szembe-
sül nagy valószínűséggel a vállalat a 
legkevesebb akadállyal, ezt követi az 
export, majd a külföldi megjelenés 
egyéb formái. A nemzetközi jelenlét 
számos olyan kompetenciát követel 
meg, amelyekre nincs szükség olyan 
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pályázatokban és a támogatott beru-
házásokban is megjelennek. Függet-
lenül a pályázat tárgyától, illetve at-
tól, hogy milyen jellegű beruházást 
kíván végezni a vállalkozás, a hátrá-
nyos helyzetű társadalmi csoportokra 
kiemelt figyelmet kell fordítani – az 
új pályázati ciklusban ez a prioritás 
már nem előnyt jelent, hanem alap-
követelmény. 

Az esélyegyenlőség figyelembe véte-
le annyit jelent, hogy a beruházással 
cégen belül és magában a fejlesztés-
ben is tekintettel kell lenni arra, hogy 
az egyenlő bánásmód elve és a diszk-
rimináció elkerülése megvalósuljon; 
a cégnek törekednie kell arra, hogy 
munkalehetőséget és megfelelő tá-
jékoztatást nyújtson romák, fogya-
tékkal élők, illetve nők számára, de 
előnyt jelent a tartós munkanélküli-
ek, illetve a munkaerőpiacra nehezen 
visszailleszkedő munkavállalók fog-
lalkoztatása is. A kifejezetten mun-
kahelyteremtő beruházások mellett 
az egyes pályázatokban is alapköve-
telmény, hogy legalább egy új mun-
kahely létrejöjjön a fejlesztést köve-
tően.

Az esélyegyenlőség mellett fontos 
prioritás a környezetvédelem, a kör-
nyezettudatosság is. Ezek szerint 
csak olyan beruházás támogatható, 
amely tudatosan figyelembe veszi az 
adott tagállamban érvényes környe-
zetvédelmi szabályrendszert a zajki-
bocsátás, a károsanyag-kibocsátás, a 
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egyik legalacsonyabb a piacon: mindössze 299 forint, bele-
értve a CIB Internet Bank használatát is. Utóbbi – amellett, 
hogy a nap 24 órájában biztosít kényelmes online hozzá-
férést a számlához – teljes körű funkcionalitása (számla-
információ, forintátvezetések, forint/deviza átutalások, 
közüzemi számlák kezelése, betétműveletek, befektetések, 
értékpapírok kezelése, szolgáltatások igénylése, mobilte-
lefon-kártya feltöltése stb.) és könnyű kezelhetősége miatt 
évek óta a legjobbnak számít a piacon, amit több szakmai 
díj is bizonyít. A már 5 000 forint elhelyezésével megnyit-
ható CIB Bázis számla azon vállalkozások számára a leg-
előnyösebb, amelyek havonta átlagosan tíz vagy annál is 
kevesebb, 100 ezer forint nagyságrendű forintátutalást in-
dítanak. Az sem jelent gondot, ha a fizetési forgalom nem 
forintalapú, hiszen a számla euróban, dollárban, svájci 
frankban vagy angol fontban is megnyitható – az új konst-
rukció promóciós időszakában ráadásul ingyen, mivel a 
bank elengedi a 2 000 forintos számlanyitási díjat. A CIB 
Bázis számlával rendelkezők a továbbiakban forrásszük-
ségleteik biztosításában is támaszkodhatnak a CIB Bank-
ra. Igényelhetnek például CIB Üzleti hitelkártyát, amely 
egyedülálló módon átutalási funkcióval is rendelkezik, 
így gyakorlatilag egy folyószámlahitelhez hasonlóan mű-
ködtethető. A mikro- és kisvállalkozások a CIB Bank töb-
bi, ennek az ügyfélkörnek a valós igényeit kielégítő szol-
gáltatása között 
is megtalálják 
azt, amely legin-
kább a segítsé-
gükre van pénz-
ügyi problémáik 
hatékony és elfo-
gadható ráfordí-
tást igénylő meg-
oldásában. n

Alapvető szükségletek

Elektronikus bankolás, szélesedő bankfiókhálózat ide 
vagy oda: az induló, valamint a viszonylag csekély forgal-
mat lebonyolító mikro- és kisvállalkozások, egyéni vál-
lalkozók közül nem egy csakis azért vezet bankszámlát, 
mert muszáj. Számukra a bank „szükséges rossz”, nem 
pedig az az intézmény, amelyik ténylegesen segíteni tud 
a mindennapos pénzügyek lebonyolításában. Az ok való-
színűleg abban keresendő, hogy ezek a cégek drágállják a 
banki szolgáltatásokat, kiemelt szempontként kezelik te-
hát, hogy a számlavezetés viszonylag olcsó legyen, külö-
nös tekintettel a fix költségekre. Miután a CIB Bank foko-
zott figyelmet fordít a kisebb cégekre is, kifejezetten ennek 
a körnek az igényeit figyelembe véve alakította ki a CIB 
Bázis számlát – tudtuk meg Hruby Józseftől, a CIB Bank 
soproni fiókvezetőjétől.  A forintátvezetéseket, a belföld-
re és külföldre történő forint/deviza átutalásokat, pénztári 
műveleteket, a postai pénzforgalommal kapcsolatos tevé-
kenységeket lefedő konstrukció havi számlavezetési díja az 

Kezdő- és 
kisvállalkozások
számára

CIB Bázis Üzleti Számla

Nyúlfarknyi költség
További részletekről, a számlára vonatkozó díjakról a „Kondíciós lista 
devizabelföldi társas vállalkozások részére” című kiadványunkból tájé-
kozódhat. A kondíciók megváltoztatásának jogát a bank fenntartja.
A hirdetés nem minősül a CIB Bank részéről ajánlattételnek, célja kizá-
rólag a fi gyelem felkeltése.

KKV_bazis_sajto_cimnelkul.indd   1 2007.03.12.   14:49:46

Bázis számlacsomag
mikro- és kisvállalkozásoknak

CIBBankZrt.
9400 Sopron, Várkerület 73. (Korona üzletház)
Telefon: (99) 505 720
 Fax: (99) 505 739
Nyitva tartás:
 hétfő, kedd, csütörtök: 8:30–16.00h
 szerda: 8:30–17.00h
 péntek: 8:30–14:30h 

www.cib.hu
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Vagyona 80 százalékát jótékony célokra fordítja 

– így határozott Warren Buffett, a világ második 

leggazdagabb embere. Az amerikai üzletember 

44 milliárd dollárra (10 ezer milliárd forint) becsült 

vagyonának e tekintélyes részéből elsősorban a 

világ egyik leggazdagabb jótékonysági szerveze-

te, a Bill és Melinda Gates által vezetett alapítvány 

fog részesülni. Magánszemély ennél nagyobb ado-

mányt még soha nem tett. Buffett szerint nem he-

lyes, hogy az egyes generációk között hatalmas 

vagyonok vándoroljanak öröklődés útján, a pénzt 

sokkal helyesebb visszajuttatni oda, ahonnan szár-

mazik: a társadalomhoz.

A  B e r k s h i r e 
Hathaway hetvenöt 
éves vezérigazgatója 
lassan egy éve hozta 
nyilvánosságra dön-
tését, néhány nap-
pal az után, hogy 

barátja és bridzspartnere, Bill Gates, 
a Microsoft vezetője bejelentette: visz-
szavonul a cégénél végzett napi mun-

kától, hogy ezentúl több időt szentelhessen a feleségével 
közösen vezetett alapítványnak és a jótékonysági tevé-
kenységnek. 

Buffett tekintélyes vagyonából nemcsak a Gates Ala-
pítvány, hanem négy másik jótékonysági szervezet 
is részesül majd, bár sokkal kisebb mértékben: a há-
rom gyermeke által vezetett alapítványok mellett a fe-
leségéről elnevezett Susan Thompson Buffett Alapít-
vány munkáját is jelentős támogatásban részesíti.  
Az „omahai bölcsnek” is nevezett Buffett sokak szemé-
ben minden idők legjobb befektetője, aki teljes vagyonát 

Világrekord magánadomány

szétosztotta 
vagyonát
értékpapír-kereskedelemből szerezte. Hatalmas vagyo-
na ellenére megmaradt szerény igényű embernek: amo-
lyan „kóla-hamburger” típus, aki szabad idejében kedvenc 
hangszerén, az ukulelén játszik, és ma is ugyanabban a 
házban él, amelyet negyven évvel ezelőtt vásárolt szülő-
városában, a nebraskai Omahában, 31 500 dollárért. Ve-
zérigazgatói fizetése a Berkshire Hathawaynél évi 100 
ezer dollár, ami viszonylag szerény összegnek tekinthető 
az amerikai üzleti világban. Jelenlegi vagyonát 44 milli-
árd dollárra becsülik, amellyel a Forbes magazin a világ 
második leggazdagabb embereként tartja számon. Buffett 
döntése meglepetésként érte környezetét, mivel évtize-
dekig arra készült, hogy halála után vagyona túlnyomó 
részéből a Buffett Alapítvány részesül, amelyre felesége 
vagyonának nagyobb része is szállt két évvel ezelőtti ha-
lálakor. Gyermekei nem fognak jelentős összeghez jutni, 
mivel Buffett már a múltban is mindig azt hangoztatta: 
nem helyesli, hogy az egyes generációk között hatalmas 
vagyonok vándoroljanak öröklődés útján, a pénzt sokkal 
helyesebb visszajuttatni oda, ahonnan származik: a tár-
sadalomhoz. Hogy teljesen kisemmizettek se legyenek, 
Buffett három gyermeke fejenként néhány millió dollárt 
fog örökölni. Ezenkívül mindhármuk alapítványai jelen-
tős támogatásban részesültek már eddig is. 

Buffett elhatározása szerint Berkshire-részvényeinek 85 
százaléka a következő években fokozatosan átmegy az ál-
tala kiválasztott öt alapítvány tulajdonába. A részvények 
öthatodát kapja a már ma is 30 milliárd dollárt érő Bill 
és Melinda Gates Alapítvány, amelynek vezetői a kilenc-
venes évek óta Buffett közeli barátai. Tevékenységük na-
gyobb részét külföldön végzik, elsősorban az egészségügy 
területén: támogatják a malária, az AIDS és a tuberkulózis 
elleni harcot, az Egyesült Államokban pedig a középisko-
lák és a könyvtárak fejlesztését. Segítségükkel került fel 
az összes amerikai könyvtár az internetes adatbázisra. A 
Gates Alapítványt a Microsoft első embere, Bill Gates és fe-
lesége személyesen vezetik, és a közeljövőben csatlakozik 

Lukács Ibolya 

Anna
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Főiroda:
9400 Sopron, Mátyás kir. u. 7.
Tel.: (99) 523-611, (99) 328-109
 (99) 328-109, (99) 523-610
Tel./Fax: (99) 312-024
o�ce@jakabbus.hu
www.jakabbus.hu

Fiókiroda: 
Ursula Utazási Iroda
9025 Győr, Kossuth L. u. 12.
Tel.: (96) 525-610, (96) 525-611
Fax: (96) 328-292
ursula.tours@t-online.hu
www.ursulatours.hu

www.jakabbus.hu

- Saját szervezésű autóbuszos utazásokat bel- és külföldön győri és soproni felszállással.
- Repülős utakat a világ bármely tájára bécsi és budapesti indulással.
- Szállásfoglalást szállodákban, apartmanokban, kempingekben stb.
- Üdülési csekk elfogadást belföldi szállásfoglalásnál és körutazásnál.

Kínálunk:

Ízelítő nyár eleji autóbuszos útjainkból:
Nárciszünnep Bad Ausseeben ... 2007. 06. 02–03. (2 nap/1 éj) .............19.500,-Ft/fő
Szomszédolás Kárpátalján .......... 2007. 06. 03–07. (5 nap/4 éj) .............46.500,-Ft/fő
Pozsony, Dévény vára ................... 2007. 06. 09. (1 nap) Sopronból......... 3.800,-Ft/fő
 Győrből.............. 3.000,-Ft/fő
Plitvicei-tavak................................... 2007. 06. 16. (1 nap) Sopronból ........ 8.500,-Ft/fő
 Győrből.............. 9.500,-Ft/fő
Csillagtúrák Erdélyben.................. 2007. 06. 16–23. (8 nap/7 éj) .............59.500,-Ft/fő
Varázslatos olasz körutazás......... 2007. 06. 19–24. (6 nap/5 éj) ............. 88.000,-Ft/fő

További ajánlatainkról érdeklődjön irodáinkban!

Gondolatébresztő repülős útjainkból:
Malaga Budapestről .........2007. június 16–23. (8 nap/7 éj) félpanzió
 Hotel Roc Flamingo*** ..................... 126.100,-Ft/fő-től

Mallorca Budapestről.......2007. június 06–13. (8 nap/7 éj) félpanzió
 Hotel Blau Punta Relna***............... 114.100,-Ft/fő-től

Kréta Budapestről..............2007. június 10–17. (8 nap/7 éj) félpanzió
 Hotel Golden Beach*** .......................95.100,-Ft/fő-től

hozzájuk Warren Buffett is. 2006 júliusától minden év 
ugyanezen időszakában Buffett átad az alapítványnak egy 
csomag – évente 5 százalékkal csökkenő mennyiségű – 
Berkshire-részvényt. 

A részvénycsomagok addig illetik meg az alapítványt, 
ameddig a házaspár legalább egyik tagja – a jelenleg 
ötvenéves Bill, vagy negyvenegy éves felesége – aktí-
van tevékenykedik benne. Az éves adomány dollárér-
tékét a részvények mindenkori piaci értéke fogja meg-
szabni, amely Buffett reményei és előrejelzései szerint 
a jövőben is emelkedni fog. Hasonló módon része-
sül támogatásban a másik négy alapítvány is, amelye-
ket Warren Buffett gyermekei, Susan, Howard és Peter 
vezetnek, valamint a feleségével – annak haláláig – kö-
zösen vezetett Susan Thompson Buffett Alapítvány.  
Ez utóbbi, amelyet mintegy negyven évig egyszerűen 
Buffett Alapítványnak neveztek, a 2004-ben, hetvenkét 
évesen agyvérzésben elhunyt feleség nevét viseli. Susan 
2,5 milliárdos vagyona is a Buffett Alapítványra szállt, 
amely elsősorban az egészségügyre, azon belül is a rep-
rodukciós képesség megőrzésére, a családtervezésre, va-
lamint az atomfegyverek terjedésének megelőzésére kon-
centrál. Az alapítványoknak nyújtott támogatással Buffett 
fokozatosan, de jelentősen csökkenti a Berkshire-nél birto-
kolt részvényei számát: mai árfolyamon 44 milliárdot kite-
vő, 31 százalékos részesedése – életében vagy halála után 

– végül teljes mértékben jótékony célokat fog szolgálni. 
Bejelentése után az amerikai Fortune magazin interjút 
készített Warren Buffett-tel, amelyben elsősorban azt tu-
dakolták, mi vitte rá döntése hirtelen megváltoztatására. 
Buffett igyekezett mindenkit megnyugtatni: továbbra is 
kiváló egészségnek örvend, felesége két évvel ezelőtti ha-
lála azonban arra a következtetésre juttatta, hogy jobb, 
ha maga lát neki végakarata teljesítésének. Elmondása 
szerint mindig is arra készült, hogy – mivel a nők álta-
lában tovább élnek – két évvel fiatalabb felesége túléli 
őt, és sokat beszélgettek arról, hogyan fogja Susan jóté-
kony célokra fordítani a férje után maradó vagyont. Mi-
vel azonban Mrs. Buffett előbb halt meg, „menetrendet 

változtatott”. „Én mindig úgy gondoltam, hogy a jóté-
konyság ma is fontos, de egy év, tíz év, húsz év múlva és 
a jövőben még fontosabb lesz” – indokolja Buffett, miért 
hagyta volna feleségére a vagyon szétosztását. Véleménye 
szerint a kisebb mértékben adakozók dolga a saját erőből 
való jótékonykodás a jelenben, míg a magafajta, nagyobb 
összegekkel bíró személyeknek kell a jövőről gondoskod-
niuk. „Nem azért vettem a részvényeimet, hogy azonnal 
túladjak rajtuk” – közölte nevetve a Forbes riporterével, 
arra utalva, hogy annak idején szinte minden pénzét a 
Berkshire-részvények megszerzésére fordította. Ennek el-
lenére feleségével már a hatvanas években létrehozták a 
Buffett Alapítványt. Gondolkodásukat már akkor Andrew 
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Carnegie (19. századi üzletember, 
filantróp, a U.S. Steel vállalatóriás 
alapítója) nézetei határozták meg, 
aki szerint a társadalomtól szár-
mazó hatalmas vagyonoknak na-
gyobb részt vissza kell áramlani-
uk a társadalomhoz. „Nem lettem 
volna képes tőkefelhalmozásra, ha 
nem egy gazdag, népes országban 
élnék, ahol hatalmas mennyiségű 
kötvénnyel üzletelnek, néha ne-
vetséges árakon… szerencsémre” 

– magyarázza tovább Buffett. 

Sem Buffett, sem felesége nem 
gondolták soha, hogy a nagy va-
gyont gyermekeiknek kellene 
örökölniük: „Amikor úgyis meg-
van minden előnyük, az, ahogyan 
felnőnek, a tanulási lehetőségeik, 
az, amit otthon tanulnak – szerin-
tem nem helyes, és nem is logikus 
elárasztani őket pénzzel.” „Még 
mindig azt vallom – a Fortune ezt húsz éve idézte tőlem 

–, hogy egy nagyon gazdag embernek elég pénzt kell hagy-
nia a gyermekeire, hogy bármit megtehessenek, de nem 
eleget ahhoz, hogy semmit ne tegyenek.” 

Warren Buffett tehát nem változtatta meg nézeteit a va-
gyona sorsáról, mindössze terve teljesítésének idejét hoz-
ta előre. Saját alapítványának felduzzasztása helyett azon-
ban a Gates Alapítványban olyan társra talált, amely hite 
szerint nála jobban megteszi ezt. Állítása szerint az már 
csak a véletlenen múlt, hogy Bill Gates éppen most jelen-
tette be: a jövőben többet kíván foglalkozni a jótékonysági 

munkával, mint cége napi ügyeivel. „Őszintén, egy kicsit 
azt remélem, hogy amit teszek, azzal más, nagyon gaz-
dag embereket is arra bátoríthatok, hogy ha nem akarják, 
nem kell saját alapítványokat létrehozni, hanem megke-
reshetik maguk körül a legjobbakat, akik kezelni tudják a 
pénzüket.” Azt még nem tudni, hogy Buffet példája nyo-
mán hány szupergazdag kezd el jótékonykodni, a lehető-
ségek mindenesetre szinte határtalanok: a Forbes magazin 
2006-os listáján szereplő 793 dollármilliárdos vagyoná-
nak összértéke több mint 2400 milliárd dollár (540 ezer 
milliárd forint). Sajnálatos módon magyar egy sincsen 
közöttük. n

PAPÍR RÓSZER
KIS S NAGYKERESKEDÉS,
KÖNYVKÖTÉSZET

  
 
 

Sopron, Erzsébet u. 3., telefon: 313 295
Sopron, Kőszegi út 12., telefon: 321 432  
Fax: 510 418  E-mail: info@bakler.hu

53 éve
az Önök

szolgálatában!

Kiváló minőségű, lakkozott 
keménytáblás vonalas és 

négyzetrácsos beírófüzetek  
A5 és A4 méretben!

A nyár 
színei az 
irodában

 tervezés, tanácsadás 
 kertépítés, magán- 

és közületi szolgáltatás 
 kőfalak  teljes körű parkápolás 

 díszburkolatok és utak 
 látvány- és fürdőtavak 

 

 kerti létesítmények 
 automata öntözőrendszerek 

 patakok, csobogók

és amire Önöknek még szükségük lehet...

Kuslics Péter
9442 Fertőendréd, 

Szent I. u. 52.
Tel.: 30/631-5527

kuslics@aplusnet.hu
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Jogi szakértők bevonásával egy vi-
szonylag kis létszámú bankos csa-
pat megkezdte az alapítással járó 
tevékenységeket. A lendületes mun-
ka eredményre vezetett, megkapták 
a működéshez szükséges engedélyt, 
melynek értelmében 2003 nyarán 
Sopronban, a Kossuth Lajos utca 
19. szám alatti fióképületben meg-
kezdődhetett a pénzintézet érdemi 
munkája.

Amint azt Berki Mihály, a Sopron 
Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese 
elmondta, az első hónapok a sza-
bályzatok, az előírások és a bank te-
vékenységét átfogó szoftverrendszer 
tesztelésével zajlott. A 2003. július 
1-i banknyitást követően a bank ügy-
félköre dinamikusan emelkedett. A 
tevékenység olyan eredményesnek 
bizonyult, hogy a következő évben 
Győrben és Szombathelyen nyitot-
tak bankfiókot. Utóbbival szinte azo-
nos időben avatták fel a soproni vár-
kerületi egységet. Az új fiókok sikeres 
indulásán felbuzdulva Keszthely volt 
a legközelebbi banki célállomás, azu-
tán Veszprémben is megjelent a Sop-
ron Bank Zrt. szakembergárdája. 
Zalaegerszeg és Budapest egymást 
követve kapcsolódott be az addig is 

eredményes pénzintézeti munkába, 
végül Nagykanizsán nyitott újabb 
bankfiókot a Sopron Bank Zrt.  

