
zá, csatlakozni valamihez 

akkor is, ha a döntés ne-

héz vagy vita során szüle-

tik, ha a pillanatnyi vagy 

részérdekek épp más 

lehetőségeket kínálnak. 

Egy lezárt hulladéklerakó 

nem a legkedveltebb kör-

nyék a településen, a re-

kultiváció pedig nem a 

leghasználtabb és legért-

hetőbb szava az ott élők-

nek. De ha fű sarjad a 

dombon, ha fák állják a 

hűs tavaszi szellőt, úgy 

illeszkedik a tájba, hogy 

azt majd észre sem vesz-

szük, nagyapám jut majd 

eszembe, ahogy ott ül az 

asztalfőn és csodálja alko-

tó unokáját. 

A polgármesterséghez kell 

valamilyen politikán felül emel-

kedő jövőbelátó kreativitás, 

amelyhez nem lehet csak úgy 

előre használati segédletet 

adni. Meg kell álmodni azt 

településüket, melyhez el kell 

szakadni a gúzsbakötött tánco-

láshoz hasonlító mindennap-

októl. Néha át kell venni a 

már csak nagyszüleinktől látott 

bölcs életszemléletet, ahogy a 

nagyapa nézi sürgő-forgó, ál-

landó változásban pörgő, egy-

szerre több dologhoz is hoz-

záfogó kisunokáját. — Meglesz 

az, Fiam!   

Ha egy dolog csak tíz év alatt 

válik valóra, azt igen változato-

san értékelhetjük. Semmi sem 

fontosabb annál azonban, mint 

aminek tényleg eljött az 

ideje. Aki tíz évre előre 

álmodik, az az igazi opti-

mista. Kitartóan bízni az 

álmainkban, társakat, 

partnereket keresni hoz-

A tájba illesztett jövő — www.dhgt.hu 

Régiófejlesztési szótár: Mi az a klaszter? 
A klaszter olyan egymástól 

kölcsönösen függő vállalatok, 

intézmények és szervezetek 

csoportja, amelyek együttmű-

ködnek és együtt versenyez-

nek, földrajzilag egy vagy több 

régióban koncentrálódnak, 

meghatározott területre, ága-

zatra koncentrálnak valamint 

közös technológiák és képes-

ségek kötik őket össze.  

A klaszter nyújtotta 

együttműködés igen fon-

tos, hiszen a gazdasági 

verseny egyre élesedik és 

a fogyasztói orientáció 

erősödése figyelhető meg, 

továbbá fokozódik az új 

megoldások igénye és a 

kutatók, innovátorok 

munkájának felértékelő-

dése. A verseny során 

tőke- és tudáskoncent-

ráció megy végbe, azaz a 

kellő védekezés elmaradá-

sa esetén a kicsik - de 

azok a nagyok is -, akik 

termékeiket nem újítják 

meg, lemaradnak. Így a 

klaszteresedésben olyan 

elsősorban kis- és közép-

vállalatok, szervezetek 

érdekeltek leginkább, akik 

A tudásmegosztás lapja — kiadja a KNS és Lányai Bt. az Archenerg Klaszter tagja 
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“Azoké a jövő, akik 

működő partner-

kapcsolatokat tudnak 

kialakítani. Az együtt-

működésre képes, 

együtt dolgozó és ta-

nuló, a tapasztalataikat, 

információikat egymás 

között megosztó egyé-

nekből végül egy közös-

ség formálódik." 

(John Milton FOGG)  
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Egy szervezet kezdeti vagy 

