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A Gyõr és Vidéke Ipartestület –
rendes évi közgyûlésén – Hujber
László téti szobafestõ-mesternek,
félévszázados kisipari tevékeny-
sége elismeréséül gyémántkõvel
ékesített 50 éves jubileumi gyûrût
adományozott. A mester kitünte-
tése a szobafestõ, mázoló, tapétá-
zó szakma fejlesztése, a 36 szak-
munkástanuló gyakorlati oktatá-
sa, mestervizsgáztatás, az ipartes-
tület munkája, a kétkezi munka, a
megrendelõk megbecsülése és a kapcsolatépítés érdekében végzett kiemelkedõ tevékenységnek az el-
ismerése. A 75 éves Hujber László 20 évig volt a Téti KIOSZ alapszervezet titkára, 2000 óta a Gyõr
és Vidéke Ipartestület Felügyelõ Bizottságának az elnöke. Példaértékû együttmûködéssel, idõt és ener-
giát nem kímélve segíti az iparosság, az ipartestület mûködését. Szívügye a lakossági, a társadalmi, az
önkormányzati kapcsolatépítés. Megyeszerte közmegbecsülésnek örvendve dolgozik, képviseli társai
érdekeit. A becsületes, magas színvonalon végzett kétkezi munka presztízsének visszaállításán fárado-
zik. A felvételen Hujber Lászlónak (jobbról) az ipartestület ügyvezetõ igazgatója, Maloun Tibor gra-
tulál. Az ipartestület közgyûlésérõl bõvebb tudósítás a 14-15. oldalon olvasható

A Nemzetgazdasági Minisztérium Budapesten Huray Gábor
nyugdíj melletti egyéni vállalkozót Miniszteri Elismerõ Oklevél
kitüntetésben részesítette a nemzeti ünnep alkalmából. A kitünte-
tés az épületgépész szakma fejlesztése, a szakmunkástanuló-okta-
tás, a szakképzés és továbbképzés területén végzett kiemelkedõ
tevékenységének az elismerése. Szakmai tudása, tenni akarása
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az országban és külföldön is
ismert. 1982 óta mestervizsga-bizottsági elnök, aktívan részt vett
az épületgépészeti szakma elméleti tematikája és a német-magyar
mestervizsga szint kidolgozásában, a multiplikátorképzés egyez-
tetésében. 1989 óta az IPOSZ tagszervezete, a Nyíregyházi Építõ-
ipari Ipartestület Egyesület elnöke, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Országos Elnökségének tagja, a megyei kamara kéz-
mûves tagozatának alelnöke. Példaértékû együttmûködéssel, idõt
és energiát nem kímélve segíti a mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok mûködését, a lakossági, társadalmi és önkormányzati kapcso-
latépítést. A 26 éve elnöki funkciót betöltõ mestert az ipartestület
indokai alapján az IPOSZ javasolta a kitüntetésre.

Magyar arany Érdemkereszt
polgári tagozata kitüntetést
kapott Sári Zoltán fényké-
pészmester. Az állami kitünte-
tést Lenti város és térsége ren-
dezvényeinek megörökítését
szolgáló, kiemelkedõ színvo-
nalú fotográfusi alkotómun-
kája elismeréséül kapta. Az
arany érdemkeresztet Kontrát
Károly miniszterhelyettestõl
vehette át a fényképész a Bel-
ügyminisztériumban, az
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulóján ren-
dezett ünnepségen. 

Sári Zoltán ötven évvel ez-
elõtt nyitotta meg mûtermét
Lentiben és máig aktívan dol-
gozik. Életét a fényképész
mesterségnek és a fotózásnak
szentelte. A róla szóló írás a
10. oldalon található. 

(Fotó: Sári Zoltánné)
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Az elmúlt 25 évben mind a
nagyvilágban, mind hazánkban
jelentõs változások mentek vég-
be. A globalizáció, az egyre
gyorsuló technológiai forrada-
lom, egyes földrészek gazdasági
felemelkedése visszafordíthatat-
lan folyamatokat indított el.

Magyarországon is átalakult a
társadalmi rend, a gazdasági
szerkezet és a gazdaságpolitika.
Bár felnõttek közben fiatal ge-
nerációk, az emberek nagy ré-
sze a régi volt, és követnie kel-
lett ezeket a változásokat. Így a
magyar iparosságnak is. 

Hamar világossá vált, hogy
európai és világ értékrendek
harca zajlik, és nem kevesebb a
feladat, minthogy a féktelenül
terjeszkedõ globalizáció és az
egyéni kreativitáson alapuló,
kis közösségeket szolgáló ter-
melõ és szolgáltató tevékenysé-
gek között meg kell találni az
egyensúlyt. 

A magyar iparosság ez utóbbi
tevékenységi formát jeleníti
meg. Így folyamatosan, elõde-
ink értékeit nem megtagadva
kellett és kell a jövõ felé fordul-
nunk. Az új technológiák, a vál-
tozások befogadása nem jelent-
hette és nem jelentheti egy em-
berközpontú, az alkotó munka
szépségét, a magyar egyéni,
családi, mikro- és kisvállalko-
zások százezreinek megélheté-
sét adó termelési mód meg-
gyengülését. 

Közben csatlakoztunk az 
Európai Unióhoz, egy kiszéle-
sedett belsõ piac jött létre, de ez
egy új munkamegosztási folya-
matot is elindított. Mindenkinek
meg kellett és meg kell küzdenie
azért, hogy megõrizze azt, amit
eddig elért. Sõt, meg kell talál-

ni a további építkezés útjait a
késõbbi iparos generációk érde-
kében. 

Az Ipartestületek Országos
Szövetsége nagy utat járt be eb-
ben a 25 évben. Ezen az úton volt
sok jó és sok olyan dolog, ame-
lyet lehetett volna másképp csi-
nálni. Ám ez elmondható mind-
arra is, ami az országban történt. 

Az új kihívások felé kell for-
dulnunk, vállunkon azzal az or-
szágos felelõsséggel, hogy szin-
te egyedüli szervezetként kell az
egyéni, családi, mikro- és kis-
vállalkozások érdekében min-
den területen tovább lépnünk.
Hiszen ha lehet hiányérzetünk
az elmúlt negyed évszázad mi-
att, az éppen az, hogy a túlzottan
nagyvállalat és export orientált
gazdaság és támogatási politika
árnyékában kevesebb figyelmet
kaptak az országot megtartó, he-
lyi kis térségekben termelõ és
szolgáltató, az ottani embereket
foglalkoztató, a sok százezer
család megélhetését biztosító
legkisebb vállalkozások.

Az IPOSZ-nak múlhatatlan
érdeme, hogy ebben a 25 évben
megõrizte a hálózatát, országos
szervezetét és  lehetõségei sze-
rint mindent megtett azért, hogy
tovább építkezésre alkalmas le-
gyen. Az IPOSZ anyagi helyze-
te ma valójában stabilabb, mint
a korábbi években bármikor, és
elismertsége nem rosszabb,
mint a többi hasonló szervezeté,
kapcsolati rendszere nyitott, a
befogadó készség is megvan az
IPOSZ-szal való együttmûkö-
désre mind országos, mind me-
gyei és kistérségi szinteken.

Az IPOSZ csak akkor tudja
végrehajtani az elvárásokat, ha
az ipartestületek, megyei szö-

vetségek ugyanilyen elvárások
alapján dolgoznak, mint ami-
lyeneket mások felé megfogal-
maznak. Csak összefogással, a
másik õszinte szándékának tisz-
teletével, a valós követendõ jó
példák felmutatásával lehet
elõbbre jutni. 

Az IPOSZ-nak van jövõképe.
Ez a jövõkép fakad a területi és
szakmai ipartestületeinkben te-
vékenykedõ iparos társak jövõ-
képébõl, optimizmusából, meg-
újuló képességébõl, a magyar
nemzetet fenntartani tudó mik-
ro sejtek alkotó energiáiból

Az IPOSZ az önállóságát,
szavahihetõségét a politika irá-
nyában csak belsõ egységgel,
összefogással tudja megõrizni.
Nincs károsabb a szervezet szá-
mára, mint a méltatlan, nem
tárgyi alapokon nyugvó, szemé-
lyeskedést sem nélkülözõ, szak-
mai alapon levezetett kiutat
nem mutató belsõ vita és szét-
húzás, különbözõ kifelé ka-
csintgatással és az IPOSZ-t
gyengítõ kezdeményezésekkel.

Ez nem tud példát mutatni
azon fiatalok számára sem, aki-
ket a szervezetünknek minden-
képpen meg kell nyernünk. 

Feladatomnak tekintem, hogy
a fentiek szellemében hozzájá-
ruljak az IPOSZ helyzetének
teljes stabilizálásához, egy egy-
séges vezetés megvalósulásá-
hoz, az említett, elõttünk álló
feladatok folyamatos realizálá-
sához. Ehhez kérem vezetõ tár-
saim nevében az ipartestületek,
iparos társaim támogatását és
alkotó közremûködését. 

(Részlet az IPOSZ XXXII.
Közgyûlésének anyagából. Né-
meth László elnök bevezetõje.)

Együtt az iparosság jövõjéért
25 évvel ezelõtt, egy rendszerváltást követõen jött létre az Ipartestületek Országos Szövetsége. 
Jobban fogalmazva az évszázados hagyományokat követve visszaalakult azzá, ami eredetileg is
volt, hiszen az ipartestületek közel 130 éves múltra tekintenek vissza.
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Az IPOSZ programjában el-
határozott célkitûzéseknek
megfelelõen folyamatosan mû-
ködtetjük a magazin internetes
változatát immár 8 éve (2007
óta). Az elmúlt években – rész-
ben a Firma Kft. által a korábbi
években elnyert pályázatoknak,
valamint új partnereinknek is
köszönhetõen – az iparosu-
jsag.hu egy olyan egyedi arcu-
lattal rendelkezõ, színes és sok-
rétû híreket felvonultató „kis-
vállalkozói online magazinná”
tudott fejlõdni, amely a napra-
kész vállalkozói információ-
kon, a technikai újdonságokon,

az adózási tudnivalókon kívül
az ipartestületi életet bemutató
rovatával komoly érdeklõdést
keltett az internetezõk körében.
(A magyar online médián belül
valószínûleg az iparosujsag.hu
az egyetlen ilyen internetes új-
ság.)