A győri és a szombathelyi fiókok a la-
kásépítések és a vevők finanszírozá-
sában értek el kiemelkedő eredmé-
nyeket. A soproni második számú 
bankfiók frekventált fekvése miatt 
a betétgyűjtést és a pénzforgalmi te-
vékenységet vállalta fel. A keszthelyi 
és a veszprémi fiókok a kis- és közép-
vállalkozások területén bizonyultak 
sikeresnek. A zalaegerszegi fiók is 
beváltotta a hozzáfűzött reményeket, 
csakúgy, mint az öt alkalmazottal mű-
ködő nagykanizsai egység, mely az in-
dulása óta eltelt rövid idő alatt figye-
lemre méltó vállalkozói kapcsolatokat 
alakított ki. A fővárosi fióknyitás nem 
jelenti, hogy a korábban a régió bank-
jaként ismert pénzintézet felhagyott 
ebbéli szerepével. A budapesti fiókot 
részben a meglévő fővárosi ügyfélkör, 
másrészt a vállalkozók fővároshoz kö-
tődő ügyleteinek és kapcsolatainak 
kiszolgálására létesítették. A Sopron 
Bank Zrt., folytatva a régiós banki te-
vékenységet, idén a fejlődő kisváro-
sokat célozta meg négy fiók egymás 
utáni nyitásával, melyet 2008-ban to-
vábbi egység követ.

A fiókhálózat bővítése mellett a ter-
mékbővítést sem hanyagolták – 
tudtuk meg Ács Tímea ügyvezető 
igazgatótól. A nyitás évében az alap-
tevékenységek között a betéti és a hi-
telüzletágat, valamint a pénzforgal-
mat bonyolították. Erre építették rá 
az ügyfélkör kényelmét szolgáló elekt-
ronikus csatornákat, amelyek segítsé-
gével otthonról, illetve a vállalkozások 
telephelyéről intézhetők a banki mű-
veletek. Ezzel egy időben megjelentek 
a bankkártyák cégeknek és magán-
személyeknek, hamarosan lehetőség 
nyílik az internetes bankolásra is. 
Mint megtudtuk, a Sopron Bank Zrt. 
a jövőben erősíteni kívánja számlave-
zetési tevékenységét a régióban. Csak 
egy a sok közül: mindössze havi 7 fo-
rintért kínálja „2007 plusz” elnevezé-
sű számlavezetési csomagját, emellett 
akciós forintbetét-elhelyezési lehető-
séget kínál a bank. A bank euróbetéti 
kamatai országosan kiemelkedők. 
Mindezek tükrében érdemes tehát 
felkeresni a Sopron Bank Zrt. fiókja-
it, mert valóban otthon vannak a ré-
gióban, ügyintézésük közvetlen, ru-
galmas, gyors és pontos. n

sopron Bank 
Burgenland,
a régió pénzintézete

SopronKözpontiFiók
9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 19.
telefon: (99) 513 000
SopronBelvárosiFiók
9400 Sopron, Várkerület 90.
telefon: (99) 513 850

A Sopron Bank Burgenland öt esztendeje van jelen Sopronban. 

A dinamikusan terjeszkedő pénzintézet sikertörténete akkor kezdő-

dött, amikor a tulajdonos, a Bank Burgenland a 2001-es év végén 

egymilliárd forintot fordított a magyarországi alapításra. 

Óriási lendület, gyorsaság és rugalmasság 
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A szövetkezet abban az időben főként építmény-karban-
tartási és -felújítási munkákat végzett. Az immár 137 
embert foglalkoztató szövetkezet az 1966-ban megindult 
lakásépítéssel óriásit lépett előre, de az igazán nagy lendü-
letet 1972-ben egy francia licenc megvásárlása jelentette. 
A speciális, alagútzsalus technológia lehetővé tette a FÉSZ-
nek a lakások, szállodák, kollégiumok nagy volumenű 
építését, ekkor vált a tömeges lakásépítési beruházások 
kivitelezőjévé. Ezzel a technológiával több mint kétezer 
lakást építettek Soprontól Tatabányáig – emlékezett a fél 
százada történt eseményekre Kelemen Ferenc vezérigaz-
gató és Khaut András, az igazgatóság elnöke.  

A lakásépítés mellett számos köz- és ipari épületet való-
sítottak meg sikerrel, az alkalmazotti létszám az 1980-as 
években 500 fő körül mozgott. Rendre eredményes éve-
ket zártak, a szövetkezet vagyona pedig gyarapodott. Az 
építőipari cég az ország egyik első vegyes vállalatának ala-
pítójaként és társtulajdonosaként a rendszerváltást meg-
előzően megtapasztalhatta a nyugat-európai cégirányí-
tási kultúrát. 

Ötvenéves a Fertődi Építő 
és szolgáltató zrt.
Ötven évvel ezelőtt, mindössze tizenhat mester-

ember összefogásával alakult meg a Fertőddel 

szomszédos Süttörön a Fertődi Építő és Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FÉSZ Zrt.) 

jogelődje, a Fertődi Építőipari Szövetkezet, ame-

lyet az idősebbek KTSZ-ként is emlegetnek. 

A rendszerváltást követő építőipari recessziót és annak 
nagyon sok cégre gyakorolt végzetes hatását a FÉSZ azzal 
tudta elkerülni, hogy értékesítette a Hungvelux vegyes vál-
lalatban lévő üzletrészét, s az így felszabadított likvid esz-
közből 1991 végén megkezdte első saját beruházású, úgy-
nevezett piacra történő lakásépítési tevékenységét, előbb 
egy 40, majd egy 120 lakásos épületegyüttes kivitelezésé-
vel. Az ingatlanok finanszírozását és értékesítését maga 
végezte. Ezt követően teljes körű jogutódlással részvény-
társasággá alakult. Megnyílt a lehetőség, hogy igazi tulaj-
donosi kör alakuljon ki, a közgyűléseken ettől kezdve va-
gyonarányosan szavaznak. 

A rendszerváltást követően az építőipar gyors átalaku-
lása miatt lépést kellett tartaniuk az új technológiák és 

A nagyberuházások jelentik számukra a piacot
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anyagok elterjedésével, a beruházói igényszint növeke-
désével. A FÉSZ Rt. 1992-ben elnyerte a soproni Erzsébet-
kórház négy ütemének a kivitelezését, melyet a céltámo-
gatások ütemezése szerint végzett el.

A FÉSZ Zrt. üzleti filozófiája a múlt felvállalása mellett a pi-
aci kihívásokhoz való alkalmazkodás. A magasépítő-ipari 
kivitelezési, az ezzel összefüggő szak-szerelőipari tevékeny-
séget folytató részvénytársaság azt kívánta elérni, hogy a 
termelés és értékesítés során a lehető leghatékonyabban 
működjön, a megrendelők megelégedésére. Kivitelezésük-
ben valósult meg az elmúlt évtizedek során több ezer lakás, 
számos iskola, kórház és egyéb középület. Építettek uszo-
dákat, ipari csarnokokat és üzletházakat, de részt vettek 
műemlék épületek felújításában is. Figyelemre méltó és 
példaértékű az új egészségügyi intézmények kivitelezés-
ében, illetve a régiek rekonstrukciójában való részvétel-
ük szerte a régióban, Sopronban, Mosonmagyaróváron, 
Szombathelyen. A FÉSZ-nek, az ország egyik meghatáro-
zó építőipari vállalkozásának köszönhető egyebek mellett 
a soproni zöldövezeti József Attila-lakónegyed, amely igé-
nyességével számos családnak adott otthont. Innen gyö-
kerezik a hirdetésekben ma is gyakran feltűnő „fertődi 
építésű” lakás pozitív megkülönböztetés. 

A részvénytársaság nem csak az építésben jeleskedett. Sop-
ronban és környékén számos sportegyesületet, sport- és 
kulturális rendezvényt támogatott és támogat ma is. Vá-
sárolt műszereket az Erzsébet-kórháznak, a GYIK udvarán 
pedig emléktábla tanúskodik arról, hogy az uniós normák-
nak megfelelő játszóteret ajándékozott az intézménybe lá-
togató gyerekeknek.  

Jelenleg Sopronban a Széchenyi István Gimnázium mű-
emlék jellegű épülete felújításán dolgoznak, hogy a diákok 
az idei szeptemberi tanévnyitón birtokba vehessék az in-
tézményt. A sok vitát kiváltott Deák téri beruházás a jeles 
építőipari cégnek köszönhetően jó ütemben halad. Szom-
bathelyen, a Markusovszky Kórházban befejezés előtt áll 
az új sürgősségi szárny üzembe helyezése. Terveikben sze-
repel egy újabb lakópark építése a József Attila utcában, a 
csak részben megépített sportlétesítmény helyén. Az évi 
4,5 milliárd forint értékű kivitelezéshez rendelkeznek hu-
mán és technikai erőforrásokkal, kőműveseket, kubiku-
sokat, ácsokat, festőket, villanyszerelőket, épületgépésze-
ti szerelőket, alkalmasint alvállalkozókat foglalkoztatnak. 
Az állandósult, mintegy 130 főnyi saját létszám és az 1,2 
milliárd forint feletti saját tőke biztos hátteret nyújt a válla-
lásokhoz. A nagy múltú építőipari cég minőség-irányítási 
rendszere az ISO 9001:2000 szabvány szerinti. 

A részvénytársaság évről évre erősíti piaci pozícióját, ter-
melési hatékonyságát, miközben a kivitelezés kockázatát 

egyre csökkenti. Földrajzi helyzetéből adódóan szeretné 
kihasználni az osztrák közelség előnyeit. A nyugat-euró-
pai építőipari cégekkel mind árban, mind gyorsaságban 
felveszik a versenyt, magas szintű, egyenletes minőséget 
biztosítanak.  

Ami a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. jövőjét illeti, Kele-
men Ferenc vezérigazgató és Khaut András, az igazgatóság 
elnöke bizakodó, mert 
vállalkozásuk megala-
pozott, az elmúlt ötven 
esztendőben bizonyí-
tották alkalmasságu-
kat mind az építőipar, 
mind az ehhez kap-
csolódó szolgáltatá-
sok terén. Fél évszáza-
da állják az építőipar 
kihívásait, szembe 
mernek nézni a meg-
rendelőkkel, az egyes kivitelezések után nem kell bottal 
ütni a cég nyomát. Bátran vállalják a megmérettetéseket, 
a gyakori ellenőrzéseket, a szabályokat a legmesszebbme-
nőkig betartják. 

A FÉSZ Zrt. stratégiai döntése, hogy szinte kizárólag 
50 millió forintnál nagyobb volumenű beruházások kivi-
telezésével foglalkozik, noha e piac meglehetősen beszű-
kült az elmúlt időszakban. Miután az úgynevezett címzett 
támogatások megszűntek, nehéz az építőipar jövőjébe lát-
ni. Öröm, hogy Brüsszel végre elfogadta Magyarország fej-
lesztési tervét, s a pályázati pénzekből megvalósuló nagy-
beruházásokra kiírt versenyeken el tud indulni a nagy 
múltú soproni építőipari cég. Khaut András hozzáfűzte, 
hogy a jövő az építőipar teljes „kifehéredésében” rejlik. Ez 
azt jelenti, hogy a kisebb cégeket szép szóval vagy szelíd 
erőszakkal, de rá kell kényszeríteni az építőiparra vonat-
kozó szabályok (munkavédelmi, jogi, adózási) betartására 
és betartatására. Abban bíznak, hogy a szabálytalankodók 
kirostálódnak, az országba beáramló uniós pénzekből pe-
dig a pályázatok kapcsán megindulhatnak az állami, az 
önkormányzati és a magánszférában is a nagyberuházá-
sok, s így növekszik a megbízható és tőkeerős építőipari 
cégek iránti kereslet. Utóbbiakból hazánkban kevés van, 
s még kevesebb a magyar tulajdonú, a FÉSZ Zrt. immár 
fél évszázada eme kevesek közé tartozik. n

Sopron,Iparkrt.13.telefon:(99)511860fax:(99)511879
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így hetven fölött, mi volt az életé-
nek, munkájának, sikerének az ér-
telme? Mire használta, használja a 
vagyonát? Mi az, ami igazán boldog-
gá teszi?

– Komoly kérdések… nem tudom rá-
juk a választ. Boldogság… nagyon 
ritka, néha egy-egy szép reggel. Egy 

– Ezt a kastélyt itteni munkásokkal 
építtette?

– Lengyel és olasz munkásokat hoz-
tam, akik a francia házamon is dol-
goztak.

– Ön elég sűrű és gazdag életet élt, és 
nem csak anyagilag. Hogyan látja 

– Ritkán jövök haza, de akkor sokat va-
gyok itt. Ezt a házat az elmúlt években 
építettem. Nagyon idekötött. De van 
tíznél több kastélyom a világ külön-
böző részein, Cannes-ban, Floridában, 
Thaiföldön, így aztán jövök-megyek. 
Mostanában egyre többet gondolok 
Magyarországra. Hazavágyódom. 

Lyukas cipőtől
Pogány Lajos gyémántkereskedő, Dunakiliti

Tihanyi Péter Voltam Párizs luxusszállóiban; megszálltam a Közel-Kelet legele-

gánsabb szállodájában, a jeruzsálemi King Davidben; láttam a Loire 

menti kastélyokat, de Pogány úr Dunakilitin fölépített kastélya min-

dent felülmúl. Pompája, eleganciája, kertje lélegzetelállító. Pogány 

Lajos gyémántkereskedő. Aki elég gazdag volt, az tőle vásárolt, a 

belga királyi családtól Margit hercegnőn át Elizabeth Taylorig. Ez a 

hallatlanul természetesen és egyszerűen élő ember mindezek elle-

nére ritkán tapasztalta meg, mi az, boldognak lenni.

a gyémánthegyekig
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és egy hagyma. A vizet ingyen lehe-
tett inni. Nyáron reggel hattól este tí-
zig dolgoztam, amíg csak világos volt, 
közben nyelvet tanultam és leérettsé-
giztem. Minden szombaton Salzburg-
ba mentem, ahol éjjelente egy bárban 
amerikai katonáknak magyar nótá-
kat zongoráztam. Egy ilyen alkalom-
mal, a vonaton találkoztam egy bel-
ga lánnyal. Elkezdtünk beszélgetni. 
Nekem eszembe sem jutott a nősü-
lés, hiszen egy gatyám sem volt, de 
ez a lány elhatározta, hogy elvesz en-
gem férjül. 

– Mi tetszett meg neki magában?
– Nem tudom, de a legokosabb nő volt, 
akivel találkoztam az életemben. Az-
tán jött ötvenhat, és minket mint di-
ákokat hazahívtak, hogy a rádióban 

amiket a háború alatt a németek épí-
tettek a zsidóknak. Egy szobában 
tizenöten-húszan voltunk, négy-öt 
emeletes ágyakban. Tizennyolc éve-
sen voltam ötven kiló. Jött Kanadából 
egy bizottság, hogy kellenek emberek 
erdőirtásra, favágásra. A nagy, erős 
parasztfiúkat vitték, nem engem. Ké-
sőbb kiderült, jobb, hogy nem men-
tem, mert azok közül az erős gye-
rekek közül is sokan megfagytak a 
kétméteres hóban. Aztán beválogat-
tak kertésznek. Két hónapig dolgoz-
tam minden pénz nélkül egy pár virs-
liért. Utána kezdett fizetni a főnököm 
órabért, amikor látta, hogy jól dol-
gozom, egy schilling órabérem volt. 
Három és fél schillingből megéltem 
egész nap, ebben volt egy kiló barna 
kenyér, tíz deka szalonna, egy liter tej 

dolog tudott néha boldoggá tenni. Az, 
ha realizálni tudtam, amit elhatároz-
tam. Akár végsőkig éjjel-nappal dol-
goztam, szombat-vasárnap is. Annyi 
pihenőt hagytam, hogy vasárnap reg-
gel elszaladtam a misére, de később 
már arra sem volt időm. Amikor reg-
gel nem tudom, merre induljak, mert 
annyi a munkám, ez a legnagyobb 
boldogság számomra. Van egy rossz 
tulajdonságom. Amikor elkészül vala-
mi, mint ahogy ezt a házat is készen 
tetszik látni, nem tudok mit csinálni 
tovább. Mert már nem érdekel. Nem 
tudok bemenni már a konyhába ma-
karónit főzni. 

– Hogy kezdte az életét, kik voltak a 
szülei?

– Nemrég itt ültem a hallban, ahol 
most ülünk, vártam valakit, és egy 
másodperc alatt végigpörgött ben-
nem a gyerekkor: az édesanyám öt-
éves koromban meghalt, apámat, úgy 
hiszem, már születésem előtt sem 
szerettem, s aztán egy mostohaanya; 
apám belép egy náci pártba, én meg 
hallgatom a Szabad Európát – hát ez 
volt az ifjúság.

– Mit mondott akkor a Szabad Eu-
rópa?

– Azt, hogy jöjjünk, mert a határ után 
Amerika lesz. Aztán semmi se lett. 
’52-ben átmentem Ausztriába, mire 
átértem, már cipőm sem volt, mert 
szétszakadt a lábamon. Négyen men-
tünk innen a falumból, Dunakilitiről; 
bekerültünk azokba a barakkokba, 

 A család cipőboltja
Itt a tavasz- itt a nyár, mindenki új cipőre vár…  …mi megadjuk a lehetőséget...

S.Oliver, Pepe Jeans, Panama Jack, Mustang, Devergo, Vagabond, Olip, Marc, Siesta, Asso, Linea…

 Dr. LUPO CIPŐBOLT – RÁBAPATY,   Arany J. u. 26. : dr  Tel.:  WWW.DRLUPO.HU 
Nyitva tartás: minden nap 9.00 –19.00-ig

Gondolunk a házasulandó párokra is: míg elsétálnak a házasságkötő teremtől a templomig,
      tegyék ezt kényelmes cipőben…

Újdonságunk – kerti bútorok a Lafumától a  legszebb nyári színekben 
Megérkeztek a legújabb SHE és  Mania márkájú fürdőruhák!

OVERLAND túraboltunkban 15% árengedményt adunk a felsorolt márkákra:
Merrell, Sherpa, Columbia, Lowa, Kamik, Keen, Sourse, Lafuma, The North Face, Teva cipőinkre és a ruházatra. (A készlet erejéig!)
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ahány nyelven csak tudunk, könyö-
rögjünk a világnak segítségért. Csak 
Mosonmagyaróvárig jutottunk, ott 
golyózáport kaptunk, megsebesül-
tem. Egy francia fotóriporter a karja-
im között halt meg. Aztán visszavitt 
az osztrák Vöröskereszt, és egy hét 
múlva ott álltam az anyakönyvveze-
tő előtt Belgiumban.

– Szerelmes volt?
– Nem. De később nagyon-nagyon 
megszerettem, és biztos, hogy ma is 
ő lenne a feleségem, ha élne. Ő őszin-
tén szerethetett, hiszen semmi érdek 
nem volt az irántam való szerelmé-
ben, egy fityingem sem volt, és ak-
kor sem voltam egy Marlon Brando. 
Az esküvő utáni első hónapban a fe-
leségem terhes lett, én meg éjjel-nap-
pal tanultam és dolgoztam apósom 
kis óra-ékszer boltjában mint alkal-
mazott. Hat hónapig nem mentem 
ki az utcára, nem érdekelt a külvilág. 
Megkérdeztem apósomat, onnantól 
kezdve, hogy van egy kiló aranyam, 
hány kézen megy át az az arany, mire 
valaki nyakán ékszer lesz belőle. Azt 
mondta, legalább tizenkettő-tizen-
négy helyen, és mindenki szépen 

Sopron, II. Rákóczi F. u. 33.
Telefon/Fax: (99) 342 672

Mobil: (30) 9373 018
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keres is rajta. Izgatott, hogyan lehet-
ne az elejétől a végéig egy kézben tar-
tani a munkát és a pénzt is. Először 
csak féldrágakövekkel foglalkoztam, 
azt is stikában, mert apósom féltett 
a drágakövektől.

– Milyen ember volt maga, hogy fél-
teni kellett a kövektől?

