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Az elcsendesedés, a
számvetés, az
elmélkedés,
az összegzés
időszaka december utolsó harmada.
Már három gyertya ég az adventi koszorúkon, a negyediket
holnap gyújtjuk meg. Minden
gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, öröm, szeretet.
Ezek azok az egyetemes értékek, amelyek szabályozzák az
életünket évezredek óta. Ezek
nélkül nincs megújulás, ezek
nélkül az igazi mester nem kezdene az új megrendelés elkészítéséhez. Ezek nélkül nem lehet
felépíteni és vezetni egy családi
vállalkozást, s mindenki örömére elvégezni azt a munkát, amit
a teremtő feladatul szabott külön-külön mindannyiunknak.
Elcsendesedünk. Ilyenkor leállnak a cégek, számvetést tartunk a vállalati karácsonyi rendezvények ünnepi asztalainál.
Elvégeztük-e mindazt, amit tavaly
elterveztünk? Jobb évet zárunk-e,
mint egy évvel ezelőtt? Megtettünk-e mindent azért, hogy jól induljon a 2015-ös esztendő? Mi
magunk megtettük-e azt, amit
családunk, barátaink, ismerőseink elvártak tőlünk? Csak reménykedni lehet abban, hogy a
kérdésekre mind többen igennel
válaszolunk. Ez esetben nem
csak jobbá válhat a világunk, de
emelkedhet a gazdaságunk is.
Az a gazdaság, amely Széchenyi István óta Európa gazdagabb feléhez kíván felzárkózni.
Erre most újabb esély nyílik. Talán azt gondolhatjuk, hogy szerencsések vagyunk. Az Európai
Unió az előző hét évben 8200
milliárd forintot adott arra, hogy
azzal jól sáfárkodva országunk
boldogulásáért tegyünk. Ennek
nagyobbik felét már felhasználtuk, nem mindig optimálisan.
A gazdaság megerősítésére
csak kevés jutott. Szerencsére
a következő hét évben a kormány az új uniós költségvetési
ciklusban ránk jutó pénzek több
mint a felét fordítja a reálszféra
fejlesztésére.
Rá is fér a hazai cégekre,
amelyeknek még erőteljesebben be kell kapcsolódniuk a
világpiac vérkeringésébe. Vagy
úgy, hogy egy-egy nyugati nagyvállalat sikeres beszállítói lesznek, de még inkább a saját innovatív termékeik exportjával
keletre, nyugatra. A sors kegyes
velünk, s második alkalommal
is megadja a fejlődéshez szükséges esélyt jelentő uniós milliárdokat. Jól kell vele élnünk,
mert nem biztos, hogy kapunk
egy harmadik esélyt.

Gaál József
kamarai elnök

Hétévnyi lehetőség

Évzáró Elemzés a fejlődés esélyeiről – kitüntetések átadása a küldöttgyűlésen
A korábbi évektől eltérően
ezúttal a kecskeméti városháza dísztermében rendezték
meg a kamara évzáró ünnepi
küldöttgyűlését.
Barta Zsolt
Minden év december elején
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kitüntető
díjainak átadására a köztestület
évzáró ünnepi küldöttgyűlésén
került sor. A rendezvény egyben
jó alkalom arra, hogy a szervezet vezetői visszatekintsenek az
évre, felvázolják a BKMKIK éves
tevékenységét, előadást tartsanak a régió és a megye gazdasági életének a változásairól.
A küldöttgyűlésen Gaál József
megyei elnök tartott összefoglalót a meghívott vendégek előtt.
Arra hívta fel a figyelmet, miszerint a régióban a járműgyártás rendkívül jelentős, ezen belül a megyében kiemelkedő. Ez
mindenekelőtt a Mercedes autógyárnak köszönhető, mely tavaly 622 milliárd forintnyi nettó
árbevételt ért el. (Magyarország
éves bruttó nemzeti összterméke 30 000 milliárd forint körül
alakul.)
Az elnök ismertetőjében érintette az idei év kamarai eseményeit, szólt a vállalkozások
regisztrációs kötelezettségéről.
Megemlítette, hogy az országban összesen 938 447, BácsKiskunban 34 763 regisztráció
történt. A kamara a regisztrációs díjért cserébe – tanácsadás,
piackutatás és pályázatfigyelés,
hírlevelek küldésén kívül – ingyenes tájékoztatókat is tart.
Így az idén 82 olyan tájékoztató rendezvényt szerveztek, mely
térítésmentes volt, ezekre bárki
bejöhetett, míg 44-ért fizetniük
kellett a résztvevőknek. Az elnök
érintette a kamara pályaorientációs feladatait is. Az idén 800
diáknak szerveztek üzemlátogatást, tájékoztató előadásokat.
Kérdőíves felméréssel 3020 tanulót és 2910 szülőt értek el. A
kamara a mesterképzés területén kiemelkedő szerepet játszik,
ezekben a hónapokban 140
mesterjelölt képzése folyik a
szervezet égisze alatt a Dolgozva tanulj! program keretén belül.
Gaál József után Szemereyné
Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere mondott rövid üdvözlő beszédet.
– A most induló európai uniós fejlesztési ciklusban új lehetőségek nyílnak meg előttünk;
ezekkel élni kell – fogalmazott
a kamarai küldöttgyűlésen köszöntőjében a város polgármestere. Szemereyné Pataki Klaudia
hosszú távú együttgondolkodást
kért a köztestülettől. Majd hang-
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Egy második
esélyt kaptunk,
éljünk vele!