Az iparosujsag.hu portált
2014-ben több mint 4000-rel
több látogató kereste fel a meg-
elõzõ évhez képest: a 2014. ja-
nuár 01 – december 31. közötti
idõszakban összesen 249.033
látogató 582.737 oldalon tekin-
tette meg az internetes újsá-
gunkban közölt információkat.

Az egy látogató által 2013-ban
átlagosan megtekintett 2,29 ol-
dal 2014-ben átlagosan 2,34 ol-
dalra nõtt. A honlapot a Google
Analitika szemlézi, ill. statiszti-
kát készít róla.

Az iparosujsag.hu portál láto-
gatóinak valamivel több mint a
fele férfi, 76,5%-a pedig 18-44
év közötti személy. Ez egy igen
fontos indikátor, mivel az
iparosujsag.hu egyértelmûen
meg tudja szólítani a fiatalokat
és a középkorúakat, vagyis azt a
réteget, amely az ipartestületek
tagsági bázisából jellemzõen
hiányzik.

Az MV IPAROS ÚJSÁG és a FIRMA Kft. tevékenységérõl
A szövetség lapja, az MV Iparos Újság az 59.

évfolyamába lépett, vagyis jövõre – ha megéri –
ünnepelheti elsõ megjelenésének 60. évforduló-
ját, ami a magyar sajtótörténetben is igen ritka
esemény. A magazin jellegû, kéthavonta színes
lapszámokkal megjelenõ újságban az ipargya-
korláshoz, vállalkozás viteléhez szükséges tudni-
valók mellett egyre több elemzõ írás, riport,
portré található, miként a színes anyagok (ha-
gyományõrzés, szakmai kaleidoszkóp, alternatív
energia, hungarikumok és nemzeti értékek, a vi-
lág jövõje, életmód, egészségmegõrzés stb.) is
helyt kapnak. Az újság a területi, valamint szak-
mai ipartestületek tevékenységét változatlanul
következetesen népszerûsíti. 

Örvendetes, hogy az utóbbi idõben ismét sok
tudósítást kapunk a tagszervezetektõl. A 2014.
évi és az idei lapszámokban a Gyõr és Vidéke
Ipartestület, a Dorogi Ipartestület, a MOSZI, a
Békéscsabai Ipartestület, a Kisiparosok és Vál-
lalkozók Ipartestülete Balassagyarmat, Rétság és
Környéke, a Soproni Ipartestület, a Dömsödi Ál-
talános Ipartestület, a Keszthelyi Ipartestület, a
Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület, Nyír-
egyházi Építõipari Ipartestület Egyesület, a
Gyöngyösi Ipartestület, az Érdi Ipartestület, az
Országos Fémipari Ipartestület, a Magyar Cuk-
rász Iparosok Ipartestülete, a Gyáli Ipartestület,

a Jászárokszállási Ipartestület, a Jászberényi
Ipartestület, a Kisújszállási Ipartestület, a Gyula
és Környéke Ipartestület, a Szekszárd és Környé-
ke Ipartestület, a Vállalkozók Ipartestülete, Szol-
gáltató Egyesület Kiskunfélegyháza, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Ipartestületek Kisvállal-
kozások Szövetsége, a Pécsi Ipartestület, a Pápa
és Térsége Ipartestület, a Balatonfüredi Szolgál-
tató Ipartestület, a Letenye és Környéke Ipartes-
tület, az Ipartestületek Zala Megyei Szövetsége, a
Bp. Fõváros Erzsébet- és Terézváros Általános
Ipartestület, a Szobafestõ-Mázoló-Tapétázó Or-
szágos Ipartestület, a Könyvkötõk Országos
Ipartestülete, a Kunszentmiklós és Társközségek
Ipartestülete, a Kõszeg és Vidéke Vállalkozók
Ipartestülete, a Körmendi Ipartestület, a Kecske-
mét és Vidéke Ipartestület, a Kõfaragó és Mûkõ-
készítõ Vállalkozások Országos Ipartestülete éle-
térõl, jeles tagjairól jelentek meg írások.

Az utóbbi idõben Fémiparos, Fogtechnikus,
valamint MOSZI Hírlevéllel bõvült az újság. Az
IPOSZ törekvéseirõl, stratégiai partnerségi meg-
állapodásairól, vezetõ tisztségviselõinek nyilat-
kozatairól informálja olvasóit. Az IPOSZ Észak-
alföldi JOGPONT+ és a JOGPONT+ Mini Pro-
jektekrõl szóló írások is megtalálhatóak a lapban.
E projektek kommunikációs feladataiból bér-
munka jelleggel a FIRMA Kft. is részt vállalt. 

www.iparosujsag.hu – Az MV IPAROS ÚJSÁG honlapja
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Mi a szakmája? Mióta van
ipara, vállalkozása?

Villamosmérnök vállalkozó
vagyok, de valójában már a kö-
zépiskola-választásom megha-
tározta azt az utat, amelyen ma
is járok. A székesfehérvári
Ságvári Endre Gép- és Híradás-
technikai Szakközépiskolába
jelentkeztem, majd annak el-
végzése után a Kandó Kálmán
Fõiskola Számítógéptechnikai
Intézetének voltam hallgatója.
Ott szereztem a villamos üzem-
mérnöki diplomám. 1981-tõl –
másfél év sorkatonaság után –
1987-ig a tapolcai székhelyû
Bakonyi Bauxitbánya Vállalat
számítástechnikusa voltam,
majd 2 évig az ISOLYTH kísér-
leti üzemét vezettem. 1985-ben
házasodtam meg. Feleségem
orvos, reumatológus. Két le-
ánygyermekünk van. 30 éve
élek Tapolcán, ebben a gyönyö-
rû, dunántúli kisvárosban.
1989-ben döntöttem úgy, hogy
a kor kihívásaira válaszolva az
egyéni vállalkozói létet válasz-
tom. A döntésemet befolyásolta
az is, hogy közben mikropro-
cesszoros rendszerek tervezésé-
bõl, programozásából sza-
küzemmérnöki másoddiplomát
is szereztem. Az általam létre-
hozott Balaton Elektronika Kft.
1992. január 1-jétõl mûködik. A
város közéletébe már korán be-
kapcsolódtam. 1984 óta vagyok
ipartestületi tag.

Volt-e önkormányzati kép-
viselõ? Ha igen, milyen párt
vagy egyesület színeiben vá-
lasztották meg?

2006-tól 2010-ig voltam ön-
kormányzati képviselõ. Egy
pártnak sem voltam és ma sem
vagyok tagja. A választáson
függetlenként, a Tapolca és
Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete támogatásával in-
dultam. Nagyon mozgalmas és
mondhatom azt is, hogy ered-
ményekben gazdag évek voltak
azok. A város fejlõdésének ki-
emelt stratégiai pontja volt az
Ipar utca fejlesztése. Akkor tör-
tént meg a csatornázása, a köz-
mû kiépítése, illetve elindult
annak az útnak a kialakítása is,
amely lehetõvé tette, hogy az
odatelepült vállalkozások köny-
nyebben megközelíthetõk le-
gyenek. Nagy sikere volt a min-
den évben megrendezett tapol-
cai exponak és kiállításnak,
amely a helyi és környékbeli
iparosok, vállalkozók sereg-
szemléjévé nõtte ki magát.
Nemzetközi hírûvé tette váro-

sunkat az a települési, vállalko-
zói összefogás, amelynek segít-
ségével a többszörös világbaj-
nok díszmadártenyésztõ vállal-
kozótársunk, Pócsi Béla mada-
raiból megrendeztük az I. Egzo-
tikus Díszmadár Kiállítást
2009-ben. A 2010-tõl 2014-ig
tartó önkormányzati ciklusban
külsõs tagként tevékenykedtem
a Település- és Városfejlesztési
Bizottságban. Jelenleg a Tapol-
ca integrált városfejlesztési
stratégiáját meghatározó, illet-
ve a jelenlegi helyzetet elemzõ
munkacsoport tagja vagyok.

Mit tud tenni a településen
élõ vállalkozók érdekében?

A közéleti tevékenységemet
az elmúlt évtizedek alatt az ösz-
tönözte és ma is az motiválja,
hogy Tapolca város lakóiért, a
helyi és a környékbeli iparoso-
kért, kereskedõkért, vállalkozó-
kért tenni tudjak. Képviselõ-
ként, majd bizottsági tagként,
illetve a Tapolca és Környéke
Vállalkozóinak Egyesülete el-
nökeként is rendszeresen
egyeztettem az önkormányzat-
tal, a helyi Ipartestülettel, az
Iparoskörrel a helyi adók, illet-
ve az üzlethelyiségek bérleti dí-
jának kérdéseirõl. Ezeknek az
egyeztetéseknek és a hathatós
együttmûködésnek köszönhetõ-
en a gazdasági válság idején a
helyi iparûzési adó mértékének,
illetve a bérlemények árának je-
lentõs csökkenését értük el. 

Iparosok, vállalkozók a közéletben
Egy-egy település arca évszázadok alatt alakult olyanná, amilyennek ma látjuk. Emberek ezrei,
százai munkálkodtak azon a régmúltban és tevékenykednek ma is, hogy lakóhelyük komfortos,
megfelelõ – és nem utolsó sorban szerethetõ otthona, élettere lehessen az ott élõknek. Az értékte-
remtõk sorában különleges és kiemelt szerepet kaptak és kapnak azok az iparosok és vállalkozók,
akik a szakmájuk, tevékenységük során megszerzett tudásukat, tapasztalatukat, kreativitásukat,
emberismeretüket – az egyéni érdeken felülemelkedve – a közjó szolgálatába állítják. Vörös Béla,
a tapolcai Balaton Elektronika Kft. tulajdonos ügyvezetõje – a Vállalkozók Területi Ipartestület-
ének elnöke, akit a közelmúltban jelöltek az IPOSZ alelnöki tisztségére – is közülük való. Ismer-
kedjenek meg vele!
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Gyakran tartottunk és tartunk
ma is az önkormányzattal közös
fórumokat, amelyeken nemcsak
a jelen helyzetrõl, de a jövõrõl
is szó esik. Ezeken a tagtársaink
tájékoztatót kapnak arról is,
hogy miként tudnak tevékeny-
ségükkel bekapcsolódni a város
fejlesztésébe. Taggyûléseinkre
gyakran hívunk elõadókat, akik
az adózással, a közterhekkel, a
fogyasztóvédelemmel kapcso-
latos tudnivalókról tartanak „el-
sõ kézbõl” tájékoztatókat. A kö-
zösségformálásnak, az együvé-
tartozásnak szép példái azok a
tevékenységek, amelyek a tag-
ságot még jobban összeková-
csolják. Közülük is kiemel-
kedõek a májusfaállítások és ki-
táncolások, valamint a közös
kirándulások, amelyek nem-
csak élményben, de szakmai ta-
pasztalatban is gazdagítják a
tagságot. 