– Nem velem volt a probléma. Ha egy 
drágakövekkel kirakott arany ékszert 
kirakok a kirakatba, amit én csinál-
tam, ahhoz számla kell, az adóhiva-
tal rögtön megkérdezi, honnan van. 
Apósomék soha nem akartak többre 
jutni, megelégedtek azzal, ami volt, 
szűkösen éltek egész életükben. A ma-
gyaroknál az az első szó, hogy pihen-
ni, pihenni, pihenni; a flamandoknál 
az, hogy spórolni, spórolni, spórolni. 
Amikor az első lányunk, Ilonka meg-
született, s a bábaasszony a lemosás-
ból elénk hozta, már a nyakában ló-
gott az államtól kapott ezerfrankos 
kis betétkönyv. Mire kikerült a kór-
házból, mellette volt a rokonoktól ka-
pott másik ezer frank. Ott a spórolás 
már a születésnél elkezdődik. Azt se 
tudom, merre hány milliárdom van, 
de ha valami ötven forintba kerül, és 
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ajánlja

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

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

Determin Finanszírozás 
9400 Sopron, Ógabona tér 44–46. 
telefon: (99) 505 906 fax: (99) 505 907 
info@determin.hu

Királyi Kenyér Kft. 
cukrászda, fodrászat 
9400 Sopron, Vitnyédi u. 23. 
fodrászat telefon: (99) 349 275 
cukrászda telefon: (99) 311 124

TPS Hungária Kft. 
munkaerőkölcsönzés és -közvetítés 
9400 Sopron, Lackner K. u. 48. 
telefon: (99) 510 568 
info@tps-hungaria.hu www.tps-hungaria.hu

Peugeot Sába 
Hivatalos Márkakereskedés és Szerviz
Sopron, Győri út 48.
telefon: (99) 511 900 fax: (99) 511 909
info@saba.hu www.peugeotsaba.hu

Blaguss Utazási Iroda 
9400 Sopron, Színház u. 15 
telefon: (99) 506 633 fax: (99) 510 249 
sopron@blaguss.hu
www.blaguss.at

Birdland Golf & Country Club
9740 Bükfürdő, Golf u. 2.
telefon: (94) 358 060 fax:  (94) 359 000
info@birdland.hu
www.birdland.hu

Moha Erdei Panzió és Vendéglő 
9400 Sopron, Muck 
panzió telefon: (20) 429 0095 
vendéglő telefon: (20) 470 2110 
www.moha-muck.hu

Aranyfácán Vendéglő 
9400 Sopron, Becht R. u. 5. 
telefon: (99) 349 292 
www.cegjegyzek.info.hu/aranyfacan

én meg tudom venni negyvenkilenc 
forintért, akkor még ma is az az egy 
forint a legszebb forint a számomra. 
Aki nem így gondolkozik a pénzről, 
azzal nem tárgyalok, és főleg nem kö-
tök üzletet, tudniillik az veszélyes.

– Ott tartottunk, hogy elkészítette az 
első ékszert. 

– Egy délelőtt elment az apósom meg-
látogatni a testvérét Ostendébe. Én 
gyorsan kitettem a stikában elkészí-
tett két gyűrűt a kirakatba. Tizenöt 
perc alatt mindkettőt megvette egy 
kuncsaft. A keresetemből idővel meg-
vettem tőle a bolt felét. S akkor már 
kiírhattam a boltra, hogy Brath és 
Pogány. Ettől kezdve hamar megtelt 
az üzlet gyönyörű, egyedi ékszerek-
kel. Ebben a boltban ötven évig órá-
kat meg semmi aranyakat, bizsukat 
árultak. Az emberek eleinte nem hit-
tek a szemüknek, hogy tele van a ki-
rakat valódi, hatalmas drágakövekkel. 
A banditák viszont hitték. ’69-ben ki-
rabolták az egész üzletet úgy, ahogy 
meg van írva: az ajtó kicsapódik, egy 
tucat bandita géppisztollyal a vállán 
teljesen kiürítette a boltot, golyó-
kat eresztve a térdembe és a fejem-

be. Nem voltam bebiztosítva, mert 
sajnáltam rá a pénzt. Sok gyémánt-
áru volt nálam bizományba, azok 
viszont be voltak biztosítva. En-
nek a szerencsétlenségnek volt egy 
nagy szerencséje. Belgiumban eddig 
ez volt a legnagyobb ékszerrablás, 
amit bemutatott a rádió és a televí-
zió is. Sorra mutatták a képernyőn 
az ékszereimről készített fényképe-
ket. A golyókat kiszedték belőlem, 
és két hét múlva kijöttem a kórház-
ból. A következő hat hónapban nem 
tudtam elég ékszert gyártani, mert 
egész Belgium tőlem akart vásárolni. 
Aztán jöttek a franciák, az angolok 
és a hollywoodi sztárok. 

– Ez a rablás vitte a siker útjára? 
– Egyik oldalról igen, másik oldalról 
nem. Utána négyszer lőttek még 
meg. Kiraboltak ’72-ben és ’74-
ben is. A térdeim ma is fájnak, ha 

mozdítom őket. Az üstököscsillagom 
meredeken elindult fölfelé, mindenki 
azt mondogatta, na, mi lesz ennek a 
vége. Azok a nagy kollégák, akikre fel-
néztem Antwerpenben, Tel Avivban, 
New Yorkban, mind eltűntek, amikor 
Pogány megérkezett az ékszereivel. 
Jöttek állandóan az adóellenőrök, de 
csak az árum tíz százalékáról tudtam 
papírt adni. Tudja kedves honfitár-
sam, ha az ember harminc évet eltölt 
így, akkor egyszer csak elfárad. Egész 
életemben nem tudtam, kitől féljek 
jobban: a banditáktól vagy az adóel-
lenőröktől, mert a banditával még el-
verekedek, de ha az ellenőr rossz akar 
lenni, akkor végem. Gyönyörű geszte-
nyesor vezetett a brüsszeli házamhoz, 
de soha nem tudtam teljes nyugalom-
mal végigmenni a ligeten, mert a fa 
mögött pisztollyal ott állhat a rabló. 
És volt, amikor ott is állt. 

– Belgiumban így teltek a napjai?
– Igen. Mert tudtam, hogy nem vagyok 
rendben. Ékszereim fele zsidó baráta-
imtól származott, csakhogy ők nem 
tudták eladni, én pedig goj létemre 
nagyszerűen. Ilyen módon őket is 
támogatni tudtam. Richard Burton, 
amikor gyémántot vett Elizabethnek, 
mindig engem keresett meg, nem a 
New York-i ékszerészeket. Pedig nem 
adtam az árumat olcsón.

– Család, gyerekek? Úgy tudom, több 
felesége is volt.

– Mire felépítettem a házunkat, ami 
Belgium legszebb háza lett, már nem 
volt rá szükségem. Autóbalesetben 
együtt halt meg a feleségem és a lá-
nyom. Aztán, hogy ezt kicsit feledjem, 
elvállaltam a város polgármesteri tisz-
tét. Megint megnősültem, elvettem 
egy magyar nőt, de az már nem si-
került úgy. Elváltunk. Ma is azt a bel-
ga nőt szeretem, akit a vonaton meg-
ismertem. Ne kérdezze fiatalember, 
mi a boldogság, és mi céllal születtem 
erre a földre, nem nagyon tudom. De 
valami még hiányzik, valaminek még 
történnie kell velem. S aztán lehet, 
hogy okosabb leszek. n
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Az üvegipari vállalkozás kezdetben la-
boratóriumi üvegeszközöket és dísz-
mű-áruféleségeket gyártott, miközben 
a termékpaletta évről évre dinamiku-
san változott. A tulajdonosok a cég 
gyártási koncepcióját és termékstruk-
túráját a mindenkori piaci helyzetnek 
megfelelően koordinálják. A gyártás 
tekintetében jelenleg két fő termékcso-
portot helyeznek előtérbe: a háztartási 
üvegárukat (teáskannák, csészék), va-
lamint a laboratóriumi üvegeszközö-
ket. Ahogy a tulajdonosok megfogal-
mazták: „mindent elkészítenek, amit 
a vevő megrendel és kifizet”. Olyan 
egyedi és műszaki, valamint haszná-
lati üvegtárgyakat, eszközöket is gyár-
tanak, amelyek korábban csak a meg-
rendelő fantáziájában léteztek.

A Schott (a világ második legnagyobb 
technikai üveggyártó cége) csoport-
tal 1994 óta dolgoznak együtt, tőlük 
vásárolták az alapanyagokat, később 
az automata gépsoron készített labo-
ratóriumi eszközöket is. Kapcsolatba 
kerültek a szintén a csoportba tarto-
zó Schott Jenaer Glas GmbH-val (jé-
nai üvegeket gyártó cég), amelynek 
tizenkét évig voltak a stratégiai be-
szállítói. A több mint egy évtizedes 
együttműködés során a soproni üveg-
ipari vállalkozás óriási tapasztalatra 
és tudásanyagra tett szert, amellyel 
ismertségük nőttön-nőtt a világ szá-
mos országában. Megtanulták elsajá-
títani a jénai üvegtermékek jellemzőit, 
átvették a világhírű cég minőségi filo-
zófiáját, s tudatába kerültek annak is, 

hogy mely minőségi termékek a leg-
kelendőbbek a világpiacon.  

A Schott cég döntése értelmében 
egyik napról a másikra bezárta az 
egyik százharminc embert foglal-
koztató jénai üzemét, azt, amellyel a 
soproni Csonka és Fiai Kft. kapcsolat-
ban állt. E lépéssel elveszítették eme 
jelentős partnerüket. Csakhogy ala-
posan átgondolták, mi mindent te-
hetnek. Két lehetőség állt a soproni 
vállalkozás előtt: néhány emberük-
től megválnak, feladják azt a tudást, 
azt a know-how-t, amit hosszú évek 
során megszereztek, amellyel a vi-
lág élvonalába kerültek, vagy – gon-
doltak egy merészet – megvásárol-
ják a bezárásra ítélt jénai üzemtől a 
gépeket, a gyártóformákat. S mind-
azt, amit addig közösen gyártottak, 
a „kis” soproni cég egyedül valósítja 
meg, a sok-sok terhet a vállára veszi 
immár. Óriási szerencsének tartják a 
Csonka fivérek, hogy terveikkel nem 
csupán a családi tanács értett egyet, 
hanem a döntésben partnerük volt 
az MKB Bank is azzal, hogy anyagi 

A világ élvonalában 
 a 25 éves CsonkaglasMindent elkészítenek, 

amit megrendelnek 

és kifizetnek

Negyedszázada annak, hogy Sopronban Csonka Tivadar megalapította a 

Csonkaglas elnevezésű vállalkozást, amely mára Csonka és Fiai Kft. néven vált is-

mertté. A családi alapokon nyugvó, főként üvegtermékek gyártásával foglalkozó 

vállalkozás a család aprócska garázsából nőtte ki magát az elmúlt 25 év alatt világ-

hírű, immár kétezer négyzetméteren tevékenykedő korlátolt felelősségű társasággá, 

amely, mint azt a cégnév is mutatja, kibővült az alapító Csonka házaspár László és 

Zoltán ügyvezető szakember fiaival. 
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támogatást nyújtott a nem kis terv 
kivitelezéséhez. 

A Csonka és Fiai Kft. nyitott szívvel 
és a sikerben való igaz hittel, nem kis 
kockázatot vállalva elindult a rögös 
úton. Jénában, a ma is létező gyárral 
szemben 2005 nyarán megnyitották 
irodájukat, ahol két ember dolgozik. 
A jénai iroda hamarosan meghozta 
a hozzáfűzött reményeket; Japánból, 
Olaszországból, Németországból be-
futottak az első jelentős megrendelé-
sek. A németországi irodán keresztül 
olyan piaci ismeretekkel rendelkeztek 
a soproni vállalkozók, amelyek révén 
jól tudták, mi az a termék, ami elfo-
gyott a piacon, vagy éppenséggel mire 
van szükség.  Gondos piackutatással 
meghatározták azt is, mely termék 
mikor és milyen volumenben kerül-
jön a boltokba, a megrendelőkhöz. 

A soproni üvegipari vállalkozás világ-
viszonylatban is ismert minőségi ter-
mékeivel önállóan vett részt 2006 feb-
ruárjában a frankfurti kiállításon. A 
világ legnagyobb konzumkiállításán, 
az Ambientén, amelyen évente több 
mint ötezer kiállító mutatja meg ter-
mékeit, és a statisztikai adatok szerint 
ötszázezren látogatják évenként. Fon-
tos erről tudni még, hogy 2006-ban 
tizenhárom, 2007-ben pedig nyolc 
magyarországi kiállító volt csupán, 
köztük a soproni Csonka és Fiai Kft. 
vagy a Herendi Porcelángyár mutat-
kozott be termékeivel. A már szinte is-
mert termékek kedvező fogadtatásra 
találtak, noha a soproni vállalkozók-
nak e tekintetben voltak még aggá-
lyaik. Legmerészebb álmaikban sem 
gondolták, hogy a tavalyi év közepére 
kinövik azt a termékpalettát, melyet 
csupán az év végére terveztek. 

Csonkáék jelenleg a világ több mint 
harminc országába exportálják köz-
vetlenül termékeiket. Németorszá-
gi nagykereskedőik révén olyan 
helyekről is kaptak már visszaiga-
zolást gyártmányaikról, ahova eled-
dig közvetlenül még nem szállítottak. 

Üvegből készített, Trendglas márka-
névvel ellátott árukészletüket jól isme-
rik és kedvelik már Japánban, Koreá-
ban, Új-Zélandon, Oroszországban, a 
balti államokban, Litvániában, Észt-
országban, Bulgáriában, Lengyelor-
szágban, Szerbiában, Horvátország-
ban, Szlovéniában, Magyarországon, 
Ausztriában, Olaszországban, 
Csehországban, Hollandiá-
ban, Franciaországban, 
Portugáliában, Kana-
dában, az Amerikai 
Egyesült Államokban 
vagy Bogotában stb.   

Az üvegipari vállalko-
zás életében megjelen-
tek már azok a cégek, 
amelyek saját márkával, 
termékpalettával rendel-
keznek, de például a teáskan-
nagyártás terén nem erősek, ám a 
versenyből nem akarnak kimaradni. 
Eme cégek a Csonka és Fiai Kft. ál-
tal gyártott minőségi termékeket kí-
vánják saját márkanév alatt a piacra 
vinni. A soproni üvegipari vállalkozás 
nem zárkózik el az ilyenfajta üzleti le-
hetőségtől, szakembereik monitoroz-
zák a lehetőségeket.

A Csonka és Fiai Kft. üzleti életében 
a múlt, a jelen és a jövő összefonódá-
sa teljesen egyértelmű. Mint ismere-
tes, az aprócska 
garázsból indult 
vállalkozás a csa-
ládi házat kinőve 
jutott el 1997-ben 
a Baross utca 24. 
szám alá, ahol 
megvásárolták a 
területet a hozzá-
tartozó épületek-
kel együtt. Jelen-
tős átalakításokat 
követően 1998-
ban a vállalkozás 
birtokba vette az 
üzemcsarnokot. 
A kisebbik csar-
nok egy idő után 

újabb átalakításra szorult. Tavaly is-
mételt beruházásba kezdtek, az új 
üzemcsarnok nemsokára használatba 
kerül. A Baross utcai mintegy tízezer 
négyzetméteres területen terveikben 
egy újabb kétszintes építmény kivite-
lezése szerepel. A cégalapító édesapa 
és fiai korszerű gépek és berendezések 

beszerzését is számba vették.

A vállalkozók eddig el-
ért eredményei éke-
sen bizonyítják, hogy 
a kisvállalkozások kö-

vetkezetes és megfon-
tolt üzleti stratégiával, 

odaadó napi munkával 
és kitartással óriási fejlő-
désen képesek keresztül-

menni. A Csonka fivérek 
elmondása alapján nem elég 

és nem szabad a sikerekben fürde-
ni, a kiváló eredmények láttán meg-
állni és elvakulni. Hitvallásuk, hogy 
a nap huszonnégy órájában azon kell 
gondolkozni, hogy eddigi teljesítmé-
nyüket miként lehet felülmúlni, még 
hatékonyabbá tenni, a termékpalet-
tát bővíteni, a megszerzett tudást és 
profitot újra és újra az ötven ember-
nek kenyeret adó vállalkozás hasz-
nára, ezáltal a fogyasztók és a vá-
sárlók kényelmére, javára fordítani. 
 n T. M.

 Cégünk 2–3 héten belül
lakhatóvá teszi ingatlanát!

• Árvizek, beázások, csőtörés, dugulás, vihar, 
belvíz és egyéb okokból keletkezett vízkárok 
utáni szárítás

• Új és felújítandó épületek szárítása, 
párátlanítása

• Múzeumok, képtárak, könyvtárak, uszodák, 
gyógyszertárak, élelmiszer-ipari létesítmények 
páratartalmának szabályozása

• Ismeretlen okból nedvesedő épületek, falak 
okának meghatározása, feltárása

• 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.
9423 Ágfalva, Fenyő utca 14. • Tel.: 99/312-569 • Mobil: 20/3945-674
E-mail: akotrock@mailmax.hu • www.akotrock.uw.hu
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Az Empirica Kft. olyan sorozatot indít 
a Koktélban, amely segíti a kis- és kö-
zépvállalkozásokat abban, hogy mi-
ként tudnak egy kreatív ötletet meg-
valósítani úgy, hogy az eredménye 
egy sikeresebb vállalkozás legyen. Az 
innovációs központban található cég 
hisz a tudás erejében, amellyel igazán 
hatékony lehet egy vállalkozás. Ha-
zánk egyetlen kimeríthetetlen erőfor-
rással rendelkezik, amelyet újabban 

„új nyersanyagként” is emlegetnek, ez 
pedig a tudás. Azé a jövő, aki ezt jól 
kiaknázza. Ehhez pedig érdemes egy 
ütőképes teamtől segítséget kérni!

Néhány információ az 

Empirica Kft-ről

A cég egy fiatal, regionális és nem-
zetközi tevékenységű kutatóműhely, 
amely támogatási projektek mene-
dzselésével, tanácsadással foglalkozik. 
A cég ügyvezetője, Csizmár Péter úgy 
véli: sokat kamatoztathatnak abból a 
kis- és középvállalkozások, ha kihasz-
nálják a hazánk EU-csatlakozásával 
megnyílt fejlesztési lehetőségeket. 
Mindebben az Empirica európai kap-
csolataival is – osztrák, német, olasz, 
szlovák, horvát és bosnyák partnerin-
tézeteivel – segíteni tud. Fő feladatai 
közé sorolja a nyugat-magyarországi 

A vállalkozások motorja: 
az állandó újítás

Az Empirica Kft. sorozata

A kis- és középvállalkozások vezetői jól tudják: állandó újítás, innováció nélkül szinte lehetetlen 

egy vállalkozást hosszabb távon sikeresen működtetni. Ám ennek elismerése kevés az innováció 

végrehajtásához. Az újítás – az új termékek, struktúra, gyártási folyamatok bevezetése, új eszközök 

beszerzése stb. – olyan részfolyamatokból épül fel, amelyek mindegyike megfelelő figyelmet, tudást 

igényel.



Gazda sáG
19

ajánlja

Pereszteg és Vidéke Takarékszövetkezet
9400 Sopron, Schármár K. u. 14., 
telefon/fax: (99) 332-650
kozpont@pereszteg.tksz.hu
www.peresztegtksz.hu

Fertőszéplaki Téglaipari Kft. 
9436 Fertőszéplak, Gyártelep 
telefon: (99) 370 986
f.tegla@t-online.hu 
www.infoworld.hu/fertoteglap

Briolett Ötvösműhely Galéria 
9400 Sopron, Várkerület 98., Lenck-átjáró 
telefon: (99) 339 120, fax: (99) 508 886 
www.briolett.hu

Sefra Hungária 
Festékgyártó és Forgalmazó Kft. 
9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 6. 
telefon: (99) 544 650, fax: (99) 544 659 
sefra@externet.hu www.sefra.hu

Major Elektron Kft. villamossági szaküzlet
9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc u. 27. 
telefon: (99) 510 520 fax: (99) 510 522 
9400 Sopron, Mátyás király u. 7. 
telefon: (99) 523 396 fax: (99) 505 003 

Aroma Stúdió és Szépségszalon 
9400 Sopron, Torna u. 10. 
testkezelő szalon: (99) 340 714 
szépségszalon (99) 328 120

régióban és az osztrák–magyar–szlo-
vák határ menti régiókban innovatív 
programok generálását és koordiná-
cióját, elsősorban kutatás-fejleszté-
si, munkaerő-piaci, gazdasági, kör-
nyezetvédelmi és turizmus témában. 
Számos referenciával rendelkeznek 
piackutatások, elemzések, fordítások, 
tolmácsolás, nemzetközi üzleti kap-
csolattartás, konferenciák, worksho-
pok megrendezése területén.

A sorozat témakörei

Ebben az első részben az innováció 
fontosságáról olvashatnak, majd 
azokról a fázisokról, amelyek során 
egy kreatív ötletből valódi fejlesz-
tés válik. Ezek közül kiemelkedik a 
projektgenerálás, azaz a fantáziadús 
ötletek gyűjtése, értékelése, amely 
minden esetben egyedi eljárást igé-
nyel. Ezután következhet a projekt-
menedzsment folyamata, melyben 
központi szerephez jut a finanszíro-
zás kérdése, a hálózatépítés, a partne-
ri kapcsolatok feltérképezése, a meg-
valósíthatósági tanulmány és az üzleti 
terv elkészítése, a pályázati források 
feltárása. A megvalósulás szakaszá-
ban be kell szerezni a különböző szak-
hatósági engedélyeket, el kell készí-
teni a kivitelezési terveket. A termék 
piacra dobásánál szintén körültekin-
tően kell lépniük a vállalkozóknak, 
hiszen egy új terméknél a hagyomá-
nyos értelemben vett piackutatás 
nem végezhető. A megfelelő marke-
tingstratégián állhat vagy bukhat az 
új termék sikeressége. Ez a folyamat 
tudatosan felépített stratégiával mind-
végig tervezhető és ellenőrizhető, így 
kiszámíthatóságot biztosíthat a vállal-
kozásoknak.

