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Az elsivatagosodás
a nyakunkon
Dr. Szabó Józsefet, a megyei iparkamara általános
alelnökét választották meg
a Duna–Tisza Közi Hátság
Vízpótlásáért Egyesület elnökévé a szervezet alapításának a napján.

u II. oldal

Díjazták
a különlegességeket
Második alkalommal rendezték meg a Bácskai Napot, ezen adták át a Kiváló
Bácskai Termék védjegyet
Baján, a hónap közepén.
A kamara elnökének nem
volt túl jó véleménye egyes
kereskedelmi cégekről, viszont dicsérte a gyártókat
és a termelőket.uIII. oldal

Nem kellett
kifizetni a 3 milliós
bírságot

Nagy közszolgáltatóval
szemben „nyert” egy vállalkozás, melynek képviselője
panaszával a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez
fordult. 
u III. oldal

A mester
és a tanítványai
Az elmúlt két évben kétszer nyert a Szakma Sztár
Fesztivál döntőjében a festő, díszítő, mázoló és tapétázó szakmában kecskeméti tanuló. Mindketten
Kenyeres István kecskeméti mester szerződéses tanulói voltak.  u IV. oldal

A kecskeméti Szimikron Kft. standja

Az ország újraiparosítása a cél
Budapest Az országos iparkamara beszállítói fórumot rendezett
Kedden nyílt meg a HUNG
EXPO Budapesti Vásárköz
pontjában az „Ipar napjai”
című kiállítás, melynek kere
tében az MKIK nagyszabású
beszállítói fórumot rendezett.
Barta Zsolt
„Magyarország újraiparosítása” címmel rendezett a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
jármű- és beszállítói fórumot az
innovatív vállalkozásoknak a
HUNGEXPO egyik konferenciatermében. A rendezvényt Gaál
József, az MKIK ipari alelnöke,
megyei kamarai elnök moderálta. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az ország ipari fejlesztése stratégiai nemzeti érdek. A
hazai kis- és középvállalkozások
fejlődésének fontos lépése a
multinacionális vállalkozásokhoz
való beszállítói csatlakozás. Nagyon sok nagyvállalat szívesen
adna megrendeléseket a hazai
cégeknek, de nem mindig találják meg azokat. Sokan nincsenek arra felkészülve, miként is
lehetnének tagjai egy ilyen láncnak. A fórum arra tesz kísérletet,
hogy közelebb hozza egymáshoz
a nagyvállalatokat és a kkv-kat,
illetve a rendezvény után lehetőség nyílik személyes megbeszélésekre is. A rendezvényen
neves cégek – a Siemens Zrt., a
GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft., a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., a ZF Hungária Kft., a
National Instruments Hungary
Kft. – vezetői beszéltek a beszállítóvá válás lehetőségeiről.
Az „Ipar napjai” című kiállítás
nyitórendezvénye volt a fórum,
melyen Komoróczki István, a
Nemzetgazdasági Miniszté-

a szerző felvételei

Ajánló

Gaál József, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ipari alelnöke moderálta a fórumot. Az asztal mögött
a multinacionális cégek magyar leányvállalatainak a vezetői.

rium (NGM) tervezéskoordinációért felelős államtitkára
többek között a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP) fontosságáról beszélt. A GINOP-stratégia
célkitűzése a vállalkozások versenyképességének javítása az
értékteremtés és az együttműködés ösztönzésével. Így javulhatnak a vállalatok működési
feltételei, erősödhet az együttműködés, kialakíthatók a korábbinál hatékonyabb működési feltételek. Mindez pedig támogatja
és jó alapot teremt az új piacokra való belépéshez. Az államtitkár közölte: 2014–2020 között
a kis- és közepes vállalkozások
fejlesztésére 480, a kutatás és
az innováció serkentésére 512,
az infokommunikáció támogatására 169, a turizmusra 154, az

A meghívott kkv-k cégvezetői hallgatják az előadókat

A magyar járműgyártás
fő adatai (2013)
A járműgyártás értékesítési
árbevétele: 
5 408 milliárd Ft
Regisztrált szervezetek száma: 917
Részesedés
az ipari értékesítésből: 19,54%
Részesedés
a belföldi ipari értékesítésből: 3,23%
Részesedés
30, 32%
az ipari exportból: 
Alkalmazottak száma: 
78,9 ezer

energetikára 68, a foglalkoztatás és a képzés segítésére 619,
a pénzügyi eszközökre pedig
mintegy 720 milliárd forint jut.
Az államtitkárt követően Bödőcs Róbert, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnökhelyettese szólt arról, hogy a szervezet
miként is segíti elő a beszállí-

tóvá válást Magyarországon.
Őt követte Lepsényi István, a
Knorr-Bremse Fékrendszerek
Kft. vezérigazgatója, aki az Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. ( AIPA) feladatairól,
tevékenységéről tartott ismertetőt. A szervezet két másik, a
3P és a kamarai Hírös Beszállítói Klaszterral működik együtt,
amelyek tagságát 100 cég alkotja. Álláspontja szerint a járműgyártási iparágban a hazai
kkv-knak a rész- és előszerelt
egységek területén lehet gyártási piacot szerezniük.
A rendezvényen felszólalt Parragh László, az országos kamara
elnöke is, aki érintve a kamara
tevékenységét, a gyakorlatorientált duális képzés fontosságát
emelte ki, a Mercedes-gyár példáját ismertetve. Ezt követően

