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Angol–magyar üzleti fórum Szegeden
Csongrád Megye Gazdaságáért Díj
10 éves a Magyar Kézműves Remek cím
Küldöttgyűlés előtt – tagozati ülések

Angol üzletemberek jártak pár nappal ezelőtt kamaránkban. A vendégek a várost is alaposan megnézték (felső sor, bal oldali
kép). – Nagy Mihály a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. ügyvezető igazgatója (felül, jobbra), kapta idén a Csongrád
Megye Gazdaságáért Díjat. A cég egy év alatt 700 új alkalmazottat vett fel. – 10 éves a Magyar Kézműves Remek. Az ünnepi
alkalommal azt is érdemes áttekinteni, hogyan is kell pályázni a címre. – A tavaszi éves beszámoló küldöttgyűlést megelőzően a kamarában tagozati üléseket, kistérségi beszámolókat tartottak megyeszerte. Mostani számunkban a kereskedelmi
(alul jobbra) és a vásárhelyi összevont tagozati gyűlésről számolunk be részletesebben. (További információk a 2., 3–4., 6. és
a 10–11. oldalon.)
Nemzetközi Építésügyi
Konferencia
és a Szögedi Építők Napja
(2. o.)

*

50 éves a Legrand
(5. oldal)

Témáinkból

Reklámhét (13. o.)

*

Domonkos László:
Legyen presztízse a mester címnek!
(7. o.)

Új Széchenyi Terv Info Pont (14. o.)

*

35 üzleti ajánlat (15. o.)

Déli-Farm Tavaszi Vásár
(8. o.)

*
*

Mesterképzés (16. o.)
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Angol–magyar üzleti fórum
Az Enterprise Europe Network és
a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara szervezésében angol–magyar üzletember-találkozóra került sor március 30-án
Szegeden, a kamara székházában,
ahol a rendezvény hazai és külföldi
résztvevői előadások és kétoldalú
kerekasztal-beszélgetések keretében építhettek ki új, gyümölcsöző
kapcsolatokat.
Az angol delegáció március 29-én,
David Hood, a Nottinghamshire-i
Kereskedelmi Kamara nemzetközi
kereskedelmi igazgatójának vezetésével érkezett Szegedre. Az angol
csoport résztvevői előbb egy rövid
városnézésen vettek részt, megtekintették a 100 éves Szent István téri
Víztornyot, a Reök-palota épületét,
a Kárász utcát, a Dóm teret, és a
Szegedi Nemzeti Színház épületét,
majd este tradicionális magyar ételeket kóstoltak.
A küldöttség külön kérése volt egy
nagyobb szegedi építészeti beruházás
megtekintése, így március 30-án
délelőtt meglátogatták a Dugonics
téri Rektori Hivatal újonnan felújított
épületét. A Ferroép Zrt. munkatársának értő tolmácsolásában betekinthettek a felújítás építészetileg
fontos mozzanataiba; többek között
megcsodálhatták a felújított, emeletre
vezető lépcsősort, az újjávarázsolt
dísztermet, az egyetem rektorának
a szobáját, az üvegtetővel fedett,
természetes fénnyel elárasztott átriumot, vagy éppen az épület föld
alatti bővítésével újjávarázsolt JATE
Klubot.
Az üzleti fórum másnap délelőtt
11-től rövid prezentációk és kétoldalú
kerekasztal-beszélgetések formájában
vette kezdetét. Kamaránk elnöke,

Az angol vendégek figyeltek és sűrűn jegyzeteltek
Nemesi Pál rövid előadásában ismertette a Csongrád megye gazdasági
szervezeteinek gazdasági, történeti
és társadalmi hátterét.
David Hood, az angol kamara
képviselője elmondta, hogy szervezetük, kamaránkhoz hasonlóan,
az üzleti képzéstől a befektetésekig
számtalan módon segíti a szolgáltatásait igénybe vevő kelet-middlandi
vállalkozások életét.
Bodor Dezső, a Csongrád Megyei
Mérnöki Kamara elnöke bemutatta
a megye több kulcsfontosságú beruházását is. A már megvalósult
projektek között megemlítette a
Szegedi Szennyvíztisztítót, a Napfény
Fürdő Aquapolist, a még csak részben megvalósult Szegedi Villamos
Projektet, az M43-as autópálya
Makóig elkészülő szakaszát. A jövőben megvalósuló megaprojektek
között szerepel egy 800 mW-os
gázerőmű, az ELI Szuperlézer,

a Zöldforrás Biogáz Erőmű és a
Szegedi Partfal Fejlesztés.
Az angol küldöttség vállalkozóinak képviseletében Martin Davison
prezentálta a Concrete Preservation
Technology vasbeton szerkezetekre
alkalmazott korróziómegelőző hibrid
eljárását.
A rövid előadások után, a kétoldalú
megbeszélések előtt, egy-egy percben
az angol és magyar felek ismertették
cégeik tevékenységét, és felvázolták
együttműködési elképzeléseiket.
A kerekasztal-beszélgetés ezután
közvetlen, személyes eszmecserékkel
folytatódott, ahol a találkozón részt
vevő cégek, tevékenységi köreiknek megfelelően, tolmácsok értő
fordításában vitathatták meg gondolataikat, ötleteiket leendő üzleti
partnereikkel.
A találkozón elhangzott előadásokat és az angol delegáció profiljait
megtalálhatják honlapunkon.

Itt az újabb
konjunktúrafelmérés
A Mag yar Kereskedelmi
és Iparkamara Gazdaság- és
Vállalkozáselemzési Intézete 2011.
első félévében ismét elkészíti
konjunktúrafelmérését, amely 1998
óta folyamatosan segít reális képet
adni a vállalkozások aktuális helyzetéről és jövőképéről. Kamaránk
szeretné, ha Csongrád megyében is
egyre több vállalkozás venne részt a
konjunktúrajelentések összeállításában. Közös érdekünk, hogy minél
hitelesebb képet kapjunk a gazdaság
állapotáról, a vállalati, vállalkozói
közérzet alakulásáról. Amennyiben
szívesen részt venne a felmérésben,
további részleteket és a kitöltendő
kérdőívet elérheti a kamara honlapján (www.csmkik.hu).
A kérdőívek visszaküldési határideje április 29.
Adatait teljes mértékben bizalmasan kezeljük, az adatszolgáltatás
önkéntes. Az eredményeket összesített konjunktúrajelentésben adjuk
közre, melyet a válaszadóknak is
megküldünk.

Köszöntjük új tagjainkat!

Illés Mihály – Szeged
M K V- Mone y Kf t . –
Hódmezővásárhely
Godó Lajos – Bordány
Belvárosi Ingatlankezelő Iroda
Kft. – Szeged
G r á f J ó z s e f e . v. –
Csanádpalota
Kunstár Csaba e. v. – Szeged
B2 Ker. és Szolg. Bt. – Szeged

Nemzetközi Építésügyi Konferencia és a Szögedi Építők Napja

Szimbiózisban a természettel

A Csongrád Megyei Építéstudományi
Egyesület, a Csongrád Megyei Mérnöki
Kamara, a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara és az Enterprise Europe Network
társszervezésében idén is megrendezik a
Nemzetközi Építésügyi Konferenciát és a
Szögedi Építők Napját.
A Nemzetközi Építésügyi Konferenciát
június 3-án, a CSMKIK székházában tartják,
címe, a jelen és jövő természeti-társadalmiépítészeti problémáira reflektálva: Együttélés
a természet erőivel – küzdelem és hasznosítás. Olyan aktuális programok bemutatása
szerepel a programban, mint az Új Széchenyi

Terv lehetőségei és az ELI szuperlézer kutatóközpont.
A természettel való együttélés elengedhetetlen feltétele, hogy megküzdjünk vele, levonjuk
a megfelelő tapasztalatokat, és ha lehetséges, a
saját céljainkra fordítsuk olykor megzabolázhatatlan erőit. A konferencia két blokkban (Harc
a természet erőivel, és A természet erőinek
kiaknázása címmel) tárgyalja az aktuálisan
felmerülő kérdéseket, melyek foglalkoznak
a Szeged környéki ár- és belvízhelyzettel, a
földrengések és a vörösiszap-katasztrófa mérnöki tapasztalataival; de a megújuló energia
hasznosítása, az energiatudatos építkezés, a

zöld építészet és a passzívházak szerepe is
bemutatásra kerül.
A részvételért idén is kreditpont jár! (A
rendezvény akkreditációja folyamatban.)
A konferenciát követően, június 4-én, a Szögedi
Építők Napján, az építők, építészek kötetlen, oldott
hangulatban a Gellért Szabadidőközpont pályáin
sportversenyek és bográcsfőző verseny keretében
ismerkedhetnek, mélyíthetik el frissen kialakuló
vagy már meglévő szakmai kapcsolataikat.
Az eseménnyel kapcsolatban folyamatosan
bővülő információt találhat a www.csmkik.hu
honlapon vagy érdeklődhet a konferencia@
csmkik.hu e-mail címen.

Kamarai Futár Gazdasági információs és üzleti havilap. Kiadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szeged, Párizsi krt. 8–12.
Tel.: 62/554-250, fax: 62/426-149. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 524. E-mail: info@csmkik.hu. Felelős kiadó: Németh Zoltán. Főszerkesztő: Őrfi Ferenc.
A szerkesztőbizottság tagjai: Bálint Tünde, Gulyás Tünde, dr. Horváth Lajos, dr. Kőkúti Attila, Nemesi Pál, Németh Zoltán, Orcsik Sándor,
Palotás Sándor, dr. Tráser Ferenc. Nyomás: E-press Nyomdaipari Kft., Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B. Terjeszti a Lapcom Kft. HU ISSN 1219-7289
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Küldöttgyűlés előtt

Tagozati gyűlések a kamarában

A hagyományos tavaszi éves beszámoló küldöttgyűlést megelőzően kamaránk tagozati üléseket, kistérségi beszámolókat tartott megyeszerte.
A kamara elnöksége az ezeken a fórumokon felmerült észrevételeket, javaslatokat is felhasználva alakította ki az elmúlt évről szóló beszámolót,
illetve az idei munkatervet, melyet április 29-én terjesztenek a küldöttek elé. Mostani számunkban a kereskedelmi és a vásárhelyi összevont
tagozati gyűlésről számolunk be részletesebben.

Kereskedők, vendéglátósok
mondták a magukét

Kamaránk kereskedelmi tagozata március 9-én tartotta meg szokásos
éves beszámoló ülését, melyet összevont osztályelnökségi ülés előzött
meg. A rendezvényen számos, a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozásokat érintő problémát vitattak meg a résztvevők.
Első napirendi pontként dr. Polner
Új tagok
Eörs, a Csongrád Megyei kormányhiaz
osztályelnökségben
vatal főigazgatója tartott tájékoztatót
a január óta működő kormányhivatal
A tagozati ülés résztvevői egyetértettek
szervezeti felépítéséről, feladatairól, a 7. osztály elnökségének javaslatával,
a beintegrált megyei szakigazgatási mely szerint a vendéglátás, idegenforszervekről.
galom, szálláshely szolgáltatás osztály
elnökségébe – sajnálatos haláleset, valamint vállalkozás megszűnése miatt – két
Hogyan működik
új tagot kooptálnak: Gyarmati Zoltánt,
a kormányhivatal?
az öttömösi Gyarmati Vendégház tuA főigazgató elmondta azt is, hogy lajdonosát és Nacsa Józsefet, a szegedi
a megyei kormányhivatallal egy idő- Natur-Consult Kft. ügyvezető igazgatóját.
ben kormányablakok is megkezd- Ugyancsak elfogadták, hogy Nacsa
ték működésüket, melyek integrált József töltse be megbízotti státussal az
ügyfélszolgálatokként jelenleg 23 osztályelnöki posztot.
ügykörben adnak információt, vaA beszámoló ülés keretében Szügyi
lamint saját hatáskörben ügyintézést György, a kamara oktatási és szakképzési
is végeznek.
bizottságának elnöke tájékoztatta a
Csongrád megyében jelenleg 2 jelenlévőket a szakképzés jelenlegi helykormányablak működik: Szegeden a zetéről és a várható változásokról.
megyeházán, és Hódmezővásárhelyen
a városháza épületében.
Problémák és megoldási
Az alábbi témakörökben való tájékozódás céljából mindenképpen
javaslatok
javasoljuk felkeresni a kormányhivatal
Ezt követően a kereskedelmi és
honlapját (www.csmkh.hu):
vendéglátó vállalkozásokat érintő
• Ügyfélfogadási rend (a Hivatalról
problémákat vitatták meg a jelenmenüpontban)
lévők, valamint megfogalmazták
• A hivatalba beintegrált szakjavaslataikat is:
igazgatási szervek listája, elérhető• Dohányzás betiltásának hatásége (Szakigazgatási szervek mesa vendéglátó-ipari egységekben.
nüpont)
Javaslatok: a kulturált dohányzást
• Egyes tevékenységek engedénem kellene tiltani, teraszon való dolyezési, bejelentési kötelezettségéhányzás, szivarszoba kialakítása.
nek ügymenet leírása (Ügymenetek
• Környezetvédelmi termékdíj:
menüpontban)
továbbra is jelentős adminisztrációs terhet jelent a vállalkozókElső az érdekérvényesítés
nak. Javaslat: gyártókat terhelje
A tájékoztatót követően a kaa fizetési kötelezettség.
marai munkáról szóló beszámolót
• Üzletek működését szabályzó
Németh Zoltán kamarai titkár tarjogszabály: sok tisztázatlan kérdés
totta meg, míg a tagozat elmúlt évi
van, értelmezési hibák miatt önkortevékenységét dr. Martonosi István
mányzatonként eltérő ügyintézés.
kereskedelmi alelnök ismertette.
Javaslat: a jogszabály módosítása
Elmondta, hogy a tagozat az érvagy új jogszabály készítése.
dekérvényesítő munkát tartotta az
• Tisztességtelen kereskedői
elmúlt évben is kiemelt feladatának.
magatartás ellenőrzése: mit fognak
Ez elsősorban jogszabálytervezetek
ellenőrizni, mire készüljenek a
véleményezésében, javaslattételben
vállalkozók? Javaslat: tájékoztató
nyilvánult meg: pl. fogyasztóvédelmi
megszervezése a témában.
törvény, a HACCP rendszerének
• Feketekereskedelem elleni
megreformálása, környezetvédelmi
fellépés: továbbra sem szűrik ki az
termékdíj.
engedély nélkül tevékenykedőket.
A tagozathoz tartozó tagok külföldi
Különösen a zöldség-gyümölcs
piacra jutásának segítését célozta az
„zugárusok” száma növekedett
Újvidéki Nemzetközi Élelmiszer-ipari
meg, mely már-már a tisztességes
és Mezőgazdasági Vásárra és kapkereskedők fennmaradását veszécsolódó szakmai programra buszos
lyezteti. Javaslat: probléma jelzése
kiutazás szervezése, a szolgáltatói
az ellenőrző hatóságok felé.
tagozattal közösen.

