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Jövõbeli tevékenységekrõl a tapasztalatok tükrében
A REGIONET aktív projektben szereplõ 13 kistérségben kibontakozó vállalkozói hálózatok jelenlegi helyzetérõl, illetve az eddigi
kistérségi programok jó példáiról is szó esik majd a Vas megyei
kisvárosban tartandó kétnapos eseményen.
Claudia Ziehaus meghívására gyûlnek össze a projektpartnerek
képviselõi közös tanácskozásra szeptember 21-én és 22-én, hogy
áttekintsék az eltelt periódus történéseit, örömeit és gondjait, majd
megtervezzék a következõ idõszak tevékenységeinek fõbb irányait.
Így terítékre kerül a kistérségi ágazatokon átívelõ vállalkozói hálózatok felépítésének helyzete. Miközben a hálózatok kialakításával kapcso-

latos tapasztalataikat is megosztják egymással a résztvevõk. Az osztrákmagyar eszmecsere kiterjed a közös határon átnyúló modell
véglegesítésére, s az egyes kistérségek minimum kritériumainak
meghatározására. A gazdasági hálózattá fejlesztés szegmensében
pedig a grémium, a további feladatokat fogja összegezi, ám a korábbi
tevékenységek erõsítésére ugyancsak gondot fordít a tanácskozás. A
párbeszéd kitér a közös projekt kézikönyv tartalmára, illetve az eddig
megvalósított határon átívelõ programok elemzésére is.
A büki összejövetel két napja lehetõséget ad a partnerek közötti
személyes kapcsolatok, s az összetartás elmélyítésére.

Szakvásári vizitek Sopronban

a stabil beszállítóvá válás elterjedését, mint fejlõdésük letéteményét, szintén szorgalmaznák. Ugyanakkor még mindig sokan tartanak attól, hogy a
szomszédos oldalon, a piacvédelmi intézkedések gátját állhatják a hálózati kapcsolatteremtésnek. A tapasztalatok szerint a közepes méretû cégek,
speciális termékeiknek könnyebben találnak piacokat. A mikro- és kisvállalkozások körében azonban lassan formálódik a közösségi szemlélet.
Szívós munkára lesz szükség ahhoz, hogy az érintettek felismerjék az
összefogásban rejlõ erõket, s idõt szakítsanak közös dolgaik intézésére,
amelyek hosszabb távon komoly üzleti eredményekkel kecsegtetnek-, mind
a vállalkozások prosperálásában, mind pedig a térségi gazdasági fejlõdés
szintjén.
Minden esetre az innoLignum vásáron a REGIONET bemutatása egymás
felé terelte a vállalkozókat és a projektcélokat.

A nyolcezer négyzetméternyi területen több mint 160 kiállító, valamint
közel tízezer látogató sereglett össze az innoLignum Sopron Erdészeti és
Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat elnevezésû, országos hírû, tradicionális eseményen. Így nem véletlen, hogy a szeptember 3-ai kapunyitástól, három napon keresztül a Sopron-Fertõd Kistérség Többcélú
Társulás munkatársa is elvegyült a vállalkozói kavalkádban. Varga Józsefné
elsõsorban a térségbeli gazdasági egységek képviselõit kereste fel, hogy a
személyes megbeszélés elõnyeit kiaknázva, felhívja figyelmüket a
REGIONET aktív projektben rejlõ számtalan lehetõségre.
A nagyszabású találkozón nem csupán a standok között áramlott a
tömeg, hanem a különféle helyszínek is több száz szakmai elõadásnak adtak
otthont. S bár a faipar, hanyatlásnak indult a térségben, az egyetem szellemi bázisa továbbra is hatalmas vonzerõvel bír, s a falai között hajdanán
végzett hallgatók, az egykori soproni diákok ilyenkor rendszeresen visszatérnek a vásárra, a konferenciákra, majd osztálytalálkozókon nosztalgiáznak és diskurálnak az ágazat helyzetérõl, gondjairól. A határszéli település
körzetébõl viszont fõként készházakat elõállító cégek, kerti eszközöket
vagy faipari gépeket gyártó vállalkozások mutatták be a standokon portékáikat, technológiai színvonalukat. Edit asszony mindnyájukat igyekezett meggyõzni arról, hogy csatlakozzanak a REGIONET programjaihoz, s a helyi
vállalkozói team megalakítása révén éljenek a hálózatszerû üzleti kapcsolatépítés által kínált esélyekkel. Elsõ lépésként pedig regisztrálják vállalkozásukat az osztrák-magyar internetes adatbázisba. A megkeresett
potenciális partnerek, beszélgetés közben saját problémáikon keresztül
közelítettek a REGIONET projekthez, a lehetséges kooperáció egy-egy
szeletét feltárva. Többen mondták el, hogy a munkaerõpiaci korlátok miatt
a szolgáltatások szabad áramlása akadályba ütközik, pedig a szerelési
munkákra határon átnyúlóan is lenne igény. Megítélésük szerint a projektrégió kibontakoztatása csak e korlát megszûntetésével válhat teljesen sikeressé. Sopron történelmi és földrajzi
szempontból egyaránt központi
településnek számít-, a határ mindkét oldalán elhelyezkedõ térségeket
illetõen. E természetes gazdasági
centrum szerep pedig a projekt
támogatásával mielõbb visszarendezõdhet. A környékbeli vállalkozók

