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Dinamikus növekedés

MKB Hozamtrió

Folyamatos emelkedés
  6 hónapos futamidejű, standard lakossági forint lekötött betét,
  MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap,
  MKB IV. Kötvény

egyidejû, egyenlő arányú igénybevételével.

Az akció 2009. június 29-étôl július 31-éig, illetve visszavonásig érvényes.
Az akciós kamat a lekötött betéti részre érvényes, amennyiben a befektetni kívánt összeget – minimum 300 ezer Ft-ot – három egyenlő 
részre osztva, egy időben elhelyezi
• 6 hónapos futamidejű, standard lakossági forint lekötött betétben,
• MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alapban,
• MKB IV. Kötvényben.
Az akciós kamat ismétlődő betétlekötés esetén kizárólag az első periódusra érvényes. A részletek megtalálhatók a vonatkozó kondíciós 
listában. A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza. A hirdetés kizárólag a fi gyelemfelkeltést szolgálja, nem 
minősül nyilvános ajánlattételnek. Az MKB IV. Kötvény egyes sorozatainak forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek és 
az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák az egyes kibocsátásokra vonatkozó teljes körű információkat, ezért a Kibocsátóról és 
az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. 
Az Alaptájékoztatók és a Végleges Feltételek megtekinthetők, illetve beszerezhetők az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 
38.), valamint a www.mkb.hu internetes weboldalról. Az MKB IV. Kötvény forgalmazási feltételeiről és az aktuális kondíciókról érdeklődjön 
a www.mkb.hu oldalon vagy az MKB Bank fi ókjaiban. Az ajánlat másik elemét képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési 
eszközök hozamától függően változó lehet. Az MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési politikájáról, 
forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól az alapnak a forgalmazó MKB Bank Zrt. fi ókjaiban, illetve 
a www.mkb.hu és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon megtalálható tájékoztatójából, kezelési szabályzatából informálódhat 
részletesen. A befektetett tőke megóvására és a kifi zetendő hozamra vonatkozó ígéretet az Alap befektetési politikája biztosítja. 
Jelen tájékoztató a Tpt. 35. § (1) bek. szerint kereskedelmi kommunikációnak minôsül. 
Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: 100.007-3/1999.), 
forgalmazója az MKB Bank Zrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001.).

Az MKB Bankban most kiemelkedô, évi 

15,94%-os (EBKM: 16,16%) 
betéti kamatot is elérhet!

w w w . m k b . h u

T E G Y E  T E L J E S S É  S A J Á T  V I L Á G Á T !
www.hozamuniverzum.hu

MKB Bank fi ókok:

BUDAÖRS, Szabadság út 45.  ·  Tel.: (06 23) 427 700
ÉRD, Budai út 11.  ·  Tel.: (06 23) 521 840
PILISVÖRÖSVÁR, Fő u. 60.  ·  Tel.: (06 26) 538 988
SOLYMÁR, Terstyánszky u. 68.  ·  Tel.: (06 26) 560 650
SZIGETSZENTMIKLÓS, Gyári út 9.  ·  Tel.: (06 24) 525 660

mozaik

A kezdet:  az  Érdi  Városi 
Televízió  bemutatott  egy 
hetvenperces  filmet,  a 
Zemplén  szívében  cím-
mel.  Magyarország  talán 
leghátrányosabb kistérsé-
gét,  a  gönci  kistérséget, 
annak  történelmi  helyeit, 
mûemlékeit,  szépségeit, 
idegenforgalmi  vonzere-
jét mutatták be.

Ehhez kapcsolódott egy 
vetélkedõ, egy kérdés feltevé
se, amely az érdi tévénézõknek 
szólt. A film beharangozójá
ban ez a kérdés valahogy így 
hangzott el: nézd meg a filmet, 
és találd meg az összefüggést 
Mátyás király és a látott film 
között. A figyelmes nézõ köny
nyen rájöhetett, hogy az igazsá
gos király – filmen is bemutatott 
– kékedi fájáról volt szó. Jöttek 
is a megfejtések emailben és 
telefonon egyaránt. Végül a sze
rencse egy érdi egyetemistának, 
Esze Gabriellának kedvezett, ám 
õ a nyereményt – ami egy hét
vége volt két személynek, tel
jes ellátással a Kékedi Melczer 
kastélyban, abban a fejedelmi 
apartmanban, amelyikben 2007
ben Franco Nero is lakott – szü
leinek adta. 