Küldöttgyűlés április 29-én

Az elnökség előkészítette a küldöttgyűlés dokumentumait
Kamaránk elnöksége a március
30-ai ülésen készítette elő az április
29-ei küldöttgyűlés előterjesztéseit,
és meghatározta napirendi pontjait.
Ennek alapján a küldöttgyűlés
programja a következőképpen
alakul:
1. Az elnökség beszámolója a
2010-ben végzett kamarai munkáról.
Előadó: Nemesi Pál elnök.
2. Az elnökség beszámolója a
2010. évi költségvetés teljesítéséről,
a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara mérlegbeszámolójának elfogadása.

Előadó: Ézsiásné Baricz Teréz
gazdasági igazgató.
3. Javaslat a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara 2011.
évi munkatervére. Előterjesztő:
Nemesi Pál elnök.
4. Javaslat a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi
költségvetésére. Előterjesztő: Ézsiásné
Baricz Teréz gazdasági igazgató.
5. Egyebek.
A területi kamarák küldöttgyűléseit követően, május 31-én tartják
az MKIK országos küldöttgyűlését,
melyen a Csongrád megyei vállalkozásokat 12 küldött képviseli.

Összevont tagozati ülés
Hódmezővásárhelyen
A kamara összevont tagozati ülést tartott Hódmezővásárhelyen.
A megjelenteket a házigazda, dr. Hampel Tamás, a városi szervezet
elnöke köszöntötte, majd Nemesi Pál, a CSMKIK elnöke tájékoztatta
a jelenlevőket a kamara elmúlt egy évéről, illetve az idén várható
jelentősebb, a kamara életét befolyásoló eseményekről.
Nemesi Pál egyebek mellett elmondta, hogy várhatóan a jövő
év elejétől, ismét kötelező lesz a
kamarai tagság. Közel 30 ezer vállalkozás tartozik majd a kamarához
a megye 70 ezer vállalkozása közül.
A jelenlegi önkéntes kamara tagsága
ugyan valamelyest még az elmúlt
évben is csökkent, az ügyszám és
ügyfélszám tekintetében viszont
mintegy 20%-os emelkedés volt
megfigyelhető.

Információk első kézből

A kamarában kiemelt feladat a
mikro- és kisvállalkozások segítése – hangsúlyozta az elnök. A
forrásszerzési lehetőségek közül
kiemelte az elnök a kamarai pályázati
lehetőségeket, a Széchenyi Kártya
Programot, amely folyószámlahitelből, forgóeszközhitelből és beruházási hitelből áll, és hamarosan az
önerőhitel is igényelhető lesz. Tavaly
(Folytatás a 4. oldalon)
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Összevont tagozati ülés Hódmezővásárhelyen
(Folytatás a 3. oldalról)
júniustól kamaránk is foglalkozik a
mikrohitel-kérelmek befogadásával.
Az Új Széchenyi Terv keretében 2011.
évben az 1100 milliárdos csomagból
az innováció területére 90 milliárd
forint áll rendelkezésre.

Kapcsolati tőke

Együttműködési megállapodás
született a kamara és a Szegedi
Tudományegyetem között. A megye kitörési pontja lehet az, hogy az
egyetem tudásbázisát hogyan sikerül
hasznosítani. Kiemelte a tervezett
lézerközpont megvalósulásának
jelentőségét. A határon túli együttműködések közül főként a szabadkai
kamarával való régi és megbízható együttműködést hangsúlyozta
Nemesi Pál. Véleménye szerint ezen
a területen még számos kiaknázatlan
lehetőség van. A közösség- és kapcsolatépítés területén kiemelt feladat
a kamarai tagok egymás közötti
kapcsolatainak fejlesztése. A szakmai
napok közül például a közlekedési
konferencia, az építők napja és az
algyői kézműves nap rendkívül sok
látogatót vonz minden évben.

Vásárhelyi tükör

Dr. Hampel Tamás, a hódmezővásárhelyi városi szervezet elnöke
beszámolóját azzal a megállapítással
kezdte, hogy a 2010-es év a küzdelmek és a remény éve volt, mind a
vállalkozások, mind a vásárhelyi
szervezet számára.
A hatályos kamarai törvény által
fenntartandó városi képviseleti iroda
túlterhelt, hiszen nemcsak a megyei
szolgáltatások közel teljes körét
biztosítja, de ki kellene szolgálnia
a városi szervezet működését is.
Az ügyek száma az elmúlt években
nemcsak a sokszorosára emelkedett,
de azok egyre nagyobb és bonyolultabb adminisztrációs, ügyintézési
feladattal is járnak. Véleménye szerint
a kötelező kamarai tagság lehetséges bevezetésével összefüggésben
meg kell erősíteni először a kamara személyi és dologi erőforrásait,
biztosítani szükséges előzetesen a
feltételeket, hiszen ezek hiányában
a kamara nem tudja a vállalkozások
által joggal elvárt, továbbá az állam
által rábízott feladatokat ellátni.
Kedvező hírrel szolgált a vásárhelyi
elnök arról, hogy a néhány évvel
ezelőtti taglétszám csökkenését az
elmúlt évtől ismét emelkedés váltotta
fel. A város vállalkozásainak, így
az átlagosnál magasabb arányúnak
mondható a kamara tagsága, amire
azonban rá is kell szolgálni.
A tagok informálását, és a kamara ismertségének növelését
egyaránt szolgálták a helyben
szervezett rendezvények. Ezek
sorából kiemelte a januári, különösen nagy érdeklődésre számot

tartó adófórumot, a GOP pályázati
lehetőségeiről szóló tájékoztatót, az Ipartestületek Országos
Szövetségével közösen szervezett
nemzetközi fémipari konferenciát, továbbá a 2008-as világválság
anatómiája és további kilátások a
cégvezetők, vállalkozók számára a
Dél-Alföldön című előadást.

pályázati lehetőségek megnyitásával próbálják azok fennmaradását
biztosítani. Elmondta, hogy sikerült
elérni, hogy a mikrovállalkozások
közül támogatásban csak kamarai
tagsággal rendelkezők részesülhessenek, ami minden kritika ellenére növeli a kamara súlyát és
elismertségét.

Nemesi Pál és Hampel Tamás tájékoztatta a tagokat
a kamara helyzetéről
Hampel Tamás jelezte, hogy
számos visszajelzés érkezett arról
a visszatérő problémáról, hogy az
eredményesen pályázók nem kapták
meg időben a támogatást, mely akár
a vállalkozás működését is veszélybe sodorhatja. A városi szervezet
egyébként az elmúlt évben több
javaslattal is élt a gazdaság működését, fejlődését nehezítő jogszabályok
megváltoztatását illetően.

Együtt az önkormányzattal

A helyi önkormányzattal a kamara
jó kapcsolatra törekszik, véleményt
alkotva mindazon kérdésekben,
amelyek a helyi gazdaságot érintik.
Részt vesznek tagjai a gazdasági
szenátusban, a helyi gazdaságra
vonatkozó jogalkotási program kidolgozásában, illetve a tervezetek
véleményezésében, a városi szervezetek, alapítványok működtetésében. A
nagyobb jelentőségű rendezvényeket
hagyományosan az önkormányzattal együttműködve szervezik meg,
ami emeli azok súlyát, csökkenti a
költségeket, továbbá országos sajtónyilvánosságot is biztosít.
A városi elnök a helyi érdekképviseleti tevékenységek köréből
kiemelte az adó- és gazdasági tárgyú rendeletek véleményezését.
Különösen sok egyeztetésre volt
szükség a helyi adórendeletek
megalkotása előtt. Itt ugyan érdemi áttörést nem sikerült elérni,
de a leginkább nehéz helyzetű
mikrovállalkozások egy bizonyos
köre számára újabb önkormányzati

Lokálpatrióta gondolkodást!

Rendkívüli hatása van a helyi
gazdaság teljesítményére annak,
hogy mekkora szerephez jutnak a
belső fogyasztás kielégítésében, és a
soron lévő beruházások végzésében
a hódmezővásárhelyi vállalkozások.
A helyi üzleti forgalomra azonban
egyre kedvezőtlenebb hatással van
a rendkívül alacsony fizetőképesség,
amely ágazatok működését lehetetleníti el, tovább növelve a munkanélküliséget. E probléma lehetséges
orvoslása, mérséklése érdekében
a közbeszerzési eljárások kapcsán
kérték az önkormányzatot, hogy a
pályázati kiírások során a helyi cégek
a törvényes kereteken belül előnyt
élvezhessenek. Egy olyan városban,
ahol sok mikro- és kisvállalkozás
van, ott fokozott együttműködésre,
összefogásra van szükség.

Vállalkozói sérelmek

A városi kamarai elnök a vállalkozói sérelmek orvoslásának köréből
kiemelte, hogy az elmúlt évben az
építőipari vállalkozások kötelező
regisztrációjával kapcsolatban panasz
érkezett arról, hogy a korábban
megszerzett okleveleket (pl. az építőipari technikusit) nem fogadják el
valamennyi, e körbe tartozó szakmai
jogosultság bejegyzéséhez, amelyek
végzésére ez a bizonyítván eredetileg
feljogosított. A probléma szerinte
nem igényel újabb jogi szabályozást, csupán a bürokrácia ésszerű
és logikus működését feltételezi. A
problémát jelezték a regisztrálásra

jogosult MKIK-nak, és remélik, hogy
a jövőben már nem lesz hasonló
okból elutasítás.

Szakképzés, másképp

Az összevont tagozati gyűlés további
részében dr. Horváth Lajos, a kamara
alelnöke az Új Széchenyi Tervről tartott
tájékoztatót, míg Kovács Kata a szakképzés területét érintő változásokról,
és az MKIK szakképzéssel kapcsolatos
céljairól beszélt.
Vizsgabizottságokba tagokat delegál a kamara, valamint 125 szakma
felügyeletét is ellátja a jövőben. Cél
a gyakorlati képzőhelyek számának
növelése. Terv a 8 osztályra épülő
3 éves szakképzés beindítása. A
tanulót foglalkoztató vállalkozások
által igényelhető támogatások körét
szeretnék bővíteni. Országos szinten
a jelenlegi 9000 cég helyett mintegy
20 000 céget szeretnének bevonni
a tanulószerződés rendszerébe. A
gyakorlati óraszám növelése, az OKJ
ésszerűsítése, szakmai tartalmak
modernizálása elengedhetetlen.
Az MKIK bevonja a területi kamarákat a szintvizsgaszervezésbe,
koordinálásba, központi programok felülvizsgálatába, szakmai és
vizsgakövetelmények gondozásába,
karbantartásába. Átháruló feladat:
a szakmai versenyek szervezése, a
szakmai vizsgák tételeinek kidolgozása, a pályaorientáció. Az átszervezés
célja a német duális rendszer képzési
arányainak megközelítése.

Nagyobb elszántságot!

A hozzászólók közül Havránek
Ferenc egyetért a 8 osztályra épülő 3
éves szakképzési rendszer bevezetésével, bár megjegyezte, hogy 20 évvel
ezelőttig ez a rendszer jól működött,
nem érti, hogy miért került a rendszerváltás után néhány évvel ez a jól
működő rendszer megszüntetetésre.
A kamarai taglétszám csökkenésével
kapcsolatban úgy gondolja, hogy ennek
nemcsak a gazdasági helyzet az oka.
Úgy véli, hogy a panaszokat nagyobb
elszántsággal kellene végigvinnie a
kamarának. Példaként említette a be
nem folyt bevételek után fizetendő áfa
kérdését. Javasolta a kamarai tagok
véleményének rendszeres kikérését.
Pozitívumok közül kiemelte a kamarai
támogatások ügyintézésének rugalmasságát. Megjegyezte, hogy az állam
tanulhatna a kamarától a támogatások
időbeni elbírálását, kifizetését illetően.
Az állami pályázatok esetében sokszor
indokolatlanul kérnek hiánypótlást,
és újabb 60 napos határidőt szabnak, elhúzva az elbírálást. Javasolja,
hogy a helyi munkahelyteremtő és
-megőrző pályázatokat elbíráló bizottságba a kamara delegálhasson
tagot. Hangsúlyozta, a vállalkozásokat érintő gazdasági kérdésekben
mindig határozottan foglaljon állást
a kamara.

2011 április
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Legrand – fél évszázada kapcsol
itthonról az otthonokba

50 esztendeje nyitotta meg kapuit a Legrand hazai gyára Szentesen
Márciusban ünnepelte fél évszázados fennállását a szentesi
Legrand gyár. A villamos rendszerek és informatikai hálózatok
világszintű szakértőjeként ismert
cég jogelődjeivel együtt lassan 100
éve működik Magyarországon. A
Legrand csoport 70 országban
van jelen gyártóként, 31 ezer
alkalmazottat foglalkoztat és több
mint 180 országban értékesíti
termékeit.
Ünnepélyes keretek között ünnepelte 50 éves hazai működését az
egykori Kontakta, majd Kontavill
néven ismert Legrand a budapesti Iparművészeti Múzeumban.
A széles és prominens körben
tartott sajtótájékoztatón Károlyi
László, a vállalat vezérigazgatója
röviden bemutatta az elmúlt öt
évtized jelentős mérföldköveit
és eredményeit, s egyben beszélt
a következő esztendők főbb célkitűzéseiről is.

Mérföldkövek

1961-ben indult a gyártás
Szentesen. 1988-ban a felbomló
budapesti Kontakta nagyvállalat
egyik jogutódjaként a Kontavill
Villamosszerelési Vállalat önállósult.
1992 decemberétől a cég a
Legrand csoport leányvállalataként működött tovább, 12,3
millió db termék piaci bevezetésével a háta mögött. Többszörös
névváltozást követően 2004 óta
a vállalat Legrand Magyarország
Villamossági Rendszerek Zrt. néven folytatta tevékenységét.
A vállalat életében az elmúlt
19 év rendkívül gyümölcsöző és
eredményekben gazdagnak minősül, hiszen 1993–2010. között 12,4
milliárd Ft beruházás valósult meg,
és mintegy 25 ezer óra képzésben
vehettek részt a dolgozók. A cég a
90-es évek legnagyobb termékfejlesztésében, az Athena projektben

Elismerések

Károlyi László ünnepi sajtótájékoztatót tart
az Iparművészeti Múzeumban
is részt vett. 2001-től a gyártásban
a vállalat egyre több nemzetközi
projekt nyertese, amely a gyártás
exportrészének a növekedését
jelentette, elsősorban az innovatív
megoldásoknak köszönhetően.
(Lean, Kaisen stb.) 2004-től a kereskedelmi és marketingtevékenység folyamatos megújításával, új
piaci szegmensek megcélzásával
a vállalat menedzsmentje a hazai
értékesítést 2007-re újból nyereségessé tette.

