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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Bács-Kiskun Megyei Civil Szolgáltató Központpályázatot hirdet Bács-Kiskun megye területén mûködõ civil szervezetek részére a 

TÁMOP 5.5.3 – Civil szervezetek komplex szervezeti fejlesztése konstrukció keretében megvalósuló„Közös fejlõdés – fejlõdõ közösség” címû projektben való részvételre.
A projekt célja: a részt vevõ civil szervezetek számára olyan, a civil szféra mindenterületét átfogó komplex szervezetfejlesztési szolgáltatás nyújtása, amely szilárd,biztos alapot ad a szervezeteknek a jogszerû mûködéshez, és alkalmassá teszi azo-kat arra, hogy sikeresen részt vegyenek hazai és uniós pályázatokon. Szolgáltatásaink:- Térségi szolgáltató központok: „Civil Dolgozó Szobák” létrehozása a megye 5településén (Kunadacs, Kecskemét, Kiskõrös, Kalocsa, Bácsalmás)- Szervezetre szabott fejlesztõ munka – folyamatkövetõ tanácsadók és esetiszakértõk bevonásával, amely kiterjed az alábbi területekre: pénzügyi tervezés,pénzügyi menedzsment, adminisztráció, dokumentálás, számvitel, jogszerûség, aszervezeti mûködés minõsége, emberi erõforrás-gazdálkodás, önkéntesek alkal-mazása, forrásteremtés, kommunikáció, PR, marketing, szociális gazdaság, part-nerség, társadalmi részvétel fejlesztése, számítástechnikai ismeretek- Képzés: 264 órás, 8 modulból álló akkreditált „Civil menedzser” képzés:o  Kötelezõ modulok: menedzsment, projektmenedzsment-projekttervezés-pályázatírás,partnerség, o Választható modulok: marketing-PR-kommunikáció, társadalmi részvétel fejlesz-tése, számítástechnika, szociális gazdaság, stratégiai tervezés és stratégiai me-nedzsment.
A projekt megvalósításának idõtartama: 2009. augusztus 1. - 2010. október 31.
A fejlesztésben részt vevõ civil szervezetek kiválasztása pályázati úton történik.Pályázati (jelentkezési) határidõ: 2009. szeptember 15.
Pályázni lehet: http://www.nonprofit.hu/bacskiskun/tamop5_5_3 honlaprólletölthetõ pályázati adatlapon
A kiválasztásra kerülõ, együttmûködést vállaló 40 szervezet részére a projektbenfoglalt szolgáltatások ingyenesek.További információ kérhetõ: Puskás Hajnalka, szakmai vezetõBács-Kiskun Megyei Civil Szolgáltató Központ, Kecskemét, Kápolna u. 24.honlap: www.nonprofit.hu/bacskiskun, e-mail: civilcenter@t-online.hu Tel.: 76/505-988
A projekt megyei megnyitó rendezvényére minden érdeklõdõt szeretettel várunk!Idõpont: 2009. szeptember 3., 10.00Helyszín: Katona József Könyvtár, Kecskemét, Piaristák tere 8.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovónal: 06 40 638 638nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0024

Egy jó döntés ezreket jelenthetpénztárcájának. A rezsiköltsé-gek nemcsak spórolással, ha-nem megfelelõ berendezés kivá-lasztásával is csökkenthetõk.Emellett a legújabb technikaivívmányoknak köszönhetõen azolyan problémák, mint pl. a fal-penészesedés is, könnyedénmegszüntethetõ és elkerülhetõ acsaládok számára. Ebben nyújt segítséget a kecs-keméti Dóka Kft. a lakosságnakszánt szeptember 12-i bemuta-tón, ahol megismerteti a leg-újabb lehetõségeket, bemutatja ama elérhetõ modern és egyszerûtechnológiákat, illetve a pénztár-cakímélõ megoldásokat.