Innováció: kreatív ötletből 

születő folyamat

Napjainkra az innováció a gazdasá-
gi haladás legfontosabb motorjává 
vált. Világszerte hatalmas szellemi 
és anyagi erőket fordítanak egyrészt 

az innováció még fel nem tárt kér-
déseinek a kutatására, másrészt a 
rendelkezésre álló ismeretek minél 
szélesebb körű felhasználására. Az 
innovációt ugyanakkor sokan túlsá-
gosan távoli, misztikus jelentéssel 
bíró szónak tartják, holott az egész 
gazdaságot átformáló fogalomról van 
szó. Az innováció valójában egy kre-
atív ötletből születő folyamatot jelöl, 
amely a későbbiekben megvalósítja 
az elképzeléseket. Ebben az esetben 
nem elég a kreativitás, a remek elkép-
zelés, mindez akkor válik innováció-
vá, ha az meg is valósul. Gondoljunk 
csak olyan mindennapos tárgyaink-
ra, mint a mobiltelefon vagy az IPOD, 
amelyek mind-mind egy sikeres inno-
váció eredményei. Ám nem csupán az 
ilyen nagy horderejű találmányokról, 
és piacra dobásukról van szó. Min-
den soproni kis- és középvállalkozás 
alkothat ilyen jellegű újítást a maga 
területén; új terméket, új technoló-
giát vezethet be a piacra. Az innová-
ció lehetőséget biztosít arra, hogy az 
adott vállalkozás lépéselőnybe kerül-
jön versenytársaival szemben, ez pe-
dig akár egy erős konkurenciaharc-
ban a talpon maradást is jelentheti. 
A hazánkban letelepedő multik nem 
nálunk innoválnak, így különösen 
fontos, hogy a hazai kis- és közép-
vállalkozások aktívak és hatékonyak 
legyenek ezen a területen. Azok vál-
hatnak a multik beszállítójává, azok 
terjeszkedhetnek, azok exportálhat-
nak, akik ezt szem előtt tartják.

A magyar gazdaság innovációs folya-
matai egyelőre meglehetősen lassú-
ak. Ez persze jelentheti azt is, hogy 
aki időben ráfókuszál erre a terület-
re, az könnyebben tud érvényesülni 
a közeljövőben. A régió kis- és közép-
vállalkozásainak első lépésben a ku-
tatásba, fejlesztésbe kellene több időt 
és nagyobb anyagi erőt befektetniük, 
amely hosszabb távon egy sokszoro-
san megtérülő befektetés. n

Abakusz 
számítástechnikai kis- és nagykereskedelem 
9400 Sopron, Csengery u. 49. 
telefon: (99) 32 32 32 
info@abakusz.eu www.abakusz.eu 

SALINA Konyhastúdió
9400 Sopron, Kőszegi út. 6.
telefon : (99) 324 644 fax : (99) 324 644
salina.sopron@t-online.hu 
www.demo-time.hu/salina

P-Klikk 
lakatosmunkák, épületgépészet 
9400 Sopron, Kőszegi u. 12. 
telefon: (99) 523 637 mobil: (20) 9270 419 
pklikk@pklikk.hu www.pklikk.hu

Natura horgász - vadász üzlet 
9371 Vitnyéd, Fő u. 1/a, Pannónia Üzletház 
telefon: (96) 240 589 
mobil: (30) 902 7707



Titanic

Könyvek, újságok, tanulmányok, fil-
mek foglalkoztak és foglalkoznak to-
vábbra is  a világon  leghírhedtebbé 
vált hajó tragédiájával. A leghátbor-
zongatóbb, hogy az egész történetet 
egy bizonyos Morgan Robertson író 

„Hiábavalóság” című könyvében előre 
megjósolta. Az ő képzeletbeli Titánja 
is egy fagyos áprilisi éjszakán jéghegy-
nek ütközve süllyedt el. Azon a hajón 
is kevés volt a mentőcsónak, ott is dús-
gazdag emberek utaztak a szegény ki-
vándorlókkal együtt. És még a mére-
tek is csaknem azonosak A Titán 800, 
míg a Titanic 882,5 láb hosszú volt. 
Mindkét gőzösre akár 3000 ember is 
válthatott volna jegyet.

Akikről szinte mindent tudunk        

Az elmúlt évtizedek kutatásai és a 
néhány évvel ezelőtt megtalált hajó-
roncs vizsgálata alapján szinte perc-
ről percre rekonstruálták a Titanic 
elsüllyedésének körülményeit. A szi-
kár tényektől az érzelmileg felkava-
ró jelenetekig sok mindent tudunk. 
Szinte látjuk magunk előtt a harma-
dik osztály utasait, akik az ütközés 

után néhány perccel önfeledten do-
bálóznak a jégdarabokkal a jobb olda-
li mélyített fedélzeten, ahová a halált 
hozó jéghegy darabjai potyogtak. Tud-
juk, hogy Carl Johnson ír kivándorló-
nak és társának, Daniel Buckley-nek 
öntötte el kabinját elsőként a tenger-
víz. Halljuk Thomas Andrews-nek, a 
Titanic építőjének Smith kapitányhoz 
intézett szavait: „Ez hajó azt is kibírja, 
ha tizenhatból négy rekeszét önti el 
a víz, de ha már ötöt, akkor menthe-
tetlenül elsüllyed.” Ismerjük a Nobel–
díjas William Stead író utolsó perceit, 
aki miközben már mindenki fejvesz-
tetten menekült, ő még elmélyülten 
olvasott nyugágyában. Látjuk és hall-
juk a híres zenekart is, melynek tagja-
iból senki sem menekült meg, amint 
ragtime-ot játszanak a luxusgőzös 
haláltusájához. Csodáljuk Thomas R. 
Byles tiszteletest, aki kis csoportjával 
az utolsó pillanatokig imádkozott. El 
tudjuk képzelni a fűtők halált megvető 
bátorságát, akik még akkor is az épen 
maradt kazánokba lapátolták a szenet, 
hogy biztosítsák a világítást, amikor 
a hajó már megindult hullámsírjába. 

Nem felejtjük Lightoller tisztet, aki az 
utolsók között ugrott az óceánba, és 
együtt süllyedt a Titanickal, míg bele 
nem akadt az első kémény szellőző-
nyílásába, és ekkor egy forró léghul-
lám felszínre dobta a nagy mélységből. 
Később az egyik felborult csónakon, 
helytállásának köszönhetően maradt 
életben harminckét férfi társa. Továb-
bá szeretnénk elhinni Harry Servior 
fűtő beszámolóját, állítása szerint ő 
látta utoljára Smith kapitányt, amint 
kezében egy apró gyermeket tartva 
küszködött a hullámok között.   

Soproniak a Titanicon

Megannyi emberi történet, számtalan 
megrázó részlet. Bizony,  könyvtár-
nyi irodalom olvasható az óceánjáró 
gigászról. Több, mint bármely más 
kalandos sorsú hajóról. Ám arról, ho-
gyan élték át a Titanic utolsó óráit a ha-
jón utazó honfitársaink, arról sajnos 
alig tudunk; mert igenis a hajón ilye-
nek is voltak. Sőt mit több, soproniak 
is akadtak közöttük. Annyi bizonyos: 
a világhálón olvasható Enciklopedia 
Titanica brit honlap 49 osztrák–ma-
gyar (az Osztrák–Magyar Monarchia 
alattvalói) utasról közöl adatokat. Kö-
zülük mindössze nyolcan élték túl a 
katasztrófát, ami azt jelzi, többségük-
ben harmadosztályú utasok voltak. A 
soproni származásúakról még 1912. 
május 4-én a Soproni Hírlap is cikket 
közölt. Bizonyos Kisik Antalnak és fe-
leségének, valamint Hoffer Lujzának 
és Kisik Antal két testvérének, Vincé-
nek és Máriának nevét olvashatjuk, 
utóbbiak ketten vízbe fulladtak. A leg-
többet mégis arról a Reischl Mátyás-
ról tudunk, aki nem utasként, hanem 
éttermi pincérként dolgozott minden 
idők leghíresebb hajóján.

–Édesapám sokszor emlegette a 
Titanicon szolgáló nagybácsin-
kat – mondja a soproni Reischl Fe-
renc. –Arra is emlékszem, hogy az 
Ógabona tér 48. szám alatt lakott a 
hatvanas évek elején. Gyerekként 
többször is találkoztam vele. Sokat 

Soproniak, akik a katasztrófa részesei voltak

Napjainkban már a tragédia legfiatalabb túlélői is halottak. Mégis 

minden évfordulón, mint most, a kilencvenötödiken is, emlékezik az 

egész világ. Talán minden idők legfigyelmeztetőbb hajókatasztrófá-

jára. Az elsüllyeszthetetlennek hitt Titanic első és utolsó útjára, ame-

lyen az utasok között bármily meghökkentő, soproniak is voltak.
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mesélt tengerjáró kalandjairól, hi-
szen több óceánjárón is szolgált, de 
főleg a Titanicon átélt borzalmakról 
hallottunk tőle sokat, aminek akkori-
ban még sajnos nem tulajdonítottunk 
akkora jelentőséget. Egyszer még az 
egyik országos napilapunkban is be-
számolt az Atlanti-óceánon megéltek-
ről. A cikket ma is őrzöm. Ott beszél-
te el megmenekülésének történetét. 
Munkájáról is nyilatkozott. A hajó 
első osztályú éttermében dolgozott. 
Lenyűgözte őt is a legek gőzöse, a te-
niszszoba,  a pálmakert, a tornaterem, 
a mindent betöltő luxus. Arra is emlé-
kezett, hogy a Titanic fejősteheneket 
is szállított, hogy a kávézó hölgyeknek 
és uraknak mindig rendelkezésére áll-
jon a friss tej. Sorsa szerencsésen ala-
kult, bár a mentőcsónakokban ő sem 
kapott helyet. Még időben, a Titanic 
elsüllyedése előtt 25 perccel a vízbe 
ugrott, onnan halászták ki több tár-
sával együtt.

Nevét azonban nem találjuk a sze-
mélyzet listáján, de ennek is meg-
van a magyarázata. Az Enciklopedia 
Titanica külön megemlíti azokat az 
olasz, francia, osztrák és magyar pin-
céreket, akiket bizonyos Monsieur 
Gatti vendéglátós szerződtetett a ha-
jóra. Ők nem tartoztak a hivatalos sze-
mélyzethez, de az utaslistán sincs ott 

a nevük. Amikor a szerencsétlenség 
bekövetkezett, senki sem törődött ve-
lük, így teljesen kiszolgáltatva a körül-
ményeknek, teljesen magukra voltak 
utalva. Ez volt a jellemző a másod- és 
harmadosztályú utasokra is. A luxus-
kabinok lakói közül minden negye-
dik vesztette életét a tragédiában, de 
a harmadosztályon ez éppen fordí-
tott arányban alakult. A már említett 
soproni utasokról sincsen több adat. 
A fentiek nevét egy amerikai magyar 
lap kutatta fel még az esemény után 
néhány nappal és adta hírül itthon is. 
Akkoriban osztrák–magyar alattvaló-
nak lenni azt is jelentette, hogy sokan 
akár szerb, horvát, román származá-
súak is lehettek. Erre utal az encik-
lopédia által közölt Cor Iván, Cor 
Ludevit, Jovan Dimic, Karajíc Milan, 
Pavlovic Stefo neve is. Bánszki Mara 
és Petranek Matilda már inkább hang-
zik magyarosan fülünknek.

A Carphatia megdicsőülése

A Titanic történetének feldolgozása 
során ritkábban esik szó a 705 utast 
megmentő Carphatia magyar vo-
natkozásairól. Arról sokat olvasha-
tunk, hogy milyen gyászos szerepet 
játszott a katasztrófától mindössze 
alig több mint tíz mérföldre veszteg-
lő Californian. Ez a hajó szinte szem-
tanúja volt az eseményeknek. Talán 

minden utast még időben felvehetett 
volna a fedélzetére. Ám mivel kikap-
csolta rádióját, sőt őrszeme még a 
fellőtt rakétákra, a furcsán megdőlt 
lámpasorra sem figyelt fel eléggé, a 
kapitánya végigszunyókálta a luxus-
gőzös tragédiáját. A vizsgálatok azon-
ban kiderítették, hogy a Californian 
legénysége és kapitánya egyetlen ko-
rabeli szabályzatot, előírást sem sze-
gett meg. Ezért hát felelősségre sem 
vonhatták. Tudjuk, hogy ennél a hajó-
nál mennyivel dicsőségesebb szerepet 
töltött be a legalább négyszer akkora 
távolságra tartózkodó Carpathia gő-
zös, amely vette a segélykérő jeleket, 
és azonnal el is indult a Titanic irá-
nyába. Éjjel 2 óra 20 perckor merült 
hullámsírjába a Titanic, a Carpathia 
pedig 4 óra 10 perckor vette fel az első 
mentőcsónak utasait. Máig büszkék 
lehetünk arra, hogy legénységének je-
lentős része magyarokból verbuváló-
dott. Először az amerikai államtanács 
tüntette ki New Yorkban a hajó kapitá-
nyát és matrózait. Majd 1912. május 
6-án hazai kikötőbe, Fiumébe futott 
be a világraszóló hírnevet szerzett gő-
zös. Itt igazi ováció és ünneplés fogad-
ta. A korabeli újságok hírei szerint az 
eseményen köszönőbeszédet mondott 
a kormányzó, és a legénység minden 
egyes tagját elismerésben részesítet-
ték. n Kuntz Zoltán
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469+1 apróság, amivel vevőket sze-
rezhet a Jupiterről kezdetű lózungo-
kat és a csak szakkönyvekben létező 
megjegyezhetetlen angolszász sal-
langokat. Ehelyett beszélni fogunk 
a mindennapi munkát megkönnyí-
tő marketing dolgokról: hol, hogyan, 
mikor, miért hirdessünk, hogyan ké-
szítsünk, készíttessünk kiadványokat, 
mik azok a rejtélyes kifejezések, ami-
ket a nyomdában mondanak, mielőtt 
megkínálnak minket egy árajánlattal, 
képezzük-e és ha igen, hogyan az al-
kalmazottainkat, beszálljunk-e az ár-
versenybe, miként mérjük fel cégünk 
piaci helyzetét, mi az a piackutatás és 
kell-e egyáltalán, mire jó az internet a 
vicces e-maileken kívül… n

Sopron, Csepel u. 1.
Telefon: (99) 320 778
www.kt-autoservice.hu

Autójavítás
Alkatrészek minden típushoz

Scott Adams, a neves menedzser-

guru írta: Az emberek akkor men-

nek marketingesnek, amikor fel-

nőttként észreveszik, hogy nem 

értenek semmihez. 

Üdvözlöm Önöket, Kállay Balázs va-
gyok, marketing tanácsadó.

A marketinghez mindenki ért. Kicsit 
olyan ez, mint a foci. Van 10 millió 
elméleti labdazsenink, de egyeneset 
lőni az egész országban nem tud senki. 
Minden közepesnél nagyobb cégnek 
van marketingese, de általában annyi-
ban kimerül a feladata, hogy lekeni a 
vendégeknek az uborkás szendvicset, 
néha felmegy Pestre a Reklám expó-
ra, felad egy hirdetést valami lapban, 
megrendeli a névjegykártyákat és 
megszervezi a céges karácsonyt. Azért 
valljuk be őszintén, ezek –bár fontos 
feladatok – azért nem a marketing 
csúcsa. Ettől még nem lesz több ügy-
felünk, nem ösztönözzük a régieket 
újra-vásárlásra, nem előzzük be ver-
senytársainkat de még csak egy jópo-
fa céges szlogenünk vagy logónk sem 
lesz. Pláne nem fogjuk tudni, hogy jö-
vőre mit termeljünk, milyen irányba 
fejlesszük a szolgáltatásinkat.

Marketinget minden sarkon taníta-
nak, de igazán jól csak kevesen csinál-
ják. Mert felsorolni a 4P-ket, 4C-ket és 
4E-ket (tényleg van ilyen!), órákat be-
szélni az STP-ről és a BCG-mátrixról 
hihetetlenül egyszerű, de átültetni a 
sok-sok elméletet a gyakorlatba, leve-
zényelni egy reklámkampányt a terve-
zéstől a megvalósításon át a kiértéke-
lésig már nehezebb. Megtudni, hogy 
milyen új módokon érjük el vevőin-
ket, még nehezebb. Bevezetni egy új 
céget, terméket, szolgáltatást pedig 
még annál is nehezebb, profin kiala-
kítani az árképzésünket pedig igazán 
komoly feladat.

Mostantól hónapról hónapról, itt a 
soproni Koktél magazin hasábjain 
találkozhatunk egymással; minden 
alkalommal végigjárunk egy-egy té-
mát a marketing boszorkánykonyhá-
jából, s tesszük mindezt úgy, hogy a 
lehető legmesszebb elkerüljük a szak-
szavakat, a rejtélyes rövidítéseket, a 

Havi marketingtippek kis- és középvállalkozásoknak

„Ez remek… egyébként 
mire jó az a marketing?”

KállayBalázs
Archers Consulting Group
Piackutató és Marketing-
tanácsadó Iroda
marketing@sopron.hu



Több mint másfél éve mutattuk be először a Fehér 

Rózsa kisvendéglőt lapunk olvasóinak, most ismét 

arra jártunk, hogy meggyőződjünk arról, a sopro-

ni vendéglátás általános válsága ellenére vannak 

kiemelkedően jól működő helyek.

A Fehér Rózsa sikerének titkát már korábbi cikkünkben 
felfedtük: egy tehetséges és szakmailag képzett vezető, csa-
ládi összefogás, saját tulajdonban működés, szolid árak, 
kitűnő személyzet, a lehetséges vendégkör tökéletes meg-
célzása, kitűnő szakácsmunka, a hagyományos magyar és 
a reformkonyha arányos képviselete, esztétikus környezet 
és a legújabb technika folyamatos felhasználása

Egy szép tavaszi napon ültünk le beszélgetni Kocsis Árpád 
tulajdonossal a vendéglő kerthelyiségében, ahol azért még 
csökkentett mértékben szükség volt azokra a tavaly be-
szerzett gázmelegítőkre, melyek segítségével szerencsésen 
meghosszabbítható a szabadtéri étkezés szezonja.

– Melyek azok a bevált szokások, amelyeken ezután sem 
kívánnak változtatni, és mik azok az újdonságok, me-
lyeket ezután kívánnak bevezetni?

– Folyamatosan megtartjuk a tipikus házias magyar éte-
leket kínálatunkban, természetesen a lehetőségek szerint 
csökkentett kalóriás változatban, ami a hagyományos 
ízekre nincs számottevő befolyással. Évente kétszer cse-
rélünk étlapot, de mindig figyelemmel vagyunk vendég-
körünk különböző igényeire, figyelembe véve a szezonális 
lehetőségeket. Tavasztól őszig érvényes kínálatunk ez alka-
lommal is bővelkedni fog az alacsony kalóriás salátákban, 
a könnyen emészthető fehérhúsokban, zöldséges ételek-
ben és a grillezett fogásokban. Mivel étlapunkon sokan 
keresik a tésztát és a főzelékeket, a jövőben megpróbálunk 
a menüben is hetente többször e kétféle választék biztosí-
tásával eleget tenni vendégeink kívánságának.

A legújabb terveink között szerepel a teljes „á la carte” ét-
lapi választékunk elegáns csomagolású házhoz szállítása, 
amely vendégkörünk hétvégi, esténkénti vagy családi ven-
dégfogadások alkalmából fellépő igényeinek kíván eleget 
tenni. Ezzel az ételkiszállítással (a tőlünk nyugatabbra eső 
európai városokban már bevált szokás) szeretnénk bővíte-
ni Sopronban a manapság elsősorban a különféle pizzák 
kiszállítására korlátozott lehetőségeket.

 HIBAELHÁRÍTÁS 

0–24 ÓRÁIG 
AZ ÉV MINDEN NAPJÁN!

.TFK AKINHCETAMÍLK RAYGAM 

 KLÍMA  SZELLŐZÉS  HŰTÉS

ÉPÜLETEN BELÜLI KARBANTARTÁS

Sopron, Csengery u. 30–32. 
T

A másik olyan terület, ahol piaci lehetőséget látunk: a par-
tiszerviz-szolgálat (vagy kitelepülés, ahogy tetszik). Hideg-
tálakat, hidegkonyhai készítményeket már jó fél éve eddig 
is lehetett nálunk rendelni, de a jövőben igény szerint eze-
ket az adott helyszínre ki is tudjuk szállítani. 

