
Mottó: „Hiszünk a vállalkozásunkban is!”
Ez azt jelenti, hogy nemcsak a magánéletben és az ünnepnapokon akarunk hívő kereszté-
nyek lenni, hanem a hétköznapokban, a munkánkban, a vállalkozásunkban is. Ezért „hiszünk a 
vállalkozásunk” jövőjében és üzleti sikerességében, de abban is, hogy befektetett munkánkkal 
és pénzünkkel mindezen túl valami még nagyobb jót, Isten országát szolgálhatjuk. Keresztény 
vállalkozókként úgy gondoljuk, hogy hitünk egyben a hitelünk is: értékrendünk az alapja annak a 
bizalomnak, melyre a partnereinkkel és ügyfeleinkkel kialakított tartós kapcsolatokat építhetjük.

Ha Önt is foglalkoztatják hasonló gondolatok, akkor köztünk van a helye!

A VÁLLALKOZÓK ÉS ÜZLETI VEZETŐK MINDENNAPI FELADATVÁLLALÁSÁHOZ KÍVÁN HOZZÁJÁRULNI A TALÁLKOZÓ:  
IRÁNYMUTATÁSSAL, KÉRDÉSFELVETÉSSEL ÉS AZ ORGANIKUS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS SZÁNDÉKÁVAL.

• Fontos közös célunk: 11:00-ig mindenki be tudja 
fejezni a regisztrációt! 

• Helyszíni regisztráció, konferenciacsomag átvéte-
le az organikus közösségépítés szándékával.

Martí Zoltán a PPKE kommunikáció- és médiatudomány szakán végzett. 2014 óta 
az MTVA munkatársa, 2016 óta az M4 Sport szerkesztő-riportere. Két olimpiáról és két 
Bajnokok Ligája döntőről tudósított, dolgozott labdarúgó EB-n, birkózó - és vívó konti-
nensviadalon. 2016-ban döntött úgy, hogy barátaival megalapítja  777 keresztény hír-  
és blogoldalt, amelynek azóta is főszerkesztője.

• I. KÖZÖS IMA
• Szervezői gondolatok
• a személyes és közösségi missziónkról… – ”Az ÉrMe célja 

hálót szőni olyan emberek és szervezetek közé...”
• „Térképre helyezzük magunkat!”
• Szente Balázs az ÉrMe Hálózat egyik alelnöke, 

köszönti az egybegyűlteket majd Dr. Beer Miklós 
püspök atyával, az ÉrMe Vác Klub tiszteletbeli 
tagjával fogunk bele a közös munkába...

• Ficsor Árpád - Parasztsajt

• „… előadásomban szeretném bemutatni a pályafutá-
som egyik jelentős szervezet átalakítási folyamatában 
megszerzett tapasztalataimat, első sorban annak 
emberi, motivációs oldalát, kihívásait…”  
Huff Zsolt, a MOL Csoport termelés ügyvezető igazga-
tója. 53 éves vegyészmérnök. Nős, két felnőtt gyermek 
büszke édesapja. Közel 30 év hazai és nemzetközi, olaj- és 
vegyipari tapasztalattal a háta mögött,  jelenleg a MOL 
Csoport nemzetközi kőolaj finomítóinak és petrolkémiai 
üzemeinek irányításáért felel 3 országban 5 telephelyen.

• Huszár Attila a Számtel-Plusz Kft. ügyvezető igazga-
tója és egyik tulajdonosa. „Hit és értelem nélkül sem 
vállalkozni, sem imádkozni nem érdemes. „   Attila 
53 éves, 33 éve hívő katolikus, 32 éve házas, 27 éve 
vállalkozó-cégvezető, két fia, és 5 unokája van

• II. KÖZÖS IMA

• a szentmisét bemutatja Marton Zsolt váci megyés-
püspök a váci Szent Anna Piarista Templomban

• A miseszolgálat szervezője - Hadi Péter az Érték 
Megőrző Alapítvány alelnöke, vállalkozó, az eVisit 
Zrt. vezérigazgatója, Nagymaros akolitusa.

• Vibling Géza a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) igazgatóhe-
lyettese, 26 éve a szociális területen dolgozik, szociális 
munkás, szociálpolitikus

• Dr. Baritz Sarolta Laura OP közgazdász, domonkos 
nővér, a KETEG és az „emberközpontú gazdaság” 
kurzusok egyik alapítója és arca, aki a közgazdaságról 
„másként” beszél és ír

• Szilika-Iván Emőke, szervezetpszichológia szakirányon 
végzett, vezetés és szervezés szakos közgazdász, coach. 
A Logoterápia Alapítvány értelemközpontú személyi-
ségfejlesztés képzésének oktatója. 

