
A 250 ezredik Széchenyi Kártya
Hitel Tormási Attila: ez a pénzügyi konstrukció gyors, rugalmas kölcsönt jelent
Tormási Attila vette át a 250 
ezredik Széchenyi Kártyát 
Orbán Viktor miniszterelnöktől, 
egy, a KAVOSZ által rendezett 
fővárosi rendezvényen. A kecs-
keméti Tormási Autóház cég-
vezetője évek óta használja 
a kkv-k számára tizenöt éve  
elérhető hitelkeretrendszert.

BARTA ZSOLT

Tormási Attila, a megyei iparka-
mara alapító tagja vette át jel-
képesen a 250 ezredik Széche-
nyi Kártyát a miniszterelnöktől 
a közelmúltban egy KAVOSZ ál-
tal szervezett ünnepségen Bu-
dapesten. Mint mondta, a vál-
lalkozása egy folyószámlahitel 
és forgóeszközhitel rendszerű 
kártyakonstrukcióval rendelke-
zik. Mindegyik 25-25 milliós ke-
retű volt, amelyet a kormányfő 
bejelentése után 50-50 millióra 
lehetett bővíteni. A vállalkozása 
évek óta használja a Széchenyi 
Kártyát, minden évben meg-
újítja annak kereteit. Az üzlet-
ember a konstrukció előnyei-
vel kapcsolatban megemlítette, 
hogy a Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. kezességet vállal a cégek 
nevében, így a vállalkozások-
nak a hitelfelvételi rendszer 
megkötése során nem kell in-
gatlanfedezetet biztosítaniuk. 
A hazai kis- és középvállalkozá-
sok többsége alultőkésített, így 
ez a kedvezményes kamatozá-
sú hitelrendszer jól jön a vállal-
kozóknak.

Tormási Attila elmondta:  a 
Széchenyi Kártya-konstrukció 
segítette az alkatrészraktár be-
szerzéseinek a finanszírozá-
sát. Az Opel, a Suzuki, a Lada, 
az Isuzu és egyéb gyakori autó-
márkák kopó alkatrészeinek 
a cseréje miatt szükséges egy 

széles raktárkészlet fenntartá-
sa. Eddig a hitelplafon 50 mil-
lió volt, ez azonban egy olyan 
több milliárdos árbevételű cég-
nek, mint a Tormási Autóház, 
már kevés volt, ezért jó, hogy 
duplájára emelkedett a felső 
határ. A forgóeszköz-finanszíro-
zás esetében a 100 milliós ösz-
szeg sokat segít. Ahhoz azon-
ban kevés, hogy komoly, nagy 
beruházásokat lehessen ebből 
állni. Egy ilyen nagyságú, több 
száz milliós beruházás olyan, 
mint egy kötéltánc, mondta a 
cégvezető. Észen kell lennie 
az embernek. Előfordul olyan 
eset, amikor kicsúszik a vál-
lalkozó alól az a bizonyos kö-
tél. A válságos évek alatt néha 
ő is úgy érezte, hogy elfogyott 
az a szimbolikus kötél a lába 
alól. A Széchenyi Kártya-konst-
rukciót igénybe véve azonban 
a nehéz helyzet rendeződött. 
Igaz, ennek már négy éve . – A 
mi autómárkáink a középréte-
gek járművei. Ez a réteg került 
hitelcsapdába évekkel ezelőtt, 
és ez a mi vállalkozásunkat is 
hátrányosan érintette – mond-
ta a cégvezető. Mára azonban 
ennek a vásárlói csoportoknak 
az anyagi problémái megol-
dódtak. Ugyanakkor az is igaz, 
hogy ezek az ügyfelek többnyi-
re nem vállalnak fel olyan hitel-
konstrukciókat, mint amilye-
nekbe belevágtak korábban. 
Nagyon sokan inkább össze-
gyűjtik a pénzt, amikor autót 
kívánnak cserélni. A válságból 
történő kilábalás után újraindí-
tottuk a korábban jól működő 
nagykereskedelmi forgalma-
zást. A válság előtt Kecskemé-
ten huszonegy márkakeres-
kedő volt, ma heten vagyunk. 
A nagykereskedelmi vállalko-
zásunk is akkor szűnt meg, 

melyet most élesztettünk újjá 
– vázolta a helyzetet a cégve-
zető. Az elmúlt tíz évről Tormási 
Attila elmondta: 2008 előtt évi 
1100 új és 500–600 használt 
autónak találtak új gazdát. Ez 
csökkent le 2012-re 220 új au-
tóra és 60 használtra. Tavaly 
már közel félezer új és 300 
használt autót értékesítettek.
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Tormási Attila a jelképes 250 ezredik Széchenyi Kártyával  Fotó: Bús Csaba

Jövőre megjelenik a kamara 20. receptkönyve
KALOCSA Több mint hatvan főzőcsapat vett részt az idén a hagyományos paprikás ételek főzőversenyén

A huszonnyolcadik papri-
kafesztivál egyik legnép-
szerűbb programja idén 

is a paprikás ételek főzőverse-
nye volt. A vetélkedőt immár 
huszonegyedik alkalommal 
hirdették meg,, és a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara tizenkilencedik 
alkalommal jelentette meg re-
ceptgyűjteményét. A kamara 
sátránál sokan lapoztak bele 
a Paprikás ételek bográcsban 
című, igen nívós kiadványba, 
amit az előző esztendő recept-
jeiből állítottak össze.

– Folytatjuk a hagyományt és 
munkatársaink reggel óta gyűj-
tik a recepteket, készülnek a fo-

tók a főzőcsapatokról és a zsűri 
melletti sátorban az elkészült 
ételekről is felvételek készül-
nek. A jövő évi kiadvány lesz 
a huszadik, szeretnénk újra egy 
igényes könyvet kiadni – sorol-
ta Péjó Zoltán, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara kalocsai képviseleté-
nek vezetője.