Innovatív szemlélet,
új stratégia – rendkívül
széles termékpaletta

A Legrand Zrt. értékesített termékválasztéka Magyarországon
ma már a kapcsolók és csatlakozóaljzatok mellett egészen az
épületautomatizálás (pl. intelligens
megoldások), energiaelosztási
rendszerek (4000 A-ig), ill. strukturált hálózatok telepítéséig terjed.
A Legrand célja a korszerű technológia bevonásával egyszerűen
szerelhető és használható termékek
előállítása, amelyek garantálják
a hatékony, időtakarékos mun-

kavégzést. A csúcstechnológiát
képviselő termékek mindegyike
tükrözi a formatervezés aktuális
trendjeit is.
A te r m é ke k n e m c s a k a z
energiahatékony működést és az
otthonok kényelmét szolgálják,
hanem irodák, munkahelyek, ipari
létesítmények, sőt egyes szegmensek (pl. kórházak) villamos berendezéséhez is komplett megoldást
jelentenek.
Szentesen, a Szerelvény Divízió
részeként egyre több termék fejlesztése és gyártása valósul meg,
elsősorban az európai piacokat
célozva meg. A csapat regionális
projekteket irányít, a termékfejlesztési tevékenységet a cég
a Legrand vállalatcsoport többi
tagjával összhangban és együttműködésben végzi. A fenntartható
fejlődés alapelvei itt is érvényesülnek, a felhasználástól az azt
követő újrahasznosításig. A szentesi fél évszázados tapasztalaton
és korszerű ismereteken nyugvó
műszaki munka színvonalának
legbeszédesebb bizonyítéka nem
csupán a piaci siker, hanem az

Innovatív dizájn és fotópályázat
Kapcsolj és exponálj a jövőre!

Az Iparművészeti Múzeumban tartott ünnepi eseményen kihirdették a Legrand és a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem közösen jegyzett szakmai köröknek szóló „Kapcsolj a jövőre!” c. dizájnpályázatát,
és a fotózni vágyó műkedvelő közönség részére kiírt „Exponálj a jövőre!” című fotópályázatot. A
beérkező pályamunkákat neves, független szakmai zsűri bírálja el az elkövetkező hónapok során.
A pályázat benyújtásához online regisztráció szükséges a Legrand Zrt. ide vonatkozó weboldalán:
www.legrand50.aktivitas.hu
Beérkezési határidő. Dizájnpályázat I. forduló: május 19., II. forduló: június 30. Fotópályázat:
szintén június 30.
A nyertesek szeptemberben vehetik át a főnyereményt ünnepélyes keretek között.

A Legrand Zrt. tevékenységét az elmúlt 10 esztendőben
húsz jelentősebb díjjal ismerték el, több alkalommal kapott például Magyar Termék
Nagydíjat, Magyar Minőség
Háza díjnyertes termékek címet,
Magyar Innovációs Nagydíjat.
Károlyi László vezérigazgatót
2007-ban az év vállalkozójának,
2009-ben az év menedzserének választották. De legalább
ennyire büszkék lehetnek a
legrandosok a legjobb munkahely felmérés Top 10-es helyezésére, a Véradóbarát Munkahely
Díjra, vagy a Szentes Városért
Emlékéremre.
elnyert díjak, a 25 szabadalom, 2
használati minta és 42 formatervezési ipari mintaoltalom is.
2008-től a Legrand az épületek
villamos és digitális adatátviteli
infrastruktúráinak világszintű
szakértőjeként is számon tartott
a hazai piacon.
A vállalat székhelye Szentes, ill.
országosan a budapesti 800 m2-es
kereskedelmi iroda áll a hazai üzleti
partnerek rendelkezésére.
A Legrand csoport elkötelezett a
fenntartható fejlődés mellett. Mind
csoportszinten, Magyarországon,
a Legrand számtalan olyan akciót
szervez, ill. adja ezekhez a nevét,
amelyek célja a környezettudatos
fejlesztés és gyártás, a munkavállalók egészségének megőrzése, és
az elektromosság hatékony felhasználásának támogatása. (Pl.
lakások támogatása, árvízkárosultak megsegítése, sporttámogatás,
munkavállalók egészségfelmérése,
oktatások támogatása stb.)
A 2009–2010-es időszak a
Legrandnak is okozott némi nehézséget, ennek ellenére a válság
alatt is eredményesen tudott működni: árbevétele 17 milliárd Ft, a
foglalkoztatottak létszáma 520 fő,
és a nehéz gazdasági helyzet ellenére 2010-ben 514 mFt beruházást
hajtott végre elsősorban a termékfejlesztésben, amely területen a
mérnökgárdát is bővítették.
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Kamarai Futár

Csongrád Megye Gazdaságáért Díj Nagy Mihálynak, a ContiTech Fluid
Automotive Hungária Kft. ügyvezető igazgatójának

Egy év alatt 700 új alkalmazott

Nagy Mihály, a ContiTech Fluid
Automotive Hungária Kft. ügyvezető igazgatója – ehhez tartozik
a makói gumigyár is – kapta
idén a kamara által alapított
Csongrád Megye Gazdaságáértdíjat, amelyről azt mondja: bár
neki adták át, csapatmunka elismerésének tekinti. A családja
és a kertészkedés a szenvedélye
Nagy Mihálynak, aki korábban
a kamara Makó kistérségi elnökeként is tevékenykedett.
Tavaly azzal került a megyei
napilap címlapjára a Nagy Mihály
által vezetett makói üzem – a városban egyszerűen gumigyárnak
hívják, valójában a a ContiTech
Fluid Automotive Hungária Kft.
egyik egysége – , hogy a válságot
követő mélyrepülés után egy év
alatt 700 új alkalmazottat vett fel. A
fiatal, mindössze 38 esztendős ügyvezető kapta meg idén a Csongrád
Megye Gazdaságáért Díjat. Nagy
Mihály egyébként váci születésű, 23 éves koráig ott élt, most
pedig ingázik a két város között,
mert a cégcsoportból a két itteni
üzem működését irányítja. Úgy
került a felelős beosztásba, hogy
az egyetemi évek után a csongrádi
megyeszékhelyre költözött a felesége kedvéért, ott pedig, miután
8 hónapot dolgozott a Szilánk
Zrt.-nél gazdasági informatikusként, 98-ban felvették a szegedi
gumigyárba projektmenedzsment
osztályvezetőnek. 2003-tól 2005-ig
gazdasági igazgató volt, ezt követően 2007-ig cégvezető, 2008 óta
pedig ügyvezető igazgató.
A váci és a makói telephelyen
összesen 2200 ember munkáját
irányítja. A német konszernen

Folyamatosan fejlődő vállalkozást vezet Nagy Mihály
belül működő magyarországi vállalatcsoport Csongrád megyei tagja
a szervezet legnagyobb autóipari
hűtő- és fűtőcsöveket gyártó egysége. 2010-ben a németországi és a
romániai Nagykárolyban lévő üzem
együttes termelése sem közelítette
meg a magyar vállalat kibocsátását. A társaság amellett, hogy az
európai autóipar résztvevőinek
beszállítója, japán megrendeléseket
is teljesít. Ennek következtében a
VW csoport, a BMW, a Daimler

Chrysler-Mercedes, a Porsche, a
Ford, a Scania, a DAF, a Volvo
csoport, valamint a Perkins mellett
többek között már a Nissan Diesel
gépjárművek hűtő- és fűtőcsövei
is a cég gyártósorain készülnek. A
szervezet árbevétele a tavalyi évben
elérte a 35 milliárd forintot.
A folyamatosan fejlődő, bővülő
vállalkozás tehát jelentős súlyt
képvisel a megye gazdasági életében – ám a rangos elismeréssel,
amelyről Nagy Mihály azt mondja,

nemcsak neki, hanem munkatársainak is szól, nemcsak cégvezetői
munkásságát ismerték el. 2008-tól
2 éven át ő volt a a kamara kistérségi elnöke, és ilyen minőségében
is sokat tett a munkahelyteremtésért, a gazdaság felpezsdítéséért, a
helyi vállalkozásokért. Személyes
tárgyalásaival, tapasztalatainak
átadásával közreműködött például abban, hogy a makói Ipari
Parkban meg tudjon telepedni a
svájci székhelyű Givaudan, amely
300 főt foglalkoztató üzemet épít,
a város önkormányzatával pedig
tavaly a megyében elsőként állapodott meg arról, hogy miként
tudja beszerzései során a város
– természetesen a törvényesség
betartása mellett – preferálni a
helyi beszállítókat.
Nagy Mihály egy évvel ezelőtt
mondott le a kamara kistérségi
elnöki tisztségéről. Azt mondja,
mindenekelőtt amiatt, hogy jóval kevesebb lett a szabadideje.
Egyrészt azért, mert a rá bízott
gyárak termelése felfutott, másrészt azért, mert szeretne több
időt tölteni a családjával - szeme
fénye, Rebeka Laura már kétéves,
egészséges, okos kislány. A családján kívül egyetlen szenvedélye
van, a kertészkedés. Amikor néhány évvel ezelőtt új házat vettek,
a kertjében gyönyörű rózsák
pompáztak, ő pedig meghagyta
a virágokat, és elhatározta, hogy
megtanulja, miként kell gondozni
őket. „Az embert megnyugtatja,
kikapcsolja a kerti munka” –
mondja, s közben megmutatja:
kézfején most is láthatók a tüskék
nyomai.
Szabó Imre

„JÖVŐ ENERGIÁJA” kiállítás Temesváron – június 9–11.
Mint arról az előző Kamarai
Futárban hírt adtunk, a Temes
Megyei Kereskedelmi, Ipari és
Agrárkamara – kamaránk partnerségével – sikeres pályázatot
nyújtott be a magyar–román
határ menti együttműködési
program keretében, „Megújuló
energia – üzleti együttműködés
a jobb jövőért” címmel.
A projekt kiemelt tevékenysége
a júniusi temesvári kiállítás megszervezése, melynek tematikája:

• napenergia, szélenergia, biomassza értékesítési rendszerek és
berendezések;
• hagyományos energia hatékonyságnövelő rendszerek és
berendezések;
• környezetvédő, szennyezés
csökkentő rendszerek és berendezések.
A projekt keretében tíz Csong
rád megyei cégnek tudunk ingyenes kiállítási, megjelenési lehetőséget biztosítani, az alábbiak
szerint:
• kiállító cégenként 10 m2-es
berendezett stand,

• szállásköltség 3 éjszakára
(cégenként 1 fő részére),
• kisebb kiállítási tárgyak kiszállítása: főként prospektusok,
termékismertetők,
• a kiállítás kísérő rendezvényein (konferencia, szakmai
rendezvények) való ingyenes
részvételi lehetőség.
Előzetes részvételi szándékát,
kérjük, mielőbb jelezze a CSMKIKnál Kozsuchné Somogyi Katalin
projektmenedzsernek (kozsuchne@
csmkik.hu), aki megküldi a kiállítási
részvétellel kapcsolatos részletes
tájékoztató anyagot. A kiállítás

anyagai a www.csmkik.hu honlapról is letölthetők (lap tetején, Jövő
energiája bannerre kattintva).
A „Megújuló energia – üzleti
együttműködés a jobb jövőért” című
projekt a Magyarország–Románia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007–2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az
Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap,
valamint a Magyar Köztársaság és
Románia társfinanszírozásával.
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A Domi Épületgépészet gondoskodik az utánpótlásról

Legyen presztízse a mester címnek!

Jelentsen rangot, elismerést az,
hogy valaki a szakmája mellett a
mester címet is viselheti – vallja
Domonkos László vállalkozó, a
Domi Épületgépészet Kft. tulajdonosa, a kamara gázvezeték- és
készülékszerelő mestervizsga
bizottságának elnöke.
A mesterképzés, a mestervizsga
szervezése és lebonyolítása a kereskedelmi és iparkamara hatásköre, feladata. A kamarának célja,
hogy minél több tevékenység,
szakma esetében legyen lehetőség
mesterlevél megszerzésére, azaz
minél több szakmának legyen
kidolgozott mestervizsga követelményszintje – mondta Domonkos
László, a mestervizsga-bizottság
elnöke.
Saját szakmájánál maradva kifejtette: cél, hogy az épületgépészet
területén minden szakmában
lehessen mestervizsgát tenni.
Példaként említette meg, hogy
jelenleg csak mestervizsga birtokában lehet valaki gázvezeték-,
vagy vízvezeték- és központifűtésszerelő vállalkozó.

Néhány éve a gáz- és olajtüzelő berendezés szerelőknek,
beüzemelőknek is lehetővé vált
a mestervizsga letétele, a mesterlevél megszerzése. Rövid távú
cél, hogy a viszonylag fiatal épületgépész szakmákban, a hűtő-,
klíma- és légtechnikai szerelők-

nél is kidolgozzák a mestervizsga
követelmény szintet, ezekben a
szakmákban is lehessen mestervizsgát tenni. Domonkos László
szerint a mesterlevél megszerzése
növeli annak a vállalkozónak a
presztízsét, rangját, aki a címet
megszerezte.

A Domi Épületgépészet foglalkozik az utánpótlás nevelésével
is. Sajnos, kevesen jelentkeznek
szakmunkástanulónak, aminek
oka, hogy a közép- és felsőfokú
képzés felszívja a tanulókat.
Emellett alacsony a fizikai munka elfogadottsága, presztízse,
ami miatt tovább csökken a
szakképzésbe jelentkezők száma.
További probléma, hogy a
vállalkozások nem szívesen vállalják a tanulóképzéssel járó
terheket. A képzéssel járó kiadások finanszírozása jelentős
költségekkel jár, valamint a képzéssel járó adminisztráció néha
több mint az alkalmazottaké.
A vállalkozásnak olyan költségeket kell felvállalnia, mint
a képzésre fordítható összeg
megelőlegezése, a munkaruha,
a védőeszközök beszerzése, s
gondoskodni kell az étkezésről,
a tanulók szociális ellátásáról,
öltöző, fürdő stb. biztosításáról
is – sorolta a vállalkozók terheit
Domonkos László.

Szakmai kérdése, problémája van? Szakértőre lenne szüksége?
Kamaránk tanácsadói hálózatának tagjai egy előre megbeszélt időpontban szívesen segítenek
Önnek szakmai kérdések megoldásában, személyre szabott tanácsadás keretében.
• A kamarai közvetítés díjtalan, a szakértőnek fizetendő tanácsadói díjról a tanácsadóval Ön fog
megállapodni.
• Tanácsadóink a megjelölt témakörben elismert szaktekintélyek, meghívásos alapon kerültek
kiválasztásra.
• A szolgáltatást kamarai tag és nem tag vállalkozások is igénybe vehetik.
• Az első megbeszélés díjmentes, melynek helyet biztosítunk a kamarai székházban.

Sülyös Edit
Manapság a pályázati rendszerek „korszakában” a következő
felvetésekre keresnek válaszokat az
ügyfelek: A támogatások megszerzésének dilemmái, vagyis kinek
javasolható és
kinek nem.
• Általános
érvényű jó tanács, hogy célokhoz rendeljünk forrást, és
ne forrásokhoz,
problémákhoz
célokat.
• Visszatérítendő vagy vis�sza nem térítendő támogatások
igénybevétele. A pályázati tájékoztatókban szereplő elvárások
és kötelezettségvállalások szempontrendszerének átgondolása és

Könyvvizsgálóként mikro-, kis-,
közepes vállalkozások könyvvezetésében, könyvvizsgálatában, tb- és
bérügyintézésben, adótanácsadásban tud segíteni ügyfeleinek.
Tanácsadás területei:
1.
Könyvvezetés, adótanácsadás:
• s z ámv ite l i
politika kidolgozása
• főkönyvi és
folyószámla-könyvelés végzése, felügyelete
• munka-és bérügyi, tb kifizetőhelyi ügyintézés
• adóelszámolások és bevalláTímárné Staberecz Teréz
sok elkészítése, adójogszabályok
Mé r l e g Ad ót an á c s a d ó é s értelmezése
• hitelpályázatok bonyolítása
Könyvelőiroda, Szentes
mérlegelése alapján egyöntetűen
meghatározható, hogy melyiket
válasszuk.
• Alapos és reális pénzügyi felkészülés a támogatások fogadására, hiszen nem megírni nehéz a
pályázatokat, hanem a vállalások
megtartása okozhat később nehézségeket.
• Milyen lehetőségek állnak az
induló vállalkozások rendelkezésére? A támogatások megszerzésének speciális esetei. Az induló
vállalkozások problémái.
• Likviditási problémák kezelésére Széchenyi Kártya, egyéb
fejlesztési területekre Széchenyi
Kártya Program.