Az Ipar Napjai kiállításon 12 ország 270 kiállítója képviseltette magát

szólt a hazai ipari szereplők teljesítményéről. A multik hazai
leányvállalatai világszínvonalon
termelnek, de a magyar tulajdonú cégek esetében a hozzáadott
érték a nyugati hasonló vállalkozások harmadát teszi ki. A K+F
tevékenységgel kapcsolatban elmondta, hogy innovációra mintegy 700 milliárd forintot lehet
a következő hét évben fordítani. A kamara azonban azt szorgalmazza, hogy csak az kapjon
pénzt, akinek az elért eredménye a gazdaságban hasznosul.
Az előadók között Dale A. Martin, a Siemes Zrt. elnök-vezérigazgatója a nagyvállalatot mutatta be, míg Bocsárdi László,
a cég beszerzési területének a
vezetője a beszállítói lehetőségeket vázolta fel. Arra hívta fel a
figyelmet, hogy a partnerregisztrációjukban szereplő mintegy
720 cégből 452 képes fogadni
a Siemens világából bárhonnan
a rendeléseket.
Őt követte Lencsés Gergő, a
GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. gyárigazgatója, aki
a vállalat tervezett fejlesztéseihez kapcsolódó beszállítói lehetőségeket vázolta fel. Bíró
Attila, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. cégvezetője egy kisvállalkozás példáján mutatta
be, hogyan erősödhet meg egy
nagyvállalat és egy kkv között a
szakmai kapcsolat. Az előadók
között volt Őszi Csilla, a ZF Hungária Kft. cégvezetője, illetve dr.
Ábrahám László, a National Instruments Hungary Kft. ügyvezető igazgatója is. Az előadások
után a nagyvállalati képviselők a
rendezvényen részt vevő cégek
megbízottjaival b2b tárgyalásokat folytattak.

Komoróczki István államtitkár

II.

GAZDASÁGI

2014. május 31., szombat

Ne legyen teveitató!

H írsáv
Interaktív
ökoturisztika

homokhátság Legyen beszédtéma a probléma megoldása

Gemenc Mintegy 50 milliós
beruházás révén újabb élményadó attrakciókkal várják a Gemencben az ökoturisztika kedvelőit. Megújult a
pörbölyi erdőgazdaság ökoturisztikai központja, elkészültek a gemenci erdő területén a fejlesztések, átalakult
a nagyrezéti erdészház is, és
Lassiban megújult a Halászati Múzeum, illetve a 11 állomásból álló tanösvény is.

A

Új logisztikai
csarnok épül

fotó: zsámbóki dóra

Épüljön
új Duna-híd!
Kalocsa Közel 7 ezer ember támogatta eddig a Kalocsa–Paks közötti Duna-híd
megépítését valamilyen formában. Több mint 3 ezren
aláírták az „Összefogás a
Kalocsa–Paks Hídért Mozgalom” elnevezésű kezdeményezés gyűjtőíveit,
mintegy négyezren pedig
a legnagyobb közösségi portálon, a Facebookon álltak
az ügy mellé.

Dr. Szabó József kamarai alelnök az új egyesület elnöke. Mellette balról Domján Gergely, Gaál József és Sipos Zsolt.

Hajós Pályázati támogatásból, mintegy ezer négyzetméteres új raktárcsarnokot épít
a hajósi székhelyű BWA Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mint Anton Weij
ügyvezető igazgatótól megtudtuk, a létesítmény elkészülte után lehetőség lesz új
munkahelyek létesítésére is.

Látogatást
szerveznek Paksra
Kiskunhalas A Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara képviseletei, köztük a kiskunhalasi iroda is
keresi azon vállalkozásokat,
melyek érdekeltek lehetnek
a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos beszállítói szerződésekben. A tervek
szerint néhány héten belül eldől, mely időpontban tudnak
a környék műszaki, építőkivitelezői és egyéb vállalkozásai
látogatást tenni Pakson, ahol
lehetőségük lesz megismerkedni a feltételekkel. Kérjük
azon cégek képviselőit, akiket érdekel a tanulmányút,
keressék fel a halasi képviseletet. Tel.: 77/528-896,
70/938-4766.

A vállalkozás
újból
belépett
a kamarába

Dr. Szabó Józsefet, a megyei
iparkamara általános alelnökét választották meg a Duna–
Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért
Egyesület elnökévé a szervezet
alapításának a napján.

Az egyesület nem a szakmai
munkát kívánja felvállalni, nem
a tudományos szakkérdésekben akar állást foglalni, arra ott
vannak a szakértők. A szervezet
az itt élő emberek érdekében
kívánja folyamatosan napirenden tartani a kérdést, veri a dobokat, jelez a döntéshozóknak.
A munkában kéri a sajtó támogatását, önálló profilt nyitottak
a Facebookon. Működésükhöz
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara infrastrukturális hátteret biztosít. Az egyesület nyitott, segítők, aktivisták,
az üggyel szimpatizálók jelentkezését szívesen fogadják. Ha
belátható időn belül nem történik érdemi és hathatós lépés a
Homokhátság elsivatagosodásának a megállítására, az gazdasági, kulturális katasztrófához
vezet, mely felgyorsítja a térség
elnéptelenedését – hangsúlyozta dr. Szabó József.
Az egyesület tagságába több
magáncég is belépett. Az okokról kérdeztük a cégvezetőket.
Ifj. Börcsök András, a Bugaci Aranykalász Zrt. vezérigazgatója: – Társaságunk eredményes működésétől mintegy 200
család megélhetése függ. A víz