A kamara standjánál a re-
ceptkönyv mellett természete-
sen a kamara szolgáltatásait 
is megismerhették az érdek-
lődők. A profibb sütők-főzők 
között persze akadtak amatő-
rök is, mint például Farkas Ber-
talan űrhajós, aki szürkemar-
ha-lábszárat főzött bikaherével. 

Mint megtudtuk tőle, nincs 
semmiféle „űrrecept” a pör-
költhöz. – A barátaimnak ízleni 
szokott, remélem, itt is elnyeri 
majd a zsűri tetszését – mond-
ta a nyugalmazott dandártábor-
nok, akit többen csak a nevé-
nek elolvasása után ismertek 
fel, de azért gyorsan terjedt a 
hír, hogy itt van a „Farkas Berci” 
is. Hogy mi a titka az egyetlen 
magyar űrhajós főztjének, jövő-
re bárki megtudhatja, hiszen az 
ő receptje is ott lesz a 2018-as 
gyűjteményben. 

A magyar, angol, német nyel-
vű szakácskönyv a megyei ipar-
kamara irodáiban kapható.

 Tapodi KálmánA kamarai standnál a korábbi évek kiadványait is meg lehetett vásárolni

A Bács Kiskun megyei kamarai irodák által 
2017.08.31-ig jóváhagyott ügyletek:

Befogadott ügyletek: 15 357 db
Szerződött hitel: 13 370 db
Kihelyezett hitel: 104,6 Mrd Ft

A kkv-k feltőkésítésére gazdasági-
lag észszerű, társadalmilag igazsá-
gos programokra volt szükség, hogy 
a magyar gazdaság versenyképes 
legyen. Ezt Orbán Viktor miniszter-
elnök mondta azon az ünnepségen, 
amelyen átadták a 250 ezredik  
Széchenyi Kártyát több vállalkozó-
nak, majd hozzátette: ilyen megol-
dás a Széchenyi Kártya, a program 
átlátható, egyértelműek a feltéte-
lek, olyan módszer, amelyet a tár-

sadalom el tud fogadni. Közölte: 
a kkv-k a hozzáadott érték több 
mint felét állítják elő, de az export-
képességüket jelentősen segíteni 
kell a jövőben. A Széchenyi Kár-
tya Program keretében az elmúlt 
15 évben 1841 milliárd forint hitelt 
helyeztek ki a kis- és középvállal-
kozásokhoz (kkv), amelyek eddig 
343 ezer hiteligénylést nyújtot-
tak be, és 258 ezren már átvették, 
használják is a kártyát – mondta 

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezér-
igazgatója a miniszterelnököt kö-
vetve, majd megjegyezte: a kártyát 
84 százalékban vidéki, 16 száza-
lékban budapesti vállalkozások 
igényelték, az egyéni vállalkozók 
aránya 25 százalék volt. A rendez-
vényen Parragh László, az MKIK el-
nöke kiemelte: a Széchenyi Kártya 
Program hat hiteltípusból áll, a hat 
termék alkalmas arra, hogy gyorsan 
eljusson a vállalkozásokhoz.

A vállalkozások 1841 milliárd forintot igényeltek



A kétkezi szakmák világa a fotósok szemével
Kiállítás Ebben az esztendőben már nyolcadik alkalommal rendeztek tárlatot a megyei iparkamarában

A kétkezi munka világá-
nak különleges meg-
világítását adja az a 

fotókiállítás, melyet augusz-
tus 31-én délután nyitottak 
meg a megyei iparkamara 
kecskeméti székházában. 
A szervezet 8. éve rendezi 
meg a hivatások művészi be-
mutatásának a tárlatát, mely 
mára országos méretűvé nőt-
te ki magát. Ezt Gaál József 
mondta megnyitójában.

A megyei kamarai elnök 
arra hívta fel a figyelmet, 
hogy 40 alkotótól 172 ké-
pet kaptak, amelyből 37 al-
kotást mutattak be. A ní-
vós anyagot Bedi Gyula, a 
MAFOSZ/B, EFIAP fotómű-
vész, Bahget Iskander kecs-

keméti fotóművész és Péjó 
Zoltán, a kamara kalocsai 
képviseletének a vezetője 
zsűrizte.

Gaál József hangsúlyozta, 
hogy az elmúlt években na-
gyon sok olyan hivatás kép-
viselője is megjelent a ké-
peken, amely szakmák 
fogásait már csak alig né-
hány ember ismeri. Az el-
múlt években a szakmák 
népszerűsítése – a tárla-
tokon túl – az általános 
iskolákban is megvaló-
sult, így pályaorientációs 
célokra és a szakmák meg-
becsülésének növelésére is 
felhasználják a képeket – 
hangsúlyozta az elnök, majd 
hozzátette: – terveink között 

szerepel, hogy a zsűrizett al-
kotásokat a közeljövőben 
egy albumban bemutassuk, 
illetve digitális formában az 
általános iskolákba is eljut-
tassuk, hogy azok a pályavá-
lasztás segítése érdekében 
osztályfőnöki órákon, rend-
hagyó technikaórákon is be-
mutathatóvá váljanak. 

A tárlat megvalósításá-
nak az ötlete Péjó Zoltántól 
származik, aki a megnyitón 
hangsúlyozta, hogy a kama-
rai tárlat Baján, Kalocsán és 
Kiskunhalason is megtekint-
hető lesz a következő hóna-
pokban.  A fényképezés is 
egy szakma, amelynek mű-
velői előtt tiszteleg a tárlat-
tal a kamara.