• mérleg- és eredménykimutatások
elkészítése
• eltérő könyvviteli rendszerek
transzformációja
• egyéni vállalkozók, egyéni
cégek könyvvezetése
• családi gazdálkodók, mezőgazdasági őstermelők könyvelése,
támogatások igénylése
• környezetvédelmi termékdíj
ügyintézés
• adóellenőrzésre felkészítés
• adóhatóság előtti képviselet
2.
Könyvvizsgálat:
• folyamatos könyvvizsgálói
feladatok ellátása
• gazdasági beszámolóról szakértői vélemény adása
• átalakulási vagyonmérleg
hitelesítése
• adóelszámolások felülvizsgálata, minősítése
3.
Általános üzletviteli
tanácsadás
• vállalkozásindítással, alapítással, átalakulással kapcsolatos
szervezés és tanácsadás
• vállalkozás pénzügyi, vagyoni,
nyereségpozícióinak értékelése
• válságmenedzselés, hatékonyságfokozó eljárások alkalmazása.
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Déli-Farm Tavaszi Vásár

A hagyományoknak megfelelően
idén is sor került a Déli-Farm Tavaszi
Vásárra március 31-én, a vállalkozás
kiskundorozsmai telephelyén. A
házigazda Déli-Farm Kft. bemutatkozási lehetőséget adott partnereinek
előadások és standok formájában,
a közel kétszáz érdeklődőt pedig a
gazdálkodást segítő szakelőadások
és kedvezményes vásárlási lehetőség
mellett kiadós ebéd is várta.
A vásár során a szervezők végig kitettek magukért, üdítővel, a Zsombolys
együttes által játszott talpalávalóval
szórakoztatták a nagyérdeműt; a virágköltemények valódi húsvéti hangulatot kölcsönöztek az eseménynek. A
telephely üzletében, a takarmányokkal,
villanypásztorokkal, állattenyésztéssel
foglalkozó Déli-Farm 10%-os engedményt biztosított számtalan, reklámkatalógusában szereplő termékére, de
voltak különleges akciók, emellett
tombola keretében számos ajándék
került kiosztásra. Az igazi farmhangulat
megteremtése érdekében a póniló és

ökörsütés tette a rendezvényt igazán
hangulatossá.
A ragyogó, délelőtti napsütésben sok
érdeklődő kereste fel a Déli-Farm partnerszervezeteinek standjait, ahol a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az
Enterprise Europe Network, a Csongrád
Megyei Agrárkamara, a Tornádó

International Jármű- és Gépgyártó Kft.,
a szegedi Pappas Auto, a Bartha János
Szakközépiskola, a Texpack Kft., a Food
Analytica és a Salvana Kft. mutatta be
termékeit, szolgáltatásait, vagy éppen
nyújtott felvilágosítást a kíváncsi vendégeknek. Kamaránk invitálására részt
vett a vásáron az Aradi Kereskedelmi

és Iparkamara Cimi Enache vezetésével,
aki standunknál válaszolt az érdeklődőknek a román lehetőségekkel vagy
az őszi Agromalim vásárral kapcsolatos
kérdéseire.
Palotás Sándor ünnepélyes megnyitója után a Déli-Farm hangárjában
a vásár keretében megtartott három
előadás tájékoztatta a mezőgazdaságban érdekelt szereplőket a támogatási,
pályázási és minőségbiztosítási lehetőségekről. Ábrahám Csaba, a Food
Analytica képviseletében az élelmiszerbiztonsági kockázatokról beszélt az
állattenyésztésben, míg Kiss Gábor, a
Csongrád Megyei Agrárkamara titkára
a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről
és a különböző igényelhető támogatásokról. Kamaránk előadója, Tanács
Edina a forrásszerzési és hitellehetőségekről, illetve az Új Széchenyi-Tervről
tájékoztatta a vásár hallgatóságát. Az
előadásokat követően a vendégek
birkapörkölt és ökörsült elfogyasztása
közepette beszélhették meg a frissen
elhangzottakat.

Direktmarketing fórum
és kiállítás Szegeden
Idén immár harmadik alkalommal
kerül sor a Szegedi Direktmarketing
Fórumra. A rendezvény ebben az évben
már nemcsak a régió, de az ország
marketingesei számára nyújt szakmai
programokat, színes előadásokat és
gyakorlati szemináriumokat.
A szervezők szeretnének igényes, érdekes, ötletes direktmarketing leveleket
is bemutatni, ezért várják azoknak a
cégeknek, kreatív stúdióknak, kommunikációs ügynökségeknek az anyagait,
akik úgy érzik, szívesen bemutatnák a
felhasználóknak alkotásaikat.
Időpont: a kiállítás 2011. április
14-én, a fórum napján nyílik.
Helyszín: Cs ongrád Meg yei
Kereskedelmi és Iparkamara székháza,
Szeged, Párizsi krt. 8–12.
Kategóriák: 1. postai küldemény 2.
e-dm. Leadás: A kiállítani kívánt dm
leveleket, 2011. április 8-ig az alábbi
címre kell eljuttatni:

• Postai küldmény: Kontaktia Kft.
6723 Szeged József Attila sgt.115.
• E-dm: dmforum@kontaktia.hu
(jpg vagy gif formátumban)
A nyomtatott anyagokat tablón, az
e-dm-eket a helyszínen is elérhető www.
dmforum.hu oldalon mutatják be.
A kiállításon való megjelenés díjmentes. A látogatóknak lehetőségük
nyílik, hogy szavazzanak a számukra leginkább tetsző dm levelekre.
A szavazás eredményét a szervező
Kontaktia teszi majd közzé (www.
dmforum.eu).
A programot további események
is színesítik:
• Nyíri Zoltán és Hackl Krisztián
szerzők dedikálják legújabb „Az értékesítés mesterei” című könyvüket.
• A rendezvény ad helyet a
dirActivity direktmarketing kampánytervező pályázat ünnepélyes
eredményhirdetésének.

Ne hagyja ki az Új
Széchenyi Terv lehetőségeit!

Április 22-én pályázatíró, valamint projektmenedzser-képzés
indul a SIKER Bt.-nél. Várjuk a
gyakorlati pályázatírás, illetve a
pénzügyi elszámolás iránt érdeklődők jelentkezését!
Havi részletfizetés lehetséges.
Szeged, Juhász Gyula u. 3.,
e-mail: siker@siker.hu
Telefon: 62/543-043, 06-20/4444-1658
AL-125 Ny. sz.: 06-0031-02
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EU-rópa

Egyelőre bizonytalan az egységes
uniós adóalap bevezetése
Az Európai Bizottság közelmúltban megjelent javaslata bevezetné az Európai
Unió területén működő vállalkozások adóalapjának egységes kiszámítási módját,
azaz a közös konszolidált társasági adóalapot.
Habár a javaslat több olyan problémára is megoldást jelentene, amelyekkel a külföldön terjeszkedni
kívánó hazai cégeknek szembe kell
nézniük, az egységes adóalap tényleges bevezetését számos részletkérdés
teszi bizonytalanná.
Az Európai Bizottság most megjelent javaslata előrelépést jelent az
uniós adóalap megvalósítása felé. Ez
az egységes adóalap lehetővé tenné
azt, hogy az unió több tagállamában
is jelen lévő vállalkozások társasági
adózás szempontjából egy egységes
vállalkozásként jelenjenek meg a
jövőben, profitjukat és veszteségeiket csoportszinten összeszámítsák.
A konszolidáció eredményeként a
vállalatoknak nem kellene minden

országban külön-külön adóbevallást
benyújtaniuk, hanem a cégcsoportot
egy vállalkozásként kezelve elegendő
lenne egy adóhatóság előtt eljárni.
A bizottság javaslata értelmében
a közös adóalap nem lenne kötelező, a vállalatcsoportok szabadon
dönthetnének arról, hogy továbbra
is a hazai, vagy az uniós szabályok
szerint határozzák meg a társasági
adóalapjukat. Ha azonban ez utóbbi
mellett döntenének, ettől a választásuktól öt évig nem térhetnének el. A
tervek szerint nemcsak a nagyvállalkozások, hanem a kisebb cégek is
élhetnének a választás lehetőségével.
Hazai viszonylatban ez azt jelentené,
hogy például nemcsak a részvénytársaságok, hanem többek között a

korlátolt felelősségű társaságok, vagy
a betéti társaságok is alkalmazhatnák
a közös szabályokat – mondta el a
javaslat kapcsán dr. Békés Balázs
adójogász, a Faludi Wolf Theiss
Ügyvédi Iroda partnere.
A közös konszolidált társasági
adóalap megoldást jelenthetne számos problémára, amivel a külföldön
terjeszkedni kívánó magyar cégeknek
jelenleg szembe kell nézniük. A
jelenlegi szabályozás értelmében
ugyanis ha például egy hazai cég
Németországban kíván fióktelepet
vagy leányvállalatot létrehozni, az
új vállalkozásra a német szabályok
fognak vonatkozni, ideértve az ottani
számviteli előírásokat és adójogszabályokat is.

Dr. Békés Balázs kiemelte: egyelőre kérdéses, hogy az uniós adóalap
bevezetése mikor valósul meg. A
bizottság javaslatát az Európai Unió
Tanácsának egyhangú szavazással kell
elfogadnia, az Európai Parlamenttel
történő konzultáció után. Az egyhangúság követelménye azt jelenti, hogy
a 27 tagállam bármelyikének vétója
megakadályozhatja a végleges javaslat
elfogadását. Ha mégis megszületik a
vonatkozó irányelv, azt valamennyi
tagállamnak be kell építenie saját
belső jogába. Erre valószínűleg több
éves időszak áll majd rendelkezésre.
(A cikket teljes terjedelmében megtalálhatja a www.csmkik.hu honlapon.
Forrás: TranzitOnline, www.tranzit.hu, 2011. március 30.)

Európai uniós fórum a felsőoktatás és az üzleti élet kapcsolatáról

Egy hajóban az innovációval

Az Európai Unió Oktatási és Kulturális Igazgatósága az élethosszig tartó tanulás
jegyében szervezett programot február 9-én az európai felsőoktatás és az üzleti élet
kapcsolatának javításáról az University of Twente egyetemén Hollandiában. A fórumon Magyarországot Szügyi György, kamaránk oktatási, szakképzési és mestervizsga
bizottságának elnöke, a Vállalkozók Európai Parlamentjének tagja, az Euromenedzser
Tanácsadó és Képzési Központ elnök-vezérigazgatója képviselte. Tőle kértünk információt a rendezvényről.
Az University-Business Fórumon közel 20
ország szakértői plenáris és szekcióüléseken az
egyetemek és az üzleti élet szorosabb együttműködésének formáját és tartalmát igyekeztek
meghatározni. Mindezen erőfeszítések vezérfonalát az Európa 2020 stratégiája adja, melynek
középpontjában az innováció áll. Az innovációs
kapacitások növelése viszont olyan környezeti
feltételek megteremtését igényli, melyben az
új gondolatok, és ezek kreatív alkalmazása
nagy százalékban termékek és/vagy eljárások
kialakításában testesül meg – fejtette ki Szügyi
György.
A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy
az innováció középpontjában változatlanul az
ember áll, aki megfelelő tudással, készségekkel,
kompetenciával bír. Az innovációs folyamat sikeres
végigviteléhez viszont a megfelelő környezeti
kultúrát is meg kell teremteni. Aminek középpontjában az oktatás áll, azzal a megközelítéssel,
hogy az innovációs folyamatok – és az ezt megalapozó tudás és készségek – csak a gazdaság, a
munka világa és a felsőoktatás közötti dialógus
erősítésével lehetnek eredményesek.
A szakértők széles körben egyetértettek azzal, hogy az európai felsőoktatásnak szorosabb
együttműködésben kell működnie a gazdasággal,
az üzleti élettel. Többen felvetették, hogy az
európai egyetemeknek a jelenleginél szélesebb
körben és karakteresebben kellene kialakítani
vállalkozói szemléletüket.

A szakértők kezdeményezték, hogy az innovációs pályázatok végleges kiírása előtt mindenképpen hirdessenek meg olyan pilot projekteket
a tapasztalatok hasznosítására, melyek célzottan
feltárják a felsőoktatás és a gazdaság együttműködésének új dimenzióit és buktatóit. A fórum
résztvevői javaslatot tettek olyan egymillió eurós
pilot projekt kiírására, mely 2-3 konzorcium
sikeres pályázatát fogadná be, 12 hónapnál nem
hosszabb megvalósítási idővel. Az így szerzett
tapasztalatokat lehetne felhasználni minél sikeresebb gyakorlati technológiafejlesztésekre,
termék- és szolgáltatásspecifikációkra.
A rendezvény második felében 5 szekcióban
folyt a munka. A szekciók sok szempontból egybehangzó véleménye szerint a projektek, illetve
az innováció rövid és hosszú távú sikeressége
az alkalmazott tanulási modellektől, a sikeres
vállalkozói tapasztalatok megismerésétől, illetve
a gazdaság és felsőoktatás gyakorlati tanulási
módszereinek kölcsönhatásától, együttműködésétől függ.
Mint a nemzetközi fórumon is kiderült, a
szemléletformálás tűnik a legnehezebben megvalósítható feladatnak – árulta el Szügyi György.
Így volt ez akár az alternatív energiaellátást, akár
a felsőoktatási intézmények munkakultúráját,
akár a teljesítményértékelő rendszereik hasznosságát, akár a különböző innovációs projektek
utánkövetésének eredményességét illetően.
A szekciókban olyan, az európai uniós inno-

Szügyi György nemzetközi
szakértők között.
vációs programokban eddig nem alkalmazott
lehetőségek, módszerek is megfogalmazódtak,
mint az egymással versengő projektek díjazása,
az elismerések és az objektív mutatószámok
kialakításának gyakorlata. A szakértők egy
csoportja – köztük Szügyi György is – fontosnak tartotta, hogy a megismert és bevált jó
gyakorlatok (best practice) mellett a be nem vált
módszerek és eljárások tapasztalatából is hozzanak létre adatbázist, mások okulására. „Okos
ember más kárából tanul, de ehhez ismerni is
kell a másik rossz gyakorlatát” – fűzte hozzá
magyarázatképpen Szügyi György.
A pilot projekt programozási munkáinak
végleges változatához Szügyi György még kiegészítéseket, javaslatakat kíván küldeni az Európai
Unió Oktatási és Kulturális Igazgatóságának.
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Kézműves

Kamarai Futár

10 éves a Magyar Kézműves Remek

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2001-ben alapította a „Magyar Kézműves Remek” címet, amire az idén tizedik alkalommal pályázhatnak az érdeklődők. A különleges előállítási technológiát őrző, kiemelkedő minőségű kézműves termékek
díjazásának célja a magyar kézműves hagyományok és adottságok társadalmi elismerése, köznapi hasznosítása, a hagyományőrző
kisipari tevékenység, a kézműves ipar rangjának emelése, piaci lehetőségeinek feltárása, bővítése. A pályázat különlegessége, hogy
valamennyi kézműves (221) szakmára kiterjed, alapvetően a szakmai tevékenységet díjazza, de nem korlátozza a díjak számát,
és támogatja a marketinget.