– A filmmel azt próbáltuk 
megmutatni, hogy Magyar
ország leghátrányosabb régió

ja voltaképpen nem a leghát
rányosabb, hanem egy olyan 
egészségi és turisztikai program 
megvalósítására alkalmas hely, 
ahol a jó levegõ, az egészsé
ges víz, a vonzó táj, minden 
együtt van – mondta a szándé
kokról Csapláros Béla projekt
menedzser. – A történet azon
ban ennél kicsit bonyolultabb, 
hiszen a hetvenperces film nem 
csak azért készült, hogy Érden 
egy rejtvényhez háttér legyen. 
Az elképzelésünk az volt, hogy 
egy meghatározott, elmaradott
nak minõsített régió idegen
forgalmi, egészségi és egyéb 
lehetõségeit is meg lehet úgy 
mutatni, hogy ez a szemlélõ 
érdeklõdését felkeltse. Ehhez 
szolgált tanulságos példával 
az érdi kísérlet: hogy egy nem 
éppen közeli régióban mekkora 
érdeklõdést tud kelteni Zemplén 
és környéke. Ez tehát egy próba, 
pontosabban egy modell volt. 
Terveink szerint ezt követõen 
feldolgozzuk Magyarország 
különbözõ régióit, ugyanígy. 

– És ezeket a helyi, a regioná‑
lis televíziókban mutatják be?

– Nem, és a Zemplén szívében 

A hátrányos térségnek is lehetnek elõnyei

A zempléni példa folytatódik

címût is elõször egy világszer
te fogható mûholdas tévében, 
a Duna Televízióban mutattuk 
be. A Dunában lement kétszer, 
mindkét alkalommal erõteljes 
beharangozást követõen. Ez 
lehetõvé tette, hogy Ausztráliától 
DélAmerikáig, Izraeltõl 
Amerikáig a világon minden
hol láthatták, ahol magyarság 
él. Ily módon tulajdonképpen 
Magyarországot menedzseljük, 
az egyes magyar régiókat, és 
nemcsak idehaza, hanem kül
földön is. Megmutatjuk, hogy 
érdemes ezekre a vidékekre 
jönni. Megmutattuk most éppen 
a gönci kistérséget, de ugyan
így meg lehet mutatni még jó 
néhány magyar régiót; például 
azt se tudják mindenhol, hogy 
Érden és környékén mennyi 
érdekesség és szépség van. 

– Van‑e már más példa is erre 
a fajta népszerûsítésre?

– Természetesen: már bemu
tattuk Baját mint a vizek városát. 
Vagy a tokaji borvidéket. Amikor 
például a Magyarországon tar
tózkodó Franco Nerót elkala
uzoltuk a Zemplénbe, az azt 
is jelentette, hogy a tokaji bor 
jó hírét elvitte Olaszországba. 

Ebbõl már most érzékelhetõ 
üzleti érdeklõdés támadt, amit 
a borosgazdák nyilvánvalóan ki 
fognak használni. Ezek mind 
látszólag teljesen különbözõ, 
egymástól független dolgok, 
de végül egésszé állnak össze, 
egy olyan Magyarországképpé, 
amely vonzó, és amely olyan 
részleteket mutat be, kasté
lyoktól a vízisportokig, bortól 
a csodaszép kirándulóhelyekig, 
gyógyvízekig, amilyen így sehol 
máshol nincs. Ezek a régiók 
kellõképpen bemutatva belföldi 
és külföldi látogatókat egyaránt 
vonzanak, ami egyebek mellett 
azt is jelenti, hogy ezeken a 
most elmaradottnak minõsített 
vidékeken munkahelyek kelet
keznek, azaz nõ a területek 
jövedelemtermelõ képessége.

– A gönci kistérség, a Zemplén 
szívében címû filmmel tehát 
útjára indult, talán azt is mond‑
hatjuk, világjáró útjára. Mi lesz 
a folytatás?

– Sorra feldolgozzuk az ország 
többi régióját is, láttatva, hogy 
ez az ország mit tud felmutatni, 
mire képes, milyen vonzó, miért 
érdemes szeretni.