Szabó Ferenc, első díjat 
nyert alkotó – a Biatorbágyi 
Fotó Klub tagja – elmondta, 
hogy közel négy éve készít 
fényképeket. A szakmai se-
gítője a klub elnöke, Horváth 
Imre, aki a MAFOSZ elnöke 
is egyben. A motivációt az 
adta, hogy egy helyi verse-
nyen indult, de nem ért el 
eredményt, s ekkor gondol-
ta, hogy azokat a fogásokat 
kellene elsajátítani, ame-
lyeket mások alkalmaznak. 
Horváth Imre klubalapító azt 
nyilatkozta, hogy a fotó te-
matikája széles, az aktoktól 
a természetfotókig bezáró-
lag. Ő az MTA Történettudo-
mányi Intézetében kiadvány-
tervezéssel foglalkozik.

Jövőre is rendeznek vacsorát
Hírös Hét Ötödik alkalommal sütötték meg Kecskemét kenyerét Tiszakécskén
A Hírös Hét Fesztivál több 
programján is részt vett szer-
vezőként a megyei kereske-
delmi és iparkamara. Ezek kö-
zül a leglátványosabb a Hírös 
Vacsora volt, ahol csaknem 
600 ember kóstolta meg 
a Tanyacsárda ételeit.

BARTA ZSOLT

Kilencedik alkalommal ren-
dezte meg a Tanyacsárda 
Kft. és a megyei iparkamara 
a Hírös Vacsorát a Hírös Hét 
rendezvénysorozat kereté-
ben, a kecskeméti városhá-
za előtti területen. A becs-
lések szerint közel hatszáz 
adag étel fogyott el, ami dup-
lája a 2010-es vacsorának. 
Annak idején azt írtuk, hogy 
250-en laktak jól. Az idén 
vörösboros marhapörkölt 
és grillezett flekken közül 
választhattak a vendégek. 
A bevétel egy részéből min-
den év végén olyan szak-
munkás diákokat támogat-
nak, akik nagyon jó tanulók, 
és magatartásuk alapján 
megérdemlik a segítséget. 
Az elismeréseket a megyei 
iparkamara december végi 
rendezvényén a BKMKIK, a 
város vezetése és a Tanya-
csárda Kft. vezetője adja át 
a fiataloknak. Évente 6–7 
tanuló részesül anyagi se-
gítségben. Garaczi János, a 
Tanyacsárda Kft. egyik cég-
vezetője elmondta, hogy ér-
zése szerint a legszebb Hírös 
Vacsora volt az idei. A ren-
dezés sikeres volt, hetven 
asztalt raktak ki, illetve ún. 
könyöklőasztalokat is, de 
néha az volt az érzése, hogy 
kevés volt. Este fél hét és 
fél kilenc között mintegy fél-
ezer adagot szolgáltak fel a 
munkatársai. A flekken volt 
a népszerűbb, de örömmel 
tapasztalta, hogy a marha-
pörköltet is nagyon sok fiatal 
megkóstolta. A Tanyacsárda 
dolgozói közül a sofőröktől a 
cégtulajdonosokig mintegy 
50 ember segítette a vacso-
ra megrendezésének a sike-
rét. Hogy mi lesz a menü a 
jövő évi Hírös Vacsorán? Ga-
raczi János azt mondta, hogy 
a grillezett flekken mellett 
szaftos húsra gondolt, ami 
akár borjúpörkölt is lehet.

A Hírös Hét Fesztivál kere-

tében a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK) kilencedik alkalom-
mal hirdette meg a Hírös Pék-
versenyt, melyre több vállal-
kozás is nevezett. Augusztus 
20-án adta át Kurdi Viktor, a 
BKMKIK általános alelnöke 

Lovas Nórának, a Fejedelmi 
Pékség Kft. ügyvezető-helyet-
tesének, a Kecskemét Kenye-
re díjat. Lapunk megkeresésé-
re Lovas József, a vállalkozás 
egyik tulajdonosa elmondta, 
hogy ötödik alkalommal ítélte 
a pékségnek a szakmai zsű-

ri az elismerést. A Kárpát ke-
nyér olyan új termék, amely a 
piaci megjelenése óta egyre 
keresettebb a vásárlók köré-
ben. Harmadik hónapja for-
galmazzák, és a vevői igény 
alapján másfélszeresre nőtt a 
gyártás mennyisége. A Kárpát 
kenyér hosszú érésű rozsko-
vászához adott élő oltóanyag, 
a Créme de Levain, jellegze-
tes ízt kölcsönöz a kenyérnek, 
a termék nagy mennyiség-
ben rozslisztet, teljes kiőrlé-
sű rozslisztet és malátás bú-
zalisztet tartalmaz. Az igazi 
békebeli kenyerek zamatát 
idézi, szaftos bélzetű, nem 
morzsálódik, több napig friss 
marad. A cég Kecskeméten 
két önálló mintaboltot visz, és 
öt nagyobb üzletbe, áruház-
ba is beszállít, mondta végül 
Lovas József. A zsűritagok 
között volt Virág Szabolcs, 
a Magyar Pékszövetség 
Bács-Kiskun Megyei társ-
elnöke, akinek Soltvadker-
ten, Baján is vannak üzemei. 
Lapunknak a versenyről azt 

nyilatkozta: – a Bács-Kiskun 
megyei pékségekről mindig 
jó véleményem volt. Ezt min-
den szakmai fórumon el is 
mondom. A mostani verseny 
is ezt az érzést erősítette 
meg. A kollégák jó szakem-
berekkel jó minőségű pék-
árut gyártanak a Duna–Tisza 
közén – mondta. A Hírös Hét 
programjainak látványos ré-
sze a kamara által szervezett 
kirakodóvásár. Az izsáki Sze-
keres Gyula rongyszőnyeg-
készítő évek óta örömmel 
fogadja az iparkamara meg-
hívását. Mint mondja, sokan 
elkérik a névjegykártyáját, 
hogy később találkozzanak 
vele. Aki korábban szőnye-
get keresett, sokszor most 
veszi meg. Olyan is előfordul, 
hogy méretre, színre adnak 
le megrendelést, így vásá-
rolnak az izsáki mestertől. 
Az emberek a retró jegyében 
veszik a termékeket. Érde-
kes, hogy inkább a natúr és 
az ősz színei a keresettek, 
mondta Szekeres Gyula.

