
A szakmák sztárjai mérkőztek
Tudáspróba Két megyei diák kapott érmet – 2018-ban Budapesten az EuroSkills-verseny
Bács-Kiskunból hat diák jutott 
az SZKTV döntőjébe, közülük 
ketten léphettek fel a dobo-
góra. 

Barta Zsolt

Évek óta megtiszteli a Szakma 
Sztár Fesztivált Orbán Viktor 
miniszterelnök. Így történt ez 
az idei döntőn is, melyet a Hun-
gexpo területén rendezett meg 
az MKIK. A kormányfő az ünne-
pi megnyitón hangsúlyozta:  a 
szakmunkás fiatalok fontosak 
Magyarországnak, s ha a fiata-
loknak nincs jövőjük, akkor az 
országnak sincs. Hangsúlyoz-
ta, ha a fiataloknak van jövőjük, 
akkor az egész ország emelke-
dik, akkor van értelmes munka, 
van tisztességes fizetés. Ezért 
nem pusztán szakmunkás-bizo-
nyítványt szeretnénk adni a fia-
taloknak, hanem használható 
tudást, és vele a jövőt – mondta 
a kormányfő a háromnapos ren-
dezvényt megnyitó köszöntőbe-
szédében.

A fesztivál keretében rendez-
ték meg a szakmunkástanulók 
tanulmányi versenyeinek – a 
Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

és az Országos Szakmai Tanul-
mányi Verseny – országos dön-
tőjét, valamint a SkillsHungary 
nemzeti döntőt, amely a nem-
zetközi szakmai versenyek – az 
EuroSkills és a WorldSkills – 
magyarországi válogatója. A ver-
seny előtt Jos de Goey, a World-
Skills Europe elnöke és Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) elnöke 
aláírta a EuroSkills Budapest 
2018. verseny rendezéséről 
szóló megállapodást. A verse-
nyekre 5500 szakmunkástanu-
ló jelentkezett, közülük, a válo-
gatók után, 192-en jutottak be 
az országos döntőkbe. Parragh 
László országos kamarai elnök 
köszöntőbeszédében elmondta: 
„A versenyek célja, hogy növel-
jék a fizikai  szakmák társadalmi 
presztízsét” és vonzerejét – kö-
zölte az MKIK elnöke, a rendez-
vény főszervezője. 

A fesztiválra a vidéki iskolák-
ból több mint 9 ezer tanuló érke-
zett  200 autóbusszal a megyei 
kereskedelmi és iparkamarák 
szervezésében. További 5–6 
ezer diák pedig budapesti álta-
lános iskolákból érkezett a hely-
színre.

A Petőfi Népe melléklete
IX. évfolyam, 5. szám

31.

.

Székház:

A nagyszínpadon minden egyes szakmát egy-egy táblával képviselt egy-egy versenyző

Orbán Viktor miniszterelnök látogat körbe a versenyzők között A cukrászok munkáját a Kiss Zoltán és Sulyán Pál zsűritagok figyelik Tikviczki Attila kiskunhalasi diák negyedik lett

AZ SZKTV döntőibe 
jutottak, kamaránként, 
az elmúlt nyolc évben
Budapest 220
Bács-Kiskun megye  144
Csongrád megye 100
Győr-Moson-Sopron megye 97
Jász-Nagykun-Szolnok megye 97
Dunaújváros 91
Veszprém megye 81
Hajdú-Bihar megye 80
Pécs-Baranya megye 72
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 68
Vas megye 65
Békés megye 63
Tolna megye 63
Fejér megye 62
Pest megye 62
Zala megye 61
Heves megye 48
Komárom-Esztergom megye 45
Nagykanizsa 46
Somogy megye 44
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 25
Sopron 24
Nógrád megye 19

Forrás: bkmkik.hu

A legsikeresebb megyei diákok

Szerszámkészítő: 
1. Dolgos Bálint (KEMU Kandó Kál-
mán Szakközépiskola, Szakiskola). 
Felkészítő tanárok: Mózer Ferenc, 
Samir Kismic, Mercedes-Benz Ma-
nufacturing Hungary Kft.
Gépi forgácsoló:
3. Szabó Ferenc (Wattay Közép-
iskola és Szakiskolája, Kiskőrös). 
Felkészítő tanár: Ungvári Ákos. 
6. Deák Patrik Sebastian (Kossuth 
Zsuzsanna Humán és Kereskedel-
mi Szakközépiskola, Szakiskola, 
Kalocsa). Felkészítő tanár: Török 
Anita. 

Villanyszerelő:
4. Tikviczki Attila (Kiskunhalasi 
Vári Szabó István Szakközépisko-
la, Szakiskola és Kollégium, Kis-
kunhalas). Felkészítő tanár:  
Hollóssy Imre.
Kereskedő:
6. Bild Ágoston (Kecskeméti Les-
tár Péter Szakközépiskola és 
Szakiskola). Felkészítő tanár: Kál-
mán Kovács Pálné.  
8. Zámbó Ferenc (Kecskeméti 
Lestár Péter Szakközépiskola és 
Szakiskola). Felkészítő tanár: Kál-
mán Kovács Pálné. 

A kecskeméti Kandó Kálmán 
Szakközépiskola és Szakiskolá-
ban tanul Dolgos Bálint, aki 
az SZKTV országos döntőjében 
a szerszámkészítők között állt a 
dobogó legfelső fokára. Még nem 
volt 17 éves a fiatalember, ami-
kor megnyerte a versenyt. A kitű-
nően tanuló diák a Mercedes-gyár 
tanuló-ösztöndíjasaként sajátí-
totta el a szakma fogásait a cég 
szakműhelyében. A végzés után a 
vállalatnál kap munkát, majd le-
érettségizik, s mérnöki diplomát 
szeretne szerezni. Az iskolában a 
felkészítő tanára Raj Ferenc volt, 
a műhelyben pedig Mózer Fe-
renc és Samir Kismic támogatták 

a szakmai fejlődését. A verseny 
nem volt könnyű, mint mondta, 
de olyan feladatokat kellett meg-
oldania, amelyekhez hasonlóakat 
vettek az iskolában és a tanmű-
helyben.