Projekt közelben a Rábaközi
Gazdanapokon
Augusztus utolsó hétvégéje a vidék ünnepének adott otthont Kapuváron.
A háromnapos rendezvényen közel félszáz kiállító mutatta be termékeit,
szolgáltatásait, amelyeket a határon túlról érkezett vendégek is megtekintettek. Az esemény hangulatáról a kulturális, zenei, gyermek és szórakoztató mûsorszámok gondoskodtak.
A rendezvénysorozat részeként, a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú
Társulása a helybeli vállalkozók számára Pályázati Börzét tartott. Mégpedig
a hazai, valamint uniós támogatásokról, illetõleg a REGIONET aktív projekt
eddigi történéseirõl. A megjelent érdeklõdõ vállalkozók, az egymás közötti kooperáción túlmenõen azt is elhatározták, hogy a jövõben üzleti partnereikkel is megismertetik a határon átívelõ programot. Németh Csóka
Gábor, Kapuvár alpolgármester szerint a második Rábaközi Gazdafesztivál
olyan hagyományt teremtett a
környéken, melyre nemcsak a kiállítás látogatói, hanem az érintett
gazdák is felfigyeltek. A nagyközönség feltérképezhette a helyi
termelõk és kereskedõk ajánlatait,
s e találkozás óriási lökést adott a
térségi vállalkozók hálózati kapcsolatépítésének.
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Osztrák-magyar internetes adatbázis

A rendszerbe jelentkezés díjtalan és rendkívül hasznos
A határtérség gazdasági dinamizmusának
élénkítésének, a két ország vállalkozói közötti
együttmûködések aktív segítésének programja
feltételezi e természetes régió piacán szereplõk
feltérképezését, egymással történõ összeismertetését.
A projekt által érintett 14 kistérség a tervek
szerint idõvel egy határon átnyúló egységes
gazdasági övezetté alakulhat, így az üzleti kapcsolatok elterjedését szolgáló találkozók, kiállítások, vásárok, képzési programok, tájékoztató elõadások, tanulmányutak és egyéb tapasz-

A patinás iparos
székház
megújulásra vár
A vonzerõkben egyre gyarapodó Csepreg városában a hajdankor pezsgõ iparos múlt felélesztésének terve kezd körvonalazódni. Baranyai
András régi vágya, hogy a serdülõkorában tapasztalt polgári érték- és szokásrend visszatéréséhez
saját eszközeivel hozzájáruljon. A REGIONET
aktív projektrõl hallva azonnal elkötelezte magát a
program mellett, hiszen a határon átívelõ kapcsolatok kibontakoztatásának tervei összhangban állnak a helybeli vállalkozói mag által szorgalmazott
elképzelésekkel. A törekvések egymásra találtak,
illetve jól illeszkednek egymáshoz.
András cégtulajdonosként
is nosztalgiával és büszkén
gondol serdülõ ifjúkorára,
amikor az Ipartestület pártoló
tagként befogadta, s beléphetett abba az épületbe, ahová
korábban édesapját csak a
küszöbig kísérhette el. Akkoriban klubszerûen mûködött e
közösség, s csak az arra méltó
személyek tartozhattak a csapathoz.
„Tisztelettel néztem a
különbözõ szakmák mûvelõire, fõként az iparos dinasztiák leszármazottjaira.
Tisztes körülmények között élõ, úriemberek
találkoztak ott egymással, méghozzá rendszeresen. A vasárnapi szentmisék után is összejöttek, s

talatátadó rendezvények mellett kiemelt szerep
jut az osztrák-magyar vállalkozói adatbázis
létrehozásának. E partnerkeresõ funkciót is
betöltõ internetes szolgáltatás az üzleti
lehetõségek egyre mélyebb kiaknázása felé nyit
utat, elsõsorban e földrajzi területen mûködõ
kis-és középvállalkozások számára. A térítésmentesen igénybe vehetõ adattár feltöltése már
megkezdõdött, s ahogyan a kedvezõ lehetõség
híre terjed, oly mértékben szélesedik a bázis. A
szomszédos területek piacának meghódítása
érdekében a közös on-line adatbázis két oldal-

ról kínál eredményeket. Az ingyenes rendszerbe kerülés révén, a honlapon barangolók
információt szerezhetnek az Ön vállalkozásáról. Másfelõl az adatbázisban könnyen
nyomon követhetõk a potenciális partnerek,
vagy az azonos ágazatban tevékenykedõ nyugat-magyarországi, burgenlandi, alsó-ausztriai
és steiermark-i vállalkozások. Éljen e páratlan
lehetõséggel! Jelentkezzen az osztrák-magyar
üzleti adatbázisba!
További információk a www.regionet-aktiv.eu
honlapon találhatók.