Elismerés 
a kistermelőnek
BAJA OMÉK-díjat kapott Bányai 
György bajai kistermelő. 
Az Országos Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Kiállítás ke-
retében szeptember 20-án ad-
ták át az Élelmiszer kister melő 
vagy kézműves termékeket 
előállító mikrovállalkozás ter-
mék díját: idén ezt az elisme-
rést a bajai termelő saját ter-
mesztésű zöldségekből készült 
ketchupjával érdemelte ki. 
A vállalkozás évek óta résztve-
vője a megyei iparkamara által 
szervezett Bácskai Napoknak 
is, ahol termékeit Kiváló Bács-
kai Termékdíjjal jutalmazták. 

Új szállodája várja 
a vendégeket
BAJA Szeptember végétől vár-
ja vendégeit a Hotel Elizabeth 
szálloda és étterem. A 120 fő 
befogadására alkalmas ét-
terem, valamint a hotel kü-
lönleges terasza színvonalas 
rendezvények és hangulatos 
összejövetelek lebonyolításá-
ra is alkalmas. 

Ünnepelt 
a vállalkozás
KALOCSA Új üzemrészt avat-
tak az Anda Present Kft. ka-
locsai telephelyén. A szep-
tember 15-én átadott 700 
négyzetméteres csarnokban 
a gyártó- és kiszolgálóegysé-
gek jobb munkakörülménye-
ket biztosítanak a cég mun-
katársainak, a cég vezetői 
pedig a növekvő kapacitás-
nak köszönhetően magabiz-
tosabban szolgálják ki a meg-
rendelői igényeket. Ma 75 fő 
dolgozik Kalocsán, ezt a jövő 
év végére 150 főre kívánják 
megnövelni. A Budapesten 
folyó gyártást teljes egészé-
ben Kalocsára helyezik át.

Új gépek 
a középiskolába
KALOCSA A BSZC Kalocsai 
Dózsa György Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma a közelmúlt-
ban 3 millió forintot nyert a 
Hankook által meghirdetett 
pályázaton. Az összegből az 
iskolakezdésre 14 darab új 
számítógépet vásároltak, me-
lyeket elsősorban a CAD-CAM 
informatikusok, illetve a gép-
gyártás-technológiai techniku-
sok fogják használni.
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A Hírös Vacsora nagyon jól sikerült, Garaczi János, a Tanyacsárda vezetője már a jövő évit tervezi

Gaál József, Szabó Ferenc, Horváth Imre és dr. Tóta Krisztián

Szekeres Gyula, izsáki rongyszőnyegkészítő
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A gyermek bátorságával szabad álmodnunk
Előadás Hatodik alkalommal rendezték meg a Nőnek lenni jó! konferenciát

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
mara új rendezvényter-

mében rendezték meg hatodik 
alkalommal szeptember 22-én 
a Nőnek lenni jó! Konferenci-
át. A már hagyományos ren-
dezvény minden alkalommal 
egy, a siker és a személyes jól-
lét szempontjából kimagasló-
an jelentőségteljes téma köré 
szerveződik. Az őszi program 
Az álmaink címmel azt a célt 
tűzte ki, hogy megtanítson újra-
álmodni magunkat olyan sza-
badon, ahogy egy gyermek ten-
né azt. A rendezvény gondolati 
magja szerint amikor az ember 
még kicsi, tele van önbizalom-

mal és világmegváltó álmai 
születnek. Ahogy felnövünk, a 
világ – az iskola, szülők, saját 
kialakuló félelmeink – letörik 
szárnyainkat. Az eseményen 
olyan hiteles személyek adták 
át gondolataikat, akik kitar-
tottak eredeti álmaik mellett, 
ezeket lehozták a földre és ma 
már ebből élnek.

Csatosné Harmati Erika és 
Pajkó Andrea főszervezők kö-
szöntötték a jelenlévőket. Ez-
után Sallay Fanni, a Cake Shop 
Forbes listás alapítója beszélt 
álma megvalósításának ki-
hívásokkal teli útjáról. Tonk 
Emil marketingguru az álmok 
üzleti szempontú vizsgálatá-

ról beszélt. Fehér Anna borász 
és sommelier a férfiak által 
dominált szakmában elért si-
kereiről szólt, csakúgy, mint 
Bella Violetta református lel-
kész. Dr. Juhos Andrea irány-
mutatást adott, hogy miként 
találhatunk rá álomállásunkra. 
Klementz Kata, a Loffice kö-
zösségi irodaház társalapító-
ja közösségszervező álmának 
megvalósulásáról osztotta meg 
gondolatait. Hodik Adrienn az 
ökopanzió alapításáról, Balogh 
Áron hipno terapeuta a kapcso-
lati félreértésekről szólt. Szilasi 
Márti arra világított rá, hogy a 
megfelelési kényszer valójában 
zsákutca. H. P.

Elkészítette 
az ország 
tortáját

Az idei Magyarország 
tortáját, a Balatoni 
habos mogyorót Vas-

lóczki Orsolya, a budapesti 
Horváth Cukrászda Kft. által 
működtetett Sugar! Design 
Cukrászda cukrásza készí-
tette el.

A kecskeméti és balló-
szögi kötődésű fiatal szak-
ember két éve már bizonyí-
totta tehetségét, akkor a 
Barackos buboréktortája lett 
az év cukormentes tortá-
ja. Orsolya elmondta: büsz-
ke arra, hogy Kecskemétről 
indult. A Széchenyi István 
Vendéglátóipari Iskolában 
tanult, először szakácsként, 
majd cukrászként. Nagyon 
sokat köszönhet tanárainak, 
akik megszerettették vele  
a szakmát.

