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A munkaerőhiány ugyanúgy aggasztja 
a Maros megyei vállalkozásokat, mint 

a jövendő vezetők, középvezetők hiánya, 
de aggodalomra ad okot a pályázatokkal, 
adózással és szervezetépítéssel kapcsolatos 
ismeretek hiánya is. Egyebek közt ezért is 
alakították meg a Szent György Menedzser-
klubot, amelynek tagjai egy nagy közös célt 
is megfogalmaztak: látni, merre halad Ma-
rosvásárhely és Maros megye.

Egymás tapasztalataiból tanulnának
„Ha két-három vagy több vállalkozó, veze-
tő leül egy asztalhoz, rögtön kiderül, hogy 
alapproblémáik ugyanazok, ilyen szem-
pontból szinte mindegy, hogy több száz al-
kalmazottal rendelkező céget vagy családi 
kisvállalkozást vezet valaki, sőt az is mind-
egy, hogy egy cégvezetőről vagy egy iskola, 
esetleg kulturális intézmény menedzseréről 
beszélünk” – vallja Szathmáry Zsolt maros-
vásárhelyi vállalkozó, aki tavaly hat társával 
együtt megalapította a klubot. Mint mondja, 
egy olyan mozgalmat akartak, amelyben 
a marosvásárhelyi, Maros megyei vezetők 
összedolgozhatnak, tanulhatnak egymás 

tapasztalataiból, hibáiból. Ugyanakkor sze-
retnénk megfogalmazni egy olyan nagy célt, 
ami tulajdonképpen régiónk előremozdítá-
sa, mert van mit javítani e téren” – ismertet-
te a klub létrejöttének célját és motivációját 
Szathmáry Zsolt. A vállalkozó úgy látja, hogy 
Marosvásárhely sok szempontból lemaradt. 
Már nem is Kolozsvárhoz kívánja hasonlíta-
ni, de szerinte míg néhány éve még Brassó, 
Nagyszeben és Gyulafehérvár is Marosvásár-
hely szintjén volt, mára ezek a városok „úgy 
elhúztak, mint a gyorsvonat”. Ezen is változ-
tatni próbálnak a Szent György Menedzser-
klub tagjai, akik egy regionális stratégia 
megalkotásában is szeretnének segédkezni.

A legnagyobb gond a munkaerő
A klub bemutatkozóján az alapító tagok 
meglepetésére mintegy száz vállalkozó, ve-
zető vett részt. Akkor készítettek egy felmé-
rést is arról, hogy a jelenlévők  milyen közös 
problémákkal találkoznak a hétköznapok-
ban. „A válaszadók több mint fele munka-
erőgondokkal küszködik, vagyis azzal, hogy 
nincs vagy nem megfelelő a munkaerő, illet-
ve épp nem tudja megtartani a munkaerőt. 
Emellett a szervezés és a menedzsment terén 
is hiányosságok tapasztalhatók, nagyon so-

kan érzik szükségét a menedzserképzésnek. 
De vezetői, középvezetői hiány is van, sokan 
elindítottak egy vállalkozást húsz-huszonöt 
évvel ezelőtt, most pedig generációváltás-
nak kellene történnie, a cégvezető hátra-
lépne, maradna csak tulajdonos, de nincs, 
kinek átadnia a stafétabotot. Mindemellett 
nincsenek tisztában a pályázati lehetősé-
gekkel, az adózási kérdésekkel, hogy ezeket 
miként tudnák javukra fordítani” – ecsetel-
te Szathmáry Zsolt. Hozzátette: ezekben a 

témákban kívánnak havi találkozókat szer-
vezni, hogy konkrét segítséget nyújtsanak a 
menedzsereknek