A felvételen a kamarai elismerésben részesülő vállalkozások és személyek

súlyozta, hogy évek óta kiváló a
város és a kamara között a kapcsolat.
– Jó növekedési pályán áll az
ország; meg kell alapozni a gazdaság megerősítését a 2020ig tartó időszakban – erről már
Csepreghy Nándor helyettes
államtitkár beszélt a küldöttek-

nek. Hangsúlyozta, hogy eddig
6600 milliárd forintot hívott le
Magyarország a 8200 milliárd
forintból, ami a 2007–2013-as
időszakra vonatkozik. Ha sikerül
felhasználni a teljes összeget,
úgy Magyarország lesz az Európai Unióban az első olyan tagállam, amely teljes egészében kimerítette a keretet. Arról is szólt,
hogy a kormány rugalmasabbá
tette az utóbbi években az uniós
források felhasználásának rendszerét. Ennek a pozitív hatásai
majd a 2014–2020-as ciklusban lesznek láthatóak. Ugyanakkor nem rejtette véka alá ag-

godalmát, miszerint 2020 után
nem biztos, hogy lehetőség nyílik ugyanannyi támogatás lehívására, mint most, ezért a pénzek
60 százalékát a gazdaság fejlesztésére szánja a kormány. A
hazai kkv-k megerősítése ugyanis stratégiai érdeke az országnak. A kis- és középvállalkozások nélkül nincs esély arra, hogy
a gazdaság önállóan fejlődjön.
Az országos kamarai szervezet részéről Dunai Péter főtitkár tartott előadást, aki arra
hívta fel a figyelmet, hogy jövő
év végére újabb adatokkal bővítik ki a regisztrációs adatbá-

zist. Ennek érdekében nyolc
állami szervezettel tárgyalnak
a jövő év során. Egy uniós pályázat eredményeként háromezer
szakember tesz mestervizsgát,
mert a duális oktatási rendszer
bevezetésének egyik feltétele
az, hogy a képzésben résztvevő szakemberek mesterek legyenek.
A rendezvény végén a kecskeméti Kodály Iskola Aurin leánykara adott koncertet, majd
a kamara vezetői szakmai elismeréseket adtak át üzletembereknek és a BKMKIK dolgozóinak.

Kamarai elismerésben részesülő vállalkozások és személyek
Bács-Kiskun Megye
Gazdaságfejlesztéséért Díj
Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft., Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei
Szakképzésért Díj
Taskovics Péter szakképzési tanácsadó, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Baja
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamaráért Díj
Orosziné Varga Zelma kereskedelemfejlesztési és kommunikációs
vezető, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei
Innovációs Díj
Péter Impex Kft., Péter Zoltán
ügyvezető igazgató, Kecskemét
Az Év Kereskedője Díj
Jenei Trade Kft., Jenei György
ügyvezető igazgató, Kiskunhalas
Az Év Ipari Vállalkozása Díj
Best-Tool Kft., Bach János
ügyvezető igazgató, Dunapataj
Az Év Menedzsere Díj
Gál István ügyvezető igazgató, Kamintherm Kft., Kiskunhalas

Az Év Kézművese Díj
1. Szépe Gábor ügyvezető igazgató, Titánform Fémfeldolgozó Kft.,
Tiszakécske
2. Szabó József karosszérialakatos-mester, Kecskemét
Az Év Vendéglátója Díj
Rozmaring Étterem és Bisztró,
Kővári Ádám tulajdonos,
Kecskemét
Az Év Gyakorlati Képzőhelye Díj
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.,
Lepsényi István vezérigazgató,
Kecskemét
Az Év Szakképző Iskolája Díj
Virágh Gedeon Szakközépiskola és
Szakiskola, Bernáth Judit igazgató,
Kunszentmiklós
Az Év Beszállítója Díj
SZJ Hungary Kft., Sziládi József
ügyvezető igazgató, Kiskunfélegyháza
Az Ipar Kiváló Mestere
1. Dr. Fodor István cukrászmester,
Fodor Cukrászda, Kecskemét
2. Benedeczki Lajos ügyvezető
igazgató, Benedeczki Műhely
Kft., Kecel

Az Év Dolgozója
Orosziné Varga Zelma kereskedelemfejlesztési és kommunikációs
vezető, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kecskemét
Elnöki Dicsérő Oklevél
• Fehér Károlyné iparművész,
Kiskunhalas
• Kovácsné Uricska Erzsébet
ügyfélszolgálati munkatárs,
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kiskunhalas
• Kovács Réka Éva szakképzési
adminisztrátor, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kecskemét
• Gál Katalin oktatási stúdióvezető, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kecskemét
• Gasztromanna Kft., Szabó Zoltán ügyvezető igazgató, Kecskemét
• Kovács László fazekasmester,
Kalocsa
• Palesz Gépi Hímző Kft., Pálkerti
Tamás ügyvezető igazgató, Baja

Tanulmányi támogatás:
A kamara és a Tanyacsárda Kft.
által szervezett jótékonysági Hírös Vacsora bevételéből támogatott diákok
Ádám Krisztián kerti munkás
(Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
és Kollégium Speciális Szakiskolája). Kelemen Zoltán Gábor
kőműves, (Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium Gáspár András Szakközépiskola és
Szakiskolája). Megyesi István
Ádám gépi forgácsoló, Szalai Szabolcs Péter mechatronikus karbantartó, Szőke Tibor
szerszámkészítő (Kecskeméti
Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskolája). Szabó Fanni
pincér, Bognár Sándor szakács
(Kecskeméti Humán Szakképző
Iskola Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája).