Szabó Ferenc két éve érettsé-
gizett a kiskőrösi gimnáziumban, 
utána döntött úgy, hogy szakmát 
tanul a helyi Wattay középisko-
lában. A gépi forgácsoló hivatást 
választotta. Az országos döntő-
ben öt diákot előzött meg, a négy 
modulból álló feladatsort 77–89 
százalékra teljesítette, s ezzel már 
megszerezte a kitűnő minősítésű 
szakmunkás képesítést. A kiskő-
rösi Ungvári Műhelyben végezte 
a gyakorlati képzését, ahol állást 
ígértek a fiatalembernek. Elméleti 
felkészítője Molnár László gépész-
mérnök-tanár volt. A diák elmond-
ta, hogy a napi munkája mellet 
feleleveníti a nyelvismeretét, s egy 

középfokú nyelvvizsgával a zsebé-
ben egy-két éven belül jelentke-
zik egy felsőoktatási intézmény-
be. Gépészmérnök szeretne lenni, 
mondta Szabó Ferenc.

Bács-Kiskun megyéből két diák állhatott fel a dobogóra
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„Zöld gyár” épült
Axon A gyár szép és környezetkímélő technológiát alkalmaz

Másfél milliárdból épült meg 
Kecskeméten az Axon cég 
új energiatakarékos tech-
nológiákat a napi termelés-
ben hasznosító gyára, melyet 
a múlt héten adtak át.

Barta Zsolt

Joseph Puzo, az Axon elnök-ve-
zérigazgatója az átadási ün-
nepségen kiemelte, hogy már 
egy évvel az alapkő letétele 
után elkészült a gyár. Az avató 
ünnepséget megtisztelte a kor-
mány részéről Marczinkó Zol-
tán István, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium kiemelt vállalati 
kapcsolatokért felelős helyet-
tes államtitkára, aki elmondta: 
a beruházás bizonyítja, hogy a 
befektetők bíznak Magyaror-
szágban, bíznak a magyar em-
berekben. A legfrissebb adato-
kat ismertetve kiemelte, hogy 
a hazai ipar teljesítménye 19 
hónapja egyenletesen emelke-
dik. Megjegyezte, hogy 2015 
első felében a dél-alföldi régi-
óé 18 százalékkal növekedett, 
a legerőteljesebben a magyar-
országi régiók között. 

Az ünnepségen Szemerey-
né Pataki Klaudia, Kecskemét 
polgármestere arra hívta fel 
a figyelmet, hogy az Axon pré-
mium terméket gyárt, mely-
hez nemcsak szorgalmas, de 
képzett munkaerőre is szük-
ség van. A kamarai tagsággal 
rendelkező cégnél nemcsak 
gyártást, de kutatást és fej-
lesztést is folytatnak, amely 
a jövő szempontjából stratégi-
ai jelentőséggel bír. A gyárava-
tó előtt egy szakmai konferen-

ciát is rendeztek, mely egyik 
előadója Szakolczay István 
termelési vezető volt, aki a ter-
vezéstől az átadásig felügyelte 
a gyár építését. Előadásából 
kiderült, hogy a gyárépületet 
a legkorszerűbb energiataka-
rékos anyagok beépítésével 
készült el 275 nap alatt. A vilá-
gítást 216 darab – egyenként 
250 W teljesítményű – nap-
elem biztosítja. A meleg víz 
előállítását 16 napkollektor 
segíti elő. Hőszivattyúkkal biz-

tosítják a megfelelő hőmér-
sékletet, -15 fokig nem kell be-
kapcsolniuk a gázkazánokat.  
Számításai szerint az elmúlt 
hetekben a környezetvédelmi 
beruházások eredményeként 
8672 kilogrammal csökkent 
a cég szén-dioxid-kibocsátá-
sa. Az építkezést a kecskemé-
ti Verbau Kft. végezte, amely 
2014 májusában kezdte az 
5500 négyzetméter alapte-
rületű gyár kivitelezését, és 
2015 februárjában fejezte be.

2015. május 30., szombatGAZDASÁGIII.

Hídavatáson 
a kormányfő 
Baja Május 16-án hivatalo-
san is átadták a Nagy-Pan-
dúr- és a Petőfi-szigetet össze-
kötő hidat. Az építmény több 
mint hetven méter hosszú, 
a kivitelezés összköltsége pe-
dig meghaladja a hatszázmil-
lió forintot. Az ünnepségen 
újabb fejlesztési lehetősége-
ket jelentett be Orbán Viktor 
miniszterelnök, aki a város-
vezetéssel tárgyalt egy ver-
senyzésre alkalmas uszoda 
építéséről és egy elkerülő út 
kialakításáról is.

Új termékekkel 
a piacon 
Kalocsa A kamarai szerve-
zésű Vállalkozók Hete kere-
tében mutatta be új termék-
fejlesztéseit az EMIKA Zrt. A 
prémium kategóriás beltéri 
lámpatesteket, amelyekben 
a legkorszerűbb LED-techno-
lógiákat alkalmazták, mind 
a belföldi, mind az exportpia-
cokon saját „EMIKA” márka-
néven forgalmazzák. A ha-
gyományos termékek között 
bemutattak egy LED élvilágí-
tási technológiát alkalmazó 
„design” lámpát is, mely al-
katrésze isaját fejlesztésűek.

