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Szederinda aprítója
ENERGIA Részben önellátó lett Daruszentmiklós óvodája
Körmendi E., Szabó Sz.
szabo.szabolcs@dh.plt.hu

Példaértékû fejlesztéseket
mutattak be a közelmúlt-
ban a daruszentmiklósi
Szederinda Óvodában.
Napkollektorok, biofûtô-
anyag-tároló, kazán, aprí-
tógép, avagy miként lehet
„zöldre” állítani egy intéz-
ményt.

Önfenntartás, zöldenergia,
újrahasznosítás, napkollekto-
rok – divatos címszavak ma-
napság, és valljuk be, a való
életben sajnos ritkán találko-
zunk igazán hatékony és egy
kisebb-nagyobb közösség
életét új pályára állító megol-
dásokkal.

Nem túlzunk, ha azt állítjuk,
Daruszentmiklóson egy pél-
daértékû kezdeményezést si-
kerül megvalósítani a telepü-
lés vezetôinek a Szederinda
Óvodában.

– Önkormányzatunk kie-
melt célkitûzései közé tartozik
a település és az intézmények
minél hatékonyabb fenntartá-
sa – fogalmazott lapunknak jú-
nius közepén a fejlesztések ün-
nepélyes bemutatásakor Rauf
Norbert, a Daruszentmiklós
polgármestere, aki tételesen
bemutatta a Szederinda Óvo-
dában történt „zöld” fejleszté-
seket.

Az óvoda tetejére napele-
meket és napkollek-
tort szereltek fel. A
modern szerkezetek-
kel már megoldható
lesz ôsztôl az ötszáz
négyzetméteres intéz-
mény áramellátása.
Sôt, a napkollektorok
„termelésébôl” még a
mûködéshez szükséges meleg
vizet is elô tudják majd állíta-
ni. A beruházás része még egy
aprítógép az újrahasznosítás-
hoz, valamint egy biófûtô-
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Rauf Norbert az avatáson – Daruszentmiklós tett egy lépést a sokat emlegetett (ön)fenntarthatóság felé

anyag-tároló és egy kazán-
rendszer, amely a fûtéshez
szükséges energiát biztosítja
majd. De mit is aprít a gépezet?
Az aprítógépnek köszönhetô-
en kerti hulladékkal lesz fûthe-
tô az óvoda.

A megvalósuló fejlesztések
fontosságát bizonyítja, hogy
az átadáson részt vett két or-
szággyûlési képviselô, L. Si-
mon László, Varga Gábor is.

Az önfenntartó óvoda prog-
ramja remekül illeszkedik az
intézmény pedagógiai prog-
ramjához, hiszen már a kis-
gyermekeknek is fontos bemu-
tatni a megújuló energiákat és
a környezettudatos szemlélet-

módot. A Szederinda
Óvodában testközelbôl
tanulhatják meg az ap-
róságok, miért is kell
összegyûjteni és meg-
felelô módon hasznosí-
tani a kerti hulladékot.
A gyerkôcök mellett az
egész település, a daru-

szentmiklósiak számára is fon-
tos ügy a közelmúltban átadott
beruházás, hiszen bizonyítja,
hogy egy kistelepülés is lehet
éllovas.

Ha minden a tervek szerint
halad, akkor a Szederinda ôsz-
tôl hosszú távon is önellátásra
rendezkedhet be és ez jelentôs
megtakarítást jelent a rezsi-
számlát illetôen is. Rauf Nor-
bert amondó, hogy Daruszent-
miklós tett egy igazán nagy és
fontos lépést az oly´ sokat em-
legetett fenntarthatóság felé.
Remélhetôen akadnak majd
követôi ennek a szimpatikus
településnek és lesz pályázati
forrás is még több hasonló be-
ruházás finanszírozásához.

Az ünnepélyes átadáskor
igazi ünnep volt az óvodában,
a gyerekek remek mûsorral is
készültek. Önfenntartás, meg-
újuló energia, takarékosság –
itt a daruszentmiklósi példa!

Az intézmény környezeti
nevelését is erôsítik
a beruházások

DUNAÚJVÁROSI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA

2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10.
Tel.: 06 (25) 502-060, Fax: 06 (25) 502-061

E-mail: dkik@dkik.hu n Web: www.dkik.hu
Általános ügyfélfogadási idô:

hétfôtôl csütörtökig 7:30-12:00 és 13:00-16:00

Kamarai tagsággal kapcsolatos ügyintézés
Magyaródi Tamás (Széchenyi kártya ügyintézô)
Idôpont egyeztetés a 06 (25) 502-060-as telefonszámon.
Fax: 06 (25) 502-061, E-mail: kartya@dkik.hu

Széchenyi-kártya, agrár széchenyi-kártya, forgóeszköz
hitel, beruházási hitel, kombinált mikro hitel ügyintézés

Magyaródi Tamás (Széchenyi kártya ügyintézô)
Idôpont egyeztetés a 06 (25) 502-060-as telefonszámon.
Fax: 06 (25) 502-061, E-mail: kartya@dkik.hu