Barta Zsolt
Az egyesületet 27 tag hozta létre. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezése mellé megyei
önkormányzatok, intézmények,
vízmű vállalatok, nagyvállalatok, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun, Csongrád, Pest megyei
és Fővárosi szervezetei, illetve
ugyanezen megyék kereskedelmi és iparkamarái, továbbá
Jász-Nagykun-Szolnok megye
kereskedelmi és iparkamarája
is csatlakozott. Az elnök – aki a
Fornetti Kft. ügyvezető igazgatója – kérdésünkre elmondta:
hosszú évtizedek óta probléma
a Duna–Tisza közének az elsivatagosodása. Ez egy olyan kérdés, amelynek a megoldását
mindenki támogatja, sokan szívesen beszélnek róla, de olyan
nem akadt, aki az első kapavágást megtette volna.

megtartása, vagy idevezetése
stratégiai érdekünk. Ha öntözhetnénk, akkor a gabona- és
a gyümölcstermesztés mellett
kézimunka-igényes zöldségtermeléssel is foglalkozhatnánk.
Ez számos további családnak
megélhetést is biztosíthatna,
mert a cégnek önálló feldolgozója is van, ahová a termelők
szállítják az alapanyagot.
Frittmann István, a soltvadkerti Frittmann Kft. cégvezetője: – A
homokhátsági vizenyős területek lecsapolása olyan jól sikerült, hogy a víz is eltűnt. Locsolni azonban muszáj, ha normális
termést szeretnének a termelők.
Görögországban, Olaszországban és Ausztriában is csepegtető eljárással nevelik szárazság
idején a szőlőt. Ehhez meg kell
tartani a vizet, vagy ide kell vezetni. Jól emlékszem, hogy gyermekkoromban a kútból húztuk a
vizet, hogy permetezzük a szőlőt.
Molitórisz Károly, az Univer
Product Zrt. vezérigazgatója: – A
Duna–Tisza közi hátság vízpótlásának megoldása stratégiai fontosságú. A cég 3 milliárd forintos
beruházással a jelenlegi 25 ezer
tonnás nyers paradicsomfeldolgozó kapacitását mintegy 50

Kárba vész a csapadék
u Magyarországon évente a
becslések alapján 56 köbkilométernyi eső esik le. Ebből, hasznosítás híján, 49 köbkilométernyi
elpárolog.
ezer tonnára növeli. Ezt a bővülést a térségben további 300–
500 hektár öntözött szántóföldi
paradicsomtermesztés bevonásával lehet kielégíteni. Az Univer
Product a fejlődés támogatására 111 hektáron saját, öntözött
mintagazdaságot létesít Lakitelek, Szentkirály határában.
Gulyás István, a Kiskunfélegyházi Malom Kft. tulajdonosa:
– Kecskeméti vagyok, a családom a Homokhátságban él régóta. Hihetetlen, hogy két bővizű
folyam között a térség elsivatagosodik. A 700 fős cégünk jövőjét alapvetően befolyásolja az,
hogy megtartjuk-e a vizet vagy
sem. Ha folytatódik az elsivatagosodás, a lakosság – és főleg
a fiatalság – elvándorol. Folyamatosan harcolnunk kell azért,
hogy a kiszáradás ellen tegyen
valamit az ország.

soltvadkerti Vadkert-
Agrotechnika Kft. korábban a megyei iparkamara tagja volt, de tavaly a
jogszabályváltozás következtében átkerült a vállalkozás a
Nemzeti Agrárkamarához. Majd
egy újabb jogszabályi változás
eredményeként az idén néhány
tevékenységi kör visszakerült a
kereskedelmi és iparkamarához. Ez érintette a társaságot
is, mely ezután újból belépett a
megyei iparkamarába.
– A kapcsolatunk mindig jó
volt a BKMKIK kiskunhalasi
képviseletével, amikor segítségre vagy tanácsra volt szükségünk, mindig támogattak bennünket. Ez az oka annak, hogy
visszaléptünk az iparkamarába
– nyilatkozta Nagy Gábor ügyvezető. A családi vállalkozás,
amely ma tizenkét alkalmazottnak ad munkát, talajművelő gépeket gyárt az ezredforduló óta.
A cégvezető korábban a kecskeméti Mezőgépnél volt tervező
és kereskedelmi vezető, majd
miután a vállalat megszűnt,
megalapította Soltvadkerten az
üzemét. Mint mondta, nagyon
sok megrendelőnek szállítanak
Erdélytől a Felvidéken át Ausztriáig. Konkurencia ugyan van,
de úgy gondolja, hogy ez csak
segíti a munkájukat, mert ez
arra készteti a társaságot, hogy
folyamatosan fejlesszen. Gond
azonban az, hogy nehéz ügyes
kezű, megbízható munkatársakat találni. A cég vásárlói többnyire olyan gazdák és cégvezetők, akik 100–300 hektáros
gazdaságokat művelnek. A vállalat, mely a tíz legjelentősebb
hazai talajművelő gépgyártója közé tartozik, legutóbb az
AGROmashEXPO-n állította ki
a gépeit, mintegy 250 négyzetméternyi standon, ahol több
ezer látogató tekintette meg a
gyártmányaikat.
Nagy Gábor azt mondja, hogy
a megrendelők mintegy harmada ismerősökre hivatkozva létesít kapcsolatokat velük.
A Nyugat-Európából beérkező
importról úgy véli, hogy semmivel sem jobb, mint a hazai termék, azt viszont el kell ismerni,
hogy a külföldi talajművelő gépgyártók fejlettebb technológiával rendelkeznek, mint a hazai
kis talajművelő gyártók. Igaz,
cserébe az áruk a hazai gépek
többszöröse is lehet.