Tehetsége már az iskolai 
versenyeken megmutatko-
zott. Szakácstanulóként a 
Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyen 9. helyen végezett, 
így mentesült a vizsgák alól. 
Utána a cukrásztanulmánya-
it is a Szakma Kiválója Tanu-
lója Versennyel zárta, melyet 
meg is nyert. Orsolyán kívül 
kevesen mondhatják el ma-
gukról, hogy mindkét szak-
mából kiválóak.

Az iskola elvégzését kö-
vetően először külföldön 
szeretett volna bizonyítani. 
Sikerült helytállnia, de utá-
na hazajött, hogy itthon ka-
matoztassa tudását.  Azóta 
is Budapesten a Sugar! 
Design Cukrászdában dolgo-
zik. Cukrászként saját szak-
területe a sütemények és  
torták.  S. H.

Külföldi üzleti 
ajánlatok magyar 
vállalkozóknak

Az alábbi üzleti ajánla-
tokról Kárpátiné Becsi 
Gabriella, a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara külügyi és külkereskedel-
mi vezetője a 76/501-508-as 
vagy a 70/453-3977-es telefon-
számon ad felvilágosítást.

(BRHR20160907001)
2011-ben alapított horvát 

építőipai vállalkozás alvállalko-
zó magyar partnereket keres 
a következő területekről: víz- 
és gázszerelés, szennyvízelve-
zetés, csatornahálózat, fűtés 
és légkondicionálás. Kiterjedt 
kapcsolataik vannak a külföl-
di munkavégzéssel kapcsolat-
ban, főként Németországban 
végeznek munkákat.

(BRRS20160818001)
Egy szerb cég 1991 óta fog-

lalkozik organikus élelmisze-
rek feldolgozásával.  Organikus 
(bio) cukornád termelőkkel 
vagy kereskedőkkel venné fel a 
kapcsolatot disztribútori megál-
lapodás keretében.

(BOPL20170831004)
Egy lengyel fűszerértékesítő 

és -kereskedő keres kelet-euró-
pai disztribútorokat. Termékei 
szárított zöldségek, gyógynö-
vények, valamint fűszerkeveré-
kek húsokhoz és szószokhoz.

(BRPL20170817002)
Egyedi, személyre szabott 

textil és rövidáru kis- és nagyke-
reskedelemmel foglalkozó cég 
széles skálájú termékeket kí-
nál, így lehetővé téve azt, hogy 
ügyfelük akár minden alap-
anyaghoz egy helyen hozzájus-
son. A vállalkozás további be-
szállítókat keres.

(BRRO20170814001)
Szerszámgépek és azok 

szoftverének, azokhoz kap-
csolódó szolgáltatások  piacán 
aktív román disztribútor 3D 
mérőszerszámokat, ellen-
őrzőgépeket értékesítő vagy 
gyártókat keres disztribútori 
együttműködés megkötésére. 
A román piacon több mint 10 
éve van jelen, komplex és in-
tegrált technikai megoldásokat 
kínál ügyfeleinek.

(BRRO20160208001)
Emelők és elektromos beren-

dezések javításával és karban-
tartásával foglalkozó román 
cég emelők alkatrészeivel fog-
lalkozó vállalkozással venné fel 
a kapcsolatot gyártási együtt-
működés formájában.

(BRRO20160701001)
Vízvezetékek, hő- és légkon-

dicionáló berendezések telepí-
tésével foglalkozó román cég 
európai beszállítókat keres.

Tonk Emil az álmok üzleti szempontú vizsgálatáról beszélt

Jó nevű szakemberek 
munkáját ismerték el
Mesterek Sok évtizedes kiemelkedő tevékenységet jutalmaztak

Kecskeméten jól ismert szak-
emberek kaptak elismerést 
a közelmúltban. Kecskemét 
Gazdasági Fejlődéséért díjat 
Roza Károly, a Polar – Stúdió 
Kft. tulajdonosa, míg az Év 
Kecskeméti Mestere díjat 
Kenyeres István szobafestő- 
mázoló és tapétázómester, 
építésztechnikus vehette át 
Szemereyné Pataki Klaudiától, 
Kecskemét polgármesterétől 
az augusztus 20-ai városházi 
ünnepségen.

S. H. – B. ZS.

Huszonöt éve működik Kecs-
keméten a Polar – Stúdió Kft., 
amelynek a tulajdonosa Roza 
Károly. A vállalkozás több mint 
két évtizede egy garázsból in-
dult. Az erősáramú cég nagyon 
sok beruházásban vett részt, 
amelyek között ott szerepelnek 
a jól ismert kecskeméti cégek 
is. Legutóbb az egy hónapja 
átadott Univer Product Zrt. pa-
radicsomfeldolgozó üzemé-
ben végeztek beruházásokat, 
mondta a cégvezető.

– A Polar – Stúdió Kft. 
2009-től dolgozik a Mercedes- 
gyárnak is. Két hete fejeztük be 

az új trafóállomások kiépíté-
sét a német vállalat területén. 
Mi szereltük a Knorr-Bremse 
Fékrendszerek Kft. új gyárában 
is az elektromos hálózatot, a 
kecskeméti Hilti Szerszám Kft. 
fejlesztésében is részt vettünk 
– hangsúlyozta Roza Károly, 
majd hozzátette: komoly szak-
mai elismerésnek könyveli 
el azt, hogy több nemzetközi 
nagyvállalat nemcsak a terve-
zési és a szerelési munkálatok-
kal, de a továbbüzemeltetés-
sel is a társaságot bízta meg. 
A cégnél jelenleg 39 munka-
társ dolgozik, akiknek a folya-
matos képzése a sikeres cég 
egyik titka. A városházi díj óriási 
büszkeséggel tölt el, de nem az 
én érdemem, hanem azé a csa-
paté, akikkel együtt dolgozom.