Miért pont Szent György?
Mivel a kezdeményezők találkozói Maros-
szentgyörgyön zajlottak és Szent György a 
sárkányt legyőző lovag is, az ő nevét vette 
fel a klub. Nemrég 430 fős részvétellel tar-
tottak „szekérindító bált”, aminek egyik 
eredménye, hogy növekszik a klub tagsá-
ga. Emellett az év egyik fontos célkitűzése, 
hogy létrehozzanak egy adatbázist, amely 
a megyei cég- és intézményvezetők neveit 
tartalmazza. „Ha jobban megismerjük egy-
mást, kiderülhet, hogy nem kell Craiován 
keresni a beszállítót, mert köztünk is talál-
ható. De az üzleti és a kulturális szféra is 
kiegészítheti egymást. Emellett képzéseket 
is fogunk szervezni. A közös cél viszont az 
volna, hogy mi, magyar ajkú vezetők, me-
nedzserek együttműködjünk és ezáltal ré-
giónk javát szolgáljuk” – summázott Szat-
hmáry, akinek egyik fájdalma, hogy tagjaik 
között egyelőre kevés a női vezető és vállal-
kozó, pedig úgy látja, egyre több a vezetésre 
született, rátermett nő, és a klubban is sok-
szor hiányzik a női szemlélet.

A HELYI VÁLLALKOZÁSOKAT FÉLTIK SEPSISZENTGYÖRGY ELSŐ MODERN BEVÁSÁRLÓKÖZPONTJÁTÓL

Plázaépítés ellenszélben: multi vagy helyi cégek?
Nem mindenki fogadta kitörő lelke-
sedéssel, hogy számos nemzetközi 
hírnévnek örvendő márkaboltot is 
felsorakoztató, modern bevásárló-
központ épül Sepsiszentgyörgyön, 
így a helyieknek nem kell majd többé 
Brassóba utazniuk, ha hasonló ter-
mékeket szeretnének vásárolni. Szak-
értők szerint a multik térnyeréséből 
is előnyt lehet kovácsolni.

 » BÍRÓ BLANKA

A tervek szerint jövő tavasszal megnyí-
lik Sepsiszentgyörgyön Háromszék 
első korszerű bevásárlóközpontja. 

Az üzletközpontot a Prime Kapital befek-
tetési alap építi meg, a beruházás becsült 
értéke ötmillió euró. Mint a vállalat köz-
leményéből megtudhatjuk, a Sepsi Value 
Center bevásárlóközpontot a város mére-
téhez igazítják, számos nemzetközi és ro-
mániai bolt kap benne helyet, ételudvar is 

lesz. A befektető honlapján közzétett infor-
mációk szerint a központ felülete közel 15 
ezer négyzetméter lesz, a legfontosabb ele-
mének a Carrefour hipermarketet szánják, 
de bejelentkezett már a Jysk, a Noriel, a DM 
Drogerie Markt, az Animax, a New Yorker, a 
Hervis, a Deichmann, a Pepco és a CCC is. A 
sepsiszentgyörgyi önkormányzat az elmúlt 
év végén adta el az Oltmező utcai mintegy 
kéthektáros területet a befektetési alapnak 
8,2 millió lejért. Ehhez a beruházó még ma-
gánkézből vásárolt további négy hektárt. 
Az üzletközpont  másfél hektáros lesz, két 
különálló épületet terveznek, az egyikben 
kap helyet a hipermarket, a másikban a 
tulajdonképpeni üzletközpont, a többi ré-
szen parkolókat alakítanak ki.

Ha nincs, elmennek Brassóba
Az építkezés hírére azonban a közösségi 
médiában többen megfogalmazták, hogy 
a betelepülő üzletek ellehetetlenítik a he-
lyi vállalkozókat, a kiskereskedőket. Az 
elégedetlenkedőknek adott válaszában vi-
szont Antal Árpád polgármester kifejtette, 
ő maga is a helyi vállalkozásokat támogatja 

a multinacionális cégek ellenében, de meg 
kell találni az egyensúlyt, az önkormányzat 
nem akadályozhatja meg a nemzetközi vál-
lalatok betelepedését. „Ha ezt mégis meg-
tennénk, de nem fogjuk, akkor a lakosság 
válasza az, hogy gépkocsiba ül, és elmegy a 
brassói plázákba, bevásárlóközpontokba. 
Ezt eddig is megtapasztalhattuk, hiszen ha 
megnézzük a brassói bevásárlóközpontok  
parkolóit, az ott levő gépkocsik fele Ko vász-
na és Hargita megyei rendszámú” – rész-
letezte a szociológus végzettségű elöljáró. 
Hozzátette, ez azt jelenti, hogy ha az embe-
reknek nem biztosítják a lehetőséget a saját 
városukban, hogy plázában, hipermarket-
ben vásároljanak, akkor elmennek a legkö-
zelebbi városba, ahol megvan ez a kínálat.