Hogyan lehet megszerezni az elismerő címet?
Orcsik Sándor, a CSMKIK kézműipari alelnöke és az MKIK Kézműipari
Kollégiumának tagja, a Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi
termékek piacra juttatásában címmel tartott előadást nemrégiben
Mórahalmon, a Magyar Vidékakadémia rendezvénysorozat keretében.
A Magyar Kézműves Remek elismerő cím pályázat kiírója a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara, gondozója az MKIK kézműipari és
turisztikai kollégiuma; a pályázatot
évente egyszer írják ki.

összesen két pályázatot nyújthat be.
Egy pályázatban egy termék vagy
termékcsalád szerepelhet, ugyanakkor az összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít.

mékek/termékcsoportok elnyerik a
Magyar Kézműves Remek elismerő
címet, melyet a cím emblémájával díszített kitüntető oklevél
tanúsít.
Azok a pályázati munkák, amelyek
kézműves remek címet ugyan nem
értek el, de színvonalasnak ítéli a
bíráló bizottság, elismerő oklevelet
kapnak.

• Tapasztalat
szerzést.
• B e m u t a t 
kozási lehetőséget.
• Alkalom a
kézművesekkel
való találkozásra.
• Az önbecsülést növeli.

Orcsik Sándor

A pályázat célja

A Magyar Kézműves Remek pályázat célját három pontban jelölte
meg az előadó:
• a magyar kézművesség múltból
hozott modern értékeinek elismerése;
• egy-egy tájegység, kisrégió
egyedi arculatára jellemző termékek bemutatása, a hazai és külföldi
fogyasztók orientálása;
• a magyar vállalkozói kultúra
elmélyítése, a kézművesség piaci
helyzetének javítása, a régió turisztikai kínálatának gazdagítása,
bővítése.
A pályázat kiírói a kézművesség
igen széles palettájára gondoltak,
a megfogalmazás szerint minden
olyan, a kézműipari foglalkozás
keretében előállított és a pályázati
céloknak megfelelő termék, melyet
Magyarországon állítottak elő, indulhat a címért – készüljön fából,
fémből, textilből, bőrből, üvegből,
papírból, kerámiából vagy más
anyagból.

Feltételek

Hogy egy termék, illetve termékcsalád elnyerje az elismerő címet,
nyilván többféle feltételnek, szempontnak kell megfelelnie. Ilyenek
például a termék: eredetisége;
tájegységhez, régióhoz kötődése;
hagyományos elismertsége; a kivitelezés kiváló minősége; funkcióhoz,
és formához igazodó kiemelkedő
esztétikai színvonala; maradandósága, értékállósága; turisztikai
hasznosíthatósága.

Ki pályázhat?

A címre pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
egyéni vállalkozó, művészi kézműves,
iparművész, aki/amely a pályázatban
kiírt termékeket állít elő. Egy pályázó

Díjazók és díjazottak. Csoportkép a Magyar Kézműves Remek címek legutóbbi átadása alkalmából
Technológiai eljárás nem képezheti
A pályázat eredményhirdetésére
• Hitet és erőt ad a további munpályázat tárgyát.
ünnepélyes keretek között, a díjazott kához.
• Elismerést, rangot szakmai
pályázatok nyilvános bemutatásával
A pályázat elkészítése
együtt a Magyar Mezőgazdasági berkeken belül is.
• A logó használatát.
A pályázati anyagban szükség van Múzeumban kerül sor.
• A díjjal járó marketing lehea termék/termékcsalád rövid leírására
A díjazott és az oklevéllel elis(maximum 1 gépelt oldal); az egészet mert pályázatok, időszaki kiállítás tőségét.
• Ismertséget növel.
és a részleteket bemutató fotókra, keretében a nagyközönség számára
• Piacra jutást, értékesítést, elprospektusokra; a termék történeté- is több mint három hétig megteadhatóságot.
nek, ipartörténeti múltjának leírására kinthetők.
• A magyar, és ezen belül a régió
(maximum 1 gépelt oldal), éppen az
Az MKIK és az illetékes terüeredetiség bizonyítása érdekében.
leti kamarák a nyertes termékek kézműves kultúra megismertetését
A hagyományos jelleg elismert- készítőinek nevét, és tárgyait saját az országhatáron belül, és kívül.
ségének érdekében a pályázatban a kiadványaikban megjelenítik. (A
Dél-alföldi kézművesek nagytermék helyi, tájegységi, regionális Kamarai Futárban is rendre beszásikerű mesterségbemutató
kötődését is ismertetni kell, maxi- molunk a Magyar Kézműves Remek
kiállításai Brüsszelben
mum 1 gépelt oldal terjedelemben, címek átadásáról, Csongrád megyei
vagy a már meglévő, ezt igazoló díjazottjairól – a szerk.)
2010. október 3–6. között a brüs�dokumentumokat kell másolatban
Ezen felül a díjazottak a területi
szeli Magyar Házban, majd október
5–6. között Baden-Wüttenberg tarmellékelni.
kamarák által – az MKIK koortomány EU melletti állandó képA turisztikai használhatóság ér- dinációjával – szervezett, évente
viseletén rendezett Duna-vásáron
dekében pedig a termék forgalmaz- más és más városban megrendevettek részt kézműveseink.
hatóságának, a magyar kézműipari zett „A kézművesség ezer éve a
A Magyar Kézműves Remek
kultúrában megjelenő értékhordozó Kárpát-medencében” rendezvényen
címmel elismert kiállító alkotók:
jellegét kell bemutatni szintén maxi- (konferencia, kiállítás és vásár) kedAmbrus Sándor fazekas
mum 1 gépelt oldalon. Ami a termék vezménnyel vehetnek részt.
Chappon Andrienne, a Hódfő
piaci helyzetének ismertetését illeti,
Hímző Műhely vezetője és Juhász
Mit jelent a Magyar
az eredmények leírására, referenciák
Istvánné hímző
Kézműves Remek
felsorolására kell gondolni.
Debreceni János szövő, texelismerő cím elnyerése
tiltervező
Elbírálás, eredmény
a pályázók számára?
Kocsor Imréné kosárfonó
hirdetés, kommunikáció
• Kihívást, megmérettetést (a
S z a b ó n é Tó t h H i l d a
A beérkező pályaműveket az kiváló szakmai tudáson felül az
tűzzománckészítő
MKIK által felkért szakértőkből alkotói folyamatot igen komoly
Szakál László citerakészítő
álló bizottság, zsűri bírálja el, és helytörténeti, levéltári, szakirodalmi
és szólista
dönt a díjak odaítéléséről.
és múzeumi kutató munka előzi
Tarjányi József késes.
A legkiemelkedőbbnek ítélt ter- meg).

2011 április
Népi iparművészeti zsűrizés

160 minősített alkotás a megyeházán

A Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai
és Sportintézmény tizedik alkalommal szervezett megyei népi iparművészeti zsűrizést
a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti
Osztályának szakértőivel együttműködve.
A szakemberek „A”, „B” és ajándéktárgy kategóriában zsűrizték a tárgyakat. A 160 darab minősített
alkotás kiállításon látható a megyeházán. A tárlat
megnyitóján Mód László néprajzkutató, muzeológus
mondott köszöntő beszédet. Közreműködtek: Jávorszky
Zoltán hegedűn, Krisztin Róbert kobozon.
A kiállításon a legkülönfélébb hagyományos
néprajzi szakmák képviseltetik magukat, úgymint:
fazekasság, fafaragás, tojásírás, csipkeverés, szövés,
mézeskalács-készítés, gyöngyfűzés, bútorfestés,
szálasanyag- (szalma, csuhé, gyékény) fonás,
citera és cimbalom készítés.
A kiállítás megtekinthető: április 15-ig, hétköznapokon 8–18 óra között, szombaton 8–12
óra között Szegeden, a megyeháza aulájában
(Szeged, Rákóczi tér 1.).
A szakmai zsűri tagja volt: Bércziné Szendrő
Csilla tojásíró, népi iparművész. Borbély Jolán néprajzkutató, Mónus Béla fafaragó. És a Hagyományok
Háza szakértői: Csákányi Zoltán néprajzi szakelőadó
és Pölös Andrea muzeológus.

A kiállításon szereplő alkotók:
Ambrus Sándor, Hódmezővásárhely, fazekas
Bereczné Lázár Nóra, Hódmezővásárhely, hímestojás-festő
Bitó György, Kistelek, fazekas
Dániel Réka, Dunabogdány, szövő
Dönczi András, Szeged, fafaragó
Erdélyi László, Szeged, fazekas
Fetter Ferencné, Szeged, hímző
Gálné Nagy Ildikó, Algyő, szövő
Jellinek Márta, Szeged, mézeskalács-készítő
Jójárt Rozália, Petőfiszállás, szalmafonó
Kerekes Ibolya, Szeged, népiékszer-készítő
Kovács Csilla, Szeged, csipkekészítő
Kovács Imréné, Szeged, csipkekészítő
Kovács Ivánné, Szentes, festettbútor-készítő
Kovács Sándor, Szeged, fafaragó
Králik Gusztáv, Újszentiván, népihangszer-készítő
Lázár Éva, Mezőfele, gyékényszövő
Lele Zoltánné, Földeák, szalmafonó
Losonczi János, Tömörkény, fafaragó
Nagy Gábor, Szeged, fafaragó
Nyíri Dánielné, Szentes, népiékszer-készítő
Tanács Zoltán, Üllés, népihangszer-készítő
Ungi Jánosné, Üllés, csuhéfonó
Vincze János, Csengele, fafaragó

Brüsszeltől Szegedig

Magyar Kézműves
Remek díjas alkozók
a Fekete Házban

A nagysikerű brüsszeli és BadenWüttenberg tartománybeli szereplésük
után, most a szegedi Fekete Ház kiállítótermében mutatkoznak be a délalföldi Magyar Kézműves Remek díjas
iparművészek. A Móra Ferenc Múzeum
szervezésében Ambrus Sándor fazekas,
Chappon Adrienne, a Hódfó Hímző
Műhely vezetője, Juhász Istvánné hímző,
Debreceni János szövő, textiltervező,
Kocsor Imréné kosárfonó, Szabóné Tóth
Hilda tűzzománckészítő, Szakál László
citerakészítő és szólista, valamint Tarjányi
József késes munkáiban gyönyörködhetnek az érdeklődők.

A Somogyi-könyvtár polcairól

Mestörlegényök a kávéházban

A múlt század első évtizedeiben
számos kisipari és kereskedelmi
egylet adott ki a szaktársak tájékoztatását és érdekvédelmét
szolgáló folyóiratot. Válogatásunk
a „sütőmunkások” és fodrászok
Szegeden szerkesztett szakközlönyeinek cikkeiből ad ízelítőt.
„Rendőrnek lenni rossz hivatás,
a titkos (detektiv) rendőri pozícióhoz pedig már pofa kell.” Ilyen keményen indítja Rendőr-raffinéria”
című glosszáját a Sütőmunkások
Szaklapja 1906. január 15-i száma.
Az ismeretlen szerző azt teszi
szóvá, hogy bár a rendőröknek
kötelességük lenne a vasárnapi
munkaszünet betartását ellenőrizni, „nem teszik a jámborok”,
mert a főkapitány létszámhiányra
panaszkodik. „Ellenben egynehány
kávéházat záróra tekintetében
szigoru felügyelet alatt tartanak s az
egyik eljáró detektiv olyanformán
nyilatkozott, hogy azokat a kávéházakat, mivel oda mestörlegényök
járnak, nagyon köll ellenőrizni.”
A cikkíró nem kevés malíciával
jegyzi meg, hogy „ezt a dolgot
nem a munkásság elleni inzultusnak”, hanem „a rendőri észjárás
ostobaságának” tekinti…
A témaválasztást finoman
árnyalja, hogy a lap kiadója a
Török-kávéházban működött,
a Bástya utca (ma: Stefánia) és
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Kézműves – 120 éves a kamara

Rudolf (Roosevelt)
tér sarkán.
A címoldal,
mindjárt a fejléc
alatt, fontos fölhívást is közöl:
„Szeged és vidékén
dolgozó szaktársak! Kereseteteknek
5%-át szakadatlanul, okvetlen
fizessétek be az
elletállási alapba,
hogy megindított
küzdelmünket siker
koronázza.”
Rajzos melléklettel jelent meg
a „Vidéki Uri és
Hölgyfodrászok
Szaklapja” 1936.
február 15-i száma. Az „uri divat
hajviselet pályázat
dij-nyertes rajzai” férfi frizurafazonokat ábrázolnak, a magyar
„gentry”-től az olasz diplomata és
gentleman, amerikai, angol, szláv,
bolgár, román, osztrák és „modern
művész” stílusú hajviseletekig.
Az apróhirdetések között „fejmosó lavort” (nagy tartállyal),
keveset használt állványos burát
(beépített villamos motorral), s
„gyönyörű kirakati babákat” is
kínálnak. Legalul pedig „fiatal,

Szeged–Csongrád–Makó–
Szentes

Kamaratörténeti
vándorkiállítás

Decemberben a Dóm téri
bibliotékában tekinthették meg az

csinos, jó munkás hölgyfodrász
nő” keres férjet ugyancsak „komoly,
izr.” (!) „hölgy vagy uri fodrász”
személyében…
„Lelki egyensúlyt a fodrász
iparostársaimnak” című írásában
Széler Simon, a szegedi fodrász
szakosztály jegyzője drámai hangot üt meg (1936. április 15.). „A
régi Bécs városában volt egy öreg
harang, amelyet csak akkor kondítottak meg, amikor a halálra ítéltet

érdeklődők a szegedi Somogyikönyvtár által összeállított iparkamara-történeti kiállítást, amelyet
a Csongrád megyei kamaránál
működő kézműves galéria alkotásai egészítettek ki. A kiállítási anyagból készült válogatást
márciusban Csongrádon mutatta
be a Csemegi Károly Könyvtár
és Információs Központ.
A vándorkiállítás áprilisi állomása a makói József Attila Városi
Könyvtár, ahol április 21-ig tekinthetik meg a látogatók a helyi
vonatkozású dokumentumokkal
kiegészült kiállítást.
A kiállítás következő helyszíne
Szentes, ahol a városi könyvtárban május 5-én 14 órakor lesz
az ünnepélyes megnyitó.
A megnyitóhoz kapcsolódó
programokról a későbbiekben
a www.csmkik.hu honlapon
olvashatnak.

kivégezni vitték, ugyanez a harang
áll készenlétben a fodrász iparosok
számára, de nem bírói ítélet folytán,
hanem a magunk ítélete révén.” A
folytatásban arra inti szaktársait,
hogy ne „korcsmai asztalok mellett”, hanem szakosztályi üléseken
tárgyalják meg bajaikat, mert csak
ott lehet azokon segíteni.
Ny. P.
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Jogszabályfigyelő – Elsősegélynyújtás