átmeneti sikere fakadhat egy 

vagy több ösztönösen ráter-

mett egyéniség vezetői tehet-

ségéből. Egy darabig, egy ide-

ig, egy fejlődési szintig, egy 

szervezet nagyságig.  A tartós 

sikerhez azonban csak egy 

tudatos és tervezett tevé-

kenység vezethet. Egy jó stra-

tégia megalkotása még akkor 

is alapfeltétel, ha azon az ál-

landó külső állami, gazdasági 

környezetváltozás miatt 

rendszeresen módosításokat 

kell végrehajtani, ha időköz-

ben veszít vonzóságából vagy 

a rövidtávú gazdasági problé-

mák látszólag gúzsba kötik a 

lehetőségeket. A stratégia 

tervezés eredményeit írásba 

kell foglalni, rögzíteni kell. A 

legfőbb eredmény nem az 

írásos dokumentum, hanem 

maga a tervkészítés folyamata, 

a résztvevők együttműködése, 

az elemzések, a közös 

ö t l e t e l é s ,  a  j ö vő k ép 

felvázolása, a kockázatok 

felmérése, a lehetőségek 

számbavétele,  a gondolkodás 

iterációs folyamata. Fő tar-

talma egyrészt a Vízió – 

Misszió, azaz  a szervezet 

hosszú távú elképzelése arról, 

hogy mivé kíván válni, miben 

fog hasonló szervezetektől 

különbözni.  A misszióból 

célok következnek, ame-

lyekhez rögzíteni kell azok-

nak a tevékenységeknek a 

verzióit, amelyekkel a célok 

elérhetőek és mércéül 

szolgál a jövőbeni teljesít-

mények számára. Nagyon 

fontos a stratégia megis-

mertetése és elfogadtatása, 

mert csak a célok iránt 

elkötelezett polgárokból 

válik aktív együttműködő. 

Így alakul ki az önmagunk-

ba, azaz a szervezetbe ve-

tett bizalom, amely a tartós 

siker belső forrása. 

közgyűlés alelnöke, Olajos 

Péter, volt európai parla-

menti képviselő; Bencsik 

János, Tatabánya pol-

gármestere, Terbe Zoltán, 

Kiskunmajsa polgármestere. 

A konferencia megrendezése 

igazolja azt, hogy a Csongrád 

Megyei Önkormányzat 

elkötelezettséget érez a 

megújuló energiaforrások 

ügyében. A rendezvényt 

Magyar Anna, a közgyűlés 

elnöke nyitotta meg. Az ön-

Több mint százötvenen 

vettek részt a REgionális 

Megújuló Energetikai Kon-

f e r e n c i á n ,  a m e l y e t 

az ArchEnerg Regionális 

Megújuló Energetikai és 

É p í t ő i p a r i  K l a s z -

ter szervezett  a Csongrád 

Megyei Önkormányzattal 

közösen. Olyan résztvevők 

gazdagították a palettát, 

mint Magyar Anna, a Cson-

grád Megyei Közgyűlés el-

nöke; Sándor Attila, a 

kormányzat nevében Sán-

dor Attila alelnök folytatta, 

aki kifejtette, hogy tovább-

ra is keresik a kitörési pon-

t o k a t ,  r é s z l e t e s 

t a n u l m á n y o k k a l 

rendelkeznek a megújuló 

energiák megyei hasznosít-

hatóságáról .  További 

együttműködés várható a 

klaszterrel önkormányzati 

projektek generálásával.    

letölthető előadások a konfe-

renciáról: www.archenerg.eu 

 A stratégia fontossága    

REMEK önkormányzati együttműködés 

   Megújuló energia szótár: Mi a solar park? 

nevezett fotovoltaikus esz-

köz(PV), vagy napelem állít 

elő.  

Az elektromos hálózatra 

kapcsolt üzemű szoláris 

fotovillamos rendszerek 

energiatárolót nem igényel-

nek. Számos európai or-

szágban a hálózatra kapcso-

lás törvényileg támogatott 

és szabályozott. A kis telje-

sítményű rendszerekkel 

felszerelt családi és társas-

házak számára a közmű 

garantált átvételi árat fizet. 

A  nagyte l j e s í tményű 

fotovillamos erőművek 

(solar park) több országban 

is kedvező eredményeket 

mutatnak. Ezek energia-

megtérülési ideje pl Né-

metországban 5 év míg Dél

-Európában 3 év körül mo-

zog. 

Az aktív napenergiater-

melésnek két típusa van: Az 

első módszer amikor a nap-

energiát hőenergiává alakít-

juk. Ez a berendezés a nap-

kollektor, ami a napenergiát 

elnyelve átalakítja hőener-

giává, majd továbbítja azt 

egy hőhordozó közegnek. A 

másik módszerrel a napen-

ergiát elektromos energiává 

alakítjuk át, amit az úgy-

"A jövő azoké, akik 

meglátják a 

lehetőségeket, 

mielőtt azok 

mindenki számára 

nyilvánvalókká 

válnak." 