Meg kell találni az egyensúlyt
Az a pénz viszont, amit a sepsiszentgyör-
gyiek Brassóban költenek el, ott generál 
munkahelyeket és adót. Ott több munka-
hely létesül, az alkalmazottak több sze-
mélyi jövedelemadót fi zetnek be, sőt a 
boltok épületadója is Brassó költségvetését 
gazdagítja. „Meg kell találni az egészséges 
egyensúlyt. Mindig lesznek, akik ellenzik 
a multinacionális cégek betelepedését, de 
az akadékoskodók mit tesznek, hogy meg-
akadályozzák, hogy a sepsiszentgyörgyiek 
Brassóba járjanak vásárolni, ott költsék a 
pénzüket?” – tette fel a kérdést az elöljáró.

Meglátása szerint különben a döntést 
egyéni szinten hozza meg minden pol-
gár: aki helyi cégtől akar vásárolni, meg-
teszi, függetlenül attól, hány bevásárló-
központ létesül a városban, aki a multit 
részesíti előnybe, akkor is onnan vásárol, 
ha ezért el kell mennie Brassóba, bár leg-
alább egy órát utazik, és üzemanyagra is 
költenie kell.

 „Az autonómia
a bankkártyánál kezdődik”
„Az autonómia abban a pillanatban kezdő-
dik, amikor elővesszük a bankkártyát. Ha 
a pénzünket helyben költjük el egy helyi 
vállalkozónál, akkor nagyobb mértékben 

járulunk hozzá a helyi fejlesztéshez, ha 
helyben egy multinacionális cégnél, akkor 
kisebb mértékben teszünk hozzá a város 
fejlődéséhez, ám ha Brassóban vásáro-
lunk, Brassó fejlődését támogatjuk” – ösz-
szegezte Antal Árpád.

A székelyföldi politikus egyúttal arra is 
ráirányította a fi gyelmet, hogy minél több 
befektető jelenik meg a városban, annál 
nagyobb a verseny a munkavállalókért, 
a verseny pedig azt eredményezi, hogy a 

munkaadók kénytelenek nagyobb fi zetést, 
jobb munkakörülményeket ajánlani. A vá-
rosvezetés érdeke, hogy emelkedjenek a fi -
zetések, hiszen akkor kevesebben mennek 
el külföldre – szögezte le a polgármester.

Helyi cégek, helyi ajánlat
A versenyhelyzet jobb teljesítményre ösz-
tönözheti a helyi vállalkozókat – értékelt 
megkeresésünkre Alt Mónika Anetta, a ko-
lozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
Közgazdasági és Gazdálkodástudományi 
Karának docense is. Mint hangsúlyozta: a 
marketing szempontjából minden helyzet-
nek vannak előnyei és hátrányai, de érde-
mes az előnyöket megtalálni. „Ilyen eset-
ben a kisvállalatoknak meg kell nézniük, 
mit tudnak nyújtani pluszban a nagyokhoz 
képest. A multinacionális cégek általános 
irányvonalakat követnek, a kisebb, ru-
galmasabb helyi vállalatok könnyebben 
igazíthatják ajánlatukat a helyi közösség 
igényeihez. Arra kell törekedniük, hogy 
megtalálják a rést, amiben jobbak lehet-
nek, vagy mást nyújthatnak” – tanácsolja 
Alt Mónika Anetta.

 »  „ Mindig lesznek, akik ellen-
zik a multinacionális cégek bete-
lepedését, de az akadékoskodók 
mit tesznek, hogy megakadályoz-
zák, hogy a sepsiszentgyörgyiek 
Brassóban költsék a pénzüket?” – 
tette fel a kérdést Antal Árpád.

Közösen húznák a szekeret a Maros megyei menedzserek

Nem mindenkinek tetszik. Számos ismert márka lesz a szentgyörgyi bevásárlóközpontban

Szathmáry Zsolt úgy látja, van dolguk
a magyar ajkú vezetőknek
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