Cégkivonat, származási igazolások
Magyaródi Tamás (Széchenyi kártya ügyintézô)
Idôpont egyeztetés a 06 (25) 502-060-as telefonszámon.
Fax: 06 (25) 502-061, E-mail: kartya@dkik.hu

Vizsgabizottsági tagi pályázatok kezelése, vizsgabizottsági tagi-el-
nöki továbbképzés szervezése

Fekete Márta (szakképzési referens), Frankóné Schvarcz
Tünde (szakképzési tanácsadó)
Elérhetôségek:
E-mail: szakkepzes@dkik.hu n dkik.frankone@gmail.com
Tel.: 06 (25) 502-060, Fax: 06 (25) 502-061

Vizsgadelegálás, gyakorlati szintvizsga szervezése
Fekete Márta (szakképzési referens), Frankóné Schvarcz
Tünde (vizsgadelegálási szakadminisztrátor )
Elérhetôségek:
E-mail: szakkepzes@dkik.hu n dkik.frankone@gmail.com
Tel.: 06 (25) 502-060, Fax: 06 (25) 502-061

Kötelezô kamarai regisztráció
Ügyfélfogadási idô:
hétfôtôl csütörtökig 7:30-12:00 és 13:00-15:30 óráig
Vincze Nóra (munkaerô piaci ügyintézô)
E-mail: kamreg@dkik.hu
Érdeklôdni lehet: Tel.: 06 (25) 502-060, Fax: 06 (25) 502-061

Építésügyi regisztráció
Ügyfélfogadási idô:
hétfôtôl csütörtökig 7:30-12:00 és 13:00-15:30 óráig
Komjáti Andrea (titkársági ügyintézô)
Elérhetôségek: E-mail: dkik@dkik.hu
Tel.: 06 (25) 502-060, Fax: 06 (25) 502-061

Kutatás, fejlesztés, innováció tanácsadás
Idôpont egyeztetés a 06 (25) 502-060-as telefonszámon.
Fax: 06 (25) 502-061, E-mail: dkik@dkik.hu

Foglalkoztatási információs pont
Kiss Anett (foglalkoztatási asszisztens)
Ügyfélfogadási idô:
hétfôtôl csütörtökig: 7:30-12:00 és 13:00-16:00
pénteken: 7:30 - 13:30

Pályaorientáció
Ügyintézô: Kôhalmi Kálmán
Idôpont egyeztetés a 06 (25) 502-060-as telefonszámon.
Fax: 06 (25) 502-061, E-mail: kohalmi@dkik.hu

Etikai bizottság
Ügyintézô: dr. Bozsits Attila, a bizottság elnöke
Idôpont egyeztetés a 06 (25) 502-060-as telefonszámon.
Fax: 06 (25) 502-061, E-mail: dkik@dkik.hu

Jogi tanácsadás
Ügyintézô. dr. Orbán Zsolt ügyvéd
Idôpont egyeztetés a 06 (25) 502-060-as telefonszámon.
Fax: 06 (25) 502-061, E-mail: dkik@dkik.hu

Adó és számviteli tanácsadás
Ügyintézô: Tóthné Nagy Etelka okleveles könnyvizsgáló,
adószakértô
Személyes tanácsadás csütörtökön 14 és 16 óra között
a kamara székházában
Érdeklôdni: Tel.: 06 (25) 502-060, Fax: 06 (25) 502-061
E-mail: dkik@dkik.hu

Szakképzéssel kapcsolatos ügyek
Szakképzési vezetô: Fülöp Ilona
2400 Dunaújváros, Piac tér 2., I.Szolgáltatóház, I. emelet
Tanulószerzôdések gondozása
Megkötés, módosítás, megszüntetés,
együttmûködési megállapodások gondozása
Kelemenné Halász Melinda (szakképzési tanácsadó)
E-mail: szakkepzes.melinda@gmail.com
Varga Eszter (szakképzési tanácsadó)
E-mail: szakkepzes.eszter@gmail.com
Bálint Zoltánné (szakképzési adminisztrátor)
E-mail: zoltanne.balint@upcmail.com
Szabóné Bárkányi Judit (szakképzési adminisztrátor)
E-mail: judit.dkik.szakkepzes@freemail.hu
Ügyfélfogadási idô:
Hétfôn, szerdán, csütörtökön:8:00-12:00 és 13:00-16:00
Pénteken: 8:00-12:00 és 13:00-13:30
Érdeklôdni lehet:
Tel.: 06 (25) 501-950, 06 (25) 501-951 n Fax: 06 (25) 501-950

Mestervizsgával kapcsolatos tájékoztatás
2400 Dunaújváros, Piac tér 2. (I. szolgáltatóház, I. emelet)
Fülöp Ilona
Tel: 25/501-951, E-mail: fulopica@vnet.hu
Bálint Zoltánné (szakképzési adminisztrátor)
Tel: 25/501-951, E-mail: zoltanne.balint@upcmail.hu
Ügyfélfogadási idô:
Hétfôn, szerdán, csütörtökön:/t8:00-12:00 és 13:00-16:00
Pénteken: 8:00-12:00 és 13:00-13:30
Érdeklôdni: Tel.: 06 (25) 501-950, 06 (25) 501-951,
Fax: 06 (25) 501-950