Egyre népszerűbb 
a szakiskola
Kalocsa Mintegy 10 száza-
lékkal nőtt a kalocsai Dózsa 
György Szakközépiskola és 
Szakiskolába jelentkezett di-
ákok száma, így a különböző 
szakokon a jövőben is több 
száz diák tanulhat a térség 
egyik legnagyobb, és nagy 
hagyományokkal bíró szak-
képzőiskolájában.

reménykedhet 
A város
Kalocsa Nemrég több olyan 
kormányzati, megyei fejlesz-
tési döntés is született, mely 
pozitívan hat a térség fejlődé-
sére. Tervkészítési stádiumba 
jutott az új Duna-híd megva-
lósítása. Megépítik Kalocsán, 
a Szent István út–51 es út 
kereszteződésébe álmodott 
körfogalmat, döntés szüle-
tett a kalocsai kórház új főbe-
járatának és betegirányítási 
rendszerének fejlesztéséről, 
melynek része bizonyos mű-
szerek, berendezések cse-
réje is.

Nyári diákképzés a magánvállalatoknál
Július 1-jén lép életbe a kamarai garanciavállalás rendszere – Mekkora juttatás jár a diákoknak?

A  július 1-jén életbe lépő 
kamarai garanciaválla-
lás rendszere elősegíti, 

hogy a tanulók minél hama-
rabb vállalati környezetben sa-
játítsák el a szakképesítést. 
A tanulóképzés nyári feladatai-
val kapcsolatban tájékoztatta 
lapunkat Gibárszki Sándorné 
szakképzési tanácsadó.

A 9. évfolyamon, a sikeres 
szintvizsgát követően, június 
16-tól megköthető a tanuló-
szerződés. A tanuló az össze-
függő szakmai gyakorlat idő-
pontjától egészen a képzési 
idő végéig szerződéssel tölti 
gyakorlatát. A nyári gyakorlat 
időpontjának meghatározá-
sakor figyelembe kell venni a 

nyári szünet kiadását és lehe-
tőséget kell biztosítani a tanu-
lónak a hiányzásai pótlására 
vagy az esetleges javítóvizsgák 
letételére is. A tanulót azok-
ban a tanévekben, amelyek-
ben a 19. életévét még nem 
tölti be, legalább 35, 19 éves 
kor felett legalább 30 munka-
nap pihenőnap illeti meg. Ebbe 
beleszámítanak az őszi, téli, ta-
vaszi és nyári szünet munka-
napjai. Ha a tanuló a nyári gya-
korlat kötelező óraszámát is 
teljesítette, ezen kívüli napokon 
a nyári szabadságát tölti, kivé-
ve, ha hiányzásait pótolja. A ta-
nulót a szabadsága idején is 
megilleti a pénzbeli juttatás, és 
a gazdálkodó is jogosult a nor-

matívára. Szakmánként és év-
folyamonként eltérő, hogy hány 
óra szakmai gyakorlatot kell le-
tölteniük a tanulóknak. A szak-
iskolai képzésben az együttmű-
ködési megállapodás alapján 
részt vevő tanulónak 20 475 Ft 
havi pénzbeli juttatást kell fi-
zetni, minden megkezdett hét 
után 5119 Ft-ot.

Ágazati szakközépiskolai 
képzésben, ha iskolán kívü-
li képzőhelyen töltik szak-
mai gyakorlatukat a tanulók, 
a szakközépiskola és a gyakor-
lati képzést biztosító szervezet 
együttműködési megállapo-
dást köt a gyakorlati képzés-
re. A szakközépiskola 9-11. 
évfolyamain pénzbeli juttatást 

a tanuló részére a gazdálkodó 
szervezet nem köteles fizetni, 
ugyanakkor éves és havi bruttó 
kötelezettségét csökkentheti. 
A 13. évfolyamon már tanuló-
szerződést köthet a tanuló. Ha 
csak a nyári gyakorlatot tölti 
külső képzőhelyen, azt együtt-
működési megállapodás kere-
tében teheti, melynek díjazá-
sa megegyezik a szakiskolai 
együttműködési megállapo-
dáséval. Ekkor a gazdálkodó 
szervezet a gyakorlat idejére 
köteles kedvezményes étke-
zést biztosítani. A foglalkozá-
si naplót a nyári időszakban is 
vezetni kell. További informáci-
ók a www. bkmkik.hu honla-
pon olvashatóak. B. Zs.
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Huszonöt éve 
szállít 
a félegyházi 
vállalat

Negyedszázados fenn-
állását ünnepelte a na-
pokban a félegyházi SzJ 

Hungary Kft. A jeles évforduló 
alkalmából a kamarai tagsá-
gú cég vezetőjével Sziládi Jó-
zseffel beszélgettünk, aki a kö-
vetkezőképpen foglalta össze 
cégük sikerének titkát: – Na-
gyon jó stratégiára, szakmai 
alázatra és a megfogalmazott 
elvek melletti kitartásra van 
szükség. Ez a három gondolat 
talán sejtelmesnek tűnik, mert 
a titok a végrehajtásban rejlik, 
ami persze a legnehezebb fel-
adat – hangsúlyozta a cégve-
zető. Hozzátette: szakmájuk-
ban az év 365 munkanapból 
áll, ami napi 24 órás elfoglalt-
ságot jelent. Sziládi József 
viszont abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy 41 éve a 
munkája a hobbija is egyben. 
A félegyházi székhelyű társa-
ság 32 kamionnal 50 ember-
nek biztosít megélhetést. Ám 
hosszú út vezetett idáig. Az 
elmúlt évek alatt számos ne-
hézséggel kellett megküzde-
niük. Sziládi József a termelő-
szövetkezetek megszűnése 
után állt a saját lábára. 1990-
ben árufuvarozó kisiparos-
ként kezdte a hazai cipőgyá-
rak szállítójaként az olasz, a 
spanyol és a portugál piacra 
szállított. 1997-ben gazdasági 
társaságot alapított. 20 éven 
át hűségesen szállítottak a ci-
pőgyáraknak.