(Theodore LEVITT)  
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nem rendelkeznek nagy 

tőkével, mely a megújulás 

feltétele, de mégis a piacon 

szeretnének maradni, vala-

mint további versenyelőny-

höz jutni. A klaszterek elő-

nye, hogy a kisebb vállala-

tok mindazon előnyökhöz 

hozzájutnak, melyet egy 

nagyvállalatként élveznének 

(vagy nagyvállalat részlege, 

leányvállalata lennének), 

információk, munkaerő-

piaci feltételek és egyéb 

verseny-előnyök formájá-

ban, miközben nem fizetik 

meg ezeknek a költségeit, 

ezáltal versenyképesebb 

árat és feltételeket tudhat-

nak magukénak. A munka-

megosztás révén javul a 

vállalatok termelékenysége, 

és kötődvén a helyi társa-

dalomhoz, településekhez, 

önkormányzatokhoz vala-

mint a régió, a térség gaz-

daságához, hozzájárulnak a 

helyi foglalkoztatási, intéz-

mény-fejlesztési megoldá-

sokhoz.  

Közös pályázatokon vehet-

nek részt, példának okáért 

akkreditált innovációs 

klaszterként, az ArchEnerg 

tagvállalataként akár más-

fél milliárd forintos fej-

lesztési projektekre is 

pályázhatnak, egyedül 

vagy a többi klasztertaggal 

összefogva. A klaszter a kis

- és középvállalkozásokat 

célirányosan integrálja, 

miközben meghagyja azok 

arculatát, és szervezéssel a 

tagvállalkozásainak többlet 

jövedelmet hoz, továbbá a 

közös fellépéssel, PR és 

marketing tevékenységgel, 

a helyi kapcsolataik kialakí-

tásával és azok megosztásá-

val elősegíti a regionális 

színtéren való megjelenést. 

Így a létrejött sikeres klasz-

ter jellemzője a különböző 

erősségű és jellegű kapcso-

lati relációkon alapuló or-

ganikus hálózat.  

hogy tájékoztassuk az érintet-

teket a munkák menetéről, 

eloszlassuk az esetleges ellen-

érzéseket, félelmeket és támo-

gatást szerezzünk a munkála-

tok folyamatos elvégzéséhez. 

A kockázatok mértékének 

illusztrálására elég csak a mé-

diában megjelent lakossági és 

civil szervezeti tiltakozó akci-

ókra gondolni.  

Örök igazság a mondás, aki 

előre informál, az tájékoz-

tat, aki utólag, az magya-

Hazánkban évtizedekig senki 

nem törődött azzal, hogy a 

lakosság mit tud az őket is 

érintő nagyberuházásokról.  A 

polgárok nagy része  egyetért 

és igényli ezeket, főleg ha 

infrastrukturális beruházások-

ról van szó.  Megfelelő tájé-

koztatás nélkül azonban a 

kivitelezéssel járó kellemetlen-

ségeket nehezen viselik, még 

akkor is, ha a fejlesztés a la-

kosság érdekében történik.  

Nem  kihagyható tehát a meg-

valósítandó feladatok közül, 

rázkodik.  A beruházással 

járó kommunikáció szakmai 

hozzáértést követel, a kocká-

zatelemzéstől a kampány ter-

vezésén és kivitelezésén ke-

resztül az  utókövetéséig.  

Pozitív előrelépés az EU és 

ÚMFT pályázatokhoz tartozó 

kötelező kommunikáció elter-

jedése, melynek  tapasztalatai 

meggyőzhetik a beruházókat, 

hogy a kommunikációra köl-

tött pénz többszörösen meg-

térül. 

   Régiófejlesztési szótár: Mi az a klaszter?    folytatás az 1.oldalról 

   Beruházás kommunikáció 

   Település reputáció 

reputációnk legyen. A re-

putáció egyrészt a saját 

arculatunk, magatartásunk, 

amiről híresek vagyunk, 

másrészt a rólunk kialakí-

tott imázst jelenti, amit 

rólunk  gondolnak, feltéte-

leznek, figyelembe vagy 

számításba vesznek, aho-

gyan megítélnek bennünket 

és rólunk nyilatkoznak. A 

reputáció tehát a település 

értéke. A külső környezet 

általi megbecsülés azonban 

mindig a polgárainkon azaz 

a településen belül kezdő-

dik...                  

