
> IMF-fogyókúrán a vasúttársaság. 
A román állami vasúttársaság létszámke-
retének további csökkentéséről állapodott 
meg a kormány a Nemzetközi Valutaalap-
pal (IMF) – számolt be Mediafax hírügy-
nökség. A megállapodás részeként az elbo-
csátások mellett többféle spórolási módot 
is bevezetnek: a hibaelhárító részleg alkal-
mazottait például havonta négynapos fi-
zetés nélküli szabadságra kötelezik, de be-
zárják azokat a szárnyvonalakat is, amelyre 
nem sikerült magánüzemeltetőt találni. A 
kormány további vállalásokat is megfogal-
mazott: jövő év végéig a CFR villamossági 
részlegén a jelenlegi 3 ezerből 85-öt, míg 

az intervenciós részlegen dolgozó 304-ből 
28 állást szüntetnek meg. Versenytárgya-
lás keretében viszont magánüzemeltetőt 
keresnek a CFR 1600 kilométernyi vasúti 
hálózatára is, ami révén a magánmenedzs-
ment irányítása alatt álló vasúti hálózatot 
4 ezer kilométerre növelnék, míg a CFR 
fennhatósága alá tartozót jövőre 15,5 ezer 
kilométerre csökkentenék. A kiszervezés a 
cég vezetése szerint 2012 áprilisáig továb-
bi 2 ezer vasúti alkalmazott elbocsátásával 
járnak. Az IMF-nek elküldött szándék-
nyilatkozat szerin viszont április végéig 
azokat a vonalakat is bezárják, amelyekre 
nem kerül üzemeltető. A vasúttársaság 

adatai szerint 2009-ben a romániai vas-
utak hossza 20 210 kilométer volt, ebből 
17 691 km állami kezelésben, 2519 km 
pedig magánkézben volt.

Idén júliusban a kormány körülbelül 
ezer km veszteséges pályaszakasz bezá-
rásáról döntött, illetve további ezer kilo-
méternyi bérbeadásáról. Az intézkedés a 
kormány becslései szerint 109 millió lej 
megtakarítást eredményezett. A válla-
lások részeként a kormány ugyanakkor 
havonta jelenti a Nemzetközi Valutaalap-
nak a vasúttal kapcsolatos átszervezések 
eredményeit és egyben jelzi a tervezett új 
intézkedéseket is.
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a Comat HargHita ügyvezető igazgatójával

a szigetelőanyag-piac
nimum még egy ekkora összeget, 
beruházásként nekünk is hozzá kell 
tennünk. Magát a pályázatba fog-
lalt beruházást a jövő év folyamán 
kell megvalósítsuk. Itt lényegében 
egy teljesen új profilról, egy teljesen 
új termelési tevékenység elindításá-
ról van szó, ami során még legalább 
8-10 személynek tudnánk munkát 
biztosítani. Gyakorlatilag az elnyert 
támogatásból két fémmegmunkálá-
si gép vásárlásáról van szó, valamint 
egy targoncáról. Az egyik olyan 
gép, amely nagy hatékonysággal 
és pontossággal tudja darabolni a 
fémet, míg a másik egy modern, 
CNC-vezérlésű lemezhajlító gép 
beszerzése lenne. Az ily módon 
születő új termékeket szintén orszá-
gos forgalmazásban, a meglévő és 
potenciális ügyfeleinknek szánjuk, 
legyen szó akár viszonteladókról, 
akár építő cégekről.

– Mikorra számítanak az új gép-
sor termelésbe állítására?

– Az új termelési egység beindí-
tását jövő év március-áprilisára ter-
vezzük. A közbeszerzési kiírás kereté-
ben lezajló versenyeztetést a terveink 
alapján már januárban elindítjuk, 
annak érdekében, hogy a tavasszal 
már az új tevékenységgel is erősít-
hessük cégünket. De természetesen 
anyagbeszállítóként, értékesítőként 

más kormányzati beruházások, álla-
mi céges megrendelések versenytár-
gyalásán is szándékunkban áll részt 
venni. Termékeink, szolgáltatásaink 
javítása és – nem utolsósorban – a 
környezet és munkavédelem irán-
ti elkötelezettségünk érdekében 
a Comat megszerezte ISO 9001, 
14001 és 18001 tanúsítványokat is. 
De ha már erről van szó, akkor meg-
említeném a vevői elégedettség fo-

kozására irányuló erőfeszítéseinket 
is. Létrehoztunk például két új rak-
tárhelyiséget, amelyeket kifejezetten 
a fémek tárolására használunk, ezzel 
is védve fémtermékeinket az esetle-
ges rozsdásodástól. Eddig ezek a ter-
mékeink a szabad ég alatt voltak, és 
örülök, hogy idén végre ezt a dolgot 
is sikerült megoldani.

– Lát-e kibontakozó új tenden-
ciákat az építőanyag-piacon? Gon-
dolok itt akár korábban sikerként 
elkönyvelt anyagok visszaesésére, 
mások iránti növekedésre? Tapasz-
talható-e ez alapján átrendeződés az 
építőanyag-piacon?