• Dr. Dejcsics Konrád OSB bencés szerzetes, a Pannon-
halmi Főapátság kulturális igazgatója, a Bencés Kiadó 
Kft. ügyvezetője

• Mihály Gábor vállalkozó Nagymarosról - HÓDCSOPORT

• Marton Zsolt váci megyéspüspök, a találkozó 
védnöke

• Dr. Gondi Ferenc  geológus, a földtudomány kandidátusa, 
a BGT Hungaria Kft. vezetője. A környezeti szennyezések 
szakértője, aki nemcsak a talaj- és a talajvíz szennyezések ki-
alakulásáról és kezelésük lehetséges módjairól fog beszélni

• Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalma-
zott püspöke, az ÉrMe Vác Klub tiszteletbeli tagja

• Schumicky György, vállalkozó,  
az ÉrMe Hálózat elnöke 
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Regisztráció, beszélgetés

Induljunk a „lelkek templomától”

„A sajtkészítés mesterségét Svájcban tanultam, 
de a tudásomat itthon fejlesztettem tovább.”

Mit eszik a kultúra reggelire? 2Kor 6,14 Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel.

Szentlélek hívó Szentmise 
Én, vagy Mi? - a közjóhoz kapcsolódva,  
a szociális területetet érintő témáról

Boldogság és közjó - ugyanaz?

Az értelemmel teli munka és az értelemvezérelt 
vállalkozás = a lehetőség és a feladat egyben. 

A kultúra mint a közös felelősségvállalás platformja

„A profit termelés mellett milyen egyéb célt 
kívánatos szem előtt tartanunk az aktivitásunk 
során?” - avagy, Beer Miklós Püspök Úr miért nem 
ér rá úszni menni, nyugdíjba vonulása után?

Bevezető gondolatok, püspöki útmutatás

A teremtett világ védelméről – de most a 
gyakorlatban.

Hogyan tudjuk az üzleti életben a szolidaritás 
szempontjait figyelembe venni?

– Röviden a szervező ÉrMe Hálózatról  
(Alapítva: 2000.) – „Az üzlet több, mint profit!”

13:55-14:15 SZÜNET 
Asztali áldás - kávé, üditő, szendvicsebéd

15:15-15:35 SZÜNET  
sütemény, üdítő

16:35-16:55 SZÜNET  
szendvics, kávé, üdítő

RÉSZVÉTELI INFORMÁCIÓK: 
A találkozón való részvétel regisztrációhoz és arányos hozzajárulás-
hoz kötött.  
A találkozón, a helyszínen gyűjtést szervezünk a Szente Ferenc 
Szegényei Alapítvány, tehetséges roma fiataljainak szóló pályázat 
pénzügyi alapjának megteremtéséhez. Tisztelettel kérjük, erre 
készüljön fel!

REGISZTRÁCIÓ ITT:  
https://kereszteny.vallalkozo.gerardus.hu/regisztracio.html
A regisztráció szabályai:
• A találkozó valamennyi résztvevőjének [VIP is!] kötelező!
• Regisztrációja hozzájárulás / adomány utalásával válik teljessé
• Megjegyzés: A regisztrációt senki helyett nem áll módunkban 

elvégezni a vonatkozó szabályozás betartása miatt
• 1 személyre vetített  hozzájárulás: 13.170,- Ft/ fő

HOVA VÁRJUK AZ UTALÁST: 
A támogatási összegeket az Üzleti ÉrtékMegőrző Közhasznú  
Alapítvány részére kérjük átutalni, melynek bankszámlaszáma: 
CIB Bank 10700495-44118103-52000001



A TECHNIKAI, JOGI KERET:
Üzleti ÉrtékMegőrző Közhasznú Alapítvány, képviselője Tóth József elnök;  
Adószám: 18127162-1-41, Székhely: 1038 Budapest, Ibolya u. 11., Az alapítvány 
nyilvántartási száma: 01-01-0010061

A TALÁLKOZÓ FŐSZERVEZŐI:  
Szente Balázs, az ÉrMe Hálózat elnöke, az ÉrMe Vác Klub ügyvivője
szente.balazs@gerardus.hu
Próka Norbert, ÉrMe Vác Klub pénztárnok
Raáb Zoltán, ÉrMe Vác Klub vezetői grémium tagja
Simon Ervin, ÉrMe Vác Klub vezetői grémium tagja

TÁMOGATÓK:

JEGYZETEK

A VÁCI EGYHÁZMEGYE
TÉRKÉPE

JEGYZETEK

SZERVEZŐK, TÁMOGATÓK

Váci Egyházmegye Keresztény Vállalkozóinak Találkozója  
© Szente Balázs – ÉrMe Vác Klub – ÉrMe Hálózat – Minden jog fenntartva! – 2018.