A nyílt napon több elõadáshallgatható meg, többek között apára- és penészmentesítésrõl, aháztartási ivóvíztisztításról, aNEP-2009-4 megújuló energia-hordozók felhasználását ösztön-zõ pályázatról és állami támoga-tásról (azaz a megújuló energia-forrásokkal elõállított fûtésre ésmelegvíz-elõállításra használha-tó hõenergiáról), napkollektorokés hõszivattyúk telepítésének le-hetõségeirõl, valamint azinverteres klímaberendezésekelõnyeirõl. Az elõadásokra csak az elõze-tesen regisztrált érdeklõdõkettudják fogadni, melyre telefo-non, e-mailben vagy szeptember

1-jét követõen személyesen azüzletben jelezhetik igényüket. Ajelentkezõk részére a nyílt napbemutatóit 9.30-16.00 óra közöttszervezik meg a vállalkozásszékhelyén.A Dóka Kft. gondol a gyermek-kel érkezõ családokra is. Az elõ-adások ideje alatt kézmûves fog-lalkozásokat tartanak, valamintdélelõtt és délután egy-egy óránát arcfestéssel kedveskednek agyerekeknek. Szeptember 1-je és11-e közöttaz üzletbe érkezõk sorsjegyet tölt-hetnek ki, mellyel a szerencséscsalád ivóvíztisztítót nyerhet. Asorsolás nyilvános: szeptember12-én, 12.10-kor a helyszínen. s

Fontos a hatékony energiagazdálkodás
DÓKA KFT. A lakosság bemutatón ismerheti meg a legújabb lehetõségeket

DÓKA KFT.Kecskemét, Mûkerti sétány 9.Tel.: 76/416-470e-mail: info@dokakft.hu Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-17 óráig

Nyílt napot rendeznekA rendezvény témái:• penész- és páramentesítés• ivóvíztisztítás otthon • NEP-2009-4, a megújulóenergiahordozók felhaszná-lását ösztönzõ pályázat ésállami támogatás,• napkollektor, hõszivattyú• inverteres klímák elõnyei

A héten megkezdõdtek atöbb mint egymilliárd fo-rintos OBO Bettermann-beruházás kivitelezésimunkálatai. A tavaly õsz-szel kialakult gazdaságikörnyezet miatt az anya-cég akkor a kedvezõbbfeltételek kivárása mel-lett döntött. Most azon-ban zöld utat kapott a be-ruházás, és a kecskemétiVER-BAU Kft. megkezd-hette az építkezést.
A 2011-ben századik születésnap-ját ünneplõ OBO Bettermann cég-csoport tagjait az iparban és a ke-reskedelemben végbemenõ kon-centrálódási folyamatok egyreújabb és újabb ambiciózus célokkitûzésére és ezek elérésére ser-kentik. A cégcsoporton belül lét-rehozott magyar leányvállalat isezen célok elérését szolgálja,mely elsõsorban az ipar számárakészülõ fém és mûanyag elektro-mos szerelési anyagok, valamintkábeltartó és -vezetõ rendszerekforgalmazásával és gyártásávalfoglalkozik már több évtizede aDél-Pest megyei, Bugyi határá-ban lévõ ipari parkban, ahol meg-lévõ 5 üzemegysége mellé most 2újabb üzemcsarnokot és raktártépít, összesen 13 ezer négyzetmé-teren. Az üzemekben jelenleg450-en dolgoznak, a fejlesztéseknyomán újabb 200 munkahelykeletkezik. A most megvalósulóprojekt az Európai Unió támoga-tásával, az Európai RegionálisFejlesztési Alap társfinanszírozá-sában valósul meg.A többfordulós versenyeztetéskeretében kiválasztott VER-BAUKft. és az OBO Bettermann kö-zött az egyeztetõ tárgyalásokmár a tavalyi évben elkezdõdtek.A válság miatt azonban a válla-lat a beruházás megvalósításátóvatossági megfontolásból 2009-