Nagy örömmel jelenthetjük vendégeinknek, hogy a Ma-
gyar Gasztronómiai Szövetség által adományozott véd-
nöki tábla tulajdonosai lettünk, ami az általunk eddig 
nyújtott sokéves színvonalas vendéglátás eredménye; a 
kitüntető elismerésnek ezután is megpróbálunk maxi-
málisan megfelelni. n

 Az igazi magyar ételek 
 sosem mennek ki a divatból
Fehér Rózsa Kisvendéglő és Borozó

Gas zTRONÓM Ia
23



ősi istenük,  Pache Mama alakjával. 
Misztikus erőt tulajdonítanak a a ter-
mészet erőinek és teremtményeinek. 
A kondorkeselyű, a jaguár és a láma 
alakja majdnem minden használati 
tárgyon megjelenik. A láma és a nála 
kisebb méretű alpaka a leggyakoribb 
haszonállatuk. Velük úton-útfélen ösz-
szeakadunk. A rendkívül finom tapin-
tású szőre miatt tömegesen irtott, leg-
kisebb méretű faj a vikunya viszont 
a kipusztulás szélére került. Elvétve 
látni még, de csak mint kuriózumot. 
Helyette az alpaka gyapjából készíte-
nek szőtteseket, poncsókat és külön-
böző emléktárgyakat.

Kukoricaformájú város

Cuscóból, az örök hófedte hegygerin-
cek ölelésében elterülő üdezöld platón 
haladva meredek szerpentineken ka-
nyarogva érkezünk Ollantaytambóba, 
Ollanta király birodalmába, ahol el-
sőként találkozunk az inka építészet 
remekeivel, a hegy oldalában lépcső-
zetesen kialakított erődítménnyel és 
az alatta elterülő, érdekes formájú 
városkával, ahol a mai napig az in-
kák leszármazottai élnek. Az épüle-
tek, mint a kukoricacsövön a szemek, 
hasonló elrendezésben sorakoznak. 
A hegyekből érkező kristálytiszta vi-
zet a szűk utcákban úgy 500 évvel 

Perui utazásunk az inka fővárosba, 

Cuscóba vezet, ahol a nemzeti lobogó 

mellett a szivárványszínű inka zászlót is 

lengeti a szél.  Limából felszállva nem 

kell sok idő, és megpillanthatjuk az An-

dok hatalmas hegyvonulatait. Nemsoká-

ra meredek hegycsúcsok között navigál-

va egy zsebkendőnyi helyre kell letenni 

a hatalmas gépet. Leszálláskor még ősi 

szent madaruk, a kondor is tesz néhány 

futó lépést, amikor földet ér. Képes itt le-

szállni egy repülő?

Még a leggyakorlottabb utazót is 
meghökkenti, amit a perui pilóták 
művelnek a gépekkel, de ők ezt ru-
tinból megoldják. 3300 méter fölé 
érkezve már küszködünk a levegővé-
tellel, ám szerencsénkre már a repté-
ren kokateával, a kevésbé finnyásakat 
előrágott kokalevéllel kínálják az áru-
sok. A magassági betegség leküzdésé-
re szippanthatunk párat az oxigénpa-
lackokból is, amiket a szállodákban, 
üzletekben és minden forgalmas he-
lyen megtalálunk. Cuscóban nyu-
godt, ráérős életet élő, mélyen vallá-
sos, kultúráját szigorúan őrző néppel 
találkozunk. A spanyol hódítások ha-
tására vallásuk római katolikus, ám 
lelkükben Jézus Krisztus  jól megfér 

A leginkább ország
Peru (3)Képeslapok a világból
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ezelőtt, kőből kialakí-
tott „csatornákon” ve-
zetik és fogyasztják ma 
is. Peru a krumpli ős-
hazája. A gumós nö-
vényből alak, szín, és 
íz szerint itt több száz 
fajta létezik. Míg a nők 
kalákában a házakat ja-
vítják, földeken dolgoz-
nak és termelik meg a 
betevő falatot, az utcá-
kat járva szövő, varró 
és más „női” munkát 
végző férfiakat látunk. Ez egy fordí-
tott világ... nekünk. Nekik ez a termé-
szetes. Mint ahogy az is, hogy házaik 
tetején két tehénfigura közötti korsó-
ban egy kereszt ágaskodik, mutatva 
a család összetételét. A három szim-
bólum variálásával jelzik, hogy ki él 
boldog házasságban, kit hagyott el a 
férje vagy a felesége, illetve, hogy ki 
özvegyült meg.

Az Öreg-csúcs 

Ollantaytambót elhagyva vonaton 
utazunk az Urubamba-völgyön át a 
Machu Picchu, vagyis az Öreg-csúcs 
felé, ahol a sín véget is ér. A finoman 
fogalmazva is monumentális telepü-
lést sokáig csak tudósok, kutatók lá-
togathatták, hétköznapi turisták csak 
15–16 évvel ezelőtt tehették be lábukat 
e helyre. A közel 2400 méter maga-
san elterülő, 13 négyzetkilométernyi 
település egy nap alatt kényelmesen 
bebarangolható, kivéve, ha a legap-
róbb részleteket is látni szeretnénk. 

9400 Sopron, Cserfa u. 7. 
www.thermalbau.hu
termalbau@t-online.hu 

Mobil: 06-30/500-1646, 
06-30/939-8198, 
06-30/588-8657
Telefon: 06-99/320-605

Csodálatos panorámával, új építésű, 45 m2–es,
erkélyes, garzonlakás eladó 10.922.100.- Ft

Soproni fi atal házasoknak egyedülálló kedvezmények!

Új építésű társasházi lakásokat kínálunk
az Aranyhegyi lakóparkban
lakások már 190.000 Ft + ÁFA/m2 ártól leköthetők!
  70 m2    . . . . . . . . . . . 3 szobás . . . . . . . . erkélyes lakás
  71 m2 . . . . . . . . . . . . 1+2 fél szobás   . . . erkélyes lakás
  37,16 m2   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erkélyes garzonlakás
  41,51 m2   . . . . . . . . . 1+fél szobás . . . . . lakás
 78 m2   . . . . . . . . . . . . 2+fél szobás . . . . . erkélyes lakás

Azonnali beköltözéssel 3 szobás lakás, 
beépített konyhabútorral eladó 18.900.000 Ft-ért!  

49 m2-es üzlethelyiség eladó 
10.632.450.- Ft

Ez a hely annyiban köthető az inkák-
hoz, hogy egykor ők is lakták. Arról, 
hogy kik és pontosan mikor kezdték 
el a Machu Picchu építését, egyelőre 
nincs bizonyosság, s ez tovább fokoz-
za a hely misztikumát. A terület déli 
részén található a teraszos mezőgaz-
dasági terület, míg északon maga a 
város uralja a hegyoldalt. Látva a mér-
nöki pontossággal felépített városkát, 
a hatalmas zöldellő teraszokat, egyre 
hihetetlenebbnek tűnik az elénk táru-
ló látvány. Köszönjük ezt meg Hiram 
Binghamnek, a Yale Egyetem történé-
szének, aki 1911-ben akadt rá az ak-
kor még dzsungellel borított Machu 
Picchura. Ő ezt írja az Öreg-csúcsról: 
„Szépsége oly sokszínű, s varázslatos 
volt, hogy a föld egyetlen más termé-
szeti szépségéhez nem hasonlítható.” 
Ezt csak alátámasztani tudjuk.

n Tóth Tibor
Stabil Reklámstúdió

9023 Győr, Mester u. 2.
stabil@stabil.hu
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elősegítik a bőr regenerálódását, fia-
talon maradását, továbbá alkalma-
sak a sérült, hibás bőrfelszín, illetve 
a reumatikus gondok kezelésére is. A 
különféle tengeri sók használata révén 
a bőr megszabadul a faggyúmaradvá-
nyoktól, melynek folytán az anyagcse-
re-folyamat is felgyorsul, a felszívódás 
könnyebbé válik. Érdemes kipróbál-
ni a fáradt lábakra ajánlott fürdősót, 
vagy az algás pezsgőtablettákat, ame-
lyek ugyan nem pótolják, de elősegítik 
a wellness életérzést. 

A Színház utca 15. szám alatti Egész-
ség- és szépségtár számos olyan koz-
metikai és egyéb termékkel büsz-
kélkedhet, amelyek kizárólag náluk 
kaphatók. A kozmetikai termékek 
széles skálája, illetve a világhírű 
BergHoff edénycsalád mellett egész-

ségvédő eszközöket – hidegpárásító-
kat, fogyókúrás-diétás mérlege-

ket, fogfehérítő készülékeket, 
masszírozógépeket, pulzus-
mérő órákat, víztisztító 
kancsókat, infralámpákat, 
légtisztítókat, elektromos 

és mágneses ágymelegítő-
ket, méregtelenítő készüléke-

ket, ezüstszálas zoknikat, fogyasztó-
öveket, epilátorokat – is árusítanak. 
Egy náluk kapható gép a hölgyeknek, 
uraknak abban segít, hogy ráncaik 

Különleges, az egészséget és a szépsé-

get szolgáló helyre kerül, aki a soproni 

Színház utca 15. szám alatti üzletbe lép. 

Nem elég egészségesnek és szépnek 

születni, eme adottságokat meg is kell 

őrizni. Az Egészség- és szépségtár holt-

tengeri készítményeivel, speciális – Aloe-

vera-termékeivel, ránctalanító krémjeivel, 

hajnövekedést elősegítő, immunrend-

szert erősítő kozmetikumaival, továbbá 

az egészséges táplálkozást nagyban 

segítő BergHoff edényeivel várja mind-

azokat, akiknek fontos a helyes életvi-

tel, a korszerű bőrápolás, egyszóval az 

egészség és a szépség.

Az üzletbe lépve, a tárlókon lévő ter-
mékek láttán meglepődik, aki csupán 
kozmetikumokra számított. Elgondol-
kozhat azon, vajon mi közük lehet a fé-
nyesen csillogó BergHoff edényeknek 
a szépséghez. Az egészség és a szépség 
megőrzésében igen is fontos, mond-
hatni elsődleges szerepet játszik az ét-
kezés, a korszerű edényekben főtt étel. 
A BergHoff edényekben ugyanis zsira-
dék nélkül, kevés só és víz hozzáadásá-
val, energiatakarékos módon készül-
nek a húsféleségek (rántott hús, fasírt 
zsír nélkül), a zöldségfélék, a tészták. 
Hiába a különleges kozmetikum, ha 
arcunk, bőrünk arról árulkodik, hogy 
helytelenek a táplálkozási szokásaink. 
Az Egészség- és szépségtárban május 
31-ig tízezer forintos engedményt 
adnak a tizenhat részes kész-
let árából.

Biztosan sokan tudják, 
hogy a tenger élővilágá-
ból nyert különféle koz-
metikai készítmények a 
tengervíz ásványi anyagai-
nak, nyomelemeinek köszönhe-
tik sikerüket és hatékonyságukat. A 
holt-tengeri kozmetikumok és egész-
ségvédő termékek világhírűek, hiszen 

Egészség- és szépségtár
Sopron, Színház u.15.
Sopron, Várkerület 73. (Korona Üzletház)
Telefon: (99) 338 788

Tudta Ön, hogy a 
testünkben felhalmozódott
salak- és méreganyagok fájdalmat 
okoznak, gyengítik az 
immunrendszert, és növelik a 
betegségek kialakulásának 
kockázatát?

Törődjön saját és családja 
egészségével, méregtelenítsék 
szervezetüket otthon!

További felvilágosításért
látogasson el üzletünkbe!

Egészség- és szépségtár
a különlegességek üzlete

Holt-tengeri készítmények, 

speciális termékek 

AzEgészség-ésszépségtár nem csupán a höl-
gyeket, de a magukra sokat adó urakat is várja 
keddtől péntekig, 9-től 18 óráig, szombaton 9–14 
óráig (hétfő szünnap), érdeklődni és tanácsot 
kérni a nyitva tartási időben a (99) 338 788-as 
telefonszámon lehet.

eltűnjenek. A fiatalító arcgélek az 
arckezelő fejjel együtt hatva kivonják 
a fakó szint okozó szennyeződéseket, 
lélegzővé teszik a pórusokat, tápanya-
got szállítanak, melyek megfiatalítják 
és ragyogóvá varázsolják az arcbőrt. n



a Soproni Sörgyár és annak műsza-
ki csapata ismét a söripar fókuszába 
került a világon eddig egyedülállóan 
megvalósított projektjével.

A Heinekennek nincs rejtegetnivaló-
ja – jelentette ki Cor Honkoop 
marketingigazgató. Ugyanis a 
sört nem szeretnék eltakarni 
a hagyományos papírcímkével, 
mostantól a világhírű, a minő-
séget mindig szem előtt tartó 
cég minél többet kíván meg-
mutatni belőle, teszi mindezt 
az esztétikus üvegek, továb-
bá az átlátszó címke felhasz-
nálásával. A Heineken eme 
csomagolása az év elején 
megújult, dombornyomott 
dobozos kiszerelés folytatá-
sa, amelyek így együtt alkot-
ják a Heineken új stílusát, 
amellyel találkozhattak 
már a fogyasztók.

A Brau Union Hun-
gária Sörgyárak nyi-
tott formában műkö-
dő részvénytársaság, 
2004 óta a Heineken-
csoport tagja, a ma-
gyar sörpiac egyik 
meghatározó sze-
replője. Két sörgyá-
rában, Sopronban 
és Martfűn állítja elő 
kiváló minőségű sö-
reit, többek között 
a Heinekent, a Sop-
ronit, a Gössert, a 
Schlossgoldot, az 
Amstelt, valamint a 
Kaisert. 

A Brau Union Hungária Sörgyá-

rak Nyrt., a Heineken-csoport 

tagja a napokban mutatta be a 

világon elsőként azt a címkézési 

módszert, amelyet visszaváltha-

tó palackjain alkalmaz sikerrel. 

A Heineken márka a világ leg-

nemzetközibb sörének is mond-

ható, mivel 174 országban ismert 

és kapható az általuk előállított 

nemes ital. A nagy múltú sörgyár 

mindig is élen járt az újítások te-

rén, különös figyelemmel a cso-

magolás szükségszerű változá-

saira. 

A most bemutatkozó változat azért 
egyedülálló a világon, mert először 
sikerült átlátszó címkét visszaváltható 
csomagoláson alkalmazni. Az üzembe 
állított új gépsor a környezetvédelmi 
előírások teljes körű betartása mellett 
távolítja el a műanyag alapú címkét 
a palackról, ugyanakkor megtisztít-
ja azt az újbóli felhasználás előtt. Ko-
rábban csak az eldobható, környezet-
szennyező kiszerelési formák voltak 
erre képesek. E csomagolási mód 
büszkeséggel tölti el a céget, mivel 

A világon elsőként – 
sörösüvegek átlátszó címkével

A Heinekennek nincs rejtegetnivalója…

A cég kiváló és nagy rutinnal bíró 
szakemberei munkájuk során fel-
használják az anyacég, a Heineken 
International nemzetközileg is ismert 
és elismert tapasztalatát, szakértelmét 
és eljárásait. Ez év júniusától a cso-

porthoz való tartozásukat a 
Heineken Hungária Sörgyá-
rak Nyrt. névvel is hangsú-
lyozni kívánják.

A Brau Union Hungária a 
Heineken-csoport tagjaként 
az elsők között vezette be 
sörgyáraiban az ISO 9001 
nemzetközi minőség-biz-
tosítási rendszert, melyet 
a termelési folyamatokban, 
a csomagolás tervezésétől 
a vevőszolgálaton keresz-
tül átfogóan alkalmaznak, 
nemrégiben pedig az ISO 

14001 környezetirányí-
tási rendszer is audi-
tálásra került – si-
kerrel. 

 Hogy miben rejlik a 
nagy múltú cég tö-
retlen üzleti sikere? 
A minőség állandó-
ságában, az innová-
cióban, a rendsze-
res újításokban és a 
kutatásokban, vala-
mint abban, hogy a 
cég minden dolgo-
zója azon fáradozik, 
hogy a méltán kiér-
demelt vezető pozí-
ciójukat a nemzet-
közi piacon tovább 
erősítsék. n
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Oscar Wilde, 
 a boldogtalan herceg

„Miért születtem ilyen 

kortársak közé?”

Oscar Wilde több mint száz esztendeje halott. 
Ennek ellenére mégis naprakész botrányhős. Ta-
lán az a tény sem zavarná, hogy századunkban 
nem művei, sokkal inkább devianciákban bővel-
kedő élettörténete öregbíti népszerűségét.
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Oscar Wilde homoerotikus hajlama 
tagadhatatlan. Soha nem titkolta, sőt 
kérkedett vele. Kezdetben csak pol-
gárpukkasztásnak szánta, csak ké-
sőbb eszmélt rá, hogy a látszólag ár-
talmatlan tréfa porrá zúzta mindazt 
a sikert, amit irodalmi pályáján és 
magánéletében egyaránt elért. 1962-
ben egy irodalomkritikus a követke-
zőket mondta róla: „Ha Wilde nem 
vált volna a homoszexualitás mártír-
jává, az irodalomtörténet aligha em-
lékezne rá.”

A fenti megállapítás egyáltalán nem 
nevezhető túlzásnak. Köztudott, hogy 
Wilde-ot mély érzelmek kötötték 
Alfred Douglashez, egy skót főnemes 
fiához. A konzervatív főnemes jelen-
tette fel az akkor már Anglia-szerte is-
mert költőt. Wilde homoszexualitása 
miatt két évet töltött el a readingi fegy-
házban. Szabadulása után koldusként 
távozott Franciaországba, ahol nem-
sokára borzalmas szegénységben, 
mindenkitől elhagyatva meghalt. A 
deviáns költőből így lett a homosze-
xualitás mártírja. Sírját mind a mai 
napig több százezren látogatják a pá-
rizsi Pere Lachaise-
ben. A francia fő-
város legelőkelőbb 
temetőjében alussza 
örök álmát, más hí-
rességekkel együtt. 
Jim Morrison legendás rockzenész, 
a The Doors frontembere szintén ide 
van eltemetve. Morrison és Wilde sír-
ja zarándokhely. Az angol költő sír-
emlékét több ezer rúzsfoltot hagyó 
csók díszíti. Oscar a kegyelet virágai 
helyett puszikat kap. Hiába próbálko-
zott Párizs vezetősége határt szabni 
ezen heves érzelemnyilvánításoknak, 
nem tudott. Ahogy az évek telnek, úgy 
szaporodnak a csókok Wilde sírján.

Oscar Wilde 1854-ben született Ír-
országban, Dublinban. Eredeti neve 
Finghal O’Flahertie. Ezt az ősi kelta 
hangsort a későbbiekben, amikor 
Angliába költözött, kénytelen volt 
egy angolul kiejthető névre cserélni. 

Választása az Oscarra esett. Oscar az 
Osszián eposz harcos, ifjú hőse. A 
Wilde jelentése vad, szilaj. Már a mű-
vészi névválasztás sugallja a későbbi 
életpálya viharos, csöppet sem polgá-
rinak mondható eseményeit, és azt a 
mélységes ellentétet, 
amely az ír és angol 
tradíció között fe-
szül. Wilde bírósá-
gi pere során angol 
becsületszavára esküdött, hogy nem 
homoszexuális. Közismert ugyanis az 
a tény, hogy a skótok, írek, walesiek 
számára a legnagyobb sértést az jelen-
ti, ha angolnak titulálják őket.

Wilde a legelőkelőbb ír családok egyi-
kéből származott. Apja dúsgazdag 
fogorvos, édesanyja művelt asszony 
volt. Hajadonként maga is publikált 
szépirodalmi műveket, Speranza ál-
néven. Gyermeküket a legkiválóbb 
internátusokban és a protestáns elit 
legjobb iskoláiban taníttatták. Oscar 
ifjú évei látszólag zökkenőmentesen, 
anyagi jólétben teltek. Ám ez csak a 
látszat. Szülei 1864-ben elváltak egy-
mástól, apja házasságtörése miatt. 

A családi tragédia 
nem akadályozta 
Wilde-ot tanulmá-
nyaiban. Továbbra 
is sikert sikerre hal-
mozott. Kimagasló-

an tehetséges volt a klasszika–filoló-
giában. Oxfordban töltött évei alatt 
még inkább csiszolta elméjét. Az egye-
tem megnyitotta előtte a művészettör-
ténet, esztétika, antik és reneszánsz 
kultúra rejtelmeinek kapuit. Wilde-
ot valósággal megigézte az ókori gö-
rögök és rómaiak tradíciója, művé-
szete. 1877 tavaszán Görögországba 
utazott, hogy saját szemeivel láthassa 
mindazt a csodát, amiről eddig csu-
pán csak olvasott.

Wilde később Londonba költözött és 
kijelentette: „Költő leszek, író vagy 
drámaíró. És mindenképpen híres, 
vagy ha nem, hát hírhedt.” Hamarosan 
a legelitebb művészek barátságát és 

elismerését nyerte el. Gabriel Rosetti, 
a kor kiváló festőművésze műtermé-
ben pezsgő szellemi életet tartott fent. 
Wilde mindennapos vendég volt nála. 
Itt találkozott Ruskinnal, a nagy tu-
dású művészettörténésszel, Georg 

Bernard Show-val 
és még számos más 
meghatározó egyé-
niséggel. 