Zenés, táncos rendezvények
bejelentése, ellenőrzése

Március 16-án lépett hatályba a 23/2011 (III. 8.) kormányrendelet, amely
előírja, hogy a zenés rendezvényeket be kell jelenteni a jegyzőnek.
A jogszabály értelmében azokat az alkalmi vagy rendszeres zenés,
táncos rendezvényeket lehet ellenőrizni, amelyeket úgynevezett tömegtartózkodásra szolgáló építményben, helyiségben vagy szabadtéri, 1000
főnél nagyobb befogadóképességű helyszínen tartanak.
Ilyen rendezvényeket csak jegyzői engedéllyel lehet megtartani. A
jogszabály 20 napos határidőt szab az engedély kiállítására.
A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés-táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, és igazolást állít ki. A nyilvántartás nyilvános,
azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi. Emellett a jegyző az
engedélyező határozatot közli a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségével és a
munkaügyi felügyelőségével.
Zenés, táncos rendezvényt a rendelet szerint csak a helyiség üzemeltetője,
vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet.
A zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult a jegyző, és valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság. A rendszeres
rendezvényhelyszíneken a zenés, táncos rendezvények időpontjában egy
éven belül minden hatóság köteles legalább két ellenőrzést végezni. A
hatósági ellenőrzés koordinálását a jegyző végzi. Súlyos szabálytalanságnál
arra is joga lesz a hatóságnak, hogy akár felfüggessze a rendezvényt a
helyszínen. A felfüggesztés oka lehet, ha a rendezvényhelyszín engedély
iránti kérelemben meghatározott befogadóképességét nyilvánvalóan
jelentősen túllépik, vagy a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiányzik, vagy nincs engedély a rendezvényre, vagy
az életet, vagy testi épséget veszélyeztet, vagy a közbiztonságot vagy a
közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.
A fenti jogszabály a Magyar Közlöny 2011. évi 23. számában jelent
meg. (Forrás: www.ado.hu)
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A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött, 2010. december
30-án hatályos hatósági keretszerződés – pályázati eljárás lefolytatása
nélkül – legfeljebb 2011. június 30-ig terjedő hatállyal megújítható, ha
a munkáltató a jogszabályban előírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.
A rehabilitációs költségtámogatás nyújtására kötött, 2010. december
30-án hatályos hatósági keretszerződés – pályázati eljárás lefolytatása
nélkül – legfeljebb 2011. június 30-ig terjedő hatállyal megújítható, ha
a munkáltató a jogszabályban előírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.
A fenti jogszabály a Magyar Közlöny 2011. évi 12. számában jelent
meg. (Forrás: www.ado.hu)

Közbeszerzésekhez kapcsolódó teljesítések
alvállalkozók felé

A NAV 2011. március 11-én megjelent részletes tájékoztatója szerint a
havonta nettó módon számított 200 ezer forintot meghaladó kifizetésnél
az alvállalkozónak a teljesítésért akkor lehet fizetni, ha bemutat, átad
vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés
időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A 200 ezer forintos határ elszámolási időszaktól, részteljesítéstől független,
azt mindig egy hónapra vetítve összesítve kell számítani. Amennyiben egy
hónapban több részletben történik kifizetés, és például csak a negyedik
alkalommal lépi túl a kifizetést teljesítő a 200 ezer forintos határt, az
adóigazolást ennél a kifizetésnél kell először kérni.
Amennyiben az alvállalkozó a kifizetés előtt nem tud nullásnak minősülő
együttes adóigazolást bemutatni, illetve nem szerepel a köztartozásmentes
adatbázisban, azaz tartozása van, a kifizetést teljesítőnek az adóhatóság
intézkedéséig vissza kell tartania a kifizetést az igazolásban feltüntetett
köztartozás erejéig. (Forrás: www.nav.hu)

NAV üzemanyagárak

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély
az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja
el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2011. február 18-án megjelent
Hivatalos Értesítőben tévesen jelentette meg a 2011. március 1-je és
március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakat.
2011. március 1-je és 31-e között alkalmazható üzemanyagárak:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 368 Ft/l
Gázolaj 364 Ft/l • Keverék 395 Ft/l • LPG-autógáz 217 Ft/l
Az NAV közleménye a Hivatalos Értesítő 2011. évi 21. számában
jelent meg.
Megváltozott munkaképességű munkavállalók 2011. április 1-je és 30-a között alkalmazható üzemanyagárak:
foglalkoztatásának támogatása
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 369 Ft/l
Gázolaj 367 Ft/l • Keverék 397 Ft/l • LPG-autógáz 218 Ft/l
A 7/2011. (II. 11.) korm.-rendelet módosította a megváltozott munAz NAV közleménye a Hivatalos Értesítő 2011. évi 23. számában
kaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
jelent meg.
támogatásokról szóló 177/2005. (IX. 2.) korm.-rendeletet.

Elsősegélynyújtó tanfolyam indul a kamarában
A kamara munkatársai, tisztségviselői, mind az
érdekvédelem, mind pedig a szakképzés területén
egyre gyakrabban találkoznak a munkahelyi
elsősegélynyújtással kapcsolatos kérdésekkel:
Sokan a törvényi szabályozásról érdeklődnek.
Mások pedig a konkrét képzési helyet, lehetőséget
keresik. Felvetődött az is, vajon a jogosítvány
megszerzéséhez kapott elsősegélynyújtó ismeretek elegendőek-e erre a feladatra vagy, hogy
az üzemorvosi szolgálat megléte helyettesíti-e a
képzett elsősegélynyújtókat.
Feladatunknak tekintve tagjaink, partnereink
minél pontosabb tájékoztatását, körüljártuk az
adott témát. Elmondható, hogy mind a törvényi
szabályozás, mind a napi gyakorlati tapasztalatok alapján szükség van a munkahelyeken
elsősegélynyújtásban jártas személy jelenlétére.
A nagyvállalatok, multinacionális cégek ilyen
típusú képzéseiket szervezetten, legtöbbször
saját telephelyükön – helyszínre vitt képzés

formájában – kaphatják meg. Természetesen
ez a kisebb létszám miatt nem járható út a
mikro-, kis- és középvállalkozások számára,
hiszen náluk egy-két, jó esetben néhány ember
kiképzése történhet.
Kíváncsiak voltunk arra is, milyen tanfolyami
anyag áll rendelkezésre munkahelyi elsősegélynyújtók képzésére. Azt találtuk, hogy nincs egységes tematika és előírt képzés. Ennek megfelelően,
árban és minőségben rendkívül változó, eltérő
óraszámú tanfolyamok is léteznek.
A helyzetet megismerve, a kamara felvállalta,
hogy tagjainak szervezett lehetőséget biztosít
munkahelyi elsősegélynyújtók képzésére. Ennek
érdekében felvette a kapcsolatot a témában jártas
és referenciákkal rendelkező szolgáltatókkal,
és az egyeztetések eredményeképp hamarosan
rendszeresen elérhető munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamok indulnak székházunkban
(Szeged, Párizsi krt. 8–12.), melyen a tagok

kedvezményesen vehetnek részt. Az első tanfolyam időpontja április 29., péntek.
A tanfolyam részleteiről hírleveleinken keresztül értesülhetnek, illetve a www.sos24.hu
honlapra kattintva szerezhetnek információt.
Reméljük, hogy kezdeményezésünk nemcsak
a tagok munkáját, gazdasági tevékenységét segíti, hanem miután az egészségünkről van szó,
hasznukra lesz az élet más területein is.
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Szegedi Reklámhét – a reklám PR-je
Május 2–13.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK)
kommunikációs és reklámklubja és az Magyar Reklámszövetség
gondozásában idén is megrendezik Szegeden a hagyományos Szegedi
Reklámhetet. A rendezvénysorozat célja a városban tevékenykedő
kreatívok értékteremtő munkájának a bemutatása, a több szakma
területet is mozgásba hozó reklám kollektív PR-je. A jelenkori alkotások kollektív seregszemléje, a múlt értékeinek bemutatása és jövő
generációjának bevonása (versenyek) révén pedig az előremutató
szakmai értékek hangsúlyos megjelenítése az érdeklődő nagyközönség
és a megrendelők számára.
A reklámhét programjában hallhatunk jövőt alakító infokommunikációs

technológiákról, márkavédelemről, lesznek kreatív bemutatók, filmvetítések, kiállítások, a reklám nyílt napon különféle médiavállalkozásokhoz, nyomdákba, ügynökségekhez látogathatnak el az érdeklődők,
és idén sem maradhat el a kirakatverseny. A Magyar Public Relations
Szövetség és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pedig
idén is megrendezi CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) témájú rendezvényét, amit a mikro-, kis- és középvállalkozások számára
terveznek a felelős vállalkozói magatartás terjesztése érdekében. A
Szegedi Reklámhét a Szegedi Tudományegyetem Tavaszi Fesztiváljának
kísérő rendezvénye. Médiatámogató: Délmagyarország.
A rendezvények látogatása ingyenes!

A programból:
Május 2. (hétfő), 10 óra
Szegeden megszületni jó! –
Gyakorlatias eszmecsere a jövőt
alakító technológiák és technikák
alkalmazási lehetőségeiről az innovatív cégek fejlődése érdekében.
Helyszín: Factory Creative Stúdió
(József A. sgt.).
Előadók:
Berényi Konrád (onlinemarketing.
blog.hu) A web stratégiai piramisa.
Pónyai Judit (SZTE) Ahol a tudás
és a szándék találkozik.
Mijazaky Jun (Neo Interactive
SEO) Kereső optimalizálás.
Radisics Milán (Social Times)
Közösségi média.
Miskolczy Csaba (Blogter) Mi
újság a Szilícium völgyben? – Avagy
a hazai startupok lehetőségei.
Május 3. (kedd) 10.00–14.00
Iparjogvédelmi rendezvény a
márkavédelemről
Helyszín: CSMKIK székház
(Párizsi krt. 8–12.)
Előadók:
Dr. Kiss Gabriella (Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala) A védjegy, mint marketingeszköz.
Dr. Hepp Nóra (SZNTH) Reklám
mint szerzői mű – Mire figyeljen a
reklámkészítő a szerzői jog szempontjából?
Almási Gyula (NAV) A hamisításról, annak veszélyeiről, a hamisítás
elleni fellépésről.
Dr. Tóth Zita (SZNTH) A hamisítás elleni eszközökről, jogérvényesítési lehetőségekről.
Május 4. (szerda) 10.00–12.00,
14.00–16.00
Most mutasd meg – Út a vállalkozóvá válás felé (a diákkreativitás
„üzleti célú” hasznosítása).
Helyszín: SZTE Gazdaságtudományi
Kar aula (Kálvária sgt. 1.)
Előadók: Diákverseny prezentáció (6 db).
Délelőtt:
Góré Dániel–Krajkó Attila (SZTE):
A közösségi média marketing célú
felhasználása.
Málnay Barnabás (Kitchen
Budapest) Művészet és technológia
egy platformon.

Berki Viktor (SZTE): Ha kicsi, akkor
személyes? A kapcsolati marketing
alkalmazásának vizsgálata a kis- és
középvállalkozások körében.
Kertmegi Norbert (SZTE): A CF
mint posztmodern gyermek, avagy
egy ajánlórendszer szerepe a jövő
marketingjében.

kozása a partnerekkel, munkavállalókkal.
A érdeklődők betekintést nyerhetnek a Délmagyarország Kiadó,
az E-press Nyomdaipari Kft., az
eVista kreatív ügynökség, a Factory
Creative Stúdió, a Fingerprint Kft.,
az Innovariant Nyomdaipari Kft., a

A hamis tárgyak kiállítását a kamarában rendezik meg.
Kazár Klára (SZTE): Fogyasztói
tudatosság közszolgáltatási környezetben – a szegedi vízfogyasztási
szokások kvantitatív vizsgálata.
Délután:
P a p p Vá r y Á r p á d ( B K F )
„Gerillareklám: könyörgöm, ne csak
a vicc kedvéért”.
Pataki Andrea (Kontaktia Kft.)
Direkt marketing – a személyes
kommunikáció magasiskolája.
Benkő Lívia (Direkt Marketing
Szövetség főtitkára) Sikeres karriermodell SZTE- től a főtitkári
székig.
Palásti Luca (SZTE): Az önmarketing és a személyes márka szerepe
a munkaerőpiacon.
Bagi Noémi (SZTE): Az oktatás
légköre és az énhatékonysági elvárás
összefüggéseinek empirikus vizsgálata a felsőoktatásban.
Május. 5. (csütörtök)
Reklám nyílt nap – Látogatás a
szegedi alkotóműhelyekben (grafikai
stúdiók, nyomdák, elektronikus
média szerkesztőségek, kiadók, call
centerek, stb.).
Helyszín: Előre egyeztetett
időpontokban és létszámmal a
kreatív ipar szereplőinek talál-

Kontaktia Szolgáltató és Tanácsadó
Kft., a Rádió Plusz, a Rádió 88,
valamint a Szegedi Városi Televízió
munkájába.
A nyílt napon való részvétel
díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvénnyel
kapcsolatban érdeklődni és regisztrálni Gulyás Tündénél lehetséges a
rendezvenyiroda@csmkik.hu e-mail
címen, vagy a 62/549-397-es telefonszámon.
Próbálj meg lazítani – www.
madeinszeged.hu helyi csapatépítés.
Amatőr kosárlabda torna az alkotóműhelyek között – sörözés.
Május 6. (péntek) 20.30
Díjnyertes reklámfilmek vetítése
Helyszín: Belvárosi mozi (Vaszy
Viktor tér 3.)
Május. 9. (hétfő)
Pusztába kiáltott szó?! – Rádiós
nap a kommunikációs csatorna
jelenéről és jövőjéről.
Helyszín: CSMKIK székház
(Párizsi krt. 8–12.).
Előadók: A helyi rádiók képviselői és közvélemény-kutatók
– A helyi rádiók szerepe a médiapiacon.

Melles Katalin kutatásvezető – A
rádiócsatornák hallgatottságának
változásai.
Földes Ádám (Neo Fm) – A jó
rádiós reklám javallatai.
Május 10–13. kedd–péntek)
,,Hamis ígéretek, valódi veszélyek” – a Hamisítás Elleni Nemzeti
Testület hamis tárgyak kiállítása.
Helyszín: CSMKIK székház
(Párizsi krt. 8–12.).
Május 10. (kedd)
CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) – PR szakmai
nap, ahol az előadók elméleti és
gyakorlati kereteket nyújtanak a
téma megértéséhez, illetve példákat is felvonultatnak a vállalati
felelősség kézzelfogható előnyeinek és vállalkozói lehetőségeinek
bemutatásához.
Helyszín: CSMKIK székház
(Párizsi krt. 8–12.).
Előadók:
Dr. Szeles Péter (Magyar Public
Relations Szövetség elnöke),
Lakatos Zsófia, a Hill & Knowlton
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója,
Macher Endréné, a Macher
Gépészeti és Elektronikai Kft. ügyvezető igazgatója.
CSR Consulting Group konzultáció.
Május 13. (péntek)
Szegedi Belvárosi Kirakatverseny
és kirakatterv kiállítás megnyitása. A kirakatverseny szlogenje:
„SZÍNpadon Szeged”.
Helyszín: Kölcsey utca.
A kirakatverseny tervezett témái:
Zenei: 80 éves a Szabadtéri
Játékok, Liszt év, zene, tánc, ritmus. Kulturális téma: szegedi fesztiválok, programok: Hídi Vásár,
Szeged Napja, a „hírös” város, a
virágos város, a kreatív város. A
rendezvény főszervezője és védnöke
a Dekorszövetség.
A kirakatversenyre és a kiállításra
a nevezési szándékot az alábbi e-mail címre várják a szervezők: dsz@
dekorszovetseg.hu, vagy személyesen
a Szegedi Városkép Kht. irodában
adják le május 15-ig.
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Pályázatfigyelő – Tőzsde

Kamarai Futár

...pályázatok...pályázatok...pályázatok...pályázatok...