A
duális
képzésben
tanulók
esélyesebbek
Oktatás
A

gyakorlatorientált képzésben részt vevő diákoknak jóval nagyobb
az esélyük elhelyezkedni, mint
azoknak, akik nem duális képzési formában tanulnak.
Egyebek mellett erről is szólt
Parragh László, az országos
iparkamara elnöke azon a sajtótájékoztatón, amelyet a Mercedes-Benz kecskeméti oktatási központjában rendeztek.
Mint ismert, a gyakorlatorientált
képzés kialakításában Kecskeméten óriási szerepe volt az
autógyárnak, a megyei iparkamarának, a város vezetésének
és a település oktatási intézményeinek. Közel másfél év alatt
akkreditáltattak a fentebb jel-

zett szereplők öt olyan szakmát,
melyek tankönyvi szakanyagának egy részét német oktatási
anyagokból vették át a szerzők.
A duális képzést két éve bevezették a Kecskeméti Főiskola GAMF-karán is. Sikerét jelzi,
hogy 22 cég jelezte: részt vesz
az oktatás gyakorlati részében.
– Az a diák, aki a duális képzésben részt vesz, tanulmányi
ösztöndíjban részesül, melynek az összege a mindenkori
minimálbérhez kapcsolódik.
Ha a tanuló jól teljesít, hiányszakmát sajátít el, akkor akár
ötvenezer forintot is kaphat
havonta – mondta Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos el-

FOTÓ: barta zsolt

A Mercedes-gyár huszonnyolc tanulójának ajánl munkát és biztosít továbbtanulási lehetőséget

Felvételünk a Mercedes-gyár kadafalvi oktatási csarnokában készült

nöke. A német és osztrák modellt kell lemásolnunk, mert
ezekben az országokban működik jól a szakmunkásképzés. Hozzátette: a szakképzésben részt vevő diákok csak
mintegy ötöde (!) helyezkedik
el a szakmájában. A többi fiatal vagy mást tanul később,
vagy lemorzsolódik. Ez olyan
mértékű pazarlás az emberi erőforrásokkal, melyet nem
engedhet meg magának az
ország. Azonban a statisztikák alapján kijelenthető, hogy
mintegy 25 százalékkal növekedik az elhelyezkedési esélye
annak, aki a gyakorlatorientált képzésben tölti el a három
évét – mondta az elnök.

Németh Ákos, a Mercedes-Benz oktatási és képzési
igazgatója az elmúlt három évről tartott ismertetőt. Elmondta, hogy jelenleg 95 diák tanul
három évfolyamon, akik négy
szakmát sajátítanak el. A hároméves szakképzésben idén
28 tanuló végez mechatronikus
karbantartó, gépjármű-mechatronikus és járműkarosszéria-
előkészítő, felületbevonó szakmában. A szakmunkásvizsgát
követően minden tanuló álláslehetőséget kap a kecskeméti
Mercedes-gyárban. Eredetileg
34-en indultak, de hatan nem
jutottak el különböző okok miatt
addig, hogy a csoportban fejezzék be a tanulmányaikat.
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III.

Megkapták a védjegyet

Nem kellett
kifizetni
a 3 milliós
bírságot

Továbbképzést
rendeztek
a dohányboltok
BÁCSKAI TERMÉKEK Átlépték a határokat, de van még fejlődési cél üzemeltetőinek

O

Második alkalommal rendezték meg a Bácskai Napot Baján, melyen átadták a Kiváló
Bácskai Termék védjegyet
a hónap közepén. A kamara elnöke dicsérte a rendezvényen megjelenő gyártókat,
termelőket.
Kubatovics Tamás
Egy évig használhatják termékeik csomagolásán a szakemberek által odaítélt védjegyet
a most kiválasztott termelők,
élelmiszergyártók. A díjazottak
között most először szerbiai
gyártó is szerepelt. Tradicionális bácskai ízek őrzőit kívánták
jutalmazni, a Bácskai Kultúrpalotába betérők pedig azonnal
kóstolón kaptak ízelítőt a környékbeli termelők áruiból.
– A kereskedelmünket elöntött ócska minőségű élelmiszerek helyett nagyszerű dolog helyi, itt készült, itt feldolgozott, jó
minőségű termékeket fogyasztani – fogalmazott köszöntőjében Gaál József, a kereskedelmi és iparkamara megyei
elnöke. Hangsúlyozta: a gazdaság fejlődésének elősegítése érdekében indították útjára
a Helyi termék – helyi munkahely mottójú kezdeményezésüket, a Kiváló Bácskai Termék
védjegy kapcsán immáron nem
csupán Bácska magyarországi
területére kell gondolni, a határ
előbb-utóbb megszűnik. Györökné Mészáros Eszter házigazda, kamarai kirendeltségvezető kiemelte, nagyon sok termék
érkezett a bírálók elé, volt, aki
többel is megcélozta a védjegyet. Zsigó Róbert bajai polgármester és parlamenti képviselő azt emelte ki, hogy a Bácska
kulturális, gazdasági közösség.
A sokszínűséget pedig ki kelle-

