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Válaszok a jövô
nagy kihívására

RÖVIDEN
Lassú csorgás
a parketten

Idén 40, jövôre pedig 120-150 új állás
Székesfehérvár (kl) –

Személyesen Orbán
Viktor miniszterelnök
indította el
a Jüllich Glas új,
napelemgyártó gépeit.
Fotó: Pati-Nagy Bence

Közel ötven érdeklôdô jött el a székesfehérvári MEGOSZ rendezvényére – munkahelyeket teremthet a jól felhasznált támogatás

Látni a fától az erdôt

FÁK Magán-erdôtulajdonosok is kaphatnak uniós támogatást
S. Töttô Rita
totto.rita@fmh.plt.hu

Egy koca, egy
porta program
Budapest (kl) – A kor-

mány sertéságazati stratégiájának elsô ütemében 600-800 ezerrel nôhet a sertések száma, ha
megvalósul a miniszterelnök által kezdeményezett „egy koca – egy
porta” program – mondta Németh Antal, a
Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács (VHT)
elnöke szombaton Budapesten egy szakmai
tanácskozást követô sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: Magyarországon most
azok a legfontosabb helyek,
ahol magyarok adnak munkát
magyaroknak. Erôs nemzeti
gazdaságot akarunk teremteni, és ehhez sok ilyen helyre
van szükség – jelentette ki.
Úgy vélte: a célok elérése érdekében folytatni kell az Új
Széchenyi-tervet, támogatni
kell a beruházásokat, a vállalkozásokat és a munkahely-teremtést. Ez a hely a jövôrôl

ben elmondta, a cég elmúlt 27
éve sikertörténet, egy garázsból induló családi vállalkozásból mára Magyarország
legnagyobb
síküveg-megmunkálással foglalkozó vállalata lett. A cég magyar tulajdonú, és magyarokat foglalkoztat, Magyarországon –
emelte ki. Mint lapunk szombati számában megírta: a cég
vezetése pénteken bejelentette, hogy korszerû napelemek
gyártását kezdte meg Székesfehérváron a Jüllich Glas Holding Zrt. solar üzeme. A 13
ezer négyzetméteres gyár 2,5
milliárd forintból valósult
meg, amibôl 1,2 milliárd forint a gépbeszerzés és az ingatlanfejlesztés, 800 millió

Székesfehérvár – Még

50-60 milliárd forintot
kaphatnak idén a magánerdô-tulajdonosok
az Európai Uniótól pályázat útján. Erdôtelepítésre és Erdô Natura
fenntartásra is jár.
Az Új Magyarország vidékfejlesztési program lehetôségeirôl tartott tájékoztató
rendezvénysorozatot
a
Magán Erdôtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) országszerte, amelynek záróprogramja Székesfehérváron, a
Sóstó zöldtanyáján volt pénteken délelôtt. A Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat
(MNVH) pénzügyi, valamint

a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), a Vidékfejlesztési
Képzési és Szaktanácsadási
Intézet (VKSZI), a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) és a
Mezôgazdasági
és
Szakigazgatási Hivatal
(MGSZH)
szakmai
támogatásával létrejött
rendezvény legfôbb célja, hogy a magyar
magán-erdôtulajdonosok és gazdálkodók
számára már rendelkezésre álló és a közeljövôben megnyitandó támogatási lehetôségekrôl naprakész információkkal szolgáljanak,
ezzel is elôsegítve az
erre a célra rendelkezésre álló jelentôs pénzügyi
források hatékony, célszerû
és a magyar magánerdô-gaz-

dálkodás fejlôdését szolgáló
lehívását.
– Eredetileg 110-120 milliárd forintot különítettek el az

erdôk megújítására a 2007 és
2015-ös idôszakra, amibôl
mostanra közel a fele maradt

meg – árulta el lapunknak a
rendezvényen Sárvári János,
a MEGOSZ ügyvezetô elnöke. – Ennek az összegnek a jelentôs részét erdôtelepítésre, illetve az Erdô Natura területek rendben
tartására, valamint a fiatal erdôk ápolására fordíthatják majd a nyertes
pályázók. E programokkal sok ezer ember számára
teremthetnek
munkahelyet a magánerdôtulajdonosok és óriási területekrôl lehetne
így gondoskodni – tette
hozzá az elnök, aki elárulta azt is: a pályázati
lehetôségekrôl a környék erdészeti szakirányítóitól lehet érdeklôdni. Ilyen Márton Edit is, a
Sóstó felügyelôje, a megyeszékhely hivatásos erdésze.

mti-fotó: Kovács Tamás

Budapest (kl) – A Budapesti Értéktôzsde részvényindexe az elmúlt
héten jól szerepelt, de
trendfordulóról
még
nem lehet beszélni. Az
OTP árfolyama visszatért a 3000 forintos lélektani határ fölé. A
részvénypiacot továbbra is elsôsorban az eurózóna adósságválságával
kapcsolatos hírek mozgatták. A BUX kedden
visszatért a 15 ezer pont
fölé,
és
pénteken
15 775,1 ponton zárt,
egy hét alatt 5,58 százalékkal, 834 ponttal
emelkedett az értéke az
elôzô heti 1839 pontos
visszaesést követôen. A
részvénypiacon 85,47
milliárd forint értékben
születtek üzletek az elôzô hét 73,47 milliárd forintos forgalma után, a
vezetô részvények értéke az Egis kivételével
emelkedett.