A hazai könnyűipar leépü-
lése, illetve az uniós csatlako-
zás újabb kihívást jelentett, 
mindenki kereste a helyét, 
az új piacokat. Így a cipőket 
felváltották a híradástechni-
kai, informatikai eszközök, 
majd pedig a cég az építőipar 
beszállítója lett. 2008-ban 
a gazdasági világválság miatt 
szűkítették a kapacitásukat.

20 éves kapcsolatuknak 
köszönhetően a kecskemé-
ti Mercedes-gyár beszállítói 
lettek, mely kapacitásuk 80 
százalékát köti le. A Sziládi 
család tervezi a cég bővíté-
sét, közel állnak ahhoz, hogy 
a Mercedes mellett a győ-
ri Audi beszállítói legyenek. 
A családi vállalkozás – amit 
zömében már Sziládi József 
fiai irányítanak – idén 1,3 mil-
liárd forintos árbevétellel szá-
mol, ami 4,5 millió kilométert 
jelent. V. P.

A gyáravató ünnepségen Marczinkó Zoltán István, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, Roland Galharague, Franciaország 
magyarországi nagykövete, Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, Joseph Puzo, az Axon konszern elnök-vezérigazgatója, Benoit 
Zeter, az Axon’ Kábelgyártó Kft. ügyvezető igazgatója és Christelle Olivié, Joseph Puzo lánya.

Gibárszki Sándorné vezető szakképzési tanácsadó: július 1-től lép 
életbe a kamarai garanciavállalás rendszere

Lapunknak nyilatkozott Benoit 
Zeter, az Axon’ Kábelgyártó Kft. 
ügyvezető igazgatója:
– Magyarországon 2000-ben 
több települést megnéztünk, mi-
előtt eldöntöttük, hogy beindítjuk 
a gyártást. Kecskeméten ért ben-
nünket a legtöbb pozitív tapasz-
talat. A gyárcsarnokkal kapcso-
latos ügyeket három hónap alatt 
sikerült elintézni, s a szerződés 
aláírása után két nappal hoztuk 
a gépeket. Az önkormányzat és 
az emberek is befogadóak vol-

tak. Könnyen és gyorsan sikerült 
munkásokat találni. A dolgozóink 
képzettek és hűségesek a cég-
hez. Az első 10-15 munkatársunk 
többsége ma is velünk dolgozik. 
A cég létszáma 220 fő. A gyár 
fejlődése során előbb az alkal-
mazottak létszáma emelkedett, 
melyet követett az árbevétel nö-
vekedése. Az évek során a vállal-
tunk termelékenységének a haté-
konysága jelentősen nőtt, ehhez 
a dolgozók szorgalma mellett a 
magas technológiai színvonal is 

hozzájárult. A 2008-as 2009-es 
világválság bennünket is érintett, 
dolgozókat bocsátottunk el, de 
később helyreállt a létszám.
Ma a cég a lapos kábelek 75 szá-
zalékát az autóiparnak gyártja, 
a többit más iparágaknak. Az új 
gyárunk nemcsak szép, de kör-
nyezetkímélő technológiát is al-
kalmaz. Az épület tetején napkol-
lektorok biztosítják a meleg vizet, 
napelemekkel a gyári világítás 
költségeit csökkentjük, a levegős 
hőszivattyúval fűtjük az épületet.

Kecskemét, a befogadó város 



Várják a kiírásokat
Pályázat A közösségi és a nemzeti érdek kapcsolódik össze

Az uniós támogatásokból 
7500 milliárd forintot hívhat 
le Magyarország a következő 
években, mely nagyobbik felét 
a vállalkozások fejlesztésére 
lehet fordítani. A kamara a té-
mával kapcsolatban szerve-
zett szakmai tájékoztatókat a 
közelmúltban Kecskeméten, 
Halason és Baján is.

Barta Zsolt

A kecskeméti rendezvényen 
a megyei közgyűlés alelnöke, 
Rausch Sándor arra hívta fel 
a figyelmet, hogy Bács-Kiskun 
egy 62 milliárdos fejlesztési ke-
rettel rendelkezik. A  pénzeket 
azonban az önkormányzatok, 
az egyházak és a civil szerve-
zetek hívhatják le, a vállalkozá-
soknak ezek a források nem 
érhetők el közvetlenül. Ennek 
ellenére a cégek bekapcsolód-
hatnak olyan projektek meg-
valósításába, amelyekre a 62 
milliárdos keret támogatásával 
az önkormányzatok, az egyhá-
zak vagy akár a civil szerve-
zetek írnak ki. Az uniós célok 
megvalósítására épülnek azok 
a magyar operatív programok, 
melyeken belül pályázati ki-

írások várhatók. A pályázók-
nak a magyar vállalásokat is 
figyelembe kell venni, amikor 
egy-egy kiírásra projektet ad-
nak be. Egyebek mellett erről 
is beszélt Miklós Katalin, az 
NGM pályázatkezelési főosz-
tályának a főosztályvezetője. A 
pályázatokat úgy írják ki, hogy 
az uniós és a nemzeti érdek 
kapcsolódjon egymáshoz. Az 
EU törekvése között szerepel 
például az, hogy a 20–64 év 
közötti polgárok 75 százaléka 
rendelkezzen munkahellyel. A 
k+f-re költendő összeg érje el 
mindenhol a helyi GDP 3 száza-
lékát. Az ipari szennyezés kibo-
csátását 2020-ra 20 százalék-
kal kell csökkenteni. A magyar 
vállalások a pályázatokban je-
lennek meg. A szegénységben 
élők számát részben az uniós 
munkahelyteremtő projektek 
segítségével 450 ezerrel fog-
ják csökkenteni. A korai iskola-
elhagyók számát egy tizeddel 
kívánja a kormány mérsékelni. 
A k+f-re szánt összeg 2020-
ra a GDP 1,8 százalékát éri el. 
A megújuló energiaforrások 
felhasználása 14,6 százalék-
ra emelkedik, míg az energia-
megtakarítás 10 százalékkal 