Új Széchenyi Terv Info Pont
Kamaránkban megkezdte működését az Új Széchenyi Terv Info Pont. Feladata, hogy segítsen
a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak megtalálni a számukra legalkalmasabb forráslehetőséget. A megfelelő pályázat megtalálása után tanácsadói hálózatunkon keresztül pályázatírási
szakértőt tudunk ajánlani. Info Pont ügyfélszolgálataink: CSMKIK székház (Szeged, Párizsi
krt. 8–12.), 62/554-255, uszt@csmkik.hu. Szentesi Képviseleti Iroda (Szentes, Tóth József u.
13.), 30/340-65-87, szentes@csmkik.hu.
Vállalati eg yüttműködés és
klaszterek támogatása c. konstrukciójához
DAOP-1.2.1.-11
A konstrukció célja, hogy előmozdítsa:
• Vállalkozások közötti együttműködések, valamint a vállalkozások más
vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel, helyi
gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek
létrehozását, illetve fejlesztését.
• A hálózatos és a klaszter együttműködések menedzsment szervezeteinek
létrehozását a támogatott projektek
keretében.
• Közös beruházások megvalósulását, amelyek növelik az együttműködések és a klaszter tagjainak
versenyképességét.
• Az innovációorientált fejlesztések
és együttműködések létrejöttét.
Kedvezményezettek köre:
• Mikro- és kisvállalatnak minősülő
szervezetek.
• Induló klaszter esetén a klaszter
menedzsment feladatait ellátó szervezetek nyújthatnak be pályázatot: kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
nonprofit gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesülések, egyesületek,
köztestületek, alapítványok, kutató-,
oktatási intézmények.
• Fejlődő klaszterek esetében a
klaszter menedzsment feladatait ellátó,
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági
társaságok, helyi önkormányzatok
nyújthatnak be pályázatot.
A támogatható tevékenységek
köre:

• Mikro- és kisvállalkozások közös
beruházására, valamint eszközbeszerzésre van lehetőség,
• Induló klasztereknél az irányító
szervezet elindításának, működésének
támogatására. A támogatás fordítható
pl. a munkakörnyezet kialakítására,
bér- és járulékköltségekre, dologi kiadásokra, informatikai fejlesztésekre.
• Fejlődő klaszterek esetében eszköz- és gyártási licenc beszerzésekre,
építésre, átalakításra, információs technológiafejlesztésre van lehetőség.
Támogatás mértéke: maximum 80%.
Támogatás összege: minimum 10 millió
forint, maximum 100 millió forint.
A pályázatok benyújtása 2011.
március 1-jétől 2011. május 13-ig
lehetséges.
*
Mikro-, kis- és középvállalkozások
technológia fejlesztése
GOP 2.1.1.A
Támogatás célja:
Mikro-, kis- és középvállalkozások
versenyképességének, piacon maradásának, munkahelyteremtő és megtartó
képességének egyik feltétele, ha lépést
tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, ezért fontos felszereltségének,
technológiai hátterének fejlesztése. A
vállalkozások technológiafejlesztése
céljából eszközbeszerzésre és információs technológiafejlesztésre lehet
támogatást igényelni.
Pályázhatnak: a pályázati kiírásra
kettős könyvvitelt vezető
• gazdasági társaságok,
• szövetkezetek és
• egyéni vállalkozók
amelyek létszáma az utolsó lezárt
üzleti évben legalább 1 fő volt.

Támogatás mértéke: maximum 40%.
Támogatás összeg: minimum 3
millió forint, maximum 20 millió
forint.
Pályázatok 2011. március 1. és december 31. között adhatóak be.
*
Mikrovállalkozások fejlesztése
GOP-2011-2.1.1/M
A pályázati kiírás célja, hogy vissza
nem térítendı támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén
segítse a mikrovállalkozásokat, hogy
kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat
technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.
Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:
• gazdasági társaságok,
• egyéni vállalkozók,
• szövetkezetek.
A pályázati kiírásra kizárólag
mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.
A támogatható tevékenységek
köre:
A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlanberuházásra, valamint
információs technológiafejlesztésre
lehet támogatást igényelni.
Támogatás összege:
• A vissza nem térítendő támogatás
összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb
4 millió Ft lehet.
• A visszatérítendő támogatás ös�szege legalább 1 millió Ft, legfeljebb
8 millió Ft lehet.
Támogatás mértéke:
• A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani.
• A vissza nem térítendő támogatás

Quaestor tőzsdesarok
A nemzetközi részvénypiacok
emelkedését a javuló amerikai
makrogazdasági adatok mellett a
kedvező vállalati eredményvárakozások, a megélénkülő felvásárlási
és sajátrészvény-vásárlási aktivitás,
és a részvényalapokba áramló tőke
támogatják. A japán katasztrófa
és a közel-keleti forrongások által
keltett bizonytalanság időlegesen
megakasztotta a piacok emelkedését,
azonban az április 11-én kezdődő
újabb amerikai jelentési szezon
támaszt adhat az indexeknek. A
jelenlegi előrejelzések szerint az
amerikai 2011-es első negyedéves
jelentési szezonban az S&P 500

indexet alkotó vállalatok összesített profitja 14%-kal haladhatja
meg az egy évvel korábbi értéket,
a legnagyobb profitnövekedés az
alapanyag, az ipari és az energiaszektor vállalataitól várható.
A hazai részvénypiacon kedvezőtlen
folyamatok bontakoztak ki az utóbbi
hónapokban. A tőzsdei társaságok különadója, a magánnyugdíj-pénztárak
részéről érkező kereslet elapadása, és
a bizonytalan gazdasági növekedési
kilátások csökkenő forgalomban
és kötésszámban öltöttek testet. A
hazai piacon a likviditási kockázat
miatt a négy nagy papírral (OTP,
MOL, Richter, MTelekom) célszerű

kereskedni, „a vedd meg és tartsd”
stratégia helyett aktív kereskedést
tartunk célszerűnek. A hazai blue
chipek közül a fundamentumok
alapján elsősorban a MOL részvényeit
favorizáljuk.
Nagy emelkedésen van túl a
nyersanyagpiac, nem árt az óvatosság. Ha az infláció – amely éppen
a nyersanyagárak drámai emelkedéséből ered – számos fejlett piaci
jegybankot a likviditás visszavonására és/vagy kamatemelésre kényszerít, úgy az a globális gazdasági
kilátásokat rontja, s számos befektető zárhatja a pozícióját. Jelenleg
a nemesfémekben, a rézben, az

mértéke maximum a pályázati projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb
4 millió Ft.
• A visszatérítendő támogatás
mértéke maximum a pályázati projektérték 60%-a lehet, de legfeljebb
8 millió Ft.
• A vissza nem térítendő támogatás
összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.
A pályázatok benyújtása 2011.
március 1-jétől 2011. december 31ig lehetséges.
*
Innovációs eredmények hasznosításának támogatása kkv-k részére
GOP 1.3.1.C
A pályázat célja újszerű technológiák,
eljárások alkalmazásának bevezetése a
termelés folyamataiba, az elért innovációs
eredmények iparjogvédelme. Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel
kapcsolatos tevékenységre, munkatársak
alkalmazásának támogatására.
Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:
• kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok,
• szja hatálya alá tartozó egyéni
vállalkozók,
• szövetkezetek.
A pályázati kiírásra kizárólag mikro-,
kis és középvállalkozásnak minősülő
vállalkozások pályázhatnak, amelyek
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt.
A pályázati felhívás keretében alábbi
tevékenységek támogathatóak:
• munkatársak alkalmazása
• eszközbeszerzés
• iparjogvédelemmel kapcsolatos
tevékenység.
Támogatás mértéke: maximum
65%.
Támogatás összege: minimum 5
millió forint, maximum 25 millió
forint.
A pályázatok 2011. március 1. és 2011.
december 31. között adhatóak be.
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség.

energia jellegű nyersanyagokban,
a gyapotban, a kávéban és a rizs
árfolyamában látunk az átlagosnál
nagyobb potenciált.
Konkrét devizapárok helyett kiemelünk néhány devizát, amelyet
a többivel szemben érdemes vásárolni: CHF, NOK, CAD az alábbi
devizákkal szemben: GBP, AUD,
NZD. A fenti devizákból képzett
párok esetében nem elsősorban
rövid távú, hanem inkább hosszabb
távon is nyereséget termelő pozíciók
felvételét is ésszerűnek tartjuk.

2011 április

Üzleti ajánlatok
Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai partnereket találni? Részt venne termelői vagy franchise
együttműködésben? Van olyan ötlete, vagy technológiai
megoldása, melyet továbbfejleszteni, értékesíteni
szeretne? Esetleg Önnek van szüksége valamilyen
egyszerűbb, olcsóbb technológiára, módszerre,
mellyel könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban
működtethetné vállalkozását? De nem tudja, hol és
hogyan találjon megbízható partnereket?

Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network
kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére. A hálózat a
világ 40 országában biztosít díjmentes lehetőséget a kis- és középvállalkozások
nemzetközi partnerkereséseinek meghirdetésére. Adatbázisainkban jelenleg közel
10 000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Az alábbi ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím,
kapcsolattartó neve, telefon, faxszám,
e-mail cím, esetleg weboldal elérhetősége)
bővebb információ kérhető az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címen vagy a 62/426149-es faxszámon.
Enterprise Europe Network
1104-1 Svéd textil- és divatipari
vállalat európai báránybőr beszállítókat
keres. A báránybőr télikabátok béléseként lesz használva. A svéd vállalat
érdekelt még gyártási megállapodásban.
(BCD ref. 20101202034)
1104-2 Olaszországban működő,
magas minőségű szeszes italok előállításával és kereskedelmével foglalkozó
vállalat külföldi értékesítőket keres.
(BCD ref. 20110131022)
1104-3 Olasz bor és olívaolaj gyártással foglalkozó vállalat értékesítőket
keres. A vállalat székhelyén rendezvényeket is szervez, ehhez a tevékenységéhez keres rendezvényszervezéssel
foglalkozó ügynökségeket, hogy jobb
kihasználtsággal működjön. (BCD ref.
20110202005)
1104-4 Olaszországban működő
DOCG, DOC és IGT borok valamint
extra-szűz olívaolaj gyártásával foglalkozó vállalat importőröket és kereskedelmi
ügynököket keres, valamint partnerek
kölcsönös termeléshez, hogy termékskálájuk kiegészüljön (pl. pezsgő-előállítókat). (BCD ref. 20110202014)
1104-5
Szerbiai gyümölcsfeldolgozással és konzervgyártással foglalkozó vállalat
kereskedelmi együttműködő partnereket
keres, valamint közös vállalati vagy kölcsönös gyártási megállapodást ajánl partnerei
számára. (BCD ref. 20101213039)
1104-6 Törökországban működő,
alternatív energia felhasználásához
használt eszközöket (mint szélturbinák, napelemek, hálózati inverterek,
ledlámpák, akkumulátorok) gyártó
vállalat kereskedelmi partnereket keres.
(BCD ref. 20110221028)
1104-7 Gyermekjátékok forgalmazásával foglalkozó török vállalat
kereskedelmi partnereket keres. (BCD
ref. 20110221031)
1104-8 Szicíliai központú olasz
vállalat, mely magas minőségű citromok
termelésével foglalkozik, kereskedelmi megállapodást keres. (BCD ref.
20110214030)
1104-9 Törökországban működő,
festékek és ragasztók gyártásával foglalkozó vállalat kereskedelmi együttműködő partnereket keres. (BCD ref.
20110217016)
1104-10 Csehországban működő, fa,
mezőgazdasági, papír-, fém- és nem fémes hulladék brikettezését végző gépeket
gyártó vállalat kereskedelmi partnereket
keres. (BCD ref. 20110215025)

1104-11 Fémmegmunkálással és
mérnöki tevékenységekkel foglalkozó
cseh vállalat alvállalkozói szolgáltatásait
ajánlja (megmunkálás, hegesztés, vágás).
(BCD ref. 20110220009)
1104-12 Papír- és fafeldolgozáshoz
használt gépeket gyártó cseh vállalat
kereskedelmi partnereket keres, valamint alvállalkozói szolgáltatásait ajánlja.
(BCD ref. 20110210016)
1104-13 Olaszországban működő,
csillagmotorok, hozzá szükséges főtengelyek, bolygókerekes sebességváltók,
fékek és kapcsolódó eszközök gyártásával foglalkozó vállalat kereskedelmi
partnereket keres termékei elterjesztéséhez. Valamint hidraulikus elemek
gyártásával foglalkozó cégekkel közös
vállalat alapításában is érdekelt. (BCD
ref. 20110207029)
1104-14 Izraelben működő, papírvékonyságú sós kekszeket 5 ízben gyártó
vállalat értékesítőket keres termékei
számára. (BCD ref. 20101230023)
1104-15 Floorball felszereléseket
(floorball pályák, kapuk, labdák, botok,
ruhák, stb.) gyártó lengyel vállalat kereskedelmi partnereket keres. Termékei
a Nemzetközi Floorball Szövetség által
tanúsítottan magas minőségűek. (BCD
ref. 20091026036)
1104-16 Szerbiai vállalat, mely
nedves törlőkendőkkel és kozmetikai
szerekkel (zsebkendők, szalvéták, samponok, folyékony szappanok, krémfürdők
és gyermekkozmetikumok) gyártásával foglalkozik, értékesítőket keres.
Valamint alvállalkozói szolgáltatásait
ajánlja partnerei számára. (BCD ref.
20110127012)
1104-17 Olaszországban működő,
gyümölcsök, citrusfélék és zöldségek (citrusfélék, őszibarack, nektarin, sárgabarack, datolya, szilva, körte, dinnyefélék,
articsóka) termelésével, feldolgozásával
és értékesítésével foglalkozó vállalat
kereskedelmi partnereket keres. (BCD
ref. 20110214020)
1104-18 Mezőgazdasági termékek (mint búza, zab, árpa, borsó stb.)
felvásárlásával és kereskedelmével
foglalkozó lengyel vállalat kereskedelmi szolgáltatásait ajánlja. (BCD
ref. 20110127009)
1104-19 Lengyelországban működő,
faházak és faépítmények (garázs, kunyhó
stb.) gyártásával foglalkozó vállalat
kereskedelmi partnereket keres, és
felajánlja alvállalkozói szolgáltatásait.
(BCD ref. 20110202009)
1104-20 Női ruházati termékeket,
ékszereket gyártó lengyel vállalat kereskedelmi partnereket keres. (BCD ref.
20110210007)
1104-21 Poliészter- és selyemsálakat
gyártó török vállalat, mely a szövetek
festésére, nyomtatására specializálódott,
kereskedelmi partnereket és a alvál-