 – A dolgozók harmada a cég 
alapító tagjai, a szerelőgárda 
remek, a mérnökeink idegen 
nyelveken jól beszélnek, az iro-
dai kollégák is kiválóan vég-
zik a munkájukat – jellemzi a 
vállalat csapatát a cégvezető. 
– A kft. telephelyén 1500 m2-es 
szerelőüzem, önálló raktárak, 
gépkocsitárolók és szabadté-
ri tárolók biztosítják a szerelési 
egységek anyag- és gépellátá-

sát. A Polar – Stúdió Kft. a vil-
lamos berendezések gyártá-
sához korszerű gépekkel és 
szerszámokkal, villamosháló-
zat-építési, egyéb kültéri mun-
kákhoz darukkal, önrakodós 
tehergépkocsikkal, kosaras 
autók kal, a dolgozóink szállí-
tására, mozgatására kis- és te-
hergépjárművekkel rendelkezik 
– mondta végül Roza Károly.

Kenyeres István 45 éven át 
dolgozott iparosmesterként, 
mellyel párhuzamosan szoba-
festő-mázoló tanulók oktatá-
sával is foglalkozott. Életpályá-
ja, több évtizedes, elhivatott 
szakmai munkája, az ifjúság 
nevelésében, képzésében vég-
zett példamutató tevékenysé-
ge elismeréseként vehette át 
az Év Kecskeméti Mestere díjat 
a városházán. Kenyeres István 
szobafestő-mázoló és tapétá-
zómester, építésztechnikus a 
szakmájában hamar kivívta az 
elismerést. A szakember nagy 
megtiszteltetésként fogadta, 
hogy a város elismerte életpá-
lyáját. Mindig is fontosnak tar-
totta a fiatalok szakszerű kép-
zését. 1964-ben az akkori 607. 
Sz. Ipari Szakmunkásképző In-
tézetben kezdett dolgozni, mint 

festő-mázoló szakoktató. Ettől 
az évtől kezdve foglalkozik szak-
munkástanulók képzésével. 
Ugyanebben az évben mester-
levelet is szerzett. Az általa kép-
zett tanulók az országos Szak-
ma  Kiváló Tanulója Versenyen 
mindig nagyon jó eredménnyel 
szerepeltek. Kétszer országos 
első helyezést is elhoztak.

A 45 év alatt mintegy 80 ta-
nulója volt. Kezdetben évente 
egy-egy tanulót oktatott, ké-
sőbb két-két, majd voltak évek, 
amikor egyszerre hat-hét tanu-
lója is volt. Valamennyiükre na-
gyon büszke. Nem csak a szak-
mai tudást adta át számukra, 
emberségre, erkölcsre is taní-
totta őket. Ennek köszönhető-
en – amellett, hogy kiváló szak-
emberek lettek – megállják 
a helyüket az életben. A kezdeti 
időszakban ellátta a KISOSZ 
kecskeméti szervezetének el-
nöki teendőit. A 1980-as évek-
ben két cikluson keresztül volt 
elnöke a Bács-Kiskun Megyei 
Szobafestő-mázoló Mestervizs-
ga Bizottságnak. Jelenleg is 
elnöke a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
Szobafestő-mázoló, Tapétázó 
Szintvizsga Bizottságnak.

Roza Károly veszi át a kitüntetést Szemereyné Pataki Klaudiától Kenyeres Istvánnak gratulál a polgármester  Fotók: Bús Csaba

GAZDASÁGI

A rendezvény egyre több 
nőt ér el, az őszi eseményre 
190 jegyet vásároltak, amely-
nek bevételét, mintegy 600 ezer 
forintot, jótékony célra fordítot-
ták a szervezők. A Csodalámpa 
Alapítvány és a Gézengúz Ala-
pítvány részesül a befolyt ösz-
szegből. Egy 11 éves daganatos 
kislány álmának megvalósulá-
sát segítette a Csodalámpa Ala-
pítvány. A gyermek egy televíziót 
kapott a szobájába. A koraszü-
lött babák mozgásterápiájával 
foglalkozó Gézengúz Alapítvány-
nak 300 ezer forintot adomá-
nyoztak a szervezők.

Jótékony célra gyűjtöttek

Vaslóczki Orsolya és a győztes 
torta
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Kedvező 
adózási 
változások

A gyakorlati képző pénz
beli juttatást köteles fi
zetni a tanulószerződés 

alapján nappali rendszerű is
kolai oktatásban és felnőtt
oktatás keretében valameny
nyi munkarend (nappali, esti, 
levelező) esetén. Ezenkívül 
az összefüggő (nyári) gyakor
latra együttműködési meg
állapodás keretében nappa
li rendszerű oktatásban vagy 
nappali munkarend szerinti 
felnőttoktatásban is pénzbe
li juttatásra jogosult a tanuló. 
A diákot a gyakorlati képzés
sel összefüggésben ezen
felül egyéb juttatások is meg
illetik. Ezek: kedvezményes 
étkezés, útiköltségtérítés, 
munkaruha, egyéni védőfel
szerelés, tisztálkodási eszkö
zök. A tanuló részére gyakor
lati képzési napokon egyszeri 
kedvezményes étkezést vagy 
étkezési költségeihez termé
szetbeni hozzájárulást kell 
biztosítani.

