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Bővülő kapcsolatok
Ajka (tt) – Projektme-
nedzsment-konferencia
és üzletember-találkozó
keretében bővítették kap-
csolataikat az Ajkai Me-
chatronikai és Járműipari
Klaszter (BBMJK) tagjai.

Ajka harmincezres kisvá-
ros, viszonylag nagy teljesít-
ménnyel. Ez az érték 300 mil-
liárd forint évente, a vállalko-
zásoknál 14 ezren dolgoznak,
mondta köszöntőjében a Fő-
vállalkozók Magyarországi
Szövetsége (Fővosz) szervez-
te rendezvényen Schwartz
Béla polgármester. A város

2006-tól aktivátorként lép fel,
új munkahely teremtésekor
250 ezer forint vissza nem té-
rítendő támogatást adnak. Öt
év alatt ezer új munkahelyhez
járultak hozzá. A tegnapi kon-
ferencián Csabina Zoltán be-
mutatta a Közép-Pannon Re-
gionális Fejlesztési Zrt. tevé-
kenységét, Tárnoki Péter a
Fővosszal ismertette meg a
résztvevőket. Az ülésen szó
volt együttműködési lehetősé-
gekről, beszéltek a projektirá-
nyításról. Számba vették, mi
segíti, illetve gátolja a mikro-,
kis- és középvállalkozások hi-
telfelvételét.

Országosan terjeszkednek
Veszprém (tt) – Az idén nyá-
ron kötött megállapodás értel-
mében 2014. január 1-jétől
hazánkban kizárólag a Vörös-
kő Kft. jogosult az Euronics
márkanév használatára. A ha-
zai műszakicikk-kereskedel-
mi piac egyik legnagyobb
szereplője jelentős terjeszke-
déssel, franchise-rendszere
bővítésével, megújuló webol-
dallal és további szakértői
szolgáltatásokkal készül a jö-
vő évre. Első lépésként no-

vember 7-én Soroksáron nyílt
új Euronics Mega áruház, és
ugyanekkor megújult külső-
vel újranyitott a 2001 óta mű-
ködő dunaújvárosi üzlet, amit
– főként a keleti országrész-
ben – újabbak követnek.
A keleti bővítéssel újabb 300
munkahelyet teremtenek. A
Vöröskő Kft. tervei között
szerepel, hogy 2014-től a há-
lózatot 138 tagúra bővítik,
amelyek közül 98 saját és 40
franchise-üzlet lesz.

RÖVIDEN

Konferencia
az alginitről
Zirc (vd) – A pulai krá-
tertó – 40 éves az algi-
nitkutatás címmel ren-
dez földtani és őslényta-
ni konferenciát novem-
ber 16-án, szombaton 9
órától a Bakonyi Termé-
szettudományi Múzeum
és a múzeum baráti kö-
re. A művelődési köz-
pontban tartják az elő-
adásokat (József A. u.
1.). A résztvevők az ese-
mény idején látogathat-
ják a természettudomá-
nyi múzeum Rákóczi té-
ri állandó kiállítását.

Füstölési
bemutató
Veszprém (tt) – Kóstoló-
val egybekötött halfüs-
tölést és szaktanács-
adást tart a Pecakunyhó
Horgászáruház novem-
ber 14–16-án. A szerve-
zők célja, hogy hazánk-
ban is elterjesszék a füs-
tölési kultúrát. A három
nap alatt az érdeklődők
megismerkedhetnek kü-
lönféle ízesítésű pác-
sókkal, füstölési kellé-
kekkel, füstölőkkel. A
bemutató alatt füstölt
keszeget és pisztrángot
kínálnak, de a készülék
például csirkemell füs-
tölésére is alkalmas.

Példaképek mások számára
Porst Réka kapta meg az Amerikai Kereskedelmi Kamara Női Kiválóság Díját

Budapest (os) – Az Ameri-
kai Kereskedelmi Kamara
(AmCham) az idén ne-
gyedik alkalommal adta
át a Női Kiválóság Díjat,
ezúttal Porst Rékának,
a meska.hu társalapítójá-
nak és vezetőjének a tel-
jesítményét ítélték a leg-
kiemelkedőbbnek.

Az eredményes női vállal-
kozók témájú AmCham Női
Kiválóság Díjra nyár óta lehe-
tett jelölni olyan sikeres höl-
gyeket, akik példaképül szol-
gálhatnak mások számára, és
akik segítenek megmutatni,
mire van szüksége ma egy
nőnek a sikerhez. Az idén re-
kordszámú, csaknem hatvan

jelölés érkezett a pályázatra
az ország számos városából.
A pályázatok egytől egyig si-
keres, inspiráló és példamuta-

tó nőkre hívták fel a szakmai
zsűri figyelmét.

Porst Réka öt esztendővel
ezelőtt indította el a meska.hu
online kézműves piacteret
Hídvégi Borbálával közösen.
Először csak pár tucat árus
kínálta termékeit, de mára
3600 művész és hobbialkotó

kap lehetőséget, hogy munká-
it pénzzé tegye, és havi több
mint félmillió látogató válo-
gat az internetes oldalon.
A website elindításával több
száz kismamának, nyugdíjas-
nak és hátrányos helyzetben
élő embernek is segítettek,
hogy a hobbijuk pénzkereseti

forrássá váljon. A meska.hu
rendszeresen szervez jóté-
konysági gyűjtéseket és min-
den bevételt a vállalkozás fej-
lesztésére fordít.