A művészeti stílusirányzatot, melyet 
Wilde és barátai teremtettek meg, 
Angliában prerafaellizmusnak ne-
veznek. A reneszánsz szépség kultu-
szának újraélesztésében gyökerezik. 
Német területen Jugendstilként, Fran-
ciaországban Stile Nouvea néven, az 
Osztrák–Magyar Monarchiában sze-
cessziónak ismerték. 

Wilde-ra vitathatatlanul óriási hatást 
gyakorolt a görög szellem, amelynek 
középpontjában a szerelem és szép-
ség állt. Közismert tény, hogy az an-
tik kultúrában milyen előkelő helyet 
foglalt el az emberi test dicsérete, fel-
magasztalása, nem beszélve a külön-
böző homoerotikus hajlamok mélta-
tásáról. Az utókor sem hunyt szemet 
a felett a tény felett, hogy jeles görög 
államférfiak, költők és filozófusok fel-
sőbbrendű szerelemként értelmezték 
a férfiak egymás iránt táplált „heves 
rajongását”, sőt, az antik istenségek 
számottevő alakja gyakorta lobbant 
lángra légies, törékeny, földi királyfi-
ak és pásztorok iránt, mintegy példát 
statuálva ezzel halandó követőiknek. 
Oscar Wilde-ot valósággal átitatta az 
antik tradíció. Rajongva szerette, a 
szépségkultusz rabjává vált. Vélemé-
nye a szebbik nemről a hímsoviniz-
mus talán legragyogóbb vezérmonda-
tai is lehetnének. Ezek ellenére mégis 
rajongott a hölgyek társaságáért, va-
lósággal elbűvölte őket.

Constance Mary Lloyd, a bájos, sze-
líd skót lány pedig egyszerűen meg-
babonázta, elkápráztatta a költőt. 
Vagy fordítva? 1884 májusában kö-
töttek házasságot. Bár Wilde egyik 

„A nőknek semmi érzékük a 

szépség iránt. Legalábbis az 

erényes nőknek.”

  „Az ember egyszerűen 

minden nővel boldog, 

mindaddig, amíg nem 

szereti.”
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sütkérezett férje dicsfényében. Ugyan 
ki mondhatná még el magáról, hogy 
Anglia-szerte ünnepelt költő és szín-
műíró felesége?! Talán ez a határta-
lan büszkeség tette képessé arra, hogy 
szemet hunyjon a felett a szomorú és 
tagadhatatlan tény felett, hogy élete 

párja Görögország-
ban megismerke-
dett a férfiszerelem-
mel.

Wilde 1891-ben is-
merte meg Lord Alfred Douglas fia-
tal, angol arisztokratát. A tehetséges, 

szállóigéjében hangoztatta, hogy a jó 
házasság félreértésen alapszik, kap-
csolatuk kezdete meghittnek indult. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban a költő 
Feleségemnek című versénél.

„Könyvecske, fuss hozzá, aki gyöngy-
ház – lantján arról dalolt, hogy az 
Arany Lánynak mi hószín lába volt.”

Oscar saját maga tervezte kedvese 
számára a menyasszonyi ruhát, sőt, 
még a koszorúslányokat is egyedi 
modellekbe bújtatta. Igen, a divat és 
az öltözködés egyértelműen hozzá-
tartozott a különc, polgárpukkasztó 
művész allűrjeihez. Wilde a szó szo-
ros értelmében trendi volt. Elsőként 
alkalmazta ruházatának díszítésére 
az élővirág kiegészítőket.

„Feltűnést keltett a gomblyukába tű-
zött, hatalmas fehér virággal, az óra-
láncán lógó pecséttel és az ingmellén 
virító nagydarab gyémánttal.” Emlé-
keztek kortársai, mert miben járhatna 
másban egy költő, ha nem ruhakölte-
ményekben? Piros színű öltönyének 
a konzervatív, mindig szürke angol 
urak valósággal csodájára jártak.

„A szépen megkö-
tött nyakkendő az 
első komoly lépés 
az életben” – han-
goztatta Wilde.

Szerette a feltűnést. Constance Mary 
pedig boldogan és kicsit önelégülten 

művelt és rendkívül szép ifjú verse-
ket írt. Méghozzá kiváló verseket. 
Barátságukat hamarosan átitatta az 
erotikum. Oscar sikeres és gazdag 
volt, és bár London-szerte terjedtek 
el róla pletykák, ez egyáltalán nem 
zavarta. „A világon csak egy rosszabb 
dolog van annál, hogy beszélnek ró-
lunk, ha egyáltalán nem beszélnek ró-
lunk” – vallotta.

Douglas társaságában rengeteg 
időt töltött külföldön, alkotói sza-
badság ürügyén. Felesége gyerme-
keivel együtt rajongva tisztelte, és 

„A moralizáló férfi rendesen 

képmutató. A moralizáló 

asszony pedig kivétel nélkül 

csúnya.”

OscarWildeszüleiekképpöltöztettékötévesfiukat.



Gazda sáG
31

megértette, hogy férjének szüksége 
van a magányra és a vele rokon lelkű 
művészek társaságára. 
Wilde egy ilyen „ihle-
tett szabadság” idején 
Algériában találkozott 
az akkor még mindösz-
sze tizenhat esztendős 
Andre Gide-del. Együtt 
töltöttek pár „kelle-
mes napot”. Gide-ről 
érdemes megjegyezni, 
hogy később Nobel-díjat kapott.

A botrányos életű művész elbeszélé-
seinek legragyogóbbikát, a Dorian 
Gray arcképét a kölcsönös intellek-
tuális és érzéki vonzódáson alapuló 
férfiszerelem problematikája táplál-
ta. Később ezt a művét néhány iro-
dalomtörténész Lord Douglashez 
viszonyuló kapcsolatának előrevetí-
téseként értelmezi. Meg kell jegyez-
nünk, hogy ez csupán egy az értelme-
zési lehetőségek közül. Bunbury című 
színműve azonban egyértelműen a 
homoszexuálisok rejtőzködő maga-
tartásából meríti témáját. Bunbury 
egy nem volt és nem lévő barát, aki 
minden álságra alkalmas kifogás. A 
Bunbury egyben a viktoriánus társa-
sági élet paródiája is, ahol az emberek 
kettős életet élnek. Egyet a közillem-
nek megfelelően, egyet titkos vágyaik 
kielégítésére.

1895-ben, a Bunbury nagy sikerű 
premierje után Wilde-ot letartóztat-
ták. A londoni Saint James Színház 

plakátján átragasztották a nevét. 
A költő ellen Queensberry márki, 

Douglas apja tett 
feljelentést, hogy az 
megrontotta fiát. Ki-
hallgatások, bírósá-
gi tárgyalások soka-
sága vette kezdetét. 
Wilde először élce-
lődött, sőt, még be-
szédet is intézett a 
homoszexualitás vé-

delmében. A bíróság szodomitizmus 
vádjával bűnösnek mondta ki. Két év 
fegyházra és kényszermunkára ítél-
ték. Felesége elhagyta, könyveit és 
színműveit betiltották.

Nemrégiben publikálta a győri Mű-
hely irodalmi folyóirat Oscar Wilde 
De Profundis című művét. Ez a szö-
veg 1897 januárja és márciusa kö-
zött, a readingi fegy-
házban keletkezett. 
Lord Douglasnek 
írta. Érdekessége en-
nek a műnek, hogy 
1962-ig a British 
Museumban lappangott. 2000-ben, 
Oscar Wilde halálának 100. évfor-
dulóján látott napvilágot. A levelek-
ből Wilde megkeseredett nyomorú-
sága csendül ki. 1897-ben szabadult 
a fegyházból, és ő is, mint Verlaine, 
a jezsuitáknál keresett menedéket, 
majd Párizsba ment. Nyomorúságos 
körülmények között halt meg 1900-
ban. „Semmi mozgatóerő nincs a ta-
pasztalatban. Valójában mindössze 

ÉPÍTŐANYAG KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS
• Sopron, Pozsonyi út 52. Tel.: 99/323-568, 315-066, Nyitva: h–p. 7–16, szo. 7–11-ig
• Vaskereskedés: Pozsonyi út. 56. (Zárányi út 21.) Tel.: 99/330-930

www.benet.hu

NE FELEDJE, A BENETET KERESSE!

16 éves múl tunk ga ran cia ar ra,
hogy a leg jobb árat ad has suk!
Csempék és járólapok még szélesebb választéka!

csak azt bizonyítja, hogy jövőnk ha-
sonló lesz múltunkhoz, és azt a bűnt, 
melyet egy ízben elkövettünk szabód-
va, többször elkövetjük majd öröm-
mel” – mondta keserűen.

Wilde napjainkban nagy ismeret-
ségnek örvend. Számos film készült 
életéről. Személyisége sokak számá-
ra nagyon vonzóvá vált. Főleg, ha 
az 1960-as évek beatmozgalmára 
gondolunk. Alan Ginsberg és Jack 
Kerouac, az irányzat két legkiválóbb 
írója példaképének tekintette. Mű-
veit újra kezdték kiadni. Népszerű-
sége rohamos iramban nőtt. Talán 
nincs is olyan könyvesbolt, ahol ne 
látnánk Wilde-kötetet. Homoszexuá-
lis voltát sokan és sokféleképpen pró-
bálták magyarázni, talán még palás-
tolni is. Wilde-ot a katolikus egyház 
2000-ben rehabilitálta, próbálta em-

lékét és munkás-
ságát megmagya-
rázni. Ez azért is 
nagyon érdekes, 
mert Wilde protes-
táns volt, majd élete 

végén katolizált. Bűnbocsánatot sze-
retett volna nyerni és feloldozást bű-
nei alól. 

Zárszóként hadd említsem meg Wilde 
legkorábbi és talán legcsodálatosabb 
meséjét, a Boldog Herceget. Mintha 
nem is ez a magamutogató, öntelt 
szerző írta volna. Az irgalomról, sze-
retetről és empátiáról szól. Érdemes 
elolvasni. n Németh Ványi Klári

„A nőből hiányzik a 

zseni. Ennek a nemnek 

csak a díszítésre van 

tehetsége. Nincs lényeges 

mondanivalója, de a 

lényegtelent nagyon 

bájosan mondja.”

„Ha mi, férfiak azokat a 

nőket vennénk feleségül, 

akiket megérdemlünk, 

nagyon rosszul járnánk.”
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A mai rohanó világban a lakás biztos 
nyugvópont, ahol mindenki szeretné 
kellemesen, otthonosan érezni ma-
gát, körülvéve azokkal a tárgyakkal, 
amik ezt az érzést nyújtják. A búto-
rok mellett fontos szerepet kapnak 
a függönyök, lakástextíliák, kiegészí-
tők, amikkel még inkább a magunk 
képére formálhatjuk birodalmunkat. 

Szerencsére Sopronban sem kell so-
kat kutyagolnunk, mert a jól ismert 
Diego szőnyeg-PVC-parketta szaküz-
let mostantól bőséges függöny- és la-
kástextília-választékkal várja kedves 
vásárlóit.

Függöny a lelke mindennek 

A tavaly november óta új, tágasabb 
helyre költözött soproni Diego hosz-
szú nyitva tartással: hétfőtől péntekig 
9–19 óra között, szombat-vasárnap 
9-től 13 óráig áll a vásárlók rendelke-
zésére. Az új lakástextilrészlegre min-
denképpen érdemes benézni, mert 

karnisok, készfüggönyök,  fényát-
eresztő függönyök és sötétítők széles 
választéka várja az érdeklődőket. A kí-
nálat folyamatosan bővül, változik az 
évszaknak és a trendeknek megfelelő-
en. A havonta megújuló akciók mel-
lett, – amelyekről az akciós újságból 
és az üzletben értesülhetünk – érde-
mes megemlíteni, hogy a megálmo-

dott függönykölteményeinket rövid 
határidővel készre varrják.

Minden műszakban 6 szakképzett 
eladó a Diegótól megszokott kedves-
séggel és otthonosság érzésének meg-
teremtésével (Megkínálhatom egy ká-
véval, amíg nézelődik?) lesi a vásárlók 
minden kívánságát.

Mondd meg, min jársz, 

megmondom, ki vagy…

A szokványos biztonságot nyújt, de 
egyben valami hiányérzetet is ad, az 
exkluzív feldob és kiszínesíti a teret. 

A megszokott Wood Step márkanév 
mellé bevezetésre került a magasabb 
minőségű Quick-Step termékcsalád. 
Akik különleges padlót szeretnének 
otthonukba, azoknak jó választás 
a Quick-Step laminált padló, amely 
megjelenésében természetes, és lerak-
va élethű benyomást kelt. Kezelése, 
tisztítása egyszerű, mint minden la-
minált padlózaté, időtálló és karcálló. 
A laminált padlók Mercedese nevet 
érdemlő Quick-Step kizárólagos for-
galmazója a Diego. A soproni üzlet-
ben változatos színekben, a lerakás-
hoz szükséges minden kiegészítővel 
együtt megvásárolható.

A megújult Diego szőnyeg-PVC-
parketta-függöny üzlet kínálatával 
és az új 2007-es DIEGO-katalógussal 
megismerkedhetnek a június 1-2-3-
án a sportcentrumban rendezendő 
Pannon Design kiállításon, ahol sze-
retettel várnak minden kedves érdek-
lődőt.

Jöjjenek el, nézzék meg, mi Önökért 
leszünk ott. n

DIEGO–Sopron
9400 Sopron, Győri út 48. 
telefon: (99) 508 100
www.diego.hu

Felkerült a függöny az ablakra

„A ház rendkívül szép volt belül. Ízlésesen bútorozták be, a padlót kiváló 

minőségű szőnyegek borították, minden ragyogott a tisztaságtól, s csak 

az igazán hozzáértő szem vette észre, hogy valami mégiscsak hiányzik 

belőle. Azok a tárgyak, amik egy lakást igazán otthonossá tesznek. A 

függönyök s a bútorkárpitok  kellemesek, de szokványosak voltak.” 

Agatha Christie

Új választékkal bővült a soproni Diego üzlet kínálata
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és nem bánom meg, mert a húsa igen 
omlós. Desszertként a saját készítésű 
somlóit egyikünk sem hagyja ki.

Rendezvények

Vacsora közben felmerül bennem, 
hogy a helyszíni és a gasztronómi-
ai sajátságokat már ismerve miért 
ne tarthatnánk mi is egy emlékeze-
tes eseményt az ódon falak között. A 
belső étterem 35–40 fő befogadásá-
ra alkalmas, ráadásul az enteriőr is 
olyan, mintha egy háború előtti pol-
gári lakásba érkeznénk: korabeli tála-
ló, fapadló, retró mosdótál, régi fény-
képek a falon. 

A kisvendéglőt bátran merem ajánla-
ni esküvőknek, banketteknek, csalá-
di és baráti összejöveteleknek. (Télen 
60, de nyáron akár 110 fő részére is 
tudnak helyet biztosítani.) De a vasár-
napi erdei kirándulás után egy családi 
ebéd elköltésére is ideális hely.

Fizetéskor meglepődünk. A különle-
ges ételek, a hatalmas adagok, a bő-
séges italfogyasztás ellenére pénztár-
cánk sem apadt le annyira. Nagyon 
jól éreztük magunkat, hála a szakács-
nak, a figyelmes pincéreknek, a ba-
rátságos környezetnek. Még vissza-
megyünk! n

szívükbe zártak – nem szokványos 
hangja teszi teljessé. 

Amíg gusztáljuk a választékot, egy-
szer sem sürgetnek azzal, hogy „sike-
rült már választani?”, így kényelme-
sen böngészhetjük a tartalmas étlapot. 
Tetszik a soproni viszonylatban is bő-
séges, tájjellegű ételekkel tűzdelt szor-
timent, sőt, egy-egy ételkülönlegesség 
csak itt fogyasztható.

Nem vagyok nagyon éhes, ezért az 
előételt meghagyom a férjemnek, és 
magam csak a vizuális élményt foga-
dom be. A hortobágyi húsos palacsin-
ta igen ínycsiklandó, ezért mint csak 
kukkoló, rövid időn belül megbánom 
a magam választotta státuszt, odain-
tem a pincért, és kérek én is egyet. 
Az előétel eltűnését követően szinte 
azonnal jönnek a levesek: az erdei 
gombás vadraguleves és a húsleves 
palacsintatésztával szintén kitűnő. A 
gyerekek csak főételt esznek, így ne-
kik még várniuk kell, de ez nem okoz 
nekik gondot, mert az étterem körül 
rengeteg a felfedeznivaló. Jó, hogy a 
legkisebbekre is gondolnak, akiknek 
az ínyencségek helyett a megszokott-
ra van szükségük. Erre cáfol rá a leg-
nagyobb fiunk, aki addig kardosko-
dik, míg rendelünk neki egy rántott 
békacombot azzal a felkiáltással, hogy 
ha nem eszi meg, csomagoltatjuk, és 
holnap ezt kapja ebédre. 

Főételként férjem párolt szarvas-
combot eszik erdei gombás barna-
mártással. Én nehezen döntök a 
roston sült pisztráng és a fokhagy-
más-mustáros, húsos szalonnával 
töltött sertésborda között. Végül a 
pisztráng mellett teszem le a voksot, 

A Brennbergi-völgy szívében ta-

lálható Görbehalmi Sáni kisven-

déglőre nem véletlenül akad-

tunk rá. Barátainktól hallottunk 

erről a tradicionális kisvendég-

lőről, akik tavaly egy ballagás 

utáni ebédet költöttek el ott. Un-

szoltak, hogy mindenképpen 

próbáljuk ki, mert megéri. Úgy-

hogy ahogy 20 Celsius-fok fölé 

kúszott a hőmérő higanyszála, 

elhatároztuk, hogy csapunk mi 

is egy görbe estét a három fiunk-

kal, és véleményt alkotunk. 

Szóval felpakoltam kis családomat, 
és elindultunk. A Fehér Dániel-for-
rást elhagyva egy-két perc alatt rá-
találtunk a jól kitáblázott étteremre. 
A házak között, de valahogy mégis 
azok felett fekvő épület már 80 éve 
vendéglőként működik. A vendég-
lőt még Sáni bácsi nyitotta, akinek 
brifkóját mint ereklyét gondosan őrzi 
Bocskai László, a jelenlegi tulajdonos, 
aki igyekszik megőrizni az étterem 
korábbi jellegét. 

Barátságos fogadtatás, 

bőséges választék

A kellemes tavaszi estén majdnem 
telt ház van a fedett teraszon – két 
társaság is ünnepel, jókedvűen, ám 
cseppet sem zavaróan –, ezért a ki-
csit kijjebb eső fedetlen teraszt vá-
lasztjuk. Az idő szép, a nap sem tűz, 
és jobban szemmel tarthatjuk csatan-
goló gyermekeinket. A kilátás varázs-
latos, nyugtató zöld lombkoronákkal 
fedett völgy tárul a szemünk elé a há-
zak felett. A hangulatot Rozi papagáj 

– akit a gyermekek első pillanatra a 

A görbehalmi 
sáni kisvendéglőben

Egy hangulatos este

Sánikisvendéglő
Görbehalom
Nyitva tartás: H–V: 11.00–22.00h
telefon: (99) 354 264



Hans Fugger, a dinasztia egyik korai 
képviselője 1367-ben szegény falusi 
takácsként indult el Augsburgba sze-
rencsét próbálni. Híres sváb szorgal-
mának, valamint a kedvező gazdasági 
konstellációnak köszönhetően mint-
egy százötven évvel később a leszár-
mazottai a Német–Római Szent Biro-
dalom teljes nemzeti vagyonának nem 
kevesebb mint tíz százalékával rendel-
keztek. A Fugger testvérek jóváhagyá-
sa és anyagi támogatása nélkül ekkor 
már nem történt sem császár-, sem 
pápaválasztás, sem hadüzenet, sem 
békekötés Európában. Korábban so-
hasem fordult elő, hogy a koncentrált 
gazdasági hatalom ennyire meghatá-
rozta, s ellenőrizte volna a világpoliti-
kát. Államférfi helyett lényegében egy 
magánvállalkozó kormányozta az ak-
kori világot, s pénzemberektől, keres-
kedőktől függött például az, hogy egy 
Habsburgot vagy egy Valois-t válassza-
nak-e német–római császárnak. Egyet-
len gazdasági vállalkozásnak sem volt 
soha akkora befolyása Európa gazda-
sági és politikai életére, mint V. Ká roly 
császár korában, ahol az augsburgi ke-
reskedőfejedelemnél az egész biroda-
lomban nem volt nagyobb hatalmú 
ember – a császárt is beleértve. Fugger 
fedezte ugyanis a császárválasztás 
költségeit, ő fizette a katonákat, a 
költséges udvartartást, a birodalmi 
gyűléseket, s végső soron a császár 
politikájába is erőteljesen beleszólt. 
Az augsburgiaknak a császáron kívül a 
középkor másik nagyhatalmú szerep-
lője, a római egyház is kiemelt ügyfele 
volt. A gazdag német egyházkerüle-
tek pénzének és vagyonának nemcsak 

„forgatásában”, hanem megszerzésé-
ben is serénykedtek.