fotó: kubatovics tamás

N

agy közszolgáltatóval szemben „nyert”
egy vállalkozás, melynek képviselője panaszával a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett
működő Békéltető Testülethez
fordult. A cégnek nem kell kifizetnie azt a több mint 3 millió forintos kötbért, amelyet
az áramszolgáltató kiszámlázott a panaszosnak. Az esetről Karádi János a megyei BT
elnökhelyettese tájékoztatta a
lapunkat. Elmondása szerint
a panaszos dunántúli telephelyén szokásos ellenőrzést
végzett a szolgáltató, és megállapítása szerint a fogyasztásmérőt hitelesítő záró pecsétek
nem voltak típusazonosak, a
pecsétek nem egyeztek meg
a nagyvállalat pecsétmintájával. Leszerelték rögtön a mérő
készüléket, majd azt igazságügyi szakértőhöz bevizsgálásra megküldték. Az üzletszabályzat szerint a vizsgálatra
meg kell hívni a fogyasztót is,
aki végig nézheti független
szakértő munkáját és meggyőződhet arról, hogy a doboz,
melyben elszállították a mérő
berendezést az elszállításkori
lepecsételt és sértetlen állapotú volt e. Az értesítő levelet
azonban legalább a vizsgálat
elvégzése előtt 15 nappal kell
megkapnia a fogyasztónak, az
áramszolgáltató üzletszabályzata szerint. Az eljáró tanács
a rendelkezésre álló iratokból
egyértelműen nem tudta megállapítani, hogy megtörtént-e
(a panaszolt üzletszabályzata
szerint,) a panaszos megfelelő időben és tartalommal történő szabályos értesítése és
emellett egyéb hiányosságokat is feltárt az eljárás során.
Így ajánlotta a szolgáltatónak,
hogy a panasz tárgyát képező
fogyasztásmérő szakértői vizsgálatát az üzletszabályzatában
foglaltaknak megfelelően végezze el. A meghallgatásról készült jegyzőkönyv megküldése
után egy hónappal a szolgáltató testületet - levelében - arról
értesítette, hogy a korábban
kiszabott, több mint 3 milliós
kötbérkövetelésüket visszavonták.
A békéltetők internetes elérhetősége: http://www.bacsbekeltetes.hu, telefon: 76/501525, 70/702 8403

Látvánnyal, illattal, ízekkel egyaránt csábítottak a bácskai finomságok

ne használni. Tizenöt termék érdemelte ki a védjegyet, az erről
szóló okleveleket a megnyitón
vehették át a vállalkozások képviselői.
Stranszki Júlia két termékén
– halászlé- és
csuszatésztáján – használhatja az elismerést. Mint
érdeklődésünkre elmondta:
mindig fontos
volt számára a védjegy, ezért
örömteli annak ismételt elnyerése. Rengeteget jelent, hogy
ez megjelenik a csomagoláson,
noha értékét százalékban nem
tudná meghatározni, de 17 fővel dolgozó kisüzemük évről
évre növelni tudja termelését,
miközben ezen a piacon helyben is nagy a verseny a vásárlók kegyeiért, ezért mindig ki-

okoskodnak valamit.
A pörbölyi Vecsernyés Irén
szintén visszatérő díjazottként fogadhatta
a gratulációkat.
– Tavaly birslekvárral nyertem
termékdíjat,
most fügelekváromat díjazták. Van 70 fügefánk, lekvárt és az idei évtől
befőttet is készítünk a termésből. Hála Istennek, el tudjuk
adni, népszerű a termékünk.
Interneten keresztül is értékesítünk, szinte az ország minden
részébe. Ketten csináljuk a párommal, 25-féle lekvárt készítek – foglalta össze munkáját.
Asztalánál a kóstolgatók többféle meglepetés ízkombinációt
felfedezhettek. – Van csokoládés meggy, csokoládés diókrém, volt csokoládés füge, de

Kiváló Bácskai Termék címet elnyert cégek
1. Beck-Hús Kft.: Bácskai pörc és
Bácskai hurka
2. Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit
Kft.: Sütőtök-alma-zsályakrém
3. Bátyai Savanyító Kft.: Koktél körtebefőtt, Bodzaszörp és Kalocsai
Termékcsalád
4. Béles Kft.: Karamellafagylalt
puffasztott csokis sós mogyoróval
és Lúdláb

5. Göldner Tibor: Alvés és Keleti
csemege
6. Harti Imre: Termelői akácméz
7. Házi Piros Paprika Kft.: Nokedli
durumlisztkeverék termékcsalád
8. Kápolnás Szikvízüzem Kft.:
D-Soda Water Szikvíz
9. Kecskés János: Szeremlei füstölt darabolt sonka
10. Koch-Vin Kft.: Hajós-Bajai Cabernet Sauvignon Barrique 2011

11. Kőszegi Jánosné: Monostori
rétes termékcsalád
12. Stranszki Julianna: 8 tojásos
Bajai halászlétészta, és Csuszatészta
13. Sümegi és Fiai Pincészet:
Ambrózia Jégbor és a Sümeghy
Szőlőmagolaj
14. Vecsernyés Irén: Fügelekvár
15. Zdravo Produkt: Green Garden
Tomato

már elfogyott. Minden tartósítószer-mentesen. Jönnek az ötletek, mindig próbálok valami
különlegességet kitalálni, mert
ezeket is keresik a vásárlók a
hagyományos ízek mellett –
avatott be a fogyasztói szokásokba.
Pozsgai Imrének, a bírálóbizottságokba
tagokat delegáló Kincses
Bácska Klaszter vezetőjének tetszett
a kezdeményezés, de annak
nehézségeit sem titkolta. – Jó
gondolat ez a rendezvény, de
nagyobb érdeklődői tömeget is
el tudnék képzelni. Jó a kezdeményezés, amin persze lehet finomítani, mert látszik, hogy van
támogatottsága, valós összefogás áll mögötte és a határon
átnyúló kapcsolat további növekedési lehetőséget kínál. Persze a klaszter szervezésének
kezdetén én is gyorsabb szerveződést reméltem, de be kell
látni, hogy nehéz gyorsabban
haladni, személyes találkozások kellenek a bizalomépítéshez a személyek és a cégek között. A kezdeti lendület később
visszaesik, de minél inkább látszik, hogy megfelelő tömeget sikerül összeszervezni és alakul
valami, annál egyszerűbb forrásokat, támogatásokat elnyerni
– osztotta meg tapasztalatait.