Testvérvárosainkkal, a finnor-
szági Lempäälä-vel, az erdélyi
Zabolával, valamint a kárpátal-
jai Aknaszlatinával való gyü-
mölcsözõ kapcsolat eredmé-
nyének tudható be, hogy a ta-
polcai vállalkozók is bekapcso-
lódhattak az ottani munkálatok-
ba, illetve ott, ahol szükség volt
és van rá, az erkölcsi támogatás
mellé az anyagi támogatást is
megadjuk. 

Tapolca három testülete – Ta-
polcai Iparoskör, Tapolcai Ipar-
testület, Tapolca és Környéke
Vállalkozóinak Egyesülete –
2010-ben Vállalkozók Területi
Ipartestülete néven egyesült.
Engem ért az a megtiszteltetés,
hogy az egyesült szervezet elnö-
kének megválasztottak. A meg-
növekedett felelõsség tudatában
a legjobb tudásom szerint
igyekszem ellátni a feladatot. A
2015-ös év különös jelentõség-
gel bír a város iparosainak, vál-
lalkozóinak életében. 105 évvel
ezelõtt került sor a „Tapolczai

ipartestület” számára építendõ
ház alapkõletételére a Torony
utcában. A jeles évforduló alkal-
mából, a múlt és a jelen iparosai
és vállalkozói iránti tiszteletbõl
az egyesület Tapolcai mesterek
és mesterségek címmel helytör-
téneti kiadványt jelentet meg.

Köztudott, hogy a közért
való tevékenység, a közjó szol-
gálata soha nem áll meg egy
civil szervezet „kapuin belül”.
Tagja-e más helyi egyesület-
nek, szervezetnek?

Ez valóban így van. A Tapol-
cai Városszépítõ Egyesület, a
Honvéd Kulturális Egyesület
életében is tevékenyen részt
veszek. Támogatom a Tapolca
és Környéke Honvéd Nyugdí-
jas Egyesület munkáját, és el-
nöke vagyok a Tapolcai Média
Közalapítványnak. Tagja va-

gyok a helyi IPA szervezetnek,
a Vinum Vulcanum Borlovag-
rendnek, kuratóriumi tagja va-
gyok többek között az „Együtt
a Jövõnkért”, és a „Boldog
Élet” a Meddõ Betegekért Ala-
pítványnak, illetve a Tapolcai
Városõrség Polgárõr Egyesü-
letnek több éven át voltam az
elnöke. Óriási eredménynek
tudom be a rendõrséggel és az
önkormányzattal való jó kap-
csolat kialakítása mellett,
hogy polgárõreink felszerelt-
sége az elmúlt idõszakban je-
lentõs mértékben javult.

Milyen elismerésben, ki-
tüntetésben részesült az elmúlt
évek során?

Soha nem gondoltam arra,
hogy mindazért a tevékenysé-
gért, amit szívvel és lélekkel
végez az ember a köz érdeké-
ben, kitüntetés vagy díj jár.
Ezért is éreztem nagy megtisz-
teltetésnek, amikor egy-egy na-
gyobb elismerésben részesül-
tem. Az IPA szervezet támoga-
tásáért 2006-ban Arany Diplo-
mát kaptam, az Együtt a Jövõn-
kért Alapítványtól pedig 2008-
ban „JÖVÕNKÉRT” kitünte-
tésben részesültem. Mint a Ba-
laton Elektronika Kft. ügyveze-
tõje kétszer is vehettem át díjat
Budapesten, a Stefánia Palotá-
ban a Honvédelmi Minisztéri-
um magas rangú képviselõjétõl
a honvédelem ügye érdekében

végzett kiemelkedõ tevékeny-
ségért. 2005-ben Emléktárgyat
(Dísztõrt), 2013-ban a Honvé-
delemért Kitüntetõ Cím III. fo-
kozatát adományozta a honvé-
delmi miniszter. A Veszprém
Megyei Polgárõr Szövetség pe-
dig 2015-ben a Haza polgárõri
szolgálatáért Díszkardot  ado-
mányozott. Meggyõzõdéssel
vallom, hogy a közért végzett
munka éltetõ forrása minden
más tevékenységnek. Segíti ki-
teljesíteni és beteljesíteni embe-
ri mivoltunkat.

N. Horváth Erzsébet
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A jövõben is együttmûködik a Megyei Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) és az
Ipartestületek Országos Szövetsége – az errõl
szóló dokumentumot lapzártánk után a Pest Me-
gyei Önkormányzat hivatalában írták alá az ér-
dekszövetségek vezetõi. Németh László és 

Fehérvári Tamás elnökök a két szervezet tavaly
kötött megállapodását újították meg, annak érde-
kében, hogy továbbra is elõsegítsék a családi és
mikro vállalkozások gazdasági helyzetének, fog-
lalkoztatási képességének javulását. 

Az együttmûködés további célja, hogy a me-
gyékben mûködõ egyetemek, fõiskolák, kutató
központok és képzõ intézmények, valamint az
egyéni, családi és mikro vállalkozások között ha-
tékonyabb kapcsolat alakuljon ki.

A megyei önkormányzatok komoly szerepet
töltenek be a 2014-20-as uniós ciklus fejlesztése-
inek megvalósításában, ennek keretében hozzá-
járulnak a potenciális lehetõségeket hordozó vál-
lalkozások fejlõdéséhez, valamint a hatékony
szakképzési és felnõttképzési rendszer kialakítá-
sához, amelyre az IPOSZ is rendkívül hangsú-
lyos kérdésként tekint. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megerõsítette együttmûködését az IPOSZ
és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

Az IPOSZ regionális fórum-
sorozatának elsõ állomása Kis-
kunfélegyháza volt. Négy me-
gye – Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád, Jász-Nagykun-
Szolnok – ipartestületeinek,
megyei szövetségeinek elnökei,
képviselõi, ügyvezetõi jöttek el,
hogy megvitassák közös dolga-
ikat és tájékozódjanak, az ipar-

gyakorlás, a vállalkozás vitelé-
nek idõszerû jogszabályi tudni-
valóiról.

A kiskunfélegyházi Vállal-
kozók Ipartestületének szék-
házában fórum háziasszonya,
Makai Lászlóné elnök, majd
Németh László, az IPOSZ el-
nöke köszöntötte a megjelent
tagokat.

A program szerint elõször tá-
jékoztatók hangzottak el a
munkaüggyel, munkavéde-
lemmel, a katasztrófavédelem-
mel és az adózással kapcsola-
tos változásokról, aktualitá-
sokról, melynek elõadói a
Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal szakértõi.

Majd az IPOSZ helyzetének,
eredményeinek és feladatainak
ismertetése volt napirenden. 
A szövetség 2014. évi cselekvé-
si programjának végrehajtásá-
ról, a 2015. évi cselekvési prog-
ramtervezetérõl Németh László
elnök, Majoros János és Szabó
László alelnökök beszéltek

A fórumon  a mikro- és kis-
vállalkozások, valamint az
ipartestületek fejlõdését elõse-
gítõ, konstruktív IPOSZ-jövõ-
kép kialakításáról, a szükséges
helyzetelemzésrõl is tanács-
koztak

Regionális fórum Kiskunfélegyházán
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Németh László, az IPOSZ el-
nöke a rendezvényen elmondta:
„Az IPOSZ nagyon fontosnak
tartja, hogy élénkítsük a gazda-
sági kapcsolatokat a Visegrádi
Négyek országaival, és ebbe a
mikro-, kis- és középvállalko-
zásokat is be kell kapcsolni.
Hozzátette: Bár országonként
kissé eltér a duális képzés meg-
valósítása, de ha ezt össze tud-
juk hangolni, akkor akár egy
szakmunkás tanuló csereprog-
ramban is részt tudunk venni. A
duális képzés megléte, illetve
tovább fejlesztése befektetõi
szemmel is hasznos Magyaror-
szág számára. Kiemelten fontos
– hangsúlyozta –, hogy a diá-
kok kikerüljenek a versenyszfé-
rába, igazi életkörülmények kö-
zött végezve a munkát, hiszen
ez személyiségformáló hatást is
gyakorol a fiatalokra. 

Az IPOSZ elnöke elmondta,
hogy felmérték az érintett or-
szágok tapasztalatait, az el-
hangzottak alapján összefoglaló
tanulmányt állítanak össze,

amelyben javaslatot tesznek
szakmák szerint az együttmû-
ködés területeire az érintett
négy ország adottságait figye-
lembe véve. 

Kiemelte: a mezõgazdasági
gépszerelõk duális képzésénél
már van jó példa V4-ek együtt-
mûködésére. A tervek szerint az
év végéig kidolgozzák a szak-
mákra vonatkozó javaslataikat
is, hogy minél elõbb élni lehes-
sen a lehetõséggel – tette hozzá.

A szövetség elnöke szerint az
együttmûködés keretében cél-
szerû lenne a fémiparban már
meglévõ „szakmai útlevél” be-
vezetése más szakmákban is,
ebbõl követhetõ lenne, hogy tu-
lajdonosa milyen szakmai gya-
korlatokon, képzésekben vett
részt, az információ segítené a
munkaerõpiacon való elhelyez-
kedést.

Egy jó szak-
munkás diploma
felér egy érett-
ségivel – ezt
Majoros János,

az IPOSZ alelnöke  jelentette ki
a témával kapcsolatban, a vele
készült interjúban.

Szerinte kiemelkedõen fontos
a gazdaságfejlõdés szempontjá-
ból, hogy a duális képzés kere-
tében olyan szakembereket tud-
junk képezni Magyarországon,
akik szerteágazó szakmai tu-
dással rendelkeznek. Az inno-
váció miatt is szükség van erre -
tette hozzá. A V4-ekkel folyta-
tott egyeztetések során kiderült,
hogy a duális képzés kezdemé-
nyezését kormányszintre kell
emelni. A magyar kormány ki-
jelentette, hogy egy jó szak-
munkás diploma felér egy érett-
ségivel, hiszen egy jó szakmun-
kás is ki tudja alakítani egzisz-
tenciáját a szakmájából. Ezt
kell újra megismertetni a fiata-
lokkal.