Az első multinacionális cég

A Fuggerek a kor gazdasági életének 
úgyszólván minden ágazatát uralták. 
A birodalom legnagyobb birtokosai 
közé tartoztak, a világ legjelentősebb 
bankárai, messze a legelső kereskedő-
ház tulajdonosai, a kézműipar legjelen-
tősebb munkáltatói, fegyvergyárosok 
és pénzverők voltak. Mindezek közül 

A középkor bankárai

Fuggerek
Zseniális kereskedők? Korukat évszázadokkal meghaladó gaz-

dasági szakemberek? Netán a szociális Európa első úttörői, s a 

kontinens első multinacionális konszernjét felépítő, kitűnő vál-

lalkozók? Avagy éppenséggel a sötét középkor értékrendjének 

legvégső védelmezői? A reformáció ádáz ellenségei és a keresz-

tény hit dolgainak a Földön élt talán leggátlástalanabb kufárjai? 

Alighanem a történelemből jól ismert, híres augsburgi sváb keres-

kedőcsalád, a Fuggerek esetében a fenti kérdések mindegyike 

jogos és indokolt. Cikkünkben a Fuggerek, a középkor hírhedt 

bankárainak hétköznapjaiba nyújtunk egy rövid bepillantást.

AlbrechtDürer:JakobFugger,1518–20.,Staatsgalerie,Augsburg
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Fugger minden konkurensénél előbb 
ismerte fel az információ hasznát és 
jelentőségét. Ő hozta létre a világ első 
magánhírszolgálatát. Megbízható elő-
rejelzések segítségével császárokat és 
királyokat nyert meg szövetségesül, 
miközben a versenytársait félrevezető 
információkkal tette tönkre. Fizetett 
ügynökök ezrei gyűjtötték a híreket, 
és a szinte minden jelentős európai 
nagyvárosban megtalálható kereske-
delmi képviseleteiken keresztül jut-
tatták el a központba. A különösen 
fontos híreket tükrök segítségével to-
vábbították. Állítólag ezzel a módszer-
rel mindössze két óra alatt hidalták át 
a dél-spanyolországi Fugger-bányák és 
az augsburgi központ közötti távolsá-
got. A Fuggerek kommunikációs há-
lózata egyfajta titkosszolgálatként mű-
ködött, de később – merész újításként 

– a beérkezett hírek nyilvánosak lettek. 
A Fugger cég tőkeerejének és befolyá-
sának növekedésével, valamint multi-
nacionális hálózatának kiépítésével az 
érdeklődése egyre inkább a politikai 
hatalom felé fordult. Jakob Fugger, ez 
a becsvágyó üzletember felismerte a 
korabeli hatalmi struktúrák sajátossá-
gait, és nem elégedett meg azzal, hogy 
ügyes húzásokkal csupán jó üzleteket 

is kiemelkedik a kor sikerágazata, a 
bányászat, valamint az érckereskede-
lem. Erdélytől Ausztrián át Spanyol-
országig kezükben tartották a konti-
nens legjelentősebb színesfémbányáit.  
Ha a vállalkozó szellem nem társult 
volna zseniális szervezőkészséggel, hi-
hetetlenül magas intellektuális színvo-
nalon bonyolított ügyvitellel, s a kom-
munikáció és az információáramlás 
a korban szinte egyedülálló megszer-
vezésével, Jakob és Anton Fugger va-
lószínűleg sohasem tölthetett vol-
na meghatározó szerepet az európai 
történelemben. A Fuggerek nagyon 
hamar nemcsak üzleti érzékükkel, 
hanem precíz és átgondolt könyvelé-
sükkel is kitűntek. A német kereske-
dők körében akkor még ismeretlen 
hármas könyvelés bevezetése min-
den üzleti mozzanat azonnali pontos 
regisztrációját, s az ügyvitel átlátható-
ságát tette lehetővé. 

Hogy a Fuggerek gazdagabbak és ha-
talmasabbak lettek, mint más korabeli 
jelentős kereskedőcsaládok, azt fejlett 
ügyviteli rendszerük mellett ügyes in-
formációs politikájuknak is köszönhet-
ték. A család kétségkívül legnagyobb 
formátumú szülöttje, „Gazdag” Jakob 
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A kapuvári FLÓRA gyógyforrás a nyugat-dunán-
túli régió egy még kevésbé ismert, de rendkívül 
értékes és egyedi adottságokkal bíró gyógyfürdő-
je. A termálvizes fürdőkomplexum a szolgáltatá-
sok rendkívül széles körével áll a vendégek testi-
lelki megújulásának szolgálatában:

• gyógyfürdő • fizikoterápiás kezelések
• masszázs • szauna
• kozmetika • pedikűr-manikűr
• fodrászat • fogászati kezelések
• akupunktúra • természetgyógyászat
• reumatológia • allergológia-tüdőgyógyászat

A kapuvári termálvíz a következő betegségek 
gyógyítására javasolt:

• degeneratív és kopásos ízületi elváltozások
• degeneratív gerinc- és porckorongbetegségek
• poszttraumás állapotok
• idült nőgyógyászati betegségek
• idült hörghurut, hörgőtágulat és tüdőasztma 

(inhalációs kezelés révén)

A gyógyászati épület emeletén található korszerű prezentációs eszkö-
zökkel felszerelt konferenciaterem alkalmas különféle, aktív pihenéssel 
egybekötött továbbképzések, előadások és találkozók megtartására.

Pihenjen és gyógyuljon nálunk, 
várjuk szeretettel Önt és kedves családját!

     K      ,  F     .    .  •  T      :  ( +      )     -     •  E -     :      @              .  
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kössön. A császár és a politikai hata-
lom közelségét keresve olyan politikai 
viszonyok kialakításában is részt akart 
venni, amelyek cége monopolisztikus 
törekvéseinek a leginkább megfelel-
tek. Az 1490-es évek elejétől kezdődött 
a Fugger-konszern egyre erőteljesebb 
összefonódása a Habsburg-házzal, 
amely kezdetben ugyan az üzlet erő-
teljes fellendülését hozta, ám mint 
utóbb kiderült, a politikai hatalom 
ölelése később végzetesnek bizonyult. 
Jakob Fugger legnagyobb politikai 
üzletfele Habsburg Miksa volt, az az 
uralkodó, akit egy neves gazdaság-
történész „minden Habsburgok leg-
rosszabb sáfárának és esztelen pazar-
lónak” nevezett. A Fuggerek Miksa 
nagyravágyó politikai és katonai ter-
veit, valamint állandó pénzínségét 
kihasználva az udvar legnagyobb hi-
telezőivé léptek elő. Politikai kapcso-
latainak köszönhette Jakob Fugger 
egyébként azt is, hogy egyik legna-
gyobb üzletfele és hitelezője, Melchior 
von Meckau bíboros elhalálozásakor a 
cég hajszál híján megúszta a fenyege-
tő csődöt. A Fuggerek érezték, hogy 
a nagypolitika útvesztői és az uralko-
dók szeszélyei egy idő után a kelleté-
nél sokkal nagyobb szívást jelentenek 



Gazda sáG
36

bizonyítja jobban, mint éppen a ma-
gyar nyelv. Nyelvünkben ugyanis az 
ugyancsak negatív csengésű „fukar” 
szó – aligha véletlenül – a Fugger 
szóból ered, örök emléket állítva ez-
zel a magyar néplélekben a Fuggerek 
dicstelen magyarországi üzelmei-
nek, amelyek középpontjában első-
sorban az erdélyi réz megszerzése 
állt. A Fuggerek pénzügyi és politikai 
befolyásuknak köszönhetően azon-
ban minden esetben meghátrálásra 
kényszerítették azokat a törekvése-
ket, amelyek a fenti közhangulatnak 
érvényt kívántak szerezni. Ám nem 
elégedtek meg ennyivel. Jakob Fugger 
nem lett volna kora ördögien zseniális 
üzletembere, ha ezen törekvések el-
lensúlyozására is ne lett volna valami 
ötlete. Az 1510-es években ugyanis lét-
rehozta Augsburgban a Fuggereit, az 
újkori történelem első – egyébként a 
mai napig működő –, több mint száz 
lakásból álló szociális lakótelepét. A 
cég jó hírére elköltött pénz hihetet-
lenül jó befektetésnek bizonyult, hi-
szen a Fuggerei karitatív eszméje 
a mai napig tartó módon nagyon 
kedvező fényt vetett a dinasztiára. 
A jó szándékú utókor azonban nem 
hunyhat szemet azok felett a károk fe-
lett, amelyeket az európai történelem 
egy érzékeny korszakában a gazdasá-
gi, a politikai és az egyházi hatalom 
soha korábban nem látott összefonó-
dása okozott. n

Megbízható kerti géppel

Sopron, Balfi u. 96.

Fertőszentmiklós, Petőfi u. 64.
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a cég kasszáira. A császárválasztások, 
a háborúk, majd a reformáció elleni 
küzdelmek lassanként felemésztették 
a cég tőkeerejét, ám a politikai hata-
lommal való összefonódás biztosítot-
ta előnyökről a végsőkig nem tudtak 
lemondani. A korona pedig egy idő 
után nemcsak hogy nem tudta, de 
már nem is akarta visszafizetni az 
Augsburgból érkezett kölcsönöket. 

„Amikor a pénz a perselyben 

csörren…”

A nemzetközi kereskedelmi társaságo-
kon kívül a legnagyobb gazdagság év-
századok alatt egy minden vihart kiállt 
szervezet, a katolikus egyház kezében 
halmozódott fel. Ezért az augsburgiak 
figyelmét az egyházakkal való üzle-
telés is hamar felkeltette. Egyes dús-
gazdag hercegérsekségek a saját ma-
guk által meghirdetett kamattilalom 
dacára már régóta a – diszkréciójáról 
híres – Fugger-bankház számláin fial-
tatták a császár és egynémely fejede-
lem vagyonát messze túlszárnyaló ja-
vaikat. Ám a „számlavezetésen” és a 
„betétgyűjtésen” túl az egyházi üzlet 
jóval nagyobb lehetőségeket is rejtett. 
Befolyásos, ám éppoly gátlástalan ró-
mai képviselőjük, Johannes Zink ré-
vén a hírhedt spanyol Borgia pápák 
idejében az augsburgi sváb kereske-
dők már meglepő sikerrel kezdték ki-
szorítani az itáliai pénzfejedelmeket 
az egyházi üzletből. Most látták csak 
igazán hasznát kiterjedt kereskedelmi 
hálózataiknak. Tisztességesnek aligha 
nevezhető üzleti módszereik révén a 
Fuggerek néhány év alatt a Vatikán 

legbefolyásosabb jövedelemüzérei-
vé váltak. 1503 körül már valóságos 
„kegyosztási” monopóliummal ren-
delkeztek Németországban, Magyar-
országon, Lengyelországban és Skan-
dináviában, olyannyira, hogy minden 
papnak, ha csak a legszerényebb plé-
bániához akart is jutni, az augsburgi 
kereskedőkhöz kellett fordulnia. A ja-
vadalmakkal való kufárkodás azon-
ban csak egy volt a római Fugger-
fiók üzletei közül. Emellett olyan 
jövedelmező üzletágakkal is foglal-
koztak, mint például az ereklyeüzlet. 
Egyházi üzelmeik közül azonban a 
legvisszataszítóbb minden bizonnyal 
a búcsúpénzek körüli serénykedésük 
volt. A nyilvánvalóan rendkívül jól jö-
vedelmező búcsúüzlet is az egyháznak 
és az üzletnek a korra jellemző, szoros 
összefonódásából jöhetett létre. Bár 
az ötlet – miszerint a túlvilági tisztí-
tótűz kínjai pénzzel megválthatók – 
már évszázadokkal korábban létezett, 
annak szakszerű és módszeres kivite-
lezése, vagyis a pénzek begyűjtése, il-
letve vagyonkezelése már a Fuggerek 
leleményességét „dicséri”.

Szociális reklámlakótelep

A Fuggerek egyházi és világi üzelme-
inek láttán mind az alsóbb népréte-
gek között, mind egyes fejedelmek 
között nagyon erőteljes ellenérzések 
bontakoztak ki. A magas árakért, a 
monopolisztikus törekvések miatt 
kialakuló áruhiányért a Fuggerek és 
más kereskedők kapzsiságát tették fe-
lelőssé. A tevékenységeik körül kiala-
kult negatív közhangulatot mi sem 
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kert csatlakozik. A lakásokat kulcsra 
készen adják át, igényesen, minősé-
gi alapanyagok felhasználásával ki-
alakítva. 

Az árak kedvezőek, így a sorházak 
esetében 170–180 ezer forintos ár-
ral lehet számolni négyzetméteren-
ként, amelyhez még a telek kapcsoló-
dik, a másfél szobás lakások esetében 
215–230 ezer forintos árral lehet kal-
kulálni. A cég finanszírozó partnere 
a remek konstrukciókkal rendelke-
ző Sopron Bank Burgenland Zrt. A 
Szetmár Kft. ötéves működése alkal-
mából június végéig átvállalja ügyfe-
leitől a hitelfelvétel költségeit, a köz-
jegyzői és az ügyvédi munkadíjat. 
Sokaknak kedvező, hogy használt la-
kást is beszámítanak a vásárlásnál.

Az Aranypatak-lakópark leendő lakói 
számára jó hír, hogy nyáron elkészül 
a terület aszfaltozása, a közeljövőben 
tovább szépítik az ősfás környéket, 
hangulatos tavacskát alakítanak ki. 
Aki ide költözik, az úgy érezheti: nap 
mint nap nyaralni jár haza. n

Az árnyas fákkal körülvett 

nagycenki Aranypatak-lakópark 

ideális lakóteret nyújt a nyugodt 

környezetre, friss levegőre 

vágyóknak. Nem véletlen, hogy 

az itt épülő lakások után élénk 

az érdeklődés.

Beszédes referenciák

A beruházást végző Szetmár Ingatlan-
fejlesztő Kft. referenciái önmagukért 
beszélnek. Az ötéves cég tevékenysé-
gének köszönhetően számos család 
talált már igényesen kialakított ott-
honra Sopronban és környékén. Leg-
utóbbi büszkeségük a közelmúltban 
elkészült hatlakásos társasház Ág-
falván, ahova elégedetten költöztek 
be a lakók, hiszen a határidő pontos 
betartásával, kedvező áron minősé-
gi lakásokhoz jutottak. Nagy erőkkel 
dolgoznak egy Sopron belvárosában 
épülő hétlakásos társasházon, amely-
ben már előzetesen az összes otthon 
tulajdonosra talált.

Remek adottságok, kedvező ár

A legnagyobb volumenű beruházá-
suk jelenleg a nagycenki Aranypatak-

lakópark, amely remek lehetőség 
mindazok számára, akik szép környe-
zetben, igényesen kialakított, kedve-
ző árú otthonokba szeretnének köl-
tözni.

– Aki ellátogat az ősfákkal és az Arany-
patakkal övezett több mint négy-
hektáros területre, annak nem kell 
bizonygatni, milyen remek adottsá-
gokkal rendelkezik az itt épülő lakó-
park – emelte ki Szetmár Balázs ügy-
vezető. – Az első ütemben idén ősszel 
három sorházat és egy négylakásos 
társasházat adunk át, amelyek hatvan 
százaléka már vevőre talált.

A sorházak 75 és 100 négyzetméter 
közöttiek, míg a lakások 38 négy-
zetméteresek. A második ütemben, 
2008 májusában 5 sorházat, míg a 
harmadik ütemben, a következő esz-
tendő elején újabb három sorházat, 
és két ikerházat adnak át.

A társasházi lakásokhoz gépkocsi be-
álló, parkosított, szépen kialakított 
udvar, míg a sorházakhoz a kocsi be-
álló mellett garázs, előre parkosított, 
árnyas fákkal, tujákkal beültetett zárt 

szetmár Ingatlanfejlesztő Kft.
Aranypatak-lakópark: Idilli környezet Sopron közelében
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– Az ingatlan-
piac hullám-
völgye miatt 
az új építések 
száma érzékel-
hetően vissza-
esett. Ez a ne-
gatív tendencia 
érezteti-e a ha-
tását az Önök 
forgalmában? 
  

– Szerencsére 
nem, mivel a ki-
eső piaci részt kellően ellensúlyozta 
az elmúlt években az ún. panelprog-
ram, amelynek során Sopronban a 
legtöbb nyílászárót mi cseréltük, or-
szágos szinten pedig közel 2000 lakás 
ablakcseréjét oldottuk meg sikeresen 
és panaszmentesen, a megrendelők 
legnagyobb megelégedésére. Az idei 
évben további új lehetőség nyílik az 
értékesítésre a Nemzeti Energiataka-
rékossági Programnak köszönhető-
en. n

nem az események után kullogunk, 
hanem kitűnően képzett szakem-
bergárdánk segítségével képesek va-
gyunk folyamatosan új igényeket ge-
nerálni. 

– A legkitűnőbb új terméknek is 
szüksége van a megismertetés folya-
matára, ami után dől csak el, bevált-
ja-e a hozzá fűzött reményeket. Ez 
a folyamat összhangban áll a folya-
matos bevételi követelményekkel? 
 

– A stabilitás és az innováció nincsenek 
ellentmondásban egymással, a stabi-
litás mindig egy megbízható háttér 
az innovációhoz. Amíg egy új termék 
sikeressé nem válik a piacon, a bevé-
telt és a gazdasági hátteret a jól bevált, 
klasszikus termékek eladása biztosít-
ja. A jobbító szándék viszont azt ered-
ményezi, hogy termékeink nem öre-
gednek ki a piacról. Kicsivel mindig 
előbbre kell járni a többieknél. Persze 
a legjobb termék sem adja el önmagát, 
a megfelelő volumen értékesítéséhez 
folyamatosan fejleszteni kell az érté-
kesítési technikákat, adekvát marke-
tinget és reklámot kell alkalmazni, a 
szolgáltatási struktúrát az igényekhez 
kell alakítani, miközben a gazdálko-
dás stabilitását folyamatosan fenn kell 
tartani. A források bővítése érdeké-
ben állandóan figyelni kell a pályáza-
ti lehetőségeket, amivel kapcsolatban 
bátran kijelenthetem, kimondottan 
sikeres pályázók vagyunk.

Bojtor Gyula tipikus menedzser 

típusú vállalkozó. A mérnök-köz-

gazdász több mint egy évtizede 

(1995-ben) szánta el magát, hogy 

az alkalmazotti munkaviszony 

helyett vállalkozásba kezd. Az ál-

tala irányított Foton Kft. néhány 

alkalmazottat foglalkoztató ajtó-

ablak kiskereskedésből „izmos” 

középvállalkozássá küzdötte fel 

magát, amely ma meghatározó 

helyet foglal el a hazai piacon.

Az egyik legismertebb szakmai maga-
zin 2006-os felmérése alapján a sop-
roni Foton Nyílászáró Szerkezeteket 
Gyártó és Forgalmazó Kft. az ország 
kis- és középvállalkozásai között a 33. 
legdinamikusabban fejlődő cég, a me-
gyében pedig kétségkívül az első. A 
Foton legismertebb termékcsaládja a 
műanyag alapanyagú IQ ablakrend-
szer, amelynek minőségi mutatóit a 
német beszállító (GEALAN GmbH) is 
rendszeresen ellenőrzi. 

A sikertörténet titkait kutat-
va a legfontosabbakat a tulajdo-
nos-ügyvezető így foglalta össze: 
 

– Cégünk dinamikus fejlődése elsősor-
ban abból a másfajta gondolkodás-
módból fakad, ami az innováció és a 
szakmai előrelátás kombinációja. Mi 

Az innováció 
 hatékony fegyver

A soproni Foton Kft. a megye 

legdinamikusabban fejlődő 

vállalkozása

Foton Nyílászáró Szerkezeteket
GyártóésForgalmazóKft.

Sopron,Iparkrt.4/b.
Telefon:(99)511600

www.foton.hu
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PressArtKft.
Nyomda és Médiacentrum
9400 Sopron, Ipar krt. 4/a
telefon: (99) 319 271
fax: (99) 320 604
office@pressart.hu
www.pressart.hu

A „fekete művészet” 

elkötelezettjei

Meglehet, csak a szakmában is-

meretes, hogy Michael Rötzer, a 

Rötzer könyvnyomda alapítója 

Sopronban született. Mestersé-

gét ugyancsak itt tanulta ki 1904-

ben. A „fekete művészetként” is 

emlegetett könyvnyomtatásnak 

immár száz esztendeje elkötele-

zett híve a Rötzer família.

A harmadik generáció a negyedikkel 
karöltve nagy-nagy szakmai hozzáér-
téssel, szeretettel, a valamikori ősök 
iránti tisztelettel szolgálja a magán- 
és a céges megrendelőket. A nyom-
daipar széles palettáján mozgó Press-
Art Kft. Nyomda és Médiacentrum 
termékeivel mintegy száz esztendeje 
elégedettek a megrendelők, szívesen 
veszik kézbe az itt készült termékeket, 
a gépekről lekerült minden tekintet-
ben igényes könyveket, kiadványokat, 
újságokat, naptárakat, plakátokat.    