 Bognár Nándor

Fontos volt a Szociális Gondozó 
Központ Idõsek Otthona hat
vanadik születésnapjának 
megünneplése, részben azért, 
hogy visszatekintésre nyíljon 
lehetõség, szemléltetve az eltelt 
évtizedek alatti fejlõdést, más
részt pedig azért is, hogy idõs 
lakók ünnepséget, programot 
kapjanak. A szervezést hosszú 
kutatómunka elõzte meg, régi 
fényképeket, dokumentumo
kat kerestek elõ a szervezõk, 
amibõl tablókat készítettek, 
illetve egy rövidfilmet is, az 
intézmény életérõl.

Az ünnepséget tágas, szépen 
gondozott kertünkben tartot
ták meg. Az esõs idõszakban 
az idõjárás is kegyes volt, mert 
azon a délutánon éppen nem 
esett, kellemes idõ volt. Az 
idõs gondozottakat kivitték a 
kertbe, akik pedig állapotuk
ból eredõen erre már nem vol
tak képesek, a tágas teraszról 
figyelhették az ünnepséget.

Köszöntõbeszédek után 
– Segesdi János alpolgármes
ter mondott köszöntõt, majd 
az intézetvezetõk szóltak az 
egybegyûltekhez – kezdõdött 
a szórakoztató mûsor. Az 
idõs lakók kérésére nép
tánccsoportok, majd Vígh 
Lajosné nótaénekes, Fásy 
Ádám és kislánya szórakoz
tatta a hallgatóságot. Az idõs 
lakók ismerõsként fogadták a 
habilitációs központ fiataljait, 
akik csengettyûs produkció
val, a Mustáng Sportegyesület 
ifjú tánccsoportja pedig rit
mikus táncprodukcióval ked
veskedett.

Az otthon lakóira és az otthon 
dolgozóira Labos Péter evangé
likus lelkész kért áldást.

A mûsor után az otthon 
lakói a kertben sütemény mel
lett ünnepeltek tovább. A ven
dégek ekkor tekintették meg 
a kiállítást az archív fotókból, 
illetve nézhették meg az intéz
mény történetét bemutató kis
filmet. A mûsort állófogadás 
követte, ahol a vendégekkel 
együtt visszaemlékezhetek a 
jelenlévõk, vajon az elmúlt 
60 évben hány idõs ember
nek adott otthont az elaggott 
épület. Mennyi öröm, bánat és 
fájdalom tanúi lehettek azok 
a munkatársak, akik szívvel
lélekkel gondozták, ápolták az 
itt otthonra talált lakókat. 

Végül érdemes ideírni a 
szervezõk köszönetét Segesdi 
János alpolgármesternek, 
hogy az ünnepség költségei
hez alpolgármesteri keretbõl 
hozzájárult, valamint a mûsor 
fellépõinek, hogy ajándékként 

adták a mûsorukat. Név sze
rint: a Habilitációs Központ 
fiataljai, Fásy Ádám és kislá
nya, a Formás Tánccsoport 
(Százhalombatta), a Mustáng 
Sportegyesület Tánccsoportja, 
Vígh Lajosné nótaénekes, 
valamint a Vecsési Németh 
Nemzetiségi Hagyományõrzõ 
Tánccsoport.

Az ünnepséget támogat
ta: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, valamint 
Pataki János cukrászmester, 
Osvát Jánosné cukrász, Gõsi 
György cukrászmester, Kiss 
Sándor vállalkozó, Csobán 
Antal vállalkozó Campona 
Kft., a Junior Vendéglátóipari 
Zrt., Bencsik Csaba, Ivánkovics 
Sándorné, Perlaki Endre, a 
Waldorf Rendezvény Szervezõ 
Iroda, Pauli Ferencné vállalko
zó, a Szalai Bútoripari Kft., és 
a Start Stúdió Virágüzlet.

Ünnepség az Idõsek Otthonában

Hatvanadik születésnap

Csapláros Béla projektmenedzser: 
Magyarország régióit menedzseljük 
idehaza és külföldön

Az érdi Esze házaspár a kékedi Melczer-kastély fejedelmi lakosztályában

Az Idõs Klub és az otthon lakói is szerepeltek az ünnepségen