Pásztor Tibor a szakmai
konferencián a Szlovák Ipar-
testületek Szövetségét képvi-
selte. Szerinte is nagyon fon-
tos a duális képzés és jó meg-
ismerni, hogy hogyan mûkö-
dik ez jelenleg a Visegrádi Né-
gyek országaiban, mik a ta-
pasztalatok Magyarországon,
Csehországban, Lengyelor-
szágban és Szlovákiában. Ar-
ról is egyeztettek az érintettek,
hogy miben tudnak együttmû-
ködni és közösen tudnak-e na-
gyobb nyomást gyakorolni a
kormányzatokra e téren. A
szlovák szakember felhívta a
figyelmet rá, hogy a duális
képzés terén nem az a fõ prob-
léma, hogy hogyan tudják be-
vonni a nagyvállalatokat, in-
kább a kis és közepes vállalko-
zásokra kellene hangsúlyt fek-
tetni, de szerinte a szakszerve-
zetek is részt kell venniük a
duális szakképzésben.

Az IPOSZ fontosnak tartja
a duális képzés további erõsítését

Az IPOSZ szervezésében, a Visegrádi Négyek kézmûipari, kis-
és középvállalkozói szövetségeinek részvételével Fiatalok foglal-
koztathatóságának javítása a duális képzés eszközeivel címmel
nemzetközi szakkonferencia volt Budapesten. A találkozó részt-
vevõi voltak cseh, lengyel, szlovák partnerek, ipartestületek,
szakmai szövetségek kamarai és képzési szakemberek, akiknek a
témában járatos külföldi és hazai szakemberek tartottak elõ-
adást, konzultációt, kerekasztal beszélgetést.
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A fõváros pesti oldalán, Zugló
egy csöndes kis utcájában áll a
Kocsenda-ház. Ide kétféle em-
ber tér be: a szépülni akarók és
a család tagjai. Fönt Kocsenda
Katalin kozmetikus és férje, kö-
zépen a fiúk és családja lakik,
lent pedig a szalon található.

„Kedves, otthonos az én ven-
dégköröm, közülük mindenkit
nagyon megbecsülök” – tájé-
koztat Kati (mindenki így szó-
lítja) a legfõbb tudnivalóról.
Bevezet a szentélyébe, a koz-
metikába. Tükrök, elõttük a
pult, tele különféle tégelyekkel,
a szépüléshez szükséges egyéb
kellékekkel, mellettük a patyo-
latfehér székek. A szemközti
falnál gépek, a másik falnál kis
szekrény, amelynek a tetején ott
sorakoznak a mai „páciensek”
kartonjai. Akár az orvosi rende-
lõben: a régebbi ügyfeleknek
vaskosabb, az újabbaknak vé-

konyabb a kartonja. Mint meg-
tudom, sokaknak már több cso-
magnyi adata lapul az archí-
vumban, mert régóta jár ide. 

„Mindent, amit csinálunk a
vendéggel, azt följegyezzük,
mert változnak a felhasznált
anyagaink, elõfordulhat, hogy a
vendégeink lesznek váratlanul
allergiásak valamire. Ilyenkor a
következõ alkalomra már bizto-
san változtatni fogok valamin”
– hangzik a magyarázat a kívül-
álló számára talán túlzott preci-
zitásra. Mint mondja, nemcsak
a vendégekre, hanem a munká-
hoz használt anyagokra is szeret
ráhangolódni. Csak a számára
kedves termékek jöhetnek szó-
ba. „Nekem hinni kell abban az
anyagban, amit fölteszek a ven-
dégekre. Mert ha nem így lenne,
akkor nem is hatna az anyag” –
állítja Kati.

Hirtelen a múltba fordulnak a

gondolatai. A Stefánia úti szö-
vetkezetnél tanult kozmetikus-
nak, ott szabadult fel, és ez is
volt az elsõ munkahelye. Az ar-
rafelé egymás után sorakozó
nagykövetségekrõl sok hölgy
jött hozzájuk „karbantartatni”
magát. Õk bizony többet vártak
el a kozmetikusoktól, mint a
magyar lányok, asszonyok. A
hatvanas évek vége felé nálunk
a kozmetika az arckezelést, meg
a szolid mértékû szõrtelenítõ
gyantázást jelentette. Úgyhogy
már pályafutása kezdetén szem-
besült Kati azzal, hogy nem elég
ügyesnek, igényesnek is kell len-
ni ebben a szakmában. 

„1971-ben azonban el kellett
jönnöm a szövetkezetbõl, mert
a szülésnél megsérült kislá-
nyommal több idõt kellett volna
otthon töltenem, mint amennyit
munka mellett megtehettem.
Kórházi ajánlással megkaptam
az iparengedélyt, így saját koz-
metikát nyitottam. Már akkor is
ebben a házban laktunk, de az
ipart a lakásunk egyik, a lépcsõ-
házra külön bejárattal rendelke-
zõ szobájában kezdhettem csak
meg. Mire azonban megnyitot-
tam, a kislányomat sajnos el-
vesztettem.”

Az emlékezést megzavarja
egy vendég telefonhívása. Kí-
váncsi voltam arra, hogy a kez-
déstõl fogva mennyire változtak
meg a szakmával szembeni kö-
vetelmények. „Fantasztikusan”
– hangzott a tömör válasz. Kati

A MINDENNAPI SIKERÉLMÉNY TITKAI

Beszélgetés Kocsenda Kati
aranykoszorús kozmetikus mesterrel

Manapság ritka a megelégedett ember. Márpedig Kocsenda Miklósné Katalin, aki fél évszázadot
töltött el a kozmetikus szakmában, ilyen valaki. Imádja, amit csinál. Ezért van az, hogy ennyi idõ
múltán is folyton tanul, hogy lépést tartson a kor követelményeivel.
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szemében felvillantak a múltat
idézõ képek: „Abban az idõben
egy elõterítõt tettünk a vendég-
re, lekötöttük a haját és az arcá-
val foglalkoztunk. Egy kezelés
30 forintba került, a szempilla
festése 15, a szemöldöké 6 fo-
rint volt. A várószékeken is fes-
tettünk szempillát, annyian vol-
tak. Ma négy kezelõszékem van,
meg egy gyantázóm, de az nem
fordulhat elõ, hogy bármiért
felállítanám a vendéget. Az a
szék másfél-két óráig az övé. Ez
õrült különbség, de sajnos eny-
nyivel drágább is most egy ke-
zelés.”

Megváltoztak a felhasznált
anyagok is. „Annak idején a ba-
rátaimmal felváltva utaztunk ki
Bécsbe a Pauli nevû nagykeres-
kedõhöz és onnan hoztuk be a
csodálatos anyagokat, amelyek-
bõl magunk fõztünk krémeket,
napolajokat, pakolásokat. Az
kész csoda, mennyire összefo-
gott a szakma. Mindegy volt,
hogy szövetkezeti, állami, vagy
maszek a másik, feltétel nélkül
összetartottunk.”

Na és persze, amikor õk kezd-
ték a pályafutásukat, mesterle-
vél is kellett az iparossághoz.
Ma erre már csak a tanulótar-
táshoz van szükség – kesereg
Kati. Szerinte ez nagyon nincs
jól. „A lányoknak (a tanulóinak

– az elmúlt évtizedekben több
mint kétszázan voltak) mindig
azt magyarázom, hogy hiába jó
a kezük, ha nem tudják, mit, mi-
ért csinálnak. Az a valaki, aki
elméletileg nem eléggé felké-
szült, nem ismeri kellõképpen a
felhasznált anyagait, akármi-
lyen jó a keze, abból sosem lesz
jó kozmetikus. Itt állandóan ol-
vasni, tanulni, konferenciákra,
céges bemutatókra járni szük-
séges.” Mint kiderült, Kati aktí-
van is részt vesz a többnapos to-
vábbképzéseken, és nemcsak
ezt, hanem a kollegákkal ilyen-
kor adódó éjszakai beszélgeté-
seket is nagyon élvezi. 

Csapatember. Sokféle társa-
dalmi munkát elvállalt, örökös
elnöke a Magyar Országos
Szakmai Ipartestületnek, funk-
ciót vállalt a budapesti iparka-
marában is. Aranykoszorús
mesterként most már csak a sú-
gó szerepét vállalja. (Arra azért
nagyon büszke, hogy mindig
kikérik a véleményét a fejlemé-
nyekkel kapcsolatban.) A funk-
ciókból való távozásának az
okáról nem szívesen beszél, bár
annyit elárul, hogy a számára
olyan fontosnak tartott oktatás-
sal kapcsolatos változásokkal
nem értett egyet.

„Nagyon nehéz ma fiatal koz-
metikusnak lenni, ha nincs az ille-

tõ mögött egy olyan anyagi tá-
masz, amely az elsõ éveken átse-
gíti: lehetõvé teszi számára az üz-
let megfelelõ felszerelését, és fize-
ti a helyiség bérleti díját is” – állít-
ja Kati. Ahogy errõl beszél, eszé-
be jutnak a saját kezdeti kínlódá-
sai, rettegései, hogy meg tudja-e
keresni az elsõ berendezéseinek (a
kezelésre használt iontoforézises
gép, a fertõtlenítõ Vio) az árát. De
vállalnia kellett a kockázatot, mi-
vel ez emelte munkájának színvo-
nalát. Nagy kihívást jelentett a
gyantázó készülék a lábosban me-
legített gyanta helyett. Meglódí-
totta a forgalmat, amikor egy ba-
rátnõje hozott neki Hollandiából
egy felsõ szoláriumot, amit né-
hány év múlva modernebbre cse-
rélt. „A nulláról kezdtem, szép las-
san építkeztem és a mai napig újít-
gatom a dolgaimat”. A jelent és a
jövõt a teljes körû szolgáltatást:
kozmetikát, pedikûrt, manikûrt, és
masszázst nyújtó szalonná válás
biztosítja. 