Az szjatörvény változása 
miatt adómentes lett a szak
képző iskolai tanulóknak kö
telezően biztosított nem pénz
beli juttatások köre, így az 
étkezés is. 2017. június 20án 
lépett hatályba az 1995. évi 
CXVII. törvény 1. melléklet 
4.37. pontja, miszerint: „Egyes 
tevékenységekhez kapcsoló
dóan adómentes, a szakkép
zésről szóló törvény és az isko
lai rendszerű szakképzésben 
részt vevő tanulók juttatásai
ról szóló miniszteri rendelet 
alapján, a szakképző iskolai 
tanulóknak gyakorlati kép
zésük ideje alatt kötelezően 
biztosított vagy a gyakorlati 
képzést végző szervezet által 
saját döntése alapján biztosí
tott nem pénzbeli juttatások, 
ideértve az utazási költség
térítést is.” A fentiek ismere
tében tehát a tanulók gya
korlati napjaira kötelezően 
juttatott étkezés (természetbe
ni vagy utalvánnyal biztosított) 
2017. január 1jétől adómen
tes. A jogszabályváltozás kö
vetkeztében a gyakorlati kép
zőhelyek a 2017. évre eddig 
megfizetett, étkezést terhelő 
adókötelezettséget a gyakor
lati képzők önellenőrzéssel 
visszaigényelhetik. Az adó
mentesség a gyakorlati képző
ket a nappali rendszerű iskolai 
oktatás mellett a felnőttokta
tásban kötött tanulószerződé
sek esetén is megilleti.

 Barta Zsolt

Üzleti lehetőségek 
az ezer forrás  
vidékén

A faipar és a vízipar kínál
ja elsődlegesen a jó be
fektetési lehetőségeket 

Sepsiszentgyörgyön. Erről adott 
tájékoztatást az az erdélyi dele
gáció, amely a BácsKiskun  
Megyei Kereskedelmi és Ipar
kamara vendége volt.

Konkrét üzleti kapcsolatok 
létesítése érdekében valósult 
meg a találkozó – hangsúlyozta 
köszöntőjében a Bács Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar
kamara elnöke. Gaál József el
mondta: a gazdaságilag erős 
hírös város ezzel a székelyföldi 
megyét is tudja támogatni. Már 
a plenáris ülésen, ahol a köz
testület titkára, Sipos Zsolt is 
jelen volt, interaktív megbeszé
lés zajlott. Antal Árpád András, 
Sepsi szentgyörgy polgármeste
re vázolta a térség erősségeit:  
nevezetesen, a nagy kiterje
désű erdőségeket és a több 
ezer borvízforrás jelentőségét. 
Ez utóbbinak jelenleg csupán 
az egy százalékát hasznosítják.

A Kovászna Megyei Kereske
delmi és Iparkamara elnöke, 
Edler András György kifejtette: 
olyan üzletemberekkel akarnak 
megismerkedni, akik Sepsi
szentgyörgyön szeretnének 
beruházni. A térség neveze
tes a jól képzett, lelkiismeretes 
munkaerőről is, így az ajánlott 
befektetési lehetőségekből ér
demes válogatni; ezek a már 
említett faipar és a vízipar, de 
jelentős az autóipar, a turiz
mus, a mezőgazdaság, vala
mint az IT és innováció is.

A jelenlévők a sepsiszent
györgyi ipari park által nyújtott 
üzleti lehetőségekbe is bete
kintést nyerhettek Zsombori 
László, a sepsiszentgyörgyi ipa
ri park vezetője által.

Beruházás a 
volt laktanyában

Zöldutat kapott a kalo
csai képviselőtestü
let azon döntése, mely 

egy inkubátorüzemcsarnok 
megépítését tűzte ki célul. 
A város vezetői a TOP pályá
zati rendszerben elérhető tá
mogatást kívánják az induló 
vállalkozások megsegítésére 
fordítani. A több száz milliós 
beruházás a volt Foktői úti 
laktanya területén valósulhat 
meg, melyet kedvezményes 
áron vehetnek majd igénybe 
a vállalkozók.

Könyv vállalkozóknak
Kutatás Milyen munkatársakat szeretne egy cégvezető?

A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara köz-
beszerzési eljárás keretében 
nyerte el egy munkaerőpiaci 
felmérés és egy kompeten-
cia-kézikönyv készítésének 
feladatát. A kézikönyvet a me-
gyei vállalkozások (személyze-
ti) vezetői haszonnal forgathat-
ják a jövőben.

BARTA ZSOLT

A BácsKiskun Megyei Önkor
mányzat az „Együttműködés 
a helyben foglalkoztatásért – 
BácsKiskun Megyei foglalkoz
tatási és gazdaságfejlesztési 
együttműködési program” ke
retében vállalta egy, a mun
kaadók által hasznosítható 
kompetenciakézikönyv meg
jelentetését. Ezt egy vállala
ti háttérfelmérés előzte meg. 
A BácsKiskun Megyei Kereske
delmi és Iparkamara végezte el 
a szakmai feladatot. A kutatás 
fő céljai: a szakmákra/munka
körökre vonatkozó kompeten
ciakézikönyv elkészítéséhez 
szükséges vállalati felmérés 
alapján a szakképzési irányok 
pontosítása volt. Képet alakítot
tak ki a megyei vállalkozások 
munkaerőpiaci helyzetéről. Fel
térképezték a hiányszakmákat, 
meghatározták a gazdaság fej

lődéséhez szükséges legfon
tosabb 50 hiányszakmát. Fel
mérték a képzési kapacitások 
lehetőségét, a meglévő mun
kaerőhiány csökkentésére irá
nyuló munkáltatói terveket.

A kutatást végző szakemberek 
a mintavételi eljárásban repre
zentatív, de nem véletlenszerű, 
hanem ún. rétegezett mintavé
teli módszert alkalmaztak. A fel
mérés a térséget reprezentáló 
– a BácsKiskun Megyei Keres
kedelmi és Iparkamara, valamint 
a Nemzeti Agrárgazdasági Ka
mara adatbázisából kiválasztott 
– 326 céggel (agrár, ipari, keres
kedelmi és szolgáltató ágazatba 

tartozó mikro, kis és középvál
lalkozások, nagyvállalkozások) 
kitöltetett 16 kérdést tartalmazó 
kérdőívvel történt. A mintavétel 
66 megyei településről a tele
pülések lélekszámával lénye

gében arányos vállalkozói kört 
fed le. Az érintett településeken 
343 ezer ember lakik. A megye 
létszáma 508 ezer. A 326 cég
ből 209 iparkamarai, 117 agrár
kamarai volt.