– Az jól látszik, hogy az építő-
anyag-felhasználás az elmúlt évekhez 
képest csökkent. Átrendeződést, na-
gyobb mozgást viszont inkább a szi-
getelőanyagok terén tapasztaltunk. 
A korábbi esztendőkhöz képest 
például az emberek egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a lakásszigete-
lésre. Legyen szó akár az új lakások 
szigeteléséről, akár a már meglévők 
hőtechnikai szempontból való fel-
javításáról. Az emberek érzik, hogy 
megéri a ráfordítást, hisz e beruhá-
zástól hosszú távon mindenki kisebb 
fűtésköltségeket vár. Hibát követnek 
el viszont, amikor azt hiszik, mind-
egy mi kerül a falra, mindegy milyen 
vastagságú lapokkal szigetelik a la-
kást. Sokan gondolkoznak 5 centi-
méter vastagságú szigetelésekben, 
holott az semmit sem ér. Higgyék 
el, nem a szigetelőanyag vastagságán 
kell spórolni, főleg, mivel ez csupán 
elenyésző része az összköltségnek. 
Többe kerül rá a háló is, festék is. Én 
például az 5 centis helyett 10, vagy 
akár 15-20 cm vastag szigetelőanya-
gokat javaslok, vagy pedig használ-
janak sűrűbb, tömörebb szigetelőt, 
mert az hőtechnikai szempontból 
jobban megfelel.

Szigetelőanyagok kapcsán lehet 
már önálló szegmensről is beszélni?

Igen lehet, mi úgy is kezeljük. Sőt 
mi több, az elkövetkezőkben foko-
zottabban oda akarunk figyelni. A 
másik tendencia, hogy sokan man-
zárdosítják a lakásukat. Ezen ügyfe-
leink számára olyan megoldásokat 
szeretnénk javasolni, ami a rendszer 
szemléletéből adódóan minden 
részelemre és munkálatra kiterjedne. 
Kezdve a tervezéstől, az ajtók, abla-

kok cseréjétől a hőtechnikai számí-
tásokig, a hőtestek tetőtérbe építésé-
ig. Szükség szerint tudunk ajánlani 
a lakás fűtésköltségeit optimizáló 
kazánt. A régi csempekályháknak is 
meg van a maga varázsa, mi is for-
galmazzuk ilyeneket. De fontos, 

kitapintható tendencia az is, hogy az 
emberek igyekeznek mind inkább 
visszatérni a természetes anyagok-
hoz. Például nőtt az igény az agyag-
cserepek iránt, de az üveggyapot 
szigetelőanyagok helyett is egyre 
többen választanak természetes ás-
ványi gyapotszigetelő anyagot. So-
kan kérnek USB faforgács-lapokat, 
természetes parketteket, hajópad-
ló lambériákat. Az igényesebbek 
megengedhetik, hogy fa rétegelt 
nyílászárókat tegyenek, ami egész-
ségesebb és higiéniai szempontból 
is jobban megfelelnek. Ezek mind 
olyan új tendenciák, amilyeneket 
érzünk, és amelyekre hatványozot-
tan odafigyelünk.

– Hány partnere van a Comat 
Harghitának?

– Jelen pillanatban a szerződé-
ses ügyfeleink száma meghaladja a 

hétszázat. Ezek mind vállalati ügy-
felek, de persze ezenkívül vannak 
magánszemélyek is. Vásárlóinknak 
számos szolgáltatást kínálunk, pél-
dául a házhoz szállítást, illetve a 
klienskártyát. Nyereményakcióink 
keretén belül minden hónapban 
sorsolunk, illetve háromhavonta és 
éves szinten fődíjjal is jutalmazzuk 
fogyasztóink, vásárlóink bizalmát. 
Regisztráló ügyfeleink számára 
heti rendszerességű, pontos in-
formációkat tudunk küldeni az 
árainkról, akcióinkról, újdonsága-
inkról egyaránt. A mesteremberek 
ráadásul a mesterkártya használa-
tával bónuszpontokat is gyűjthet-
nek, amiket levásárolhatnak akár 
termékekben, akár az árenged-
mények formájában. A lényeg: a 
vevő mind magasabb színvonalú 
kiszolgálása, a vevői elégedettség 
fokozása.

Domján Levente

 hirdetés

A Gazdasági Minisz-
tériumtól elnyert 110 
ezer eurós pályázatból 
két fémmegmunkáló  
gépet vásárolnak: az 
egyik nagy pontosság-
gal tudja darabolni a 
fémet, míg a másik egy 
modern, CNC vezérlé-
sű lemezhajlító gép len-
ne – újságolja Szilágyi 
Imre. 

A korábbi esztendők-
höz képest az emberek 
egyre nagyobb hang-
súlyt fektetnek a lakás-
szigetelésre. Legyen szó 
akár az új lakások szi-
geteléséről, akár a már 
meglévők hőtechnikai 
szempontból való fel-
javításáról. 