„Az üzletünk eléggé eldugott
helyen van. A vendégköröm
(nemcsak nõk, hanem férfiak,
egész családok is eljönnek ide)
10-12 évvel ezelõttig kizárólag
szájhagyomány útján bõvült.
Az elmúlt évtizedben felfejlesz-
tettük az internetes megjelené-
sünket. Van egy saját
weboldalam. Azoknak a vendé-
geimnek, akik megtisztelnek
engem, hogy hozzám járnak,
rendszeresen küldünk hírleve-
let, adunk nekik idõnként kü-
lönféle kedvezményeket”. 

Ha bejön valaki ide fáradtan,
teli gondokkal, eltölt itt két órát,
és utána pihenten, szépen, kisi-
multan távozik, ez adja Kati szá-
mára a mindennapi sikerél-
ményt. Elsõsorban emiatt imádja
a szakmáját.

Regõs Zsuzsa 
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– 1957 nyarán pusztán kíván-
csiságból mentem be Lentiben
Szeres Jánosné fényképész üz-
letébe és egybõl megtetszett a
munka – mesélte Sári Zoltán. –
A következõ évben jelentkez-
tem ipari tanulónak Zalaeger-
szegre Kulcsár György fotós-
hoz, majd Nagykanizsára a
Fényképész Ipari Szövetkezet-
hez kerültem, akkor még így
ment. Abban az évben Nagyka-
nizsán még láttam a Halász 
Fotó napfény mûtermét, ahol
csak természetes fényben ké-
szültek a képek, a terem oldala,
teteje üvegbõl készült és a füg-
gönyöket mozgattak, azokkal sö-
tétítettek. Ekkor még üveglemezt
használtunk az elõhíváshoz, ami
nem volt olcsó, így meg kellett
gondolni, mit hívunk elõ.

Önálló iparossá 1964-ben
vált, bár engedélyét nem kapta
meg elsõre, hiszen az állami
szektornak nem volt ildomos
konkurenciát csinálni.

Az akkori technikai eljárásról
szóló ismertetõ során olyan in-
formációk birtokába jutunk,
mint a 6x9-es film, egy tekercs-
ben nyolc kocka, amit speciális
anyaggal kentek be, hogy retu-
sálni lehessen a hibákat. A ké-
pek egy 1923-as évjáratú
Bergheim típusú géppel készül-
tek akkor, ami ma is megtalál-
ható a családi eszközgyûjte-
ményben, mára szinte múzeumi
darabbá vált.

A munka pedig nemcsak a
mûtermet felkeresõk vagy az
esküvõre készülõk fotózásáról
szólt.

– A hatvanas évek közepén
mondhatni állami megrendelést
kaptam. Szerzõdést kötöttem a
rendõrséggel, akkor írták elõ a

személyigazolvány cserét, így
minden lakosról a járás terüle-
tén, aki elérte azt a kort, képet
készítettünk.

Azért a többes szám, mert
1966-ban Sári Zoltán megnõ-
sült, így ezt követõen feleségé-
vel, Erzsébettel dolgoztak
együtt, és teszik ezt ma is a bal-

lagásokon, szalagavatókon,
vagy a városi rendezvényeken.

– Ahogy telt az idõ, felgyor-
sult a világ. Az analóg laborgép
óriási változást jelentett, nem
volt már szükség a sötétkamrá-
ra, ebben két kilométernyi fotó-
papírra készülnek a képek,
óránként ezer darab, míg a régi
csipeszes módszerrel egy nap
alatt kétszázat állítottunk elõ.
Aztán a digitális forradalom
mindezt kiszorította. Nem gon-
doltam volna, hogy a technikai
fejlõdés eléri ezt a szintet. Egy
pillanat alatt elkészül egy kép,
ami színes, nem kell hozzá hét
tál vegyszer – utalt a színes ké-
pek elõhívási kísérleteire.

Azt mondja, ma már, akinek
jó gépe van, az fotósnak hívja
magát, sok esetben olyan ké-
pekkel, amivel õ annak idején a
szakmunkás vizsgáján megbu-
kott volna.

– A maiak sokszor vak tyúk is
talál szemet alapon dolgoznak,
egy-egy csak sikerül a rengeteg
képbõl. Mi ezt anno nem enged-
hettük meg magunknak. Bár
hatvan évesen megismerkedtem
a digitális technikával, de most
sem halmozom a képeket mun-
ka közben – tette hozzá.

A kiállítások és a szakmai el-
ismerések sem maradtak el az
évek során. Zalában õ az egyet-
len fényképész, aki az aranyko-
szorús mesteri címmel is büsz-
kélkedhet, ez a Fényképész
Ipartestület kitüntetése.

És hogy milyen a jó kép?
– Azok az igazán jól sikerült

fotók, amik a vevõnek tetsze-
nek – mondta. – Mindig a leg-
jobbat kell kihozni a helyzet-
bõl, legyen az mûtermi vagy
szabadtéri fotózás. Az elhiva-
tottságom is ugyanúgy meg-
van, mint fiatal koromba, csak
a technika változott. Szeretem
azt is, hogy a képekkel kirán-
dulni lehet, oda, ahol azok ké-
szültek, így „jártam” már 
Vlagyivosztokban és az USA-
ban is, méghozzá ugyanazon a
napon.

(Korosa Titanilla írása elõször
a Zalai Hírlapban jelent meg.)

Sári Zoltán fényképész 50 éve ûzi az ipart
Sári Zoltán fényképészmester idén ötven éve nyitotta meg mûtermét Lentiben. Azóta követi a fotózás
technikai és stílusbeli változásait, hogyan váltotta az üveglemezt a síkfilm, a tekercsfilm, azt a keskeny-
film, majd hogy mindezt hátrahagyva átvegye a fõszerepet a memóriakártya és a digitális valóság.

A fényképész szakmában
való fél évszázados jelen-
lét, fennmaradás titka a
kitartó és jó minõségû
munka, ami a vevõ igé-
nyeinek megfelel, készül-
jön bármilyen techniká-
val. Sári Zoltán bal kezé-
ben a régi géppel, a job-
ban a digitális, a korsze-
rû objektívvel. 
Fotó: Kósa Róbert
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Szomorú alkalomból gyûltek
össze március 24-én kora dél-
után az Újpesti Polgárcentrum-
ban az emberek, Kiss István
aranykoszorús fényképészmes-
terre emlékeztek, aki életének
64. évében  március 12-én
hunyt el.

Újpesten több mint negyven
évig készített fényképeket,
megörökítve az egymás utáni
generációk életének jelentõs
eseményeit, képei minden új-
pesti család albumában megta-
lálhatóak. Fényképezõgépével
ott volt az óvodákban, iskolák-
ban, családi eseményeken. Ré-
szese volt az újpestiek minden-
napjainak, szeretett városának,
Újpestnek szinte minden jelen-
tõs eseményét lefotózta.

Az Újpesti Önkormányzat le-
hetõséget biztosított az ismerõ-
söknek, barátoknak, tanítvá-
nyoknak, hogy méltó módon
búcsúzhassanak az elhunyt
mestertõl. A bensõséges hangu-
latú megemlékezésen elõször a
közösség nevében búcsúztatták.
Az újpesti iparosok nevében
Sefcsik Béla, az Újpesti Ipartes-
tület elnöke emlékezett Kiss
István szakmai életútjáról.

Fiatal fényképészként 1974-
ben a pécsi fényképész szövet-

kezet mûterem vezetõi állását
cserélte, az újpesti TIZIÁN-
fotó felelõs vezetõi pozíciójára,
élete ettõl kezdve összeforrt az
itt élõk életével. Mestervizsgát
1975-ben tett, önálló kisiparos-
ként 1982-tõl dolgozott, ebben
az évben a KIOSZ IV. kerületi
alapszervezete elnökségének
tagjává választották. Tanuló-
képzéssel 1985-tõl foglalko-
zott, napjainkig több mint száz
fiatal tanulhatta tõle a szakmai
fortélyokat, 1989-tõl már nem
csak tanított, hanem a Fényké-
pész Mestervizsga Bizottság-
nak is tagja. Ugyanebben az év-
ben megválasztották az Orszá-

gos Fényképész Ipartestület al-
elnökének. A Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara IV. ke-
rületi tagcsoportjának 1998-tól
elnökségi tagja lett. A közössé-
gért végzett tevékenységét
többször elismerték, Budapest
Díjat, IPOSZ Díjat, szakmai te-
vékenysége elismeréséért
Aranykoszorús Mester címet
kapott. Az Újpesti Ipartestület
25 éves iparos munkásságát
ezüstgyûrûvel köszönte meg. 

Életében a családot az újpesti-
ek nagy családja helyettesítette,
szakmai tudását tanítványai
szerte a világban kamatoztatják.
A több mint 40 éve átvett
TIZIÁN-fotó halálával sem
szûnik meg, a mûtermet egyik
tanítványa, aki hosszú éveken
keresztül munkatársa volt viszi
tovább, emlékét ezzel is meg-
õrizve.

A búcsúztatót követõen, ham-
vait testvére a szüleik sírjába
helyezte örök nyugalomba.

(A felvételeket Urbán Julianna,
a Magyar Fényképész Ipartestület
elnöke készítette.)

Kiss István aranykoszorús fényképészmesterre
emlékeztek Újpesten



MV Iparos Újság 2015/3.

Ipartestületek

12

Közgyûlésünkre a tagság egy-
harmada jött el ezen a szép nap-
fényes szombat délutánon,
amely elég jónak mondható, hi-
szen tagságunk fele már nyug-
díjas.  Megtisztelt bennünket az
IPOSZ alelnöke, Szabó László,
aki beszédében elmondta mi-
lyen nehéz ma az iparosságot
összetartani, az ipartestületeket
fenntartani. 

Mi szerencsés helyzetben va-
gyunk, mert saját székházunk-
ban 64 taggal létezünk. Az el-
nökségben heten vagyunk, az
ipartestületi munkának nagy ré-
szét mi végezzük pár segítõ ta-

gunkkal.  Tagságunk között van
autószerelõ, kõmûves, asztalos,
lakatos, karosszériás, esztergá-
lyos, kovács, optikus, villany-
szerelõ, kisgépszerelõ, mûsze-
rész, kályhás, mûköves, üveges,
gumis,varrónõ, fodrász, pedi-
kûrös, tésztakészítõ, virágkötõ,
festõk,bádogos, ruhatisztító, sü-
tõmester, fényképész,  kereske-
dõk több ágazatban és más kü-
lönféle szakmában dolgozók. 