A legkézenfekvőbb megoldás, ha egy cég kineveli magának a leendő munkatársait. Felvételünk a kamara tagjánál, az Ungvári Works Kft.-nél 
készült, ahol a cégvezető, Ungvári Ferenc egy iskolás csoportnak mutatja be a vállalkozást

• Az elmúlt évben 1450 személy 
felvétele és 1080 elbocsátása tör-
tént meg, azaz a foglalkoztatott-
ság növekedett,
• A következő évben a megkérde-
zettek 7 százaléka tervez elbocsá-
tást, de 41 százaléka tervez mun-
kaerő-felvételt, azaz egyre nő a 
cégek részéről a munkaerőigény,
• A várható munkaerő-felvételi 
tervek 90 százalékban szakmun-
kás, betanított munkás felvételére 
irányulnak (továbbra is a tömeg-
áru-termelés az irány),
• Jelentős munkaerőhiány – a tel-
jesség igénye nélkül – a következő 
szakmákban érzékelhető: bolti 
eladó, mezőgazdasági segéd-
munkás, kőműves, villanyszerelő, 
tehergépkocsi-vezető, húsipari 
szakmunkás, kézi csomagoló, hű-
tőipari munkás, hegesztő, állat-
gondozó, burkoló, pék, gépkezelő, 
lakatos stb,
• A legnagyobb munkaerőhiány 
a termelői szektorban tapasztal-
ható,

• A legfontosabb 50 hiányszakma 
meghatározása megtörtént: me-
zőgazdasági munkás, bolti eladó, 
betanított munkás, tehergépkocsi- 
vezető, kőműves, villanyszerelő, 
hegesztő stb,
• A munkáltató részéről a mun-
kakörökhöz általában a legfon-
tosabb elvárás: munkafegyelem, 
önálló munkavégzés, felelősség-
tudat, együttműködési készség 
(a munkával kapcsolatos szemlé-
letmód, a munkamorál a szakmai 
jártasságok mellett azonos súllyal 
bír). A korszerű műszaki ismeretek 
vagy akár a professzionális számí-
tógépes ismeretek, idegennyelv- 
ismeretek a lista végén vannak,
• Foglalkoztatási nehézségek – 
ágazatoktól és mérettől függetle-
nül: strukturális munkanélküliség 
munkaerő- és kompetenciahiány, 
munkavállalói felmondás, nem 
megfelelő munkamorál,
• A rugalmas foglalkoztatási for-
ma elviekben támogatott, a gya-
korlatban ritka.

A felmérés főbb megállapításai:

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa

Szerkesztők:

Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt

Készült:

Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., 

Budapest

GAZDASÁGI

Az adott településen  
megkérdezett cégek száma:
TELEPÜLÉS:  SZÁM:
Baja  35
Kiskunhalas  31
Kiskunfélegyháza  22
Tiszakécske  20
Kalocsa  19
Kiskőrös  13
Lajosmizse  10
Kunszentmiklós  10
Soltvadkert  9
Kiskunmajsa  9
Izsák  8
Jánoshalma  8
Tiszaalpár  7
Dusnok  7
Kerekegyháza  6
Solt  6
Forrás: BKMKIK

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ KÉPZÉS
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

elsősegélynyújtó képzést szervez a megyei vállalkozások  
képviselői számára. A jelenlegi jogszabályok alapján  
a munkáltatók kötelesek képzett elsősegélynyújtókat  

kijelölni, foglalkoztatni,  
hiszen bármelyik munkahelyen előfordulhat,  

hogy valamelyik munkavállaló rosszul lesz, esetleg kisebb  
vagy komolyabb baleset éri. A szakszerű, hatékony  

elsősegélynyújtás feltétele, hogy képzett elsősegélynyújtó  
adja az első segélynyújtást, így a mentők megérkezéséig,  

az első orvosi ellátásig akár életet menthet  
a begyakorlott mozdulatsorokkal. 

A képzés időpontja: 2017. október 13. (péntek) 
9.30–15.30 óra 

A képzés helyszíne: Csipke Hotel Rendezvényterem  
(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 16.) 

Jelentkezés és bővebb tájékoztatás  
a 77/528-896-os telefonszámon kérhető.

Korhatár nélkül bárki ingyen szerezhet meg két szakmát  
 munka mellett is!

A megújult felnőttoktatásban az egyik legfontosabb változás az ingyenes második szakképesítés  
Ennek lényege, hogy azok, akik állami finanszírozással egy szakmát már megszereztek,  

egy újabbat is elkezdhetnek tanulni úgy, hogy nem fizetnek érte.

Miért kedvező a felnőttoktatás?
A képzés államilag támogatott, az első két szakma megszerzése ingyenes.

Az elméleti képzés a szakképzési centrumok iskoláiban folyik.
A gyakorlati képzést gazdálkodó szervezeteknél, akár a saját munkáltatónál is meg lehet szervezni.
Felnőttoktatásban valamennyi munkarendben (nappali, esti, levelező) tanulószerződést lehet kötni.

Milyen előnyökkel jár, ha tanulószerződéses felnőttoktatásban tanul?
Ingyenes képzés (nem összetévesztendő a felnőttképzési önköltséges  

tanfolyami oktatással).
Államilag elismert, OKJ-s végzettséget ad.

Tanulószerződéssel a tanuló jogosult valamennyi kötelező juttatásra  
(szja-mentes havi pénzbeli juttatás, kedvezményes étkezés, munkaruha).

A munkaviszonyban (vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban)  
eltöltött szakirányú gyakorlati idő beszámítható.

Ha felnőttoktatásban – saját munkahelyén vagy más gazdálkodónál – tanulószerződést kíván kötni,  
vagy gyakorlati képzőhelyet keres, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési  

tanácsadói készséggel állnak rendelkezésére.