Orbán Viktor saját kezével helyezte el az elsô üvegek egyikét

szól, hiszen a napenergia
hasznosítása válasz a jövô
egyik nagy kihívására – szögezte le a kormányfô, aki
Cser-Palkovics András fehérvári polgármesterrel együtt
nyitotta meg az üzemet.
Jüllich Ádám, a Jüllich
Glas elnöke ünnepi beszédé-

forint pedig a kutatás-fejlesztés költsége volt. Az egykor
garázsból indult családi vállalkozás, a Jüllich Glas közel
500 fôt foglalkoztató, 8-9 milliárdos árbevételû, síküvegmegmunkálással foglalkozó
piacvezetô vállalat, amelynek
székhelye Fehérváron van.

Autók háromszázmillióért Új rendszerekhez új tudás

Gazdaságfejlesztési Központ
Zrt. gyorsított tárgyalásos
közbeszerzést írt ki 29 darab,
és opcionálisan további 13 darab személygépkocsira nettó

300 millió forint értékben –
derül ki a Közbeszerzési Értesítôbôl. Az ajánlatkérô új,
vagy egy évesnél nem öregebb és 15 ezer kilométernél
többet nem futott kocsikat kí-

ván vásárolni. A 29 autóból
22 alsó-közép kategóriás, 7
felsô-közép kategóriás. A további 13 kocsit az ajánlatkérô
a szerzôdéskötéstôl számított
15 hónapon belül hívhatja le.

Tanulni, dolgozni akarnak
Olyan szakmát adnak a kezükbe, amibôl meg is lehet élni
Székesfehérvár (kl) – A

Az intézménynek, amelyet
a világhírû Kalyi Jag együttest is mûködtetô civil szervezet alapított, jelenleg Budapesten, Miskolcon és Kalocsán van iskolája. A fehérvári
képzôhely jövô februártól
rendelkezik akkreditációval –
jelentette be tegnap Varga
Gusztáv, a Kalyi Jag vezetôje.
Az intézmény a Sárkeresztúri úton, a volt MHSZ épületegyüttes egyik oldalszárnyában kezdi majd meg mûködését, addig klubhelyiségként mûködik. Az iskola
tervei között a mûvészeti
alapképzés mellett hiányszakmák és számos kétkezi,
fôleg építôipari foglalkozás

Fotó: A szerzô felvétele

mûvészeti mellett szakképzést is indít – fôleg,
de nem csak cigányoknak – a megyeszékhelyen a Kalyi Jag roma
nemzetiségi szakiskola
és szakközépiskola.

A romák nagyon örülnek a lehetôségnek, fôleg a fiatalok miatt

oktatása szerepel, s azokat is
szakmához juttatnák majd,
akik nem végezték el a nyolc
osztályt – hangzott el.
E bejelentéseket nagy lelkesedéssel fogadták a tegnapi
„kvázi” tanévnyitón, amit az
autentikus cigány zenét gyûj-

tô és elôadó, nem romákból
álló Lásho Lecsó együttes
koncertje színesített, azok a
cigány családok, akik elfogadták a meghívást. Sokan elvitték a jelentkezési lapokat,
mondván: ha maguk már nem
is, de gyerekeik tanuljanak!

Vannak területek, ahol szinte korlátlan számban vennének fel szakembereket
Székesfehérvár, Mór (kl)

– Szakemberhiánnyal
küzdenek a tüzelés- és
légtechnikai cégek – derült ki az Elsô Magyar
Tüzelés- és Légtechnikai
Energia Klaszter ülésén.
Az április végén alakult Elsô Magyar Tüzelés- és Légtechnikai Energia Klaszter
(EMTEK), amelyet 21 versenyvállat, a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
(FMKIK), a Dunaújvárosi
Fôiskola cége, az Ecotech Zrt.
és az Árpád Szakképzô Iskola
és Kollégium (TISZK) alkot,
elsô jelentôs összejövetelét
tartotta szombaton a Magyar
Király Szálóban.
– A klaszter alapítóinak
célja integráció létrehozása a
tüzeléstechnika, légtechnika
és energiafelhasználás területén. A projekt e cél érdekében
hátteret nyújt, és menedzseli a
tagok üzletviteli, innovációs,
és marketingfeladatait. Ehhez
biztosít szakértôket, oktatást,
szolgáltatási hátteret. Kiemelt
figyelmet fordítva a modern
technológiák és megújuló
energiaforrások felhasználására – mondta Major László, a
gesztorszervezet, az Interkomfort Kft. ügyvezetôje.
Az e területen dolgozó cégek legnagyobb problémája a
megfelelôen képzett szakem-

Fotó: Pati-Nagy Bence

Budapest (mti) – A Magyar

A fehérvári központú, de az ország több részérôl is tagokkal rendelkezô klaszter külföldre is „kacsint”

berek hiánya. Fôleg az automatizálás és a klímatechnika
területén fogadnának szinte
korlátozás nélkül tanulókat a
vállalkozások – hangzott el.
– Az új, a kamarák által
gondozott szakképzési rendszer javíthat e helyzeten, s talán azt az elvándorlást is sikerül megállítani, amely a legkeresettebb szakmákban ma
nyugat felé tart – vélte Radetzky Jenô, az FMKIK elnöke. A hasonló szervezôdések-

nek, az ugyanabban az ágazatban, egy termékláncban dolgozó cégek összefogását
jelentô klasztereknek az is feladatuk lehet, hogy eljuttassák
az emberekhez a környezettudatos szemléletet. Legalább
ennyire fontos az is, hogy a
pályaválasztás elôtt álló gyermekeknek és szüleiknek közérthetôen sikerüljön bemutatni a szakmákat, mert sokan azt
sem tudják, hogy a folyamatosan átalakuló képzési rend-

szerben melyik új megfogalmazás mit takar – mutatott rá
Kulcsár Szilvia, az Árpád
szakmai igazgatóhelyettese.
A klaszter által tervezet fejlesztésekhez a Dunaújvárosi
Fôiskola felajánlja segítségét
és kapacitásait – mondta Szabó István, az Ecotech projektmenedzsere.