nő. A felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők számát idehaza a 
lakosság 30,3 százalékára kell 
növelni. Miklós Katalin több-
ször is hangsúlyozta, hogy a 
fentebb említett szempontok a 
különböző pályázatokban meg-
jelennek, mert a projektek si-
keres megvalósítása így segíti 
elő a nemzeti vállalások teljesí-
tését. Az előadása során meg-
jegyezte: míg 2014-ig 17 ope-
ratív program működött, addig 
a 2014–2020-as időszakban 
10 keretén belül jelennek meg 
a kiírások. Arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a GINOP – Gaz-
daságfejlesztés és Innovációs 
Operatív Program – 2733 mil-
liárdot szán közvetlenül a gaz-
daság fejlesztésére. (Az előző 
hét évben a hasonló program 
800 milliárdot biztosított erre.) 
A kkv-k támogatására például 
egy 490 milliárdos összeget 
szánnak, mely vállalkozások 
kapacitásainak bővítését se-
gíti elő. Ennek a szektornak a 
fejlesztése kiemelt prioritást 
jelent, melyben fontos szere-
pe lesz a vállalkozói kultúra, 
a versenyképesség erősítésé-
re, klaszterek kialakításának 
a támogatására is. Az előadó 

szólt a k+f, az infokommuniká-
ciós, az energiahatékonyság 
területeinek a fejlesztéséről is. 
Érintette a foglalkoztatás bőví-
tésének az eszközeit is. Arról 
is beszélt, hogy megkönnyítik 
a pályázatok beadási feltéte-
leit. Nem kell a kisebb össze-
gű projektek esetében külön 
céget megbízni, hanem egy 
program segítségével önál-
lóan is lehet pályázni. A www.
palyazat.gov.hu honlapon az 
érdeklődők nagyon sok hasz-
nos ésfontos információt ta-
lálnak. A főosztályvezető asz-
szony után a megyei kamara 
két pályázatíró partnercége 
mutatkozott be. A HBF Hunga-
ricum Kft.-t Felföldi Zoltán, míg 
a Jótanácsadó Kft.-t Sánta Já-
nos képviselte. Az előbbi szak-
ember azokra a hibákra hív-
ta fel a hallgatóság figyelmét, 
amelyekkel a cég munkatársai 
találkoztak az elmúlt hét év-
ben. Ezek között tipikus volt 
az, amikor a cég egy már meg-
kezdett beruházáshoz kért pá-
lyázati segítséget. Sánta János 
prezentációjában a projektek 
kiírásáról, a bírálati rendszer 
változásairól is szólt egyebek 
mellett.
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A kamara 
támogatja 
a mesterlevél 
megszerzését

Szeptembertől csak az a 
szakember oktathat duá-
lis szakképzési rendszer-

ben vállalkozások gyakorlati 
képzőhelyén, aki rendelkezik 
mesterlevéllel. A kamara szer-
vezésében tavaly megkezdő-
dött annak a 185 főnek a kép-
zése, akik ezekben a hetekben 
vizsgáznak a mestervizsga-bi-
zottságok tagjai előtt. Az okta-
tás költségeihez a kamara sze-
mélyenként 240 ezer forinttal 
járul hozzá.

Szili József asztalosmester, 
az Asztalos Mestervizsga Bi-
zottság elnöke vizsgáztatott tíz 
olyan szakembert, akik között 
vannak szakoktatók, illetve 
olyan személyek is, akik vár-
hatóan részt vesznek a duális 
képzésben tanuló fiatalok ok-
tatásában. Hat bútorasztalos 
és négy épületasztalos készült 
fel az elmúlt hónapokban a 
vizsgákra. Az elméleti vizsgák-
ra 108 órában tanultak a hall-
gatók. A gyakorlati képzésre 
40 órát szántak a kecskemé-
ti Kandó középiskola műhe-
lyében. A vizsgázók között volt 
olyan asztalos, aki 30 év óta 
dolgozik a szakmájában. Mind-
annyian a lehető legjobbat 
akarták kihozni magukból, fo-
galmaz Szili József, a mester-
vizsga-bizottság elnöke. Nem 
is csoda, az ugyanis presztízs 
mindenkinek, hogy magas 
szinten teljesítsenek. A bútor-
asztalosok vitrineket, komó-
dot, babaágyakat készítettek 
nagyon magas színvonalon. 
Az épületasztalosoknak pedig 
bukóablak és virágtartó elké-
szítése volt a feladat. A mes-
terjelöltek a mesterleveleiket 
augusztusban, a kecskeméti 
Hírös Hét programsorozat kere-
tében kapják meg.

Milliárdok 
a cégek 
innovációs 
fejlesztésére

A következő években 523 
milliárd forintot lehet fel-
használni kutatásra és 

fejlesztésre (k+f), a Gazdaság-
fejlesztési és Innovációs Opera-
tív Program (GINOP) keretében 
idehaza. A kamara évek óta 
szorgalmazza a k+f megerősí-
tését a hazai cégek tevékeny-
ségében. Hogyan lehet ezt a 
hatalmas összeget a legopti-
málisabban felhasználni a ha-
zai vállalkozások megerősíté-
se érdekében, kérdeztük Gaál 
Józsefet, a megyei iparkamara 
elnökét.