Az igazi mesterek sajnos már
majdnem mind nyugdíjasok. Az
iparos emberek nem tudnak
már áldozni sem idõt sem pénzt
a mesterképzésre, mert nagyon

nehéz fenntartani vállalkozásu-
kat. Többen jelezték, hogy hó-
napról hónapra élnek, sok az
adó, kevés a munka, nem tud-
nak tanulót foglalkoztatni sem.

Sajnos az a tapasztalatunk,
hogy az iparos réteg már nem
azon a szinten él, mint 10-20
éve. Nem becsülik meg az em-
berek a mestermunkát inkább
kontárokkal dolgoznak. Bizony
elõfordult, hogy többen is jöttek
a lakosságból az ipartestülethez
panaszkodni azokra, akik ná-
luk. nem jól végezték el a mun-
kát. Ám õk rendszerint nem
tagjaink, így nem is tudunk
ezekkel a panaszokkal foglal-
kozni. Arra viszont nem nehéz
ilyenkor gondolni, hogy jobban
jártak volna,ha  a mi mesterein-
ket bízzák meg a munkával.

A közgyûlésen beszámoltam
az  alelnökökkel  együtt a múlt
évi munkáról, a költségvetésrõl
és az ez évi munkatervrõl. A
múlt évben nem érkezett senki-
re panasz, a költségvetésünk a
bérlemények miatt nyereséges
volt, több programot szervez-
tünk tagságunknak és család-
tagjainak az év folyamán, mint
pl. a nõnap, nyugdíjas találko-
zó, május elsejei babgulyás-
fõzést, tavaszi és szüreti bál, ki-
rándulás Erdélybe, Mikulás ün-
nepség. És az is nagyon fontos,
hogy  társadalmi munkában ki-
takarítottuk, szépítettük a szék-
házunk környékét. 

Próbálunk tartalmas és él-
mény dús programokat szervez-
ni a mai rohanó életünk mellett.
Kitüntetéseket, okleveleket ad-
tunk át tagjainknak, akik ipa-
rosként több évtizedet töltöttek
el  szakmájukban. 

NAGYKÕRÕS 

Próbálunk tartalmas és élmény dús 
programokat szervezni a rohanó életünk mellett
A Nagykõrös és Vidéke Ipartestület évi közgyûlését áprilisban
tartotta meg. Az eseményrõl Boros Sándorné elnök számolt be.

45 éves ipartestületi tagságért
Huber István kõfaragómester

35 éves ipartestületi tagságért
Faragó László autószerelõ mester
Forgó Mihály karosszérialakatos  mester
Szendi Ferenc lakatos-, víz, gáz- és központi fûtés szerelõmester

30 éves ipartestületi tagságért
Pap Dénes késes és mûköszörûs mester
Sziládi Ambrus mûszerészmester

20 éves ipartestületi tagságért
Barna Sándor kõmûvesmester
Károly Istvánné koszorú- és virágkötõ

10 éves ipartestületi tagságért
Fehér Albert kereskedõ 
Szûcs Ambrus kõmûvesmester
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Baja 40.000 lakosú többnem-
zetiségû város. A rendkívül gaz-
dag természeti környezet, a du-
nai átkelés lehetõsége az évszá-
zadok során meghatározó szere-
pet adott a városnak. A történel-
mi események során magyar,
német, szerb és horvát nemzeti-
ségek közös lakhelye lett. Az itt
élõ emberek sokszínû, hagyo-
mányõrzõ kultúrája, építészete,
iparmûvészete, kézmûipara a
Dél-alföldi régió jelentõs köz-
pontjává tette a várost.

A Duna bal partjára települt
városban a nagyszámú iparos,
kereskedõ réteg mindig is meg-
határozó volt.

A Baja és Vidéke Ipartestület
1885-ben alakult 1064 taggal.
1948-ig mûködött felszámolá-
sakor 1403 tagja volt. A jelenle-
gi ipartestület 1990-ben alakult,
a KIOSZ bajai szervezete jog-
utódjaként. 

Az ipartestületnek jelenleg 102
tagja van, akik Baja városában
és a vonzáskörzetben lévõ tele-
püléseken: Bácsbokodon, Bács-
borsódon, Bátmonostoron,
Borotán, Csávolyon, Csátalján,
Dávodon, Dunafalván, Érsekc-
sanádon, Felsõszentivánon,
Garán, Hercegszántón, Nagy-
baracskán, Nemesnádudvaron,
Rémen, Sükösdön, Szeremlén,
Vaskúton élnek, dolgoznak.

A legnagyobb létszámú szak-
mai csoportok a vas- és mûszer-
ipar, az építõipar, a szállítók, a
kereskedõk. Az ipartestületet 7

tagú elnökség irányítja. Elnök:
Bárd János kõmûves, alelnök:
Sörös László esztergályos, iro-
davezetõ: Varjú Péterné, tiszte-
letbeli örökös elnök: Faddi Já-
nos. Tagok: Bachmann János
kõmûves, Kápolnás Zsuzsanna
szikvízkészítõ, Molnár László
takarító, Rutscher Andrásné
fodrász, Sziegl György kõmû-
ves. A felügyelõ bizottság elnö-
ke: Pongrácz Sándor háztartási
gép szerelõ.

Ipartestületünk többféle szol-
gáltatással áll tagjaink rendel-

kezésére, a kezdõ vállalkozók
felkészítésétõl kezdve a köny-
velésen, adóbevallás készítésen,
tanfolyam szervezésen, segélye-
zésen, vállalkozással kapcsola-
tos egyéni ügyek intézésén, az
elektronikus adatszolgáltatáson,
tanácsadáson át a fénymásoló
használatáig. Hagyományos
rendezvényeink erõsítik a közös-
séghez tartozást, ilyen például a
nyugdíjas találkozó.

Az ipartestület alapvetõ célja
tagjaink gazdasági, szakmai ér-
dekeinek segítése. Március vé-
gén tartottuk szokásos évi köz-
gyûlésünket, melyet Baja város
polgármestere, Fercsák Róbert
is megtisztelt jelenlétével. A
közgyûlésen a 2014. évi beszá-
moló és a felügyelõbizottság
beszámolója volt az elsõ napi-
rendi pont. Ezután kitüntetések,
plakettek átadására került sor,
melyeket Bárd János elnök
adott át.

Képeslap Baja és körzete iparos közösségérõl

50 éves tagságért aranygyûrû
Mikó Imre villanyszerelõ (Borota)

40 éves tagságért emlékplakett
Felsõ Róbert autófényezõ (Érsekcsanád)
Marótzky Géza dísztárgy és szerszámkészítõ (Baja)
Steiner Antal kõfaragó (Felsõszentiván)

25 éves tagságért ezüstgyûrû
Király Józsefné tésztakészítõ (Baja)
Csernik Ferenc autószerelõ (Bácsbokod)
Kovács Ferenc autószerelõ (Baja)
Sztanity János villanyszerelõ (Baja)
Szûcs József Gergely kõmûves (Gara)

Az ipartestületért végzett munkáért
Kubatovics Mátyás kõmûves (Gara)

Csernik Ferenc

Fercsák Róbert polgármester
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A hagyományokhoz  híven
a hazai gazdasági környezet né-
hány mondatos elemzésével
kezdõdött a számvetés, majd
összehasonlításként  elhang-
zott, hogy az EU 28 tagországá-
ban 2014 novemberében a fo-
gyasztói árak átlagosan 0,4%-
kal voltak magasabbak, mint
egy évvel korábban. A legna-
gyobb drágulás Romániában és
Ausztriában (1,5-1,5%) követ-
kezett be novemberben.

A KSH becslése alapján Ma-
gyarország bruttó hazai termé-
ke (GDP) 2014 IV. negyedév-
ében 3,4%-kal nõtt az elõzõ év
azonos idõszakához viszonyít-
va. A növekedést alapvetõen az
ipar és a mezõgazdaság nem-
zetgazdasági ágak teljesítmé-
nyének növekedése okozta.

A Nyugat-Dunántúli régión
belül Gyõr-Moson-Sopron Me-
gye szerepe továbbra is jelentõs
a térség és az ország gazdaságá-
ban. Ahelyi vállalkozások és vál-
lalkozók is sokat tesznek ezért
munkájukkal, termelésükkel,
foglalkoztatottsági adataikkal.

Az ipartestület  ugyancsak
az alapszabályban rögzítettek-
nek megfelelõen biztosítja a
tagdíjat fizetõ tagjai részére a
jogvitás ügyekben a jogi képvi-
seletet. Ez nemcsak a klasszi-
kus ügyvédi képviseletet, ha-
nem jogi tanácsadást, okirat-
szerkesztést, különbözõ hatósá-
gok elõtti képviseletet stb. is
biztosítja. 

A 2014. évben összesen 32
esetben fordultak az ipartestüle-
ti tagok konkrét esetben jogi se-
gítségért. (Ez a szám nem tar-
talmazza a telefonon történõ
szaktanácsadást.) Két esetben
kérték az ipartestületi tagok jo-

gi útra terelõdött jogvitáikban a
jogi képviselet biztosítását. Ter-
mészetesen a jogi képviselet
biztosítás ezekben az esetekben
ingyenes. 

A város  érdekképviseletei-
nek – így a Gyõr és Vidéke
Ipartestületnek – jelentõs szere-
pünk volt abban, hogy az ipar-
ûzési adó fizetés mentes határa,
még a 2014. évben is 2,5 millió
forint korrigált nettó árbevétel
maradt, a kulcsa pedig 1,8%-ra
csökkent. A mikro-kis vállalko-
zások nagy része ebbe a mentes
körbe tartozott. 

Létszámalakulás. Hét szak-
osztályhoz (víz-,gáz-,központi
fûtésszerelõ, villanyszerelõ, fa-
ipari, szobafestõ-mázoló, vasi-
pari, vegyesipari, építõipari)
összesen 124 tag tartozik. 35-el
kevesebben vannak mint egy
évvel korábban. Köztük egyéni
vállalkozó 98, társas vállalkozó
23, a pártoló tagok száma: 9.
Szerkezeti megoszlás: fõfoglal-
kozású: 76, nyugdíjas: 44, mun-
kaviszony mellett ipart gyakor-
ló: 1. Az összlétszámon belül a
gyõri iparosok, vállalkozások
száma 79, a községekben tevé-
kenykedõké pedig 42.