Hogyan alakítsunk ki pozi-

tív reputációt?  

A tudásátadás lapjának cél-

ja, hogy folyamatos ajánlá-

sokat adjon településeknek, 

szervezeteknek,  vezetők-

nek, közszereplőknek a 

pozitív reputáció, az is-

mertség, a megértés, az 

egyetértés, a támogatás és 

megbecsülés kivívásához. 

Az önkormányzatok és 

vezetőik elérendő jövőké-

pe és célja, hogy települé-

sük megítélése jó legyen. 

Az üzleti környezetben 

egyedi, emlékezetes és 

beazonosítható arculattal 

kell rendelkeznünk a meg-

felelő hírnév kialakításához.  

A sikerességhez az is szük-

séges, hogy környezetünk 

megismerjen, megértsen, 

elfogadjon, támogasson  és 

megbecsüljön minket, ide-

gen szóval élve: pozitív 

„A dolgok  

csak  annyit  

érnek, 

ahogyan  

azokat  

érvényesítik” 

   
  
 Moliére 
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Szeged, Fő fasor 148. 

 

Telefonszám:  

+36304155917 
E-mail:  

kecsenagy@gmail.com 

Kecse-Nagy Sándornak, e lap szerkesztőjének eltökélt szándéka, hogy hosz-

szú éveken keresztül megszerzett stratégiai és operatív kommunikációs ta-

pasztalatait nemcsak a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Ka-

rán PR oktatóként teszi közkinccsé. Ott bábáskodott a Dél-alföldi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás és az Archenerg Klaszter megalakulásánál. 

Szeretné katalizálni a Társuláson és a Klaszteren belüli tudásmegosztást, be-

indítani, csatornát kínálni és működtetni azt. Lokálpatrióta jövőképében sze-

repel a szegedi egyetem és az azt körülvevő régió gazdaságának egymást fej-

lesztő és generáló hatásának tényadatokkal is bizonyítható léte. 

KNS és Lányai Bt. 

az Archenerg 

Klaszter 

tagja 

hogy elterjesszék a meg-

újuló energiák használa-

tát a régióban és környe-

zettudatos építési, energia-

termelési kultúrát honosít-

sanak meg. A Klaszter jelen-

leg 56 tagból áll, amelyből 

45 kis-és középvállalko-

zásnak minősül, míg 3 

nagyvá l l a latnak .  Az 

ArchEnerg Klaszter az 

Akkreditációs Testület 

2008. november 28-i 

döntése alapján elnyerte 

az Akkreditált Innovációs 

Klaszter tanúsítványt. A 

folyamatos bővülés és 

fejlődés hatására újraakk-

reditálták a klasztert 

2009. november 28-án. 
Az ArchEnerg Klaszter 

célul tűzte ki, hogy hazai 

és külföldi kis- és nagy-

vállalatok, kutatóintéze-

tek, felsőoktatási intéz-

Az ArchEnerg Regionális Meg-

újuló Energetikai és Építőipari 

Klaszter 2007-ben alakult. A 

közösen finanszírozott marke-

ting és üzleti szolgáltatásokon 

felül a tagvállalkozások minta-

projekteket valósítanak meg, 

mények és önkormányzatok, 

valamint tanácsadó vállalko-

zások együttműködési háló-

zatát teremti meg a Duna-

K ö r ö s - M a r o s - T i s z a 

eurorégión belül.  

Emellett a régió gazdaságá-

nak fellendítését is szem 

előtt tartva nagy hozzáadott 

értékű tevékenységek fej-

lesztését támogatja a Klasz-

ter. A tagok gazdasági erejé-

nek növeléséhez közös ter-

mékfejlesztési projektek 

beindítását és ezeken ke-

resztüli exportpiac szerzését 

is tervezi. A jövőben a K+F 

projektek, termékfejlesztés 

és beruházási projektek ge-

nerálása és menedzsmentje, 

forrásajánlás az önkormány-

zatok számára a legfonto-

sabb szolgáltatásokat jelentik 

majd a menedzsment részé-

ről.  

Archenerg Klaszter — www.archenerg.eu 
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