–  A k+f tevékenység fej-
lesztése rendkívül fontos a 
hazai kis - és középvállalko-
zások számára. A versenyké-
pesség megerősítését jelen-
ti az, ha nagyobb hozzáadott 
értékű termékkel jelenik meg 
egy cég a piacon. A kkv-k jövő-
je szempontjából az a döntő, 
hogy képesek-e saját termé-
ket fejleszteni, vagy belépni a 
beszállítói értékláncokba, il-
letve részt venni azon klaszte-
rek munkájában, melyek egy 
- egy nemzetközi nagyvállalat-
hoz kapcsolódnak. A kamara 
azt az álláspontot képviseli, a 
hogy a GINOP-on belül, a k+f 
fejlesztésre szánt összegek 
döntő részét olyan gyakorlat-
orientált fejlesztések, újítások 
költségeinek a fedezésére kell 
felhasználni, melyek közvet-
lenül az ipari folyamatokba, 
értékteremtésben realizálód-
nak. Nemrég a megyei kama-
ra kecskeméti székházában 
egy szakmai workshop keretén 
belül egyeztettünk a cégek ve-
zetőivel, kamarai innovációs 
munkatársakkal arról, hogy az 
innovációs tevékenységek fej-
lesztése érdekében a kamara 
miben tud még inkább segíte-
ni. A BKMKIK vezetése ezt tel-
jes mértékben támogatja. Ezen 
a beszélgetésen is hangoztat-
tuk, hogy a magyar vállalatok 
fejlődését, piaci pozícióik meg-
erősödését jelentős mérték-
ben erősíti az, ha olyan inno-
vatív munkákat, megbízásokat 
is vállalnak fel, amelyeket az 
állami, önkormányzati szféra, 
a nemzetközi cégek fogalmaz-
nak meg k+f munka keretében 
a hazai kkv-hoz. Ebben a cégek 
partnere a hazai kamarai rend-
szer. Ezen tevékenység finan-
szírozására alkalmas a GINOP 
523 milliárdos kerete.

A pályázati rendszerrel kapcsolatos programok mindig nagyon sok vállalkozó érdeklődését keltik fel

Optimistábbak a hazai cégvezetők
Felmérés A magyar gazdaság az idén eléri a 2008-as válság előtti GDP-szintet

A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara mellett 
működő Gazdaság- és 

Vállalkozáskutató Intézet (GVI)  
a napokban tette közzé a tava-
szi konjunktúra vizsgálatainak 
az eredményét. A közgazda-
sági kutatóműhely kiadványá-
ban olvasható anyag alapján a 
magyar vállalkozások április-
ban kedvezőbbnek ítélték üz-
leti helyzetüket, mint fél évvel 
korábban. A GVI konjunktúra 
mutatóértéke az októberi +34 
pontról 2015. áprilisra +42 
pontra nőtt, amely a második 
legmagasabb érték a felvétel 
kezdete, 1998 óta. Ez részben 
annak is köszönhető, hogy az 
európai gazdaság két megha-

tározó országában, Németor-
szágban és Franciaországban 
is javultak a vállalkozások vá-
rakozásai. Németország gaz-
dasági teljesítménye jelentős 
hatással van a magyar cégek 
üzleti klímájára. Németország 
Magyarország kiemelkedő kül-
gazdasági partnere, az Euró-
pai Unió meghatározó gazda-
sága. A német GDP alakulását 
illetően a müncheni Ifo Intézet 
előrejelzései szerint 2015-ben 
a növekedés további élénkü-
lése várható (a tavalyi 1,6 szá-
zalékos növekedési ütemet 
idén 2,1 százalékos növeke-
dési ütem követi). Ugyanezt a 
tendenciát várja az Ifo az eu-
róövezet egészében (a tavalyi 

0,9 százalékos ütem idén 1,4 
százalékra változik). A magyar 
GDP-növekedési ütemek ten-
denciáit elemezve és a válla-
lati üzleti bizalom alakulását 
és az üzleti várakozásokat is 
figyelembe véve az MKIK GVI 
2015 első negyedévében a 
GDP-növekedési ütemének 
kismértékű erősödésére szá-
mít. A magyar gazdaság vál-
ságból való kilábalásának 
adatai arra mutatnak, hogy 
Magyarországon 2015 első 
negyedévében, illetve első fél-
évében fogja a GDP szintje el-
érni és meghaladni a válság 
előtti szintet. A GVI elemzése 
a www.bkmkik.hu honlapon 
olvasható.Tavaly 700 millió euróval növelte árbevételét a Mercedes-gyár

u Áprilisban harmincötödik 
alkalommal készítette el a GVI 
vállalati konjunktúravizsgála-
tára, amely Magyarországon a 
legnagyobb – legtöbb cégre ki-
terjedő – vállalati konjunktúra-
vizsgálat. Az anyag, 3614 cég 
vezetőjének válaszain alapul, 
és a vállalkozások üzleti hely-
zetéről, valamint rövid távú üz-
leti várakozásairól tájékoztat. 
A magyarországi cégek üzleti 
várakozásai a tavaly óta mért 
javulás után még optimistáb-
bá váltak, ami az elmúlt fél-
évihez képest kedvezőbb üzleti 
klímát jelez. A konjunktúramu-
tató minden gazdasági ágban 
emelkedett október óta (ipar: 
+50 pont, kereskedelem: +40 
pont, építőipar: +36 pont, 
egyéb gazdasági szolgáltatás: 
+34 pont). 

Kedvezőbb üzleti klíma

Szili József mestervizsga-bizottsá-
gi elnök
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A minőséget is díjazták
KIVÁLÓ BÁCSKAI TERMÉK Egyre nő az érdeklődés iránta
Harmadik alkalommal adták 
át a Kiváló Bácskai Termék 
díjat. A kamara bajai kiren-
deltsége által a hónap dere-
kára szervezett Bácskai Na-
pon nagy volt a jövés-menés 
a Bácskai Kultúrpalotában.

Kubatovics tamás

Az egy éven át használható 
védjegyet 2005-ben a három-
napos Bácska Expón adták át 
először, majd hosszú szünetet 
követően 2013 óta ismét meg-
szerezhetik és használhatják 
azt a vállalkozások. Ezúttal 19 
vállalkozás képviselője vehette 
át az oklevelet, köztük a Bács-
ka vajdasági területéről érke-
zett termelők, forgalmazók is. 
Ismerős arcok és új próbálko-
zók egyaránt kiérdemelték a 
szakmai és vásárlói elismerést 
Baján, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
által rendezett Bácskai Napon. 