A döntős hölgyek (balról jobbra: Katona Ildikó, a Könyvmolyképző Kiadó Kft. tulajdonosa, stratégiai
és marketingigazgatója, Vida Ágnes Anna pszichológus, vállalkozó, blogger, Porst Réka, a Meska.hu
Kft. társalapítója, vezetője, dr. Gyovai Viola, a Biola Biokozmetikai Kft. ügyvezető tulajdonosa, vala-
mint Zwack Izabella, a Dobogó Pincészet tulajdonosa és a Zwack Unicum Nyrt. igazgatóságának tagja)
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Csaknem hatvan
jelölés érkezett
az idei pályázatra

Szeretjük a természetet
OKTATÁS Az ismeretterjesztés szerepe a környezettudatos gondolkodásban
Tremmer Tamás

tremmer.tamas@naplo.plt.hu

Csopak – Az ember eltá-
volodott a természettől,
de benne él a kíváncsi-
ság. Az ismeretterjesztés-
nek nagy szerepe van
a környezettudatos gon-
dolkodás kialakításában,
a szemléletváltásban.

Amikor a természetvéde-
lem és állampolgár kapcsola-
táról kezdtünk beszélgetni Fi-
scher Józseffel, a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park Igazga-
tóság természetvédelmi őr-
szolgálatának vezetőjével, el-
ső mondata az volt, hogy las-
sú javulás tapasztalható e té-
ren, próbálunk környezettuda-
tosan élni. Igen ám, de hon-
nan jutottunk hová, és merre
kellene továbbmenni? Erre
nincs egyszerű válasz.

Fischer József jelezte, száz
évvel ezelőtt az emberek öko-
lógiai gazdálkodást folytattak,
ehhez való eszközeik voltak,
az igényeiket, a megélhetését
is ehhez igazították. Igaz,
nem is volt más lehetőségük.

A fejlődés mára olyan irányt
vett, ami megnehezíti a ter-
mészettel való együttélést is.
Napjainkban a városi ember-
nek már nincs meg az a lehe-
tősége, hogy ilyen életet él-
jen, ugyanakkor vidéken még
találkozhatunk ennek a nyo-

maival. Ami úgyszintén saj-
nálatos, hogy az ember sok
esetben már nem tekinti ma-
gát a természet részének. A
városi ember, aki generációk
óta a betondzsungelben, pa-
nelben él, olyan szinten sza-
kadt el a természettől, hogy
nem is tudja, mi az.

Szerencsére azonban egyre
többen kezdik felismerni
a természetszeretet, a termé-
szetvédelem jelentőségét,
érezhetően nő az érdeklődés
a természeti környezet iránt.
Fokozott hangsúlyt fektetünk
arra, hogy ugyan más irányt
vett az életünk – ami persze
lehet tőlünk független folya-

mat, mert szeretünk jobban
élni –, ugyanakkor mégis-
csak kíváncsiak vagyunk arra,
miként működik a természet,
milyen lehetett annak idején

élni. Ez talán a génjeinkben
még benne van.

Az őrszolgálat vezetője
szerint ebben a folyamatban
kulcsszerep hárul az ismeret-

terjesztésre, az oktatásra. Az
erdei iskolák, a nemzeti par-
kos látogatóhelyek, egyéb
közjóléti helyek, objektumok
mind-mind hozzájárulhatnak
a szemléletváltáshoz. A ter-
mészetes életmódra nevelést
nem lehet elég korán kezdeni,
ebben nagy a szerepük az er-
dei iskoláknak, ahol a gyere-
kek megismerkednek a kör-
nyezettel. Tapasztalata szerint
a fiatalok érdeklődőek, nyi-
tottak, fogékonyak erre. A
látogatóhelyeken, a közjóléti
objektumokban pedig a fel-
nőtteket is meg lehet szólíta-
ni. Mindegyik helyen infor-
mációt is kapnak az őket kö-
rülvevő világról, ami célrave-
zető, és a jövőben tovább erő-
sítendő folyamat kell legyen.

Ha az embereknek végre
sikerül kiszabadulniuk a ter-
mészetbe, ráadásul mindezt
kulturált körülmények között
tehetik, az sokat segít a szem-
léletváltásban. Az erdőgazda-
ságok, a nemzeti parkok ré-
széről ennek a munkának van
értelme.

Védett növények,
állatok, a Napló
környezetvédelmi
ismeretterjesztő
programja

Pásztortalálkozó
a salföldi majorban.

A fejlődés mára olyan irányt
vett, ami megnehezíti

a természettel való
együttélést is

Illusztráció: Penovác Károly

pénznem egység érték (Ft)

Bolgár leva 1 152,4 q

Svájci frank 1 241,8 q

Cseh korona 1 10,97 q

Euro 1 298,07 q

Horvát kuna 1 39,08 q

Japán yen 100 221,9 q

Új román lej 1 66,93 q

Szerb dinár 1 2,62
Orosz rubel 1 6,78 p

Angol font 1 354,84 q

USA dollár 1 221,68 q

MNB-devizaárfolyam

pq Változás az elôzô naphoz képest
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