Tanulóképzés. Jelenleg 7
iparos 18 szakmunkástanulót
foglalkoztat a Kossuth Lajos Is-
kola, a Gábor László Iskola, a
Lukács Sándor Iskola, és a Spe-
ciális Szakiskolában tanuló-
szerzõdés keretében, illetve
közfoglalkoztatási, pályázati
formában. 

Múlt én nyarán immár ti-
zennegyedik alkalommal ren-
dezték meg  nagy sikerû csalá-
di napot horgászversennyel
együtt, melyre 24 felnõtt és 6 if-
júsági kategóriás nevezett. A

gyõztes vándorserleget illetve a
helyezettekkel együtt értékes
díjakat kapott. A támogatóknak
(kiemelten Huszár Krisztián,
Borsodi Mûhely Kft., Tóth Péter,
MNR KFT, Helyes György, Pol-
gár József, Falaky Sándor, Laki
Károly, Borbély János, Legler
László, Mezõ Andor, Gazdagi
Zoltán, Markó Károly, Blum Jó-
zsef, Németh Jenõ, Sándor Zol-
tán stb.) közgyûlési beszámoló-
ban is megköszönték segítségü-
ket. A rendezvényen mintegy ki-
lencvenen fõ vett részt.

Az Iparosok Szociális
Alapja Alapítvány 1994 óta
mûködik. A múlt évben (az
1%-os rendelkezésekbõl) az
alapítványi támogatás összege
376.131 Ft, az iparosok által
befizetett támogatások összege
60.000 Ft volt. A kuratórium
döntése alapján 55.000 Ft
pénzbeli támogatást nyújtottak.
Az alapítvány terhére rendez-
ték meg a hagyományos nyug-
díjas napot, ahol minden részt-
vevõ segélyt kapott  3.000 Ft
összegben. A rendezvény költ-
sége 175.000 Ft volt. Az alapít-
vány ezen kívül jelentõs támo-
gatást nyújt a nyugdíjas klub
részére is (rendezvények
20.000 Ft, fürdõbérlet 150.000
Ft értékben). 

Céhmester Kft. A Gyõr és
Vidéke Ipartestület és az „Ipa-
rosok Szociális Alapja” Alapít-
vány által vállalkozási célra lét-
rehozott Céhmester Kft. a
könyvelési szolgáltatásokban,
bérbeadásokon kívül a munka-
ellátottság területén is segítsé-
get kíván nyújtani az ipartestü-
let tagjainak. A 2014. évben 75
millió Ft értékû munkát biztosí-
tottak tagjaiknak

Szemelvények egy tartalmas év beszámolójából
A Gyõr és Vidéke Ipartestület alapszabály szerinti kötelezettségének eleget téve beszámolt az  elnöksé-
get  megválasztó küldötteknek az elmúlt idõszak munkájáról. Az összegzésbõl az alábbiakban idézünk.
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A választásokon újabb 5 évre megválasztották
az ipartestület elnökének Gricz József asztalos-
mestert, alelnöknek ifj. Borsodi Lászlót, a Borso-
di Mûhely Kft. ügyvezetõjét, feb elnöknek
Hujber László szobafestõ-mázoló (tapétázó)
mestert, tagjainak Markó Károly asztalosmestert
és Holczer Ákos szobafestõ mestert. Az országos
küldött továbbra is Gricz József. A megválasztott
elnökség újabb öt évre Maloun Tibort nevezte ki
az ipartestület ügyvezetõjének.

A közgyûlésre készített beszámolóból az elõzõ
oldalon idézünk. Itt pedig következzen a kitünte-
tett iparosok névsora

50 éves jubileumi aranygyûrû
Hujber László szobafestõ-mester

40 éves jubileumi aranygyûrû
Albert János szobafestõ-mester

25 éves jubileumi ezüstgyûrû
Bakos Vince lakatosmester   
Baracskai Ferenc víz-gáz-kpf. szerelõmester

Blum József víz-gáz-kpf. szerelõmester
Furuglás Ferenc esztergályos-mester
Mátis László esztergályos-mester
Takács Miklós villanyszerelõ-mester 

Aranykoszorús Mester
Albert Tibor szobafestõ-mázoló
Ifj. Tóbiás Tibor szobafestõ-mester
Feller János kõmûvesmester
Raczenböck Kálmán víz-gáz-kpf. szerelõ-mester

Ezüstkoszorús Mester
Nagy László kõmûves 
Pulai Tamás esztergályos 
Szepesi Mihály kõmûvesmester

A Gyõr és Vidéke Ipartestület
márciusban tartotta tisztújító küldöttgyûlését

A rendezvényen részt vett Németh László, az IPOSZ elnöke is, aki beszámolt a jelen gazdasági, po-
litikai helyzetben végzendõ érdek-képviseleti munka nehézségeirõl, a vasárnapi nyitva tartással
kapcsolatban tett IPOSZ kezdeményezésrõl, a telefonos IPOSZ flotta létrehozásáról, valamint a
szövetség vagyoni helyzetének alakulásáról.

Megígérted,hogy mindenkép-
pen eljössz a küldöttgyûlésre,
pedig Neked sohasem kellett
ígérgetned, hiszen amióta is-
mertelek – ennek már 28 éve –
minden rendezvényen részt vet-
tél. Lehetett az elnökségi  vagy
szakosztály ülés, nyugdíjas ta-
lálkozó, horgász- vagy tekever-
seny – Te sohasem hiányoztál.
Szobafestõ iparos kollégáid feb-
ruár végén újabb 5 évre megvá-
lasztottak szakosztályvezetõnek
és delegáltak az ipartestület el-
nökségbe is. Mert megbíztak
Benned, elismerték szakmai tu-
dásod, mert jó kolléga és barát
voltál. 20 éven át töltöttél be ve-
zetõ tisztséget, 35 éve voltál

tagja szervezetünknek. Renge-
teget dolgoztál, alkottál, festet-
tél, mázoltál, tapétáztál,  és sok-
sok jó szakmunkás került ki a
kezeid közül. A családod, fele-
séged, három lányod, két uno-
kád volt a mindened a sok régi
barát mellett. Emlékszem pár

évvel ezelõtt egy közös kirándu-
lás alkalmából milyen boldo-
gan futottál be a tengerbe, me-
lyet életedben akkor láttál elõ-
ször. Mint egy ártatlan kisgyer-
mek. Segítõkész, jószívû iparos,
kolléga és jó barát voltál. Te
voltál mindenki „mezõbandija”.
2015. március 25-én elmentél,
itt hagytál bennünket. Még csak
64 éves lettél volna júniusban.
Ezután többet nézünk majd fel,
az ég felé: fesd szép kékre ne-
künk az eget és látni fogunk 
Téged! Fájó szívvel búcsúzunk
Tõled!

Mezõ Andor aranykoszorús
szobafestõ mester, élt 1951-2015.

Maloun Tibor

MEZÕ ANDOR EMLÉKÉRE

Fesd szép kékre nekünk az eget és látni fogunk Téged!

Albert János
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A Szentes és Vidéke Ipartes-
tület a 2014-es esztendõt lezáró
közgyûlését május elején tartot-
ta az Arany János utcai székhá-
zukban. A fórumot Csendes 
Lajos alelnök vezette, Kádasi
Zoltán elnök tartott beszámolót
az elmúlt év gazdálkodásáról,
ismertette a pénzügyi gazdasági
terv végrehajtását. E két témá-
hoz hozzászólás nem volt, két
tartózkodás mellett azokat elfo-
gadták.

Ezt követõen Kis Rácz Antal,
a felügyelõ bizottság elnöke  is-
mertette jelentésüket, amit szin-
tén elfogadtak a jelenlévõk. 

A közgyûlés módosította
alapszabályukat is, melynek
egyik lényeges eleme volt,
hogy a dokumentumukat a leg-
újabb törvényi szabályozások-
hoz igazítsák. Emellett azt is el-
fogadták, hogy a jövõ évtõl
kezdõdõen a „zárszámadó”
közgyûlésüket legkésõbb a kö-
vetkezõ esztendõ március 30-ig
megtartják.

A tagok egyhangú szavazás-
sal örökös elnöknek választot-
ták meg Bõhm Sándort, aki
mintegy két évtizedig vezette a
helyi ipartestületet. Kádasi Zol-
tán Kis Rácz Antalnak és
Dömsödi Zoltánnak 25 éves
vállalkozói munkájuk elismeré-
seként emléklapot adott át, az
ezzel járó ezüstgyûrût késõbb
kapják meg.

A közgyûlés végén az elnök
bejelentette, hogy május 27-én,

14 órakor az ipartestület székhá-
zánál emléktáblát avatnak az I.
világháborúban hõsi halált halt
kisiparosok emlékére. 

Új hírként közölte, hogy fel-
vették a kapcsolatot a vajdasági
Magyarkanizsa iparos kamará-
jával, melytõl gyümölcsözõ
kapcsolatok kialakulását várják.

Tar János a közgyûlésen szó-
vá tette, hogy egyre erõteljeseb-

ben csökken az helyi ipartestü-
let tagsága, nagy az érdektelen-
ség, ezek megoldására erõfeszí-
téseket kellene tenni. A témá-
hoz kapcsolódva többen mond-
ták el hasonló („elszomorító”)
tapasztalatukat. Az elnök vála-
szában kitért arra, hogy a jövõ-
ben erre a munkára nagyobb
hangsúlyt fektetnek.

A közgyûlésen részt vett
Szirbik Imre, Szentes polgár-
mestere, és tájékoztatót adott
aktuális várospolitikai kérdé-
sekrõl. Többek között elmond-
ta, hogy a   megyei közgyûlésen
sikerült elérni:  a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív
Program keretében közel 30
milliárdos fejlesztési forrás áll
Csongrád megye rendelkezésé-
re, melynek – erõteljes lobbi
munka után – 30 százalékát (az
eredeti 15% helyett) hívhatja le
Szentes, Csongrád és Makó tér-
sége. 

Baráti beszélgetéssel és va-
csorával zárult a közgyûlés.