– Annyi volt a célunk, hogy 
a vállalkozók a fogyasztókkal 
és egymással is találkozhassa-
nak. Ehhez illő kiegészítő prog-
ramokkal igyekeztünk fokozni 
a jó hangulatot. Márciusban 
meghirdettük a lehetőséget, a 
következő hónapban egy szak-
mai zsűri kóstolta a kereskedel-
mi forgalomban lévő mintákat, 
majd az ízesítés, csomagolás 
és egyéb szempontok alapján 
minősítették a szakemberek a 
termékeket. Az újdonságokat 
és a tartósan produkált, magas 
minőséget egyaránt jutalmaz-
za a termékdíj – összegezett 
Györökné Mészáros Eszter, a 
kamara bajai kirendeltségének 
vezetője. Hozzátette: nőtt a ki-
állítók száma, egymást is hívják 
a vállalkozók.

Szévald István Nemesmili-
ticsről érkezett a napra. Mint 
elmondta: a Gasztro Klub ren-
dezvényein már sokan meg-
ismerték a most díjazott ku-
lenjét, hiszen a határ menti 
együttműködésben számos ta-
lálkozó étlapján szerepelt. 

– Kétszáz éves technológia 
szerint gyártunk, úgy is mond-
hatnám, hogy hagyományt 
ápolunk. Szövetkezeti jelleggel 
tízen használunk egy műhelyt, 
de mindenki a saját neve alatt 
igyekszik értékesíteni áruját. 
Saját paprikánk van, mi ter-
meljük, fűzzük, szárítjuk. Ná-
lunk kilónként 20 eurós árat 

fogad el a piac, a minőségi ter-
mékért hajlandók áldozni a ve-
vők. Fontos tudni, hogy Német-
országban dolgozó rokonok 
révén már a 70-es években ke-
rült termékeinkből európai pia-
cokra. Jelenleg évi 3,5–5 ezer 
kilogrammot gyártunk, meg-
rendelésre.

– Jóleső elismerést, vissza-
igazolást jelent a díj, ami büsz-
keséget és önbizalmat is ad. 
A vevők bátrabban veszik a dí-
jazott terméket, mert elhiszik, 
hogy minőségért adnak pénzt 
– fogalmazott kérdésünkre 
Etsberger Teréz. Véleménye 
szerint az utóbbi években a 
biotermékek divatossá válása 
nem a hozzá hasonló, manu-
fakturálisan dolgozó termelők-
nél érezteti hatását. Néhány 
éve még senki sem érdeklő-
dött az általa kínált, ellenőr-
zött biogazdaságban termelt 
gyógynövények iránt, majd az 
erőgyűjtést követő újabb pró-
bálkozása már sikeresebb 
lett. – Csak magamért és az 
állataimért vagyok felelős, 
megengedhetem magamnak, 
hogy annyi legyen a forgalom, 
amennyi. Nagyobb mennyi-
séget csak más módszerrel, 
technológiával lehetne termel-
ni, de én nem szeretnék gé-
pesíteni, egyfajta misszióként 
kívánom folytatni egyszemé-

lyes vállalkozásomat – mond-
ta és elégedetten konstatálta, 
hogy csaknem négy liter teát 
fogyasztottak a kóstolók két 
óra alatt. 

Tóth Miklós Kiskunfélegyhá-
záról érkezve mutathatta be 
az érdeklődőknek kézműves 
söreiket. Szerinte a védjegy ga-
ranciát jelent a vevőknek, hogy 

nem csupán marketingelt, di-
zájnolt, esetleg belbecs nélkü-
li termékről van szó. – Egyre 
nyitottabbak az emberek az 
újdonságok, az érdekességek, 
különlegességek iránt, olyan 
folyamat zajlik a sörfőzésben, 
mint 15 éve a borászatoknál 
megtapasztalt forradalom volt. 
Kinyílt az erősen komlózott sö-
rök világa. Érdekesség, hogy a 
fővárosban sokkal inkább kere-
sik a különleges ízeket, vidéken 
még a pilzeni típusú sör a sör. 
Semmi gond ezzel, három-négy 
éve még Budapesten is hason-
ló volt a helyzet – számolt be a 
piaci állapotokról. Kiemelte to-
vábbá: reményei szerint a bács-
kai termékdíj elismertségéhez 
ők is hozzá tudnak járulni.

Szévald István Etsberger Teréz Tóth Miklós
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A szemnek és a szájnak egyaránt vonzó alkotások díszítették Göldnerék asztalát

A győriek 
látogattak 
a megyei 
kamarába

Egymás jó gyakorlatainak 
megismerése céljából 
május 14-én szakmai lá-

togatáson járt a Győr-Moson- 
Sopron Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 8 fős delegá-
ciója a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
kecskeméti székházában, a 
győri térségi elnök vezetésével. 
A kamaránál töltött néhány óra 
alatt Sipos Zsolt titkár bemu-
tatta a kamara történetét és 
működését, valamint az elmúlt 
20 év sikereibe is betekintést 
nyerhettek a Győrből és környé-
kéről érkező kamarai vezetők 
és vállalkozók. A kecskeméti lá-
togatás alkalmával a csoport a 
Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. gyárát is meglá-
togatta.  

Óriási az igény 
a régióban 
a tanácsadásra

Sikerrel zárult a Vállalati Ta-
nácsadás Program a dél- 
alföldi régióban. Ennek 

zárórendezvényét a megyei ka-
mara kecskeméti székházában 
rendezték.