rszágos szakmai képzés indult az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesületének együttműködésével és a kereskedelmi
és iparkamara megyei képviseleteinek szervezésében.
A nemzeti dohányboltok üzemeltetői a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV.
törvény alapján minden évben
részt vesznek egy, a kamara által rendezett továbbképzésen.
Az idei rendezvényt a kecskeméti Tudomány és Technika
Házában tartották. Itt az ND
Nonprofit Zrt., a NAV, a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hivatal szakemberei tartottak ismertetőt a
megjelent üzletembereknek.
Jelenleg Magyarországon
6439 dohánybolt üzemel, ami
hatoda a korábbi árusítóhelyeknek. Ezek közül 5932 koncessziós rendszerben működik, míg 507 kijelöléssel kapott
árusítási jogot. Mintegy 24 cég
biztosítja a dohánytermékek
gyártását idehaza, 2047 különböző árucikket értékesíthetnek
a boltok, melyek munkatársai
napi 3–6 millió adatot küldenek a termékek értékesítéséről
az erre kijelölt helyekre, köztük a NAV-nak, az ND Nonprofit
Zrt.-nek és a KSH-nak is.
Elhangzott, hogy a jövőben
kiírnak egy új pályázati kört,
amelynek keretében 77 településen 88 új boltot vonnak
be a koncessziós rendszerbe.
A szakmai képzésen Lengyel
Antal, a Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete elnöke arra hívta fel a figyelmet,
miszerint kihívás előtt áll az
egész dohányszakma, az ilyen
továbbképzések nagyon sok
kérdésre adhatják meg a választ. Dr. Fekete István, a Zrt.
ügyvezető igazgatója előadásában az egész koncessziós
rendszer lényegét foglalta ös�sze dióhéjban, majd hangsúlyozta: a nemzetidohany.hu
honlapon nagyon sok kérdésre
választ találnak az érdeklődők,
de telefonon és e-mailen keresztül is válaszolnak a munkatársai az érdeklődőknek.

Magyar
és
szerb
autóipari
beszállítók
tárgyaltak
Kragujevác
A

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara volt a Kragujevácban megrendezett Nemzetközi
Délkelet-Európa Automotive Business Forum díszvendége.
A hónap közepén ötödik alkalommal rendezte meg a Kragujeváci Regionális Gazdasági Kamara – Nyugat-balkán Autóipari
Központ, és a Közép-szerbiai
Regionális Autóipari Klaszter a
Nemzetközi Délkelet-Európa Automotive Business Forumot.
A rendezvény, melynek díszvendége a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara volt, fontos elemét képezi a
Frankfurt–Kecskemét–Kragujevác–Isztambul nemzetközi autó-

ipari kiállítási tengelynek. A fórumon huszonöt magyarországi
gépjárműalkatrész- és tartozékgyártó cég, és több mint húsz
szerbiai vállalat vett részt.
A Szerb Kereskedelmi Kamara alelnöke, Mihailo Vesović és
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, megyei kamarai elnök Gaál József köszöntötték az egybegyűlteket, valamint
ismertették az eddigi eredményeiket.
Az első nap témája „Az autóipar mint a nemzetgazdaság
fejlődésének hordozója” volt, a
második napon megrendezett
konferencia témája az „Autóipari szakmák duális képzése előnyei – „Best practice” volt.

fotó: barta zsolt

A megyei kamarai elnök Kecskemét példáján mutatta be egy nagy cég letelepedésének következményeit

Gaál József megyei kamarai elnök és Szemerey Szabolcs, a HBK
klaszter menedzsere (mindketten középen) a szerb házigazdákkal

Gaál József előadásában
szólt a Daimler nagyvállalat betelepüléséről, s annak a munkaerőpiacra, illetve a térségre gyakorolt pozitív hatásáról.
A megyeszékhely nemzetközi
presztízse az autógyár termelésének a beindítása után jelentősen emelkedett, a gazdaság
fejlődésére jótékony hatást gyakorol a 3500 főt foglalkoztató
nemzetközi nagyvállalat. A második napon szó esett a Kecskeméten elindított duális – gyakorlatorientált – képzésről.
A rendezvényen az előadások mellett a magyar és szerb
gépjárműipari vállalkozások
képviselői tárgyaltak a gazdasági együttműködés lehetősé-

géről. Az üzletemberek B2B
tárgyalások keretein belül cserélték ki a tapasztalataikat.
A vendégfogadók a második
napon, a fórum befejezését követően a magyarországi vendégek részére a kragujeváci
FIAT gyár látogatását szervezték meg.
A rendezvényen képviseltette magát a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara és
a Kárpát Régió Üzleti Hálózat
szabadkai irodája is Jójárt Miklós ügyvezető alelnök és Gyenizse László irodavezető személyében. Az előadások után
több tárgyalást és megbeszélést is lebonyolítottak a jelen
lévő vállalkozókkal.

IV.
Melyek
a sikeres
cégutódlás
feltételei?
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A mester és a tanítványai
Oktatás Kenyeres István diákjai kétszer álltak a dobogó tetején

A kamarába
újonnan
belépett
vállalkozások

T

A

kamara a kis- és középvállalkozások tulajdonosai, vezetői részére
szervez a cégutódlás kérdéskörét
feldolgozó fórumot. A cégtulajdonosok nyugodtan akarnak kiszállni a vállalkozásból, hogy mással
foglalkozhassanak. A családok
azt szeretnék, hogy a cég értékei úgy maradjanak meg, hogy
mindenki megtalálja a számára
fontosat. A meghívott szakértők
egy kidolgozott keretrendszerbe
illesztették be a gyakorlatban és
a nemzetközi szakirodalomban
meglévő ismeretanyagot.

agsági jogviszonyt létesítettek április 25.
és május 25. között:
Gotlieb Holding Kft.
(Szabadszállás),
Margin Kft.(Kecskemét),
Dreva-Pack Kft.(Kecskemét),
Braunné Szentesi Ildikó(Csátalja).