A könyvnyomtatás mesterség nem 
egyszerű elsajátítását követő évek-
ben Michael Rötzer számos magyar-
országi és németországi nyomdában 
dolgozott különféle nyomdagépe-
ken. Rötzer, hogy könyvnyomtatási 
jártasságát, valamint szakmai ráter-
mettségét, bátorságát, egyszersmind 
munkabírását bizonyítsa, az ausztriai 
Eisenstadtban saját nyomdát nyitott. 

A Rötzer család százéves nyomdai te-
vékenysége manapság a Press-Art Kft. 
Nyomda és Médiacentrum elnevezésű 

vállalkozásban ölt testet, szolgálja az 
igényes piacot. A vállalkozás 1984-ben 
alakult Budapesten Joint-Venture né-
ven. A nyomdaipari cég nagy ívű fel-
adatait kétműszakos munkaidőben 
valósította meg, mivel az általuk a 
legmodernebb fotószedőgépeken 
előállított újságok, televízió- és rádi-
ós műsorújságok, magazinok, vala-
mint könyvek iránt erősen megemel-
kedett a kereslet. Az ofszetnyomás két 
kisebb géppel 1988-ban indult útjára 
a Rötzer család alapította vállalkozás-
ban. Ami pedig a birtoklási viszonyo-
kat illeti, egy évvel későbbtől datál-
ható a Rötzer famíliának a Press-Art 
Kft.-ben való százszázalékos tulajdo-
nosi mivolta.

A nyomdaipari vállalkozás életében 
újabb fordulópont következett, ami-
kor is visszakerültek a gyökerekhez, 
azaz 1999-ben helyhiány miatt a cég 
Budapestről Rötzer szülővárosába, 
Sopronba költözött. A dinamikusan 
fejlődő vállalkozás közel 800 ezer eu-
rós beruházással 2006-ban új gyár-
tócsarnokkal és egy csúcsminőségű, 
ötwerkes ofszetgéppel gazdagodott, 
amelynek révén a kiváló minőség 

megtartása mel-
lett tovább bő-
vült a kibocsátott 
termékek volu-
mene.  

Ahogy azt a kiváló elődöktől megta-
nulták, a soproni székhelyű Press-
Art Kft. képviselői sem állnak meg 
ezen a ponton. Terveik szerint még 
idén megvalósul a minden tekintet-
ben korszerű könyvkötészeti részleg, 
jövőre pedig egy további ötwerkes of-
szetgéppel bővítik az évente 500 ton-
na papírt feldolgozó, kétműszakos 
munkarendben működő üzemet. A 
Press-Art Kft. gépeiről a legkiválóbb 
minőségű nyomdai termékek – név-
jegykártyák, céges levélpapírok, borí-
tékok, folderek, szórólapok, újságok, 
prospektusok, katalógusok, könyvek, 
naptárak, plakátok, címkék stb. – ke-
rülnek ki. A számos hazai és külföldi 
referenciával rendelkező cég ismert-
ségét és eredményességét bizonyítja 
az is, hogy össztermelésének hetven 
százaléka kerül a magyar piacra, har-
mincat pedig az uniós országok hasz-
nálnak. n

sopronból indult 
a Rötzer nyomda 
alapítója
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A Természetes Szépség titkai

Keresse festett haj, herpeszre való hajlam, anyajegy esetén napozó 
kollekciónk egyedülálló védelmet biztosító termékeit a patikákban!
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Agami ‘93 Kft. 6721 Szeged, Maros u. 1.; Tel: 62/559-440, Fax: 62/421-933, Mail: vanger.marcsi@agami.hu

Olasz natúrkozmetikumok

Kapható az ország legjobb patikáiban
Király Patika (9400 Sopron, Várkerület 114.)
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végző billegőt, amely több mint 500 
éve minden mechanikus óra alapja; 
másodikként az óra pontosságát min-
den más mechanikus órához képest 
új szintre kell emelni; harmadsorban 
minden alkatrészt kézi munkával kell 
készíteni. A tervek 28 év megfeszített 
fejlesztésének köszönhetően megva-
lósultak. A Spring Drive a többi me-
chanikus órához képest rendkívül 
pontos, szemben a svájci kronomé-
terszabványban megállapított –4, il-
letve +6 másodperc/nappal, 24 óra 
alatt az új időmérő csak plusz-mínusz 
1 másodpercet tévedhet. Megnövelte 
az automata óra járástartalékát, 40 
helyett 72 óráig nem kell megmozdí-
tani a Spring Drive-ot.

Mindemellett a Seiko megalkotta a 
folyamatos mutatójárást, így ez az 
egyetlen óra a világon, amely az idő 
természetes múlását mutatja.

A tradíció kötelez elvhez ragaszkodva 
a Seiko folyamatosan fejleszt, hiszen 
a sportórák adják a cég termékeinek 
javát. A formatervezők sem tétlenked-
nek, nagyon fontosnak tartják a pon-
tosságot és az egyediséget. n

sikert hozott a cég számára. Íme, a re-
ferenciák:1972. Sapporo, téli olimpiai 
játékok, 1992. Barcelona, nyári olim-
piai játékok, 1994. Lillehammer, téli 
olimpiai játékok, 1998. Nagano, téli 
olimpiai játékok, 2002. Salt Lake City, 
téli olimpiai játékok, 2002. labdarú-
gó-világbajnokság, 2004. Budapest, 
fedett pályás atlétikai világbajnokság, 
2007. Birmingham, európai fedett pá-
lyás atlétikai verseny,  Osaka, atlétikai 
világkupa (augusztus), Stuttgart, at-

létikai világbaj-
nokság (szep-
tember).

A Seiko kapcso-
lata a sporton 
belüli időméré-
sekkel nagyon 

fontos szerepet játszott abban, hogy 
1988-ban a világon elsőként mutatta 
be analóg kvarc karóráját, mely stop-
per és ébresztő funkcióval is rendel-
kezett.

Pontosság mindenekelőtt

A Seiko cég 28 éves fejlesztőmunka 
árán alkotta meg az új Spring Drive-ot. 
Az időmérő a billegő mechanizmus ki-
küszöbölésével nem szakaszosan, ha-
nem folyamatosan, az idő múlásával 
párhuzamosan mutatja a másodper-
ceket, de emellett számos más megle-
petést is tartogat. Az új modell terve-
zésekor három szempontot tartottak 
szem előtt a 125 éves vállalat szakem-
berei: ki kell váltani a rotáló mozgást 

Tokió lekörözte Svájcot

Kintaro Hattori volt az a fiatalem-
ber, aki Tokióban, 1881-ben megala-
pította az óraimportra és nagykeres-
kedelemre specializálódott Kintaro 
Hattori and Co. céget, amely a Seiko 
óragyár jogelődje volt. A Seiko a 70-
es évekre megtörte Svájc óragyártó 
hegemóniáját.

1997-ben a számos sportrendezvényen 
hivatalos időmérő szerepet betöltő 
óragyár bemutat-
ta sokak szerint 
l e g m e g h a t á r o -
zóbb fejlesztését, a 
Kintic-szerkezetet. 
A kvarcpontossá-
gú óraszerkezet 
jelentősége, hogy 
működéséhez nincs szükség elemre, 
az óramű az energiát a kéz mozgá-
sából nyeri.

Ezzel a különleges szerkezettel készí-
ti a Seiko Sportura nevű sorozatát 
is, amelynek modelljeit a BAR Hon-
da Forma–1-es csapat pilótái is hasz-
nálják.

A dicső múlt 1964-ben kezdődött a to-
kiói olimpiai játékokkal, ahol páratlan 
sikert értek el a világ vezető sportidő-
mérői között. Ez az eredmény akko-
riban újdonságnak számított, hiszen 
addig csak európai cégeket bíztak 
meg ilyen nagy jelentőségű feladat-
tal. A Seiko kiválasztása világra szóló 

győzelemre született

A Spring Drive egymillió forintba 

kerül, de akik még ennél is 

többre vágynak, azoknak a 

Sonnerie nevű, 26 millió forintos 

változat lehet az optimális 

választás.

SchneiderÓra-Ékszer
Sopron, Erzsébet u. 7.
Telefon: (99) 312 665
www.schneider.sopron.hu

Az értékes mechanikus óraszerkezetekért rajongó 

emberek a mechanikus karórák válságát követő 

időkben jobb esetben közönnyel, rosszabb esetben 

heves elutasítással viseltettek a Japánban készült 

kar órák iránt. 
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Új generációs modell

2007-re a legnagyobb változás, hogy az eddigi
1450cm3-es blokkot felváltotta a Twin Cam 96B
1584cm3 hengerûrtartalmú hajtómû. A nagyobb
motorblokkot hatsebességes váltóval ajándékozták
meg, aminek következtében a motorkerékpár -nem
befolyásolva a menetstabilitást-erõsebb és nyomatékos-
abb lett. Ez a modell szélesebb hátsó kereket kapott a
vadabb megjelenés miatt. Áttervezték a kuplungkar
konstrukciót,ezáltal a kuplung könnyebben kezel-
hetõ,a primerlánc automata feszítõmechanizmust
kapott, igy a motor élettartama megnõtt.

Eredeti amerikai chopper

Tiszteletet parancsoló merev váza, a magasított kor-
mánya, a keskeny elsõ kerék,a tradicionális bobtail
hátsó sárvédõ mind- mind a chopper stílusjegyei.
A Softail Custom® összefoglalja mindazt, ami az erede-
ti amerikai choppereket jellemzi. Kivételes élményt
nyújt azoknak, akik hátradõlve, kinyújtott lábbal,
kényelmesen szeretnek-szeretnének- motorozni. 

Szeretnéd kipróbálni?
Látogass el a gyõri Harley-Davidson szalonba.

Harley-Davidson-Gyõr H-9028 Gyõr, Fehérvári út 110.  Tel.: 96 / 527-622

www.harley-davidson-gyor.hu

Ha már örömet szerez,hogy felülsz a motorodra és nem hajszolva az idõt elindulsz
valahova,ha szereted a króm csillogását,ha élvezed a szelet és szeretsz a saját
szabályaid szerint élni; és a motorozásban úgy érzed megtalálod a nyugalmadat,
akkor neked szükséged van egy Harley-Davidson Softail Custom®-ra.

Kalandvadászat
Egy eredeti,amerikai chopper a múltból

Harley_majus.qxd  2007/5/22  11:39  Page 1
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Meglévő és leendő üzletfelek, ba-

rátok, meghívott vendégek jelen-

létében ünnepélyes külsőségek 

között avatta fel új és minden 

tekintetben korszerű bemuta-

tótermét és raktárhelyiségét a 

nyílászárók kis- és nagykereske-

delmi piacán töretlenül élenjáró 

Monpet Kft. Kópházán, a Kereszt-

úri úton. 

Az immár tizenkét éve működő, el-
sősorban a minőséget szem előtt 
tartó, az új utakat kutató, a korsze-
rű szemléletet magáénak valló vállal-
kozás ügyvezetői, Helmuth Tálos és 
Horváth Péter partnerkapcsolata, ki-
tartása és törekvése ékesen bizonyít-
ja, hogy hosszú távon is gyümölcsö-
ző és sikeres lehet egy vállalkozás. A 

Monpet Kft. ügyvezetői az eddig is si-
keres múltat maguk mögött hagyva 
a kópházi beruházással a még ered-
ményesebb együttműködés reményé-
ben avatták fel a bemutatótermet és 
a raktárhelyiséget, valamint a hozzá 
tartozó irodákat. 

A Monpet Kft. már tizenkét esztendő-
vel ezelőtt is a kiváló minőséget tűz-
te zászlajára, ezért kizárólag komoly 
referenciákkal bíró, ugyancsak a mi-
nőségi munkát 
preferáló cégek-
kel lépett mun-
kakapcsolatba. A 
Monpet Kft. ter-
mékeinek nagy 
múltú német 
és osztrák cé-
gek jelentették a 

garanciát. Amint azt az elmúlt több 
mint egy évtized bizonyítja, a közö-
sen kialakított koncepció bevált, hi-
szen a megrendelők, az üzleti partne-
rek száma egyre nőtt. A nyílászárók 
kis- és nagykereskedelmével foglalko-
zó cégvezetők, valamint az általuk tu-
datosan összeállított szakembergárda 
rugalmasan követte az igényeket, fel-
zárkóztak a piac diktálta versenyhez, 
egy ideje az ISO minőségbiztosítási 
rendszer jegyében tevékenykednek.

Már nem volt 
elegendő csupán 
a belső nyílászá-
rók széles palettá-
ját felvonultatni, 
megkezdték az 
úgynevezett spe-
ciális technikai 

Korszerű üzemcsarnokot 
avatott a Monpet Kft.

HorváthPéterügyvezetőigazgató

A J T Ó  -  A B L A K  -  K A P U

Minőség a nyílászárók kis- és nagykereskedésében
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Origo Zrt. elnöke. Mint megtudtuk, 
a kis- és középvállalkozások tekinte-
tében részükről nem ez volt az első 
kereskedelmi tevékenységet folytató 
csarnok építése. A kivitelezés során 
minden esetben nagy hangsúlyt fek-
tetnek a minőségre, azon túl pedig az 
emberi kapcsolatokra. 

Tizenegy évvel ezelőtt az akkori Sánta 
Kft. volt a Monpet Kft. első nagy meg-
rendelőinek egyike, a sors különös já-
téka folytán most pedig kivitelezőként 
vettek részt a csarnok építésében.

Az elegáns bemutatóteremben bárki 
megnézheti, megtapinthatja a belté-
ri, a kültéri, a speciális ajtókat, abla-
kokat, a garázs-, műhely- és üzemi 
ajtókat, kapukat, választhatnak a kü-
lönféle kilincsekből, üvegezési meg-
oldásokból.    

Kópházán, a Monpet Kft. újonnan lé-
tesített telephelyén bárki megtalálja 
a számára értékeset, a minőséget, le-
gyen magánember, aki az otthonába, 
vagy cégvezető, aki a vállalkozásába 
szeretné megteremteni a nyílászárók 
nyújtotta biztonságot, kényelmet, ele-
ganciát, harmóniát. n

Az ünnepségen jelen lévő dr. Nyeső 
László soproni fogszakorvos mintegy 
tízéves kapcsolatot ápol a Monpet Kft.-
vel, jól ismeri a termékeiket. A rende-
lőibe, illetve családi házas építkezésé-
be beépített minden nyílászáró innen 
való. A rendelők ajtói speciálisak, zaj-, 
por-, valamint a röntgenhelyiségek-
ben sugárvédelmet kell, hogy bizto-
sítsanak orvosnak, betegnek egyaránt. 
Az orvos szerint már tíz évvel ezelőtt 
a Monpet Kft. volt az a cég, amelyik 
minden említett kritériumot teljesí-
teni tudott, arról nem is szólva, hogy 
a minőség mindenkor első osztályú, 
a választék pedig széles körű volt, s 
az ma is. A soproni orvos hozzátet-
te azt is, hogy probléma, karbantar-
tás esetén bizalommal fordulhatnak a 
Monpet Kft. szakembergárdájához. 

A fogorvos felesége, Czukor Ágnes 
doktornő hatéves tapasztalatát osztot-
ta meg a Koktél Magazin olvasóival. 
Családi házuknak a nyílászárókkal 
való ellátása területén jók a tapasz-
talatai, ott osztrák szakemberek dol-
goztak, mint mondta, a beállításon és 
a szükségszerű olajozáson kívül más 
tennivalójuk nem akadt. 

Többfordulós pályázat elnyerését kö-
vetően kaptuk kezünkbe a lehetőséget, 
hogy megszervezzük és kivitelezzük a 
Monpet kft. nagyszabású üzleti beru-
házását – mondta el a kivitelező kép-
viseletében jelen lévő Sántha Lajos, az 

ajtók, ablakok, garázskapuk forgal-
mazását is, továbbá kiépítették a vi-
szonteladói hálózatot is. Az egykori 
fertőszentmiklósi bemutatótermet ki-
nőve döntött a cégvezetés egy, a ko-
rábbinál korszerűbb és méreteiben 
is nagyobb bemutatóterem, illetve 
raktár létrehozatala mellett. Az 1200 
négyzetméter alapterületű beruhá-
zás kiváló lehetőséget ad a vásárlók, 
a megrendelők mind komplexebb ki-
szolgálására, a termékek csaknem tel-
jes körű bemutatására.

Grubits Ferenc, Kópháza polgármes-
tere hivatalnokként, magánember-
ként és volt vállalkozóként is támo-
gatta a fejlődésnek teret engedő, nagy 
ívű, munkahelyteremtő beruházást. 
A Monpet Kft. beruházása sok tekin-
tetben példaértékű lehet – mondta 
a polgármester –, hiszen már rég-
óta tervezték a községtől a határ 

felé vezető területnek ilyen jellegű 
vállalkozásokkal való betelepítését. 
Amint azt Grubits Ferenc elmondta, 
a Monpet Kft. a településnek adófi-
zetőként is hasznára válik a jövőben. 
Bíznak abban is, hogy a munkahelyte-
remtés tekintetében is kedvező a nyí-
lászárókat forgalmazó cég kópházi 
letelepedése. Jelenleg két helyi lakos 
már alkalmazottja a Monpet Kft.-nek, 
a további fejlesztések pedig remélhe-
tőleg újabb munkahelyeket kínálnak 
a kópháziaknak. A település eddig is 
támogatta a vállalkozást, s ez a jövő-
ben sem lesz másként – ígérte az ün-
nepségen részt vett, vállalkozói vénájú 
kópházi polgármester.

MONPET
nyílászárókkis-ésnagykereskedelme
9495 Kópháza, Keresztúri u.
Telefon: (99) 380 514
www.monpet.hu
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A Škoda Fabia már a kezdetektől az 
európai kiskategória egyik legkere-
settebb modelljévé vált. A szaksajtó 
tesztjein elért kiváló helyezések, vala-
mint a vásárlók körében szerzett tö-
retlen népszerűség a Fabia családot 
egészen a mai napig a Škoda Auto si-
kertörténetének egyik főszereplőjévé 
avatja. Eddig több mint 1,5 millió au-
tós döntött a Fabia mellett.

Az új Fabia 2007 elején egyéni és ma-
gabiztos megjelenésével a vásárlók 
és a szakemberek körében egyaránt 
nagy érdeklődést keltett. Átfogó biz-
tonsági koncepciója, továbbra is ki-
emelkedő ár-érték aránya, térkínálata 
még elődjéhez képest is jelentős mér-
tékben fejlődött, mindemellett telje-
sítette az Euro-NCAP törésteszt leg-
újabb követelményeit.

A felfrissített dizájn, az erő-
teljesen kihangsúlyozott 
hűtőrács, a dinamikus és 
harmonikus fényszórók, 
illetve az autó oldalán vé-
gigfutó, mozgékonyságot 
sugárzó vonal motívuma 
egyértelműen kiemeli a 
Škoda új modelljét a ve-
télytársak tömegéből.

A belső tér funkcionalitá-
sa számos tekintetben fejlődött. A 
Climatronic-rendszer, a fűtés és az 
audioberendezés kezelőelemei maga-
san, a középkonzolon helyezkednek 
el, így a vezető anélkül használhat-
ja őket, hogy figyelmét jelentős mér-
tékben elvonná a forgalomról. A leg-
alább 300 literes csomagtér minden 
hétköznapi szállítási feladatra kiváló-
an alkalmas. Az új Fabia motorházte-
teje alá hétféle motor kerülhet, a négy 
benzinest a dízelek triója egészíti ki. A 
paletta a leggazdaságosabb, 44 kW-os 
(60 LE) változattól egészen a sportos, 

Škoda FabiaAz új
Bemutatkozik 

a sikeres kisautó utódja

Az autóvásárlói igények egyre magasab-

bak: míg néhány évtizede egyszerűen a 

globális mobilitás volt a cél, napjainkra 

igencsak megváltoztak az autósok elvá-

rásai. A Škoda Auto modellsorozataival 

tökéletesen megfelel ezen elvárásoknak. 

A kiváló ár-érték aránynak, a számos 

műszaki fejlesztésnek és a magabiztos 

formai kialakításoknak köszönhetően a 

nemzeti méretű, közkedvelt és nagy múl-

tú üzemből nemzetközi viszonylatban is 

sikeres volumengyártóvá fejlődött.

Az új Fabia – jelentős plusz a 

biztonság, a térkínálat, 

a kényelem, a funkcionalitás és 

az ár-érték arány tekintetében.

WalterAutóKft.
9400 Sopron, Pozsonyi u. 57–63.
telefon: (99) 512 502 központi: (99) 512 500
skoda@walterauto.hu
www.walterauto.hu

77 kW (105 LE) teljesítményű verzi-
óig terjed. Az 1,4 literes, 59 kW (80 
LE) és az 1,9 literes, 77 kW (105 LE) 
teljesítményű dízelmotorok a dízel-
részecske-szűrőt szériafelszerelésként 
kínálják. A legerősebb benzines erő-
forrás Tiptronic funkciójú, hatfoko-
zatú automatikus sebességváltóval is 
rendelhető. n

Škoda – Simply clever – Egyszerűen nagyszerű.