re halasztotta. A júniusi döntéstkövetõen néhány hete, július 29-én a cégcsoport képviseletébenUlrich L. Bettermann tulajdonosaláírta a több mint egymilliárdforintos beruházási szerzõdést. Bugyin, az ünnepélyes alapkõ-letételen számos prominens köz-életi és gazdasági személyiség isképviseltette magát. Többek köztUlrich L. Bettermann cégtulajdo-nos, a német anyacég vezetõsége,a német nagykövetség, a magyarkormány, valamint a kivitelezõcég, a VER-BAU Kft. vezetõségeis részt vett az eseményen. A ce-remóniát követõen az építési te-rületet átvehették a kecskeméticég szakemberei.– A beruházás során két új épü-let kivitelezésére szerzõdtünk le a

német céggel. A fröccsöntõ 8000négyzetméteren egy kétszintesfejépületet és egy kétszintes irodátszociális résszel foglal magába. Afémszerelõ mûhely 5000 négyzet-méteres lesz, emellett pedig a mármeglévõ veszélyeshulladék-táro-lót újra kell építenünk – részle-tezte Weninger Richárd, a VER-BAU cégvezetõje.A munkálatok a héten kezdõd-tek meg, melynek során az épí-tõipari cég szakemberei igyekez-nek a német cég által elvárt ma-gas minõségi követelményeknekmindenben megfelelni. A beru-házás határideje 2010. április 15.– Cégünk és az OBO Better-mann közötti együttmûködéseddig kiválóan mûködik, megbí-zónk minden segítséget és támo-

gatást megad szakembereinkszámára – tette hozzá WeningerRichárd. – A VER-BAU az elmúltévekben már többszörösen bizo-nyított multinacionális cégcso-portok hasonlóan nagy volume-nû beruházásainál. A kiváló re-ferenciák, a külföldi beruházók-kal szerzett komoly tapasztala-tok és a cég hozzáértõ szakértel-me, úgy érzem, garancia lehetaz OBO számára is. Külön örömés büszkeség számunkra, hogyegy ilyen magas minõségi szín-vonalat képviselõ, stabil, meg-bízható vállalat választása aVER-BAU Kft.-re esett – mondtavégezetül a cégvezetõ. Úgy gondolom, a kölcsönös bi-zalom és a VER-BAU Kft. stabili-tása, szakmai háttere biztos ala-pokat teremthet a két cég közöttkialakuló kapcsolatokban és azegyüttmûködésben. Mindemel-lett a kiválasztásnál kimagaslóhangsúlyt fektettünk arra, hogya kivitelezõ cég magas minõségiszínvonalat képviseljen – tettehozzá lapunknak Hernádi Lajos,az OBO Bettermann magyaror-szági ügyvezetõ igazgatója. nn

VER-BAU: Eldördült a startpisztoly!
ÉPÍTÕIPAR Újabb milliárdos beruházásnál bizonyít a nagy múltú kecskeméti építõipari cég 

Ulrich L. Bettermann, az OBO Bettermann cégcsoport tulajdonosa, és
Weninger Richárd, a VER-BAU cégvezetõje a szerzõdés aláírását követõen

PROFIK AJÁNLJÁK PROFIKNAK –mint ahogyan az OBO jelsza-va is tükrözi, a cég termékeités ötletes szerelési megoldá-sait profi szakembereknekajánlja, a villanyszerelõktõla szakipari kivitelezõkig,akár a nagyipari projektek-hez is. Világszerte 2000 munkatársukgondoskodik róla, hogy igaz le-

gyen mottójuk: „Az energia-szállítás és az adatátvitel biz-tos kézben az OBO-nál”. Jelen-leg a Bettermann család har-madik és negyedik generációjatartja kezében a vállalat irá-nyítását, és a Dahl és azAckermann márkák megvásár-lásával folytatja a csaknemszáz éve tartó sikertörténetet.Lépésrõl lépésre.

OBO – Biztos kézben, profik ajánlásával

Pezsgõs koccintás az ünnepélyes alapkõletétel után

A beruházás látványterve. A kékkel jelzett leendõ épületek generálkivitelezõje a VER-BAU Kft.
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