lalkozókat keres, valamint franchise
megállapodást ajánl, eladói hálózat kiépítéséhez. (BCD ref. 20110228009)
1104-22 Lengyel vállalat, mely
különböző fajtájú tömlőket gyárt, kereskedelmi partnereket keres. (BCD
ref. 20110218016)
1104-23 Írországban működő, tanárok, oktatók és európai kormányhivatalok alkalmazottai számára szakmai
képzéseket, gyakornoki programokat,
nyelvi képzéseket és tanulmányutakat
szervező vállalat közvetítő szolgáltatásait
ajánlja. (BCD ref. 20110218033)
1104-24 Ékszerek és judaikák
gyártásával foglalkozó izraeli vállalat
értékesítő partnereket keres. (BCD ref.
20110106013)
1104-25 I z r a e l b e n m ű k ö dő, energiahatékony nagynyomású
kisülőlámpákat gyártó vállalat értékesítő
partnereket keres. Valamint érdekelt
közös vállalati együttműködésben
energiaszolgáltató vállalatokkal, létesítménykezelőkkel, eszközgyártókkal,
és kész a partner vállalat részleges
vagy teljes felvásárlására. (BCD ref.
20110116002)
1104-26 Tunéziában működő, női,
férfi- és gyermekruházati cikkeket gyártó
vállalat alvállalkozói tevékenységet
végezne. Lehetőség van még kétoldalú
együttműködésre (közös vállalat vagy
a vállalatban való részesedésszerzés).
(BCD ref. 20101227057)
1104-27 Technológiai műveleteket
irányító komplex ipari elektronikai vezérlő rendszerek gyártásával foglalkozó
cseh vállalat alvállalkozó szolgáltatásokat ajánl, valamint együttműködne
nemzetközi projektekben. (BCD ref.
20091203037)
1104-28 Csehországban működő,
lézeres felületedzéssel és hegesztéssel,
lézertechnológiai eszközök fejlesztésével
és lézerrendszerek készítésével foglalkozó vállalat alvállalkozói tevékenységét
ajánlja. (BCD ref. 20091009011)
1104-29 Lengyelországban működő,
megújuló energiaforrásokkal foglalkozó
vállalat napkövető fotovoltaikus paneleket szállító partnereket keres. (BCD
ref. 20110204004)
1104-30 Színes ólomfestményeket
és faldekoráláshoz használt sablonokat
készítő lengyel vállalat értékesítőket
keres. (BCD ref. 20110210003)
Technology offers and requests
Az alábbi technológiai ajánlatokhoz
tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön
vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó neve, telefon,
faxszám, e-mail cím, esetleg weboldal
elérhetősége) az eenszeged@csmkik.hu
e-mail címen érdeklődhet. (A várható
ügyintézési idő 3-8 nap.)
1104-31 Cím: Gázok folyamatos,
valós-idejű elemzését adszorpciós spektroszkópiával végző technológia a kémiai
és gyógyszeriparban lezajló folyamatok
megfigyeléshez és ellenőrzéshez.
Összefoglalás: Északkelet-Német
országban működő kisvállalat egy
kutatóintézettel közösen kifejlesztett
egy új technológiát a gázok valós-idejű
elemzésére az adszorpciós spektroszkópia felhasználásával a kémiai és gyógyszeripar folyamatainak megfigyelésére
és ellenőrzésére.
A vállalat ipari és kutató partnereket
keres kutatásfejlesztésre és a technológia új felhasználási területeken való
alkalmazására.
(Technology offer: 11 DE 17A1
3KO9)
1104-32 Cím: Természetes és műszaki gázokat sűrítő innovatív rendszer
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üzemanyagtöltő állomások és üzemanyag
fűtésű erőművek számára.
Összefoglalás: Egy olasz kisvállalat
által kifejlesztett új típusú kompresszor
természetes és műszaki gázok számára,
mely lehetőséget nyújt a kenőolajok
használatának kiváltására. A rendszer
üzemanyagtöltő állomások és erőművek szükségleteinek kielégítését teszi
lehetővé. Moduláris kialakítása lehetővé
teszi, hogy meglévő állomásokat kön�nyen kiegészíthessék az új eszközzel.
A vállalat ipari partnereket keres a
további fejlesztéshez, valamint kereskedelmi együttműködést, technikai
támogatással.
(Technology offer: 10 IT 54W3
3K19)
1104-33 Cím: Sárgaréz-kovácsolási
és megmunkálási technológiák
Összefoglalás: Törökországban
működő, sárgaréz megmunkálásával,
kovácsolásával felszerelések széles körét
gyártó vállalat ipari háttérrel és rézmegmunkálásban tapasztalattal rendelkező
partnert keres, akivel a hagyományos
megmunkálási technológiákat továbbfejleszthetné. A vállalat érdekelt közös
fejlesztésben és/vagy közös vállalat
alapításában.
(Technology request: 11 TR 99PB
3KBT)
1104-34 Cím: Lítium, lítiumion,
nikkel-fém hibrid akkumulátor újrahasznosítási technológia
Összefoglalás: Elektromos járművekben használt akkumulátorokat gyártó
török vállalat lítium, lítiumion, nikkelfém hibrid akkumulátor újrahasznosításához használatos technológiával
rendelkező partnert keres. A vállalat
kereskedelmi együttműködést keres,
technikai támogatással, valamint technikai együttműködést és/vagy közös
vállalati formában hosszú távú együttműködést törökországi újrahasznosító
üzem létrehozásához.
(Technology request: 11 TR 99PB
3KF5)
1104-35 Cím: Termékek az E-cut
biopsziához: Tű atraumatikus lyukkal,
mint a Sprotte Canula és a pencil point
tű
Összefoglalás: A Törökországban
működő vállalat új biopsziaeljárást
fejleszt, melyet E-cut biopsziának nevez,
és orvosi felhasználású tűk gyártásában
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező vállalatokat keres. Az együttműködés egy atraumatikus lyukkal
rendelkező tű és egy egylyukú pencil
point tű kifejlesztése lenne. A vállalat
techikai együttműködést keres és később
gyártási megállapodást.
(Technology request: 10 TR 99PB
3GM8)
Szeretne az otthona kényelméből válogatni a legújabb partnerkeresések között?
Látogasson el honlapunkra!
Ha szeretne még több üzleti
ajánlat közül válogatni, vagy személyre szabott értesítéseket kapni
a legújabb profilokról, kattintson
a www.csmkik.hu honlapon az
Enterprise Europe Network logóra,
ahol az „Aktuális partnerkeresések”
menüpontban további partnerkereséseket találhat, innovációs
rovatunkban pedig regisztrálhat az
Ön által megadott témakörökben
megjelenő, legújabb partnerkeresésekért. (Bővebb információ:
eenszeged@csmkik.hu)
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Apropó

7 szakmában indul felkészítő tanfolyam

Mesterképzés

A Csongrád Meg yei
Kereskedelmi és Iparkamara
a gazdasági kamarákról alkotott 1999. évi CXXI. tv.
alapján mestervizsgára felkészítő általános (pedagógia,
jogi, vállalkozási ismeretek) és
szakmai tanfolyamot szervez
elegendő létszámú jelentkező
esetén Szegeden az alábbi
szakmákban:
• autószerelő
• autóvillamossági szerelő

• fodrász
• gázvezeték- és készülékszerelő
• karosszérialakatos
• kozmetikus
• villanyszerelő
Jelentkezését további információval várjuk az alábbi címen és telefonszámon:
Czirok Györgyi szakképzési
tanácsadó. Telefon: 62/554265, 20/21-08-169. E-mail:
czirok.gyorgyi@csmkik.hu

Április 21-én, a kamarában

2010. évi társasági
adóbevallás

A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, az Enterprise Europe
Network – Szeged és a kamarában
működő számviteli klub rendezvényt szervez a 2010. évi társasági adóbevallások elkészítésével
kapcsolatos aktuális kérdésekről
az alábbi pontok szerint:
• 2010. évi társasáig adóbevallással kapcsolatos aktuális feladatok a
tavalyi év eleji és évközi változások
tükrében,
• adóalap megosztásának szabályai az évközi változások tükrében,
• elismert és el nem ismert költségek a társasági adóban,
• 2011. évi változások.
Az előadást Dezső Etelka módszertani szakreferens, a NAV
Dél-alföldi Regionális Adó-

főigazgatóságának munkatársa
tartja.
A rendezvény április 21-én lesz 9
órától Szegeden, a kamarai székház
II. emeleti konferenciatermében
(Párizsi krt. 8–12.).
Részvételi díj:
• CSMKIK hátralékkal nem
rendelkező tagjai számára: 4000
Ft/fő+ áfa
• hátralékkal rendelkező tagoknak,
valamint nem kamarai tag vállalkozások számára 8000 Ft/fő+áfa.
Részvételi szándékát a 62/554255-ös telefonszámon, 62/426-149es faxszámon, a tanacs.edina@
csmkik.hu e-mail címen vagy a
www.csmkik.hu honlapon keresztül
kérjük jelezni.
Jelentkezési határidő: április
13. (szerda).

Rendezvény-visszajelző

Részvételi szándékomat előzetesen jelzem, illetve a konkrét dátummal
megjelent rendezvények esetében egyben jelentkezem. Kérem az alábbi, általam
x-szel megjelölt rendezvény(ek)ről további tájékoztatásukat megküldeni.
 
Direktmarketing fórum és kiállítás – április 14. (Bővebben a 8.
oldalon)
 
2010. évi társasági adóbevallás – április 21. (Bővebben ugyanezen
az oldalon)
 
Reklámhét – május 2–13. (Bővebben a 13. oldalon)
 
Életviteli és rekreációs klub – május 5. (Bővebben ugyanezen az
oldalon)
 
Nemzetközi építésügyi konferencia és építők napja – június 3-4.
(Bővebben a 2. oldalon)
A vállalkozás neve: ...............................................................................
Címe: ................................................................................................... .
Kontaktszemély: ...................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: . ............................................
E-mail: ..................................................................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ...................................
Aláírás

Kamarai Futár

Könyvelők kötelező továbbképzése
A kamara DMG Oktatási Nonprofit Kft.-je ismét szervezi a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzését. A 16 órás tanfolyamot
az idei évben is a megszokott magas színvonalon, változatlan áron
kínáljuk.

A kötelezően előírt 16 órás
színvonalas képzés teljes részvételi díja, amely magában foglalja
a továbbképzés, a konzultáció, a
tankönyv az ásványvíz, kávé díját
és közterheit. – a CSMKIK tagjainak
(akik hátralékkal nem rendelkeznek) 17 000 Ft/fő – nem CSMKIK
tagoknak 19 000 Ft/fő.
A tananyag vállalkozási szakon
a Novoschool ’A számvitel és az
adózás aktuális kérdései 2011 című
tankönyve. Egész napos képzés
esetén ebéd igényelhető, melynek költségét a részvételi díjon
felül, közvetített szolgáltatásként
számlázzuk.
A Nemzetgazdasági Minisztérium
által kiadott hivatalos tematika
szerint a továbbképzés az alábbi
modulokból áll vállalkozási szakterületen:
I–II. modul Aktuális számviteli
kérdések (8 óra)
A számviteli előírások változásai
(1 óra)
Tárgyi eszközökkel kapcsolatos
esettanulmányok (3 óra)
A beszámolókészítés folyamata,
könyvviteli zárlat (2 óra)

Időbeli elhatárolások (2 óra).
III–IV. modul A számvitelt érintő
egyéb jogszabályi környezet (8 óra)
Az adó- és járulékszabályok változásai (6 óra)
Az adóhatósági ellenőrzés számviteli kérdéseket érintő tapasztalatai
(2 óra)
Tanfolyamokat tavasszal az alábbi időpontokban indítunk:
Szeged
2x8 óra 2011. június 8–9. 9.00–
16.30.
4x4 óra 2011. június 28–29.
13.00–16.30 (folytatás ősszel).
Makó
2x8 óra 2011. június 8–9. 9.00–
16.30.
Kistelek
4x4 óra 2011. június 1–2. 13.00–
16.30 (folytatás ősszel).
Tervezett őszi tanfolyamok
Szeged
2x8 óra 2011. október 5–6.
9.00–16.30.
4x4 óra 2011. november 24–25.,
december 1–2. 13.00–16.30.
Hódmezővásárhely
2x8 óra 2011. szeptember 21–22.
9.00–16.30.

Bővebb információ, jelentkezés: A továbbképzésről részletes információ és
további felvilágosítás a 62/554-259-as telefonszámon és a kamara ügyfélszolgálatán kérhető, illetve jelentkezési lap a www.csmkik.hu címről letölthető.

Újvidéki vásárlátogatás májusban

A tavalyi sikeres programot követően kamaránk kereskedelmi és
szolgáltató tagozata ismét közös
buszos vásárlátogatást szervez a
május 14–21. között nyitva tartó
Újvidéki Nemzetközi Élelmiszer-ipari
és Mezőgazdasági Kiállításra. A keret
erejéig más tagozatba tartozó vállalkozások részvétele is lehetséges.
A látogatás időpontja: május
19.

A kiutazók részére a két tagozat biztosítja a buszos kiutazást,
a Magyar–szerb Kereskedelmi és
Iparkamara pedig a vásári belépőt,
valamint a általa szervezett magyar
szakmai üzleti napon való részvételt,
kapcsolódó üzleti vendéglátást.
Kérjük, hogy részvételi szándékát
április 28-ig szíveskedjen jelezni
a kozsuchne@csmkik.hu e-mail
címre.

Az egészséges testsúly szerepe az egészségmegőrzésben

Életviteli és rekreációs klub

Az egészség nem csupán a betegség hiánya. Nehéz elfogadni,
hogy testi-lelki egészségünkért, jó
közérzetünkért mi magunk tehetünk
a legtöbbet. Még nehezebb tenni
érte – különösen egyedül. Vajon
hogyan lehetséges, hogy a fogyókúra
komplex iparággá nőtte ki magát,
a riasztó adatokat, a túlsúlyosság
veszélyeit is mindenki ismeri – a
kövér emberek száma mégis folyamatosan növekszik? És mi lehet a
megoldás? Fogyókúra? Karakán
életmódváltás?
Biztos, hogy megéri ezzel a témával foglalkozni?

Ez a klub azért jött létre, hogy a
válaszok is elhangozzanak.
Klubfoglalkozás időpontja: május 5. (csütörtök), 15.30 óra.
Helyszín: Somogyi-könyvtár (Szeged,
Dóm tér 1–4.) I. emelet, zeneszoba.
Téma: Az egészséges testsúly szerepe az egészségmegőrzésben.
Előadó: Kocsis Mária életmód
szaktanácsadó és tréner. a Magyar
Elhízástudományi Társaság tagja.
Az előadáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Kérjük, jelezze részvételi szándékát
a creative@recreationassociation.eu
email címen!