A kis- és középvállalkozások 
vehettek részt azon a „Válla-
lati Tanácsadás” pályázaton, 
melyet a Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség még 2010-ben 
hirdetett meg. A KAVOSZ Zrt. 
vezette konzorcium sikeres 
pályázat után 2012-ben tá-
mogatásközvetítőként kezdte 
meg a működését. A prog-
ramban elérhető 627 millió 
forintos keret kihelyezését 14 
hónap alatt végezték el. A dél- 
alföldi régióban 500 érvényes 
pályázatból 214 szerződést 
kötöttek meg. A projekt kere-
tében legtöbben a minőségirá-
nyítási rendszerek bevezetésé-
re, szervezetfejlesztésre, üzleti 
tervek és megvalósíthatósági 
tanulmányok elkészítéséhez 
igényeltek támogatást. Gaál 
József megyei kamarai elnök 
a rendezvényen arról beszélt, 
hogy idehaza óriási szükség 
van ilyen projektekre, mert a 
cégek 90 százaléka fejlesztés-
re szoruló mikro- és kisvállal-
kozás.

– A vállalati tanácsadás 
projekttel megpróbáltuk a cé-
geket 13 különböző témá-
ban információhoz, tudáshoz, 
szakértőkhöz juttatni. A pro-
jekt sikeres volt – mondta Kri-
sán László, a KAVOSZ Zrt. ve-
zérigazgatója.

Kiváló Bácskai Termék 2015

Házi Piros Kft. – fűszersó termék-
család; Stranszki Julianna – csu-
sza-, halászlétészta; Fb. Agrolabor 
Kft. – fűszerpaprika; Etsberger 
Teréz – citromfűtea; Sugó Pékség 
– virslis roló, Kecskés János – ko-
lozsvári szalonna; Szévald István – 
kulen; Bácsalmási Önk. – uborka, 
Erős Bivaly, meggyszörp; Bátyai 
Savanyító – Cukkini; Jánoshalmi 
savanyúság – savanyú káposzta, 

sós-vizes uborka; Vecsernyés Irén 
– bodzaszörp, fügebefőtt; Kőszegi 
Jánosné – monostori rétescsalád; 
Göldner Tibor – Alvés, Törökfej, ke-
leti csemege; Tíz-tíz Vízöntő Kft. 
– szikvíz; Kápolnás Szikvíz – szik-
víz; Sümegi Szőlőmagolaj, rajnai 
rizling; Zdravo Produkt – cherry 
dobozos gyümölcslé; Beck-Hús 
– prágai sonka; Bäder sörfőzde – 
Nord Star házisör.

Mesterfogásokat is megismerhettek 
Az új Duna- híd megépítése komoly lendületet adhat a gazdaságnak a folyam mindkét oldalán

Első ízben szervezte meg a 
Bács -Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-

ra kalocsai képviselete a Vállal-
kozók Hete programsorozatot, 
amit május 19–27. között tar-
tottak az érseki székhelyen.

– „A munka világa” elne-
vezésű fotókiállítás nyitotta a 
rendezvényeink sorát a szín-
házban. A tárlat anyagát há-
rom héten keresztül láthatják 
még az érdeklődők – mondta 
el Péjó Zoltán, a vállalkozói hét 
ötletgazdája. A kamarai kép-
viseletvezető beszámolt arról 
a városházán tartott vállalko-
zói fórumról, amire a település 
legnagyobb adófizetői kaptak 
meghívást. 

A résztvevők hallhattak a 
Kalocsán jelenleg is zajló be-
ruházásokról, amik összesen 
2,3 milliárd forintba kerülnek 
és teljes egészében pályáza-
ti forrásokból valósulnak meg. 
Mint elhangzott: nemrégiben 
kormánydöntés született egy 
körforgalom építéséről az 51- es 
főút és a Fő utca találkozásánál.

– Bálint József kalocsai pol-
gármester, az idén megalakult 
Paks– Kalocsa Duna-Hídért 
Egyesület elnöke, az új Duna- 
hídról, illetve megvalósításá-
nak előkészületeiről, valamint 
a Paks II. erőműépítésről is be-
számolt. A híd megépüléséhez 
komoly reményeket fűznek, 
hiszen a gyorsforgalmi utak 

eddig elkerülték a várost, így 
a híd igazi kitörési pont lehet 
a térségnek az elszigeteltség-
ből. Font Sándor országgyűlé-
si képviselő hozzászólásából 
kiderült: kormányzati szinten 
felmerült, hogy ne csak közúti, 
hanem vasúti közlekedés is 
legyen az új hídon a Duna két 
partja között. – A híd nyomvo-
nala a korábban napvilágot lá-
tott  elképzelések szerint a fok-
tői Duna- szigetnél – a Kis-Duna 
felső beágazásánál, Foktő és 
Uszód közötti részen lenne. 
A hídhoz vezető út Kalocsáról 
indulva, az ipari parkon át ve-
zetve érne a folyó bal partján 
lévő hídfőhöz, majd azon át 
Dunaszentgyörgy és az Atom-

erőmű között kötnék be a 6 -os 
főútba. A Paks–Kalocsa híd 
tervezése már idén megkez-
dődhet, a kivitelezés kezdete 
2017 –18- ban várható.

A kalocsai Vállalkozók Hete 
során a Sétáló utcában felállí-
tott sátorban igazi mesterfogá-
sokkal is megismerkedhettek a 
látogatók és a helyi szakiskolák 
is bemutatkozhattak. Cukrász- , 
ötvös -, barista- , faesztergályos -, 
fodrász - és porcelánfestő-be-
mutatókat is láthattak az ér-
deklődők. Hitel - és számlave-
zetési tanácsokat is adtak, a 
munkaügyi központ közremű-
ködésével állásbörzét tartottak, 
és beszámoltak a munkahely-
teremtési pályázatokról.  T. K.

Varajti Gáborné (Kriszta Design 
Torta Stúdió) cukrászmester 
avatja be a fiatalokat a tortakészí-
tés titkaiba.
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