Meghívott szakértők:
Gosztonyi László (57)
pszichológus, coach és családterapeuta – 25 év kisvállalkozás-vezetési gyakorlat, MBA
Halász Gábor (51)
üzleti tanácsadó – 15 éves
nagyvállalati felsővezetői gyakorlat, MBA
Dr. Korda György (66)
szervezet- és vezetéspszichológus – 25 éves tanácsadói és
kisvállalkozás-vezetői gyakorlat.
A rendezvényt június 11-én
9.00–11.00 órakor tartják a
kamara megyei székházában
(Kecskemét, Árpád krt. 4.).
A rendezvény térítésmentes. Jelentkezni az oroszine.zelma@
bkmkik.hu címen lehetséges.

Hajós-Bajai borvidéken járt a Magyar Bor
Akadémia küldöttsége. A tanulmányút célja az volt,
hogy a szakemberek személyesen is megismerjék a helyi
termelőket. A helyi pincészetek
vezetői úgy gondolják, hogy az
elkövetkezendő időkben változás várható. Dr. Sümegi József,
a Sümegi és Fiai Pincészet tulajdonosa kiemelte, nagyon sok az
új telepítés, és ha ezek a tőkék
termőre fordulnak, olyan pozíció harcolható ki, amely emeli a
borvidék presztízsét. Koch Csaba, a Koch-Vin Kft. ügyvezetője,
a Hajós-Bajai borvidék elnöke
szerint, ha az Akadémia tagjainak be tudják bizonyítani, hogy
itt kiváló borok készülnek, az
hosszú távon megváltoztathatja
a borvidék megítélését. A küldöttség Borotára és Hajósra is
ellátogatott, összesen 16 pincészet mutatkozhatott be minőségi boraival a szakembereknek.

Borakadémikusok
a Hajós-Bajai
borvidéken

a szerző felvétele

A

Kenyeres István: „Kétféle munka van: a jó, meg a rossz”

Az elmúlt két évben kétszer
nyert a Szakma Sztár Fesztivál döntőjében a festő, díszítő, mázoló és tapétázó szakmában kecskeméti tanuló.
Mindketten Kenyeres István
kecskeméti mester szerződéses tanulói voltak.
Barta Zsolt

Kilencszázmilliós
beruházás kezdődött

A

Kalocsai Szociális
Szakellátási Központ
2014 áprilisában megkezdte az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból finanszírozott, Kalocsa Város Önkormányzata által elnyert, 893 500 000
forint összköltségű, 100
százalékban támogatott
TIOP-3.4.1A-11/1-2013-0001
azonosítószámú, „Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása” című pályázat
építési beruházásait. Ezzel a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási
kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre
épülő és azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába megtörténik az első lépés. A beruházás
kivitelezési munkálatait a Kalo-Bau Kft. végzi.

– Nagyon büszke vagyok
mindkét diákomra, szorgalmas
és tehetséges fiatalok, akik
korosztályukban a legjobbnak
kijáró címet szerezték meg.
Bár minden zsűritagot ismerek, magam csak a verseny
eredményhirdetésére utaztam Budapestre. Érdemes
volt – mondta Kenyeres István
építésztechnikus, burkoló és
szobafestő-mázoló, aki ötven
évnyi sikeres szakmai múltat
tudhat maga mögött.
Hogy mi kell a sikerhez?
Kitartás, a szakma szeretete, ambíció, kreativitás, jó
kézügyesség, térlátás és a
megrendelő tisztelete, sorolja
a mester, aki a címét 21 évesen szerezte.
– A szentkirályi tanyavilágban éltünk az 50-es években,
amikor a kollektivizálás idején
édesapám azt mondta, hogy
szakmát kell tanulnom, mert
az új világban a föld már nem

tart el bennünket. A testvérem,
Kenyeres Dénes katona lett,
alezredesként ment nyugdíjba,
én pedig a szobafestő-mázoló
szakmát választottam, s a mai
napig dolgozom a vállalkozásomban – emlékezik vissza a
mester. Úgy gondoltam, hogy
ez a szakma olyan, mint a
szabó hivatása. Nekem kell felöltöztetnem és széppé tennem
az épületet. Bizalmi állás, mert
a munkám nyomát naponta
látja a megrendelő. Amikor
17 évesen felszabadultam és
megkaptam a segédlevelet, két
évig dolgoztam, majd a szegedi
Vedres István Építőipari Technikumban tanultam tovább.
Az akkori mesteremmel együtt
jelentkeztem, később Kecskeméten a szakiskolában helyez-

Sebők Imre, az SZKTV győztese

kedtem el, ahol a tanulóknak
adtam át a szakma szeretetét.
Közben 21 éves koromban
megszereztem a mesteri címet
is. Ambiciózus, nyitott voltam
az újdonságokra, mindig diákok között dolgoztam, talán ez
is az oka annak, hogy lélekben
fiatal maradtam, mert megöregedni a gyerekek mellett nem
volt szabad – mondja Kenyeres
István, aki időközben mutatja
az egykori munkakönyvét.
Dolgozott az építőiparban,
majd kiváltotta a iparos igazolványát is. Amikor elkövetkezett
a rendszerváltás, 1991-től
gyakran kijárt Németországba dolgozni. Mint mondta, a
pénz mellett mindenekelőtt
az érdekelte, hogy a szakma
fejlődése holt is tart a Lajtán