megvitatták a hét történéseit, a szakmák kulisszatitkait. Azonos álláspontra jutottak, ismerték és
hasznos tanácsokkal látták el egymást. Mindent
tudtak a település gazdaságáról, közéletérõl. Sõt
olykor bálokat és más ünnepi összejöveteleket
szerveztek. Együtt daloltak, mulattak, s e baráti társaság segítségére a bajban is lehetett számítani.
Csodáltam azt az ember centrikus, erkölcsös életmódot, amelyet megtestesítettek” – mesélte a
faipari vállalkozó.
Bár manapság a vállalkozóinak nevezett lét kissé
eltér az egykori iparos hagyományoktól, rohanó,
értékvesztett világunk azonban egyre komolyabb
szükségét érzi azoknak a régi kincseknek, amelyek
korszerûségükbõl mit sem veszítettek. A szomszédos osztrák tartományokban ugyanis köréjük szervezõdött az a hálózatépítés, amelynek határon átnyúló változatát a REGIONET projekt támogatja.
Amíg az ausztriai kistérségekben a helybeliek
munkamegrendelésekkel támogatják társaikat,
illetve lakókörnyezetük gazdasági fellendítését,
addig a magyar oldalon fekvõ
helységekbe a régió távolibbi
pontjairól hívnak vállalkozókat,
mert a térségbeliek egyszerûen
nem ismerik egymást.
A Csepregi Reginális Vállalkozói Team egyik vezetõjének
eddig már hét cégvezetõt sikerült meggyõznie arról, hogy a
Csepregi Ipartestület jelenleg
lepusztult állapotban lévõ, ám
patinás székházát együttes erõvel újítsák fel. A kezdeményezéshez várhatóan még
többen is fognak csatlakozni -, szabad idejüket és
fizikai erejüket a közös feladat megvalósítására
áldozva.
„A nagyszabású kivitelezéssel végül is saját

jövõnket szépítjük. S amíg az épületet kívül-belül
új köntösbe öltöztetjük, óriási erõvel kovácsolódhat össze alkotó közösségünk. Nemrégiben
például az egyik helyi vállalkozó a Szõlõhegyig
vezetõ út építésének ügyét karolta fel, s mögötte
felsorakoztak a település gazdaságának szereplõi.
Így csekély önkormányzati hozzájárulással készült
el a közel 14 millió forintot érõ beruházás. Az
iparos székház esetében is hasonló aktivitást
remélek” – beszélt kezdeményezésérõl.
E központ azután a hálózati kapcsolatteremtést
is szolgálni fogja, hiszen a további „álmokban” már
a szomszédolás körvonalazódik. Szakmai tájékoztatók, bemutatók, új technológiákat ismertetõ
elõadások, piacszerzõ tárgyalások, tapasztalatcsere látogatások és másfajta diskurzusok helyszíne
lehet a nagy múltú épület, ahol sok osztrák partnert is szeretnének majd fogadni, s vendégül látni.
Csepreg a REGIONET elvek jó táptalajra találtak, hiszen a városban egyre több vonzerõ jelenik
meg. A szõlõhegyi bortúrák, s az ifjúsági turistaszálló mellett az iparban ténykedõ kis -és
középvállalkozói kör összefogása ugyancsak
reményt keltõ folyamat. A négyezer fõs településrõl azonban hiányzik a melegkonyhás vendéglátóhely, így az üzleti ebédek miatt a partnerekkel
a közeli Bükre kell utazni. Márpedig az önkormányzat és a helyi vállalkozók biztatása, s az
igények feltérképezése megalapozottá tehetné egy
étterem elindítását. Feladat tehát akad majd bõven,
s az összefogás is már kibontakozóban.
Optimizmusának okairól Baranyai András csak
annyit árult el, hogy a remény hal meg utoljára.
„Szívesen éltem volna a 19. és a 20. század
fordulóján. Ma is e miliõre vágyom. Bízom
abban, hogy majd egykoron, Csepregen a
kávéház teraszán üldögélve, társaimmal
diskurálva szemlélhetem a polgárváros nyugodt
forgatagát”