Képzôhelyek kétszintû minôsítése, szakma kiváló tanulója verseny
szervezése

2400 Dunaújváros, Piac tér 2. (I. szolgáltatóház, I. emelet)
Fülöp Ilona, E-mail: fulopica@vnet.hu
Ügyfélfogadási idô:
Hétfôn, szerdán, csütörtökön: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Pénteken: 8:00-12:00 és 13:00-13:30
Érdeklôdni lehet: Tel.: 06 (25) 501-951, Fax: 06 (25) 501-950

„Minden munka egy új kihívás...”
A fáradhatatlan mesterember címû szoborhoz ülhetne modellt Léhner Lajos

Munka közben, mi több,
lényegében megállás nél-
kül dolgozva foglalta ösz-
sze gazdag és tanulságos
szakmai pályafutását ér-
deklôdésünkre Léhner La-
jos: a Dózsa György úti
pincehelyiség közismert
„táskása”.

szerte így ismerik Léhner La-
jost, az aprócska, imponálóan
zsúfolt és kaotikus Dózsa
György úti pincemûhely gaz-
dáját, munkását és lelkét. Azt
már jóval kevesebben tudják
róla, hogy bôrdíszmûvesként,
méghozzá kitüntetéssel vég-
zett a Fôvárosi Bôrdíszmûipari
Vállalatnál, egy országos ver-
senyen elért kiemelkedô he-
lyezés révén társainál három
hónappal korábban szabadult:

– A véletlen hozta, de a több
fordulós versenyen a vizsga-
munkám egy speciális bôrös
feladatokat is igénylô nôi táska
megtervezése, leszabása és

teljes kivitelezése volt. 1967-
ben, napra pontosan a tizenki-
lencedik születésnapomon
kaptam meg a bizonyítványt.
Baracsi gyerek vagyok, né-
hány évet a fôvárosban dol-
goztam, de hazahúzott a szí-
vem, a városban kerestem és
kaptam munkát!

A fiatal bôrdíszmûves útja a
valahai cipôgyárba vezetett,
ahol elôbb szabász, majd rak-
táros, késôbb anyagbeszerzô,
majd az ország bôrgyárait
megismerve bôrátvevô meós
lett. A cipôgyár bezárása után
hosszú és kalandos utat járt be
a kisebb munkahelyeken. Szo-
morúan idézi fel, hogy éppen
elcsípte azt az idôszakot, ami-
kor „sorban adták be a kulcsot
a kisebb könnyûipari cégek” –
elsôsorban persze a kínai döm-
pingáruk térhódítása nyomán.
Mivel viszont Léhner Lajost
nem abból a fából faragták, aki
tétlenül várja a dolgok jobbra
fordulását, a kilencvenes évek
második felében döntött.
Önállósította magát; 1997-ben
került a Dózsa György úti pin-
cehelyiségbe, az évek alatt
egyre bôvülô ügyfélkört ala-
kítva ki. Arról, hogy mi a kun-
csaftok megtartásának a re-
ceptje, néhány egyszerû, de
hatékony hozzávalót sorol:

– Minden munkát el kell
vállalni, nekem a babakocsi
huzata olyan feladat, mint egy
csat cseréje egy márkás bôrtás-
kán, az iskolatáska megjavítá-
sát éppen úgy vállalom, mint
egy fényképezôgéptok megre-
parálását. Minden munka egy
új kihívás, és minden kuncsaf-
tért meg kell küzdeni. Pécsrôl,
Paksról és Székesfehérvárról
is vannak ügyfeleim, amit tu-
dok, emberileg, szakmailag,
igyekszem a legmagasabb
színvonalon elvégezni.

A szakma egyik kulcskér-
déséhez jut a beszélgetésünk,
hiszen Léhner Lajos szerint az
anyagok és a munkához szük-
séges kiegészítôk beszerzése
egyre komolyabb erôpróba és
egyre kilátástalanabb feladat.
Ugyanakkor eszébe sincs,
hogy feladja:

– Amíg tudom, csinálom –
hiszen szeretem, ez az életem,
nyugdíj mellett is szívesen
dolgozom, hiszen tudom, na-
ponta érzem, hogy szükség
van arra, amit csinálok. Van-
nak olyan feladatok, amit sen-
ki, de senki nem csinál meg
már, hiszen nincs vagy alig-
alig van utánpótlás - ez hosszú
távon mindenképpen riasztó.

65 éves. Fáradhatatlan. Iga-
zi mester.

Bátran ülhetne modellt A
fáradhatatlan mesterember cí-
mû szoborhoz – 65 évesen is
naponta nekilát. Visszatérô
kuncsaftjaira a legbüszkébb,
de attól fél, idôvel kihal a szak-
mája. Kuncsaftjai szemében ô
Lajos bácsi, a táskás, város-
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Amíg tudom, csinálom, hiszen szeretem– vallja a 65 éves Lajos bácsi