Két diák a dobogó tetején
u Az idén és tavaly is a kecskeméti Kenyeres István két tanulója
léphetett fel a dobogó legmagasabb fokára a Szakma Sztár Fesztivál országos döntőjében.
Egy éve Almási Attila, áprilisban
pedig Sebők Imre szerezte meg az
első helyet a festő, díszítő, mázoló
és tapétázó szakmában a megmérettetésen. Mindketten a KEMÜ
Gáspár András Szakközépiskola

és Szakiskolában kezdték tanulmányaikat, majd Kenyeres István
egyéni vállalkozónál kapták meg
a gyakorlati képzést. A mester tanulószerződés keretében 2006
óta oktatja a fiatalokat, általában
2 tanulóval foglalkozik egyszerre.
Jelenleg még nála tanul, de jövőre
végez a 11. tanítványa. A kamara
szintvizsgaelnöki teendőkre kéri
fel a mestert 2010 óta.

túl. Az ugyanis nyilvánvaló volt,
hogy előbb-utóbb minden begyűrűzik Magyarországra, s az
itthoni versenyben csak az tud
talpon maradni, aki jól ismeri
a legújabb szakmai fogásokat
és divatot, díszítési formákat
és technológiákat.
Amikor a szakma becsületéről kérdezem Kenyeres urat,
azt mondja: idehaza vissza kellene adni a kétkezi hivatások
presztízsét. Németországban
a mestert a megbízó szinte
megsüvegeli, nálunk azonban ma még nem tartunk itt.
Abban az országban, ahol a
körbetartozás mindennapos
dolog, s azt meg lehet csinálni,
hogy az elvégzett munkát nem
fizetik ki, ott a szakembernek
sincs akkora tekintélye, mint
amekkorát megérdemelne.
A mester azonban vallja: –
Kétféle munka van: a jó, meg
a rossz munka. Nincs első-,
másod-, vagy harmadosztályú
munka, csak a legjobb, amit
egy szakember kiadhat a kezéből. Úgy ítélem meg, hogy az
iparban, a kereskedelemben
és a vendéglátásban akkor
kerülnek helyükre a dolgok,
ha apáról fiúra öröklődik a
mesterségbeli tudás, kialakul
a tulajdonosi szemlélet, valamint a megrendelő, a vásárló
és a vendég megbecsülése.
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Fotópályázatot hirdet a kamara ötödik alkalommal
Értékteremtés Négy helyszínen állítják ki a zsűrizett alkotásokat a megyében

A

Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara ötödik alkalommal hirdet fotópályázatot,
„Értéket teremtek – vállalkozom” – A Munka Világa címmel.
A pályázat célja az országban tevékenykedő kereskedők, ipari vállalkozások,
szolgáltatók, kézművesek tevékenységének, termékeiknek művészi módon való megjelenítése. Ez magába foglalja
a cégek mindennapi életének,
az ott zajló munkafolyamatoknak a bemutatását.
A kamara célja ráirányítani
a figyelmet a vállalkozások értékteremtő, munkaadói tevékenységére.

A felvételünk a tavalyi kiállítás megnyitóján készült
Nevezési feltételek:

• A pályázaton 18 éves kortól minden alkotó részt vehet,
a tematikai megjelölés figyelembevételével.

• A pályaműveket digitális formában, (CD-n, DVD-n, e-mailben) lehet beküldeni a BKM Kereskedelmi és Iparkamara
6000 Kecskemét Árpád krt. 4.,

postacímre, vagy e-mailben a
pejo.zoltan@bkmkik.hu címre.
(egy e-mail max. 6 MB méretű
lehet, vagy óriáslevélben kell
megküldeni)
• A díjazott és kiállítandó képeket a kamara nagyítja ki.
• A megküldött képek fájlneveit a következőképpen adja
meg: sorszám_név_képcím.
Pl: 1_Gábor János_Esti hangulat
• A JPG-képek mérete:
300 dpi, 21x30cm
(3543x2380 pixel) vagy hos�szabbik oldala 30 cm-es, 3543
pixel legyen (minimum 2 Mb).
• A pályázatra max. 5 db alkotás küldhető be.
• A pályázatra sorozatok nem
nevezhetők.

• A pályázaton való részvételhez szükséges a nevezési lap
megküldése is.
A díjazottak értékes tárgyjutalmakban és oklevélben részesülnek. (I., II., III., Különdíj)
PÁLYÁZATI NAPTÁR:

• Beérkezési határidő: 2014. Augusztus 15.

• Pályázati díj: 1500 Ft/fő, melyet
a 10915008-00000009-21320005
számlaszámra kérünk utalni,
„Fotópályázat” megjelöléssel, ill.
kérésre postai csekket küldünk.
•Zsűrizés várható ideje:
2014. Augusztus 19.

•A zsűri tagjai:
Fehér Kálmán – A Magyar Fo-

tográfiai Múzeum munkatársa
Bahget Iskander – fotóművész
Sipos Zsolt – a BKM Kereskedelmi és Iparkamara titkára
• A kiállítás megnyitásának, illetve a díjak átadásának helye
és ideje: Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara,
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.,
I. em., 2014. Augusztus 28. 15 óra

A kamara a résztvevőket az
eredményről kizárólag e-mailben értesíti, továbbá a díjazottak listáját a www.bkmkik.hu
honlapon, 2014. augusztus
25-ig nyilvánosságra hozza.
A kamara a kiállítás anyagát
több helyszínen, Kecskeméten,
Baján, Kiskunhalason és Kalocsán is bemutatja.