(Forrás: az ipartestület
facebook oldala)

SZENTES

Örökös elnöke lett a helyi ipartestületnek
Amikor Bõhm Sándor
facebook oldalán meg-
köszönte a gratuláció-
kat, ezt írta: Szeretném
ha a szentesi iparosok
családja régi fényében
ragyogna a jövõben. Eh-
hez az kell, hogy össze-
fogjunk közös érdekeink
megvalósításához Bõhm Sándor     Kádasi Zoltán
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A kétnapos versenyen a köte-
lezõ feladat a Bács-Kiskun me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara logójának megfestése
volt, szakrajz alapján, egy sza-
badon választott feladatot a
versenyzõ tetszés szerinti
anyagból és eszközzel készíthet-
te el, a szervezõk által biztosí-
tott felületen.

A kötelezõ feladathoz a festé-
keket a verseny fõtámogatója, a
TRILAK Kft. biztosította. Tá-
mogatóink között köszönthet-
tük a Henkel Magyarország
Kft. Metylan üzletágát, vala-
mint a Jásziron Tapétanagyk-
ereskedét, a SAARPOR Hungá-
ria Kft.-t és a Rigpsz Hungary
Kft.-t, amely cégeknek a
Szobafestõ-Mázoló-Tapétázó
Országos Ipartestület a támoga-
tást és a díjazottaknak biztosí-
tott ajándékokat köszönheti.

A verseny megnyitóján beszé-
det mondott Gaál József, Kecs-
kemét Megyei Jogú Város al-
polgármestere, Gubán Gyula, a
Gáspár András Tagintézmény
igazgatója és Tóth Antal, a
Szobafestõ-Mázoló-Tapétázó
Országos Ipartestület elnöke. 

A versenyfeladatot és a hasz-
nálható segédeszközöket Ko-
vács László Zoltán szakoktató
ismertette a résztvevõkkel. 

A feladat ismertetése után a di-
ákok megkezdték a munkát.

A versennyel egy idõben és
helyszínen, az országos szakmai
nap keretében, 10 itthon és kül-
földön is ismert multinacionális
gyártó- és forgalmazó cég – a
teljesség igénye nélkül: a Graco,
a Tesa, a Learn Vitrual Eurpoe,
az IFresco – a szakma legkülön-
bözõbb területein használatos,
európai minõségû festékek, ta-
péták, lakkok, szerszámok, esz-
közök bemutatására, tapaszta-
latcserére vállalkozott.

A verseny értékelésénél a zsû-
ri figyelembe vette a mérési
pontosságot 10 mérési pontnál,
(minden milliméter eltérés 1
pont levonást jelentett) a sza-
badkézi festés minõségét, a
színhatárok pontosságát, a
munka tisztaságát és összhatá-
sát. Ezek alapján állapította

meg az egyes csapatok összesí-
tett pontszámát.

A pontozás alapján elsõ he-
lyezést ért el a Pollack Mihály
Mûszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium csapa-
ta, Adamik Mihály József és 
Sebõk Imre. Felkészítõ tanáruk:
Battyányi József.

Második helyen végzett a
Gáspár András Tagintézmény
csapata, Bakos Tamás és Miklós
Szabolcs. Felkészítõ tanáruk:
Kovács László Zoltán.

Bronzérmes lett a Szlovákiai
Nové Zamkyból, Sredná odbor-
na škola stavebna csapata Csa-
ba Szöcs és Máté Tomaš. Felké-
szítõ tanáruk: Tibor Takács.

A helyezettek valamennyien
tárgynyereményeknek és érem-
nek örülhettek, és valamennyi
résztvevõ emléklapot is hazavi-
hetett.

Beszámoló a Jubileumi Nemzetközi Festõversenyrõl
A Jubileumi Nemzetközi Festõversenyen, melynek a Kecskeméti Mûszaki Szakközépiskola Gáspár
András Tagintézménye adott otthont, 5 magyar 1-1 cseh és szlovák szakiskola  kétfõs csapatának
14 szakmunkástanulója mérte össze tudását.

Tóth Antal

A gyõztes csapat
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A Dorogi Ipartestület márci-
usban Kézmûves Napok címmel
megtartott rendezvénysorozata
gazdag programmal várta tag-
ságát és az érdeklõdõket. A Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Ház ga-
lériájában megrendezett  kéz-
mûves kiállítás megnyitójával
kezdõdött a program. A tárlaton
a Dorog és kornyéke tájegység
motívumkincsét, forma- és
színvilágát tükrözõ, ritka vagy
kihaló félben lévõ kézmûves
szakmák készítõinek, az új ötle-
tekkel jelentkezõ, azokat meg-
valósítani tudóknak kínáltak
bemutatkozási lehetõséget.

A válogatást Gergely Imre,
A Magyar Kézmûvességért Ala-
pítvány titkára, a Magyar Kultú-
ra Lovagja cím birtokosa aján-
lotta a megjelentek figyelmébe.
Az ötvenegy kiállító többsége
megyehatáron belül készítette
alkotásait. A tárlaton dorogi, le-
ányvári, tokodi, nyergesújfalui,
esztergomi, piliscsévi, mogyo-
rósbányai, táti, csolnoki, epöli,
tokodaltárói, süttõi, dunaalmási,
tatai, kesztölci és piliscsévi kiál-
lítók munkáit is láthatták. Me-
gyehatáron túlról öten mutat-
koztak be, ketten  Balaton-
fûzfõrõl, illetve volt három fõ-
városi kiállító is.

A mintegy kétszáz alkotást,
többek közt dísztárgyakat, fa-
és textil játékokat, ékszereket,
kerámiákat, gyertyákat, szõtte-
seket, miniatûröket, ötvös mun-
kákat vonultattak fel. A kiállí-
tást a várnapi megnyitót követõ
hét  szerdájáig  láthatták az ér-
deklõdõk. 

A kiállítás megnyitóját kö-
vetõen az ipartestület a mûve-
lõdési ház nagytermében tiszt-

újító közgyûlést tartott. A vá-
lasztási biztosság javaslatát el-
fogadva a tagság elnökként újra
Szûcs Györgynek szavazott bi-
zalmat. Az elnökség további
tagjai: Kellner Jenõ (alelnök),
Pusenyák Józsefné, Técsi 
Lászlóné, Szabó Rácz István és
Tóth Gyula.

A megjelentek a korábban kü-
lönbözõ tisztségeket betöltõ, a
továbbiakban ilyen feladatot
már nem vállalók közül tiszte-
letbeli címet szavaztak meg
Schalk Ferencnek (elnök),
Dinnyés Ferencnének (felügye-
lõ bizottsági tag) Csekõ Gyulá-
nak (elnökségi tag), Majdányi
Gábornak (elnökségi tag) és
Nyitrai Jánosnak (felügyelõ bi-
zottsági tag).

Az ipartestület elnöksége a
közgyûlésre elkészítette ösz-
szegzését az elmúlt évben vég-
zett érdek-képviseleti munkáról.
Az alapvetõ célkitûzéseik kö-
zött szerepelt a kapcsolatrend-
szer szélesítése, új témák meg-
jelenítése a képzés területén,
több rendezvény tartása a tele-
püléseken, információk eljutta-

tása az önkormányzatoknak és
a tájékoztatás hatékonyságának
növelése a szóbeli, írásos és
elektromos csatornákon.

Az elmúlt idõszak egyik ki-
emelkedõ eredménye volt, hogy
egy sikeres pályázattal az ipar-
testület – a kiadott minõség-ta-
núsítvány szerint – minõsített
civil munkaügyi szervezet lett.
Azóta is igyekeznek folyamato-
san megfelelni ebbõl adódó fel-
adataiknak. A gyakorlati meg-
valósítás terén az ipartestület
együttmûködik a megyében
részvételükkel megalakult Pá-
lyaválasztási Szakmai Mûhely
tagjaival, kapcsolatot tartanak
fent az Országos Foglalkoztatá-
si Közalapítvány regionális há-
lózatával. 

Az iparosok az új fejleszté-
sekben való részvételüket a pá-
lyázatok naprakész figyelésével
készítik elõ. Az elmúlt évben a
Dorogi Ipartestület mintegy fél-
ezer résztvevõvel 35 rendez-
vényt tartott. Változó érdeklõ-
dés kísérte a menedzser klub ta-
lálkozóit, a szakosztályok ülé-
seit, a jogi, közgazdasági ta-

DOROG – KÉZMÛVES NAPOK

Kiállítás, tisztújító közgyûlés, pályaválasztási tanácsadás

Szûcs György ipartestületi elnök, Kurucz Zsigmond 
az IPOSZ örökös tiszteletbeli elnöke, Katzenbach Ádám, 

a megyei szövetség elnöke, Kellner Jenõ alelnök
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nácsadásokat. A taglétszám az
58 pártolóaggal együtt 190.

Az érdek-képviseleti szerve-
zet kapcsolatrendszere több
szinten is erõsödött. Például
együttmûködési megállapodást
kötöttek az OKISZ-szal, a Bal-
atonfûzfõi Öregdiákok és Taná-
rok Baráti Körével és az Orszá-
gos Fémipari Ipartestülettel is.
Több ipartestülettel – az orszá-
gos minden szegletébõl – ok-
mányok nélkül is szoros kap-
csolatot alakítottak ki.

Egy sokakat foglalkoztató té-
ma végére is pont került. a Do-
rogi Ipartestület visszakapta az
Ipartestületek Országos Szövet-
ségének adott kölcsönt, a pénzt
– egy kis saját tõkével kiegészít-
ve – állampapírban helyezték el.

Az elmúlt idõszak egyik na-
gyon fontos eseménye volt,
hogy megjelent a 90 éves Doro-
gi Ipartestület emlékkönyve.
Adatok hatalmas halmazával,
alkalmanként a tények érdekes
csoportosításával, sok pótolha-
tatlan fotóval õrzi a múlt emlé-
keit, izgalmas böngészést kínál-
va érintettnek és érdeklõdõnek
egyaránt.

Ezután az elnökség által java-
solt kitüntetéseket adták át:
Magyar Kézmûvességért Díj

arany fokozata
Ábrahám Lajos díszmû-

kovács sok hazai és nemzetkö-
zi kiállításon vívott ki elisme-
réseket. Jelentõs fejlesztéseket
végzett üzemében, alkalmazot-
tai közremûködésével nagyon
sok tanulót avatott be szakmá-
ja rejtelmeibe. Lakóhelyén,
Bajnán 2013-ban díszpolgárrá
választották. – A kitüntetést fe-
lesége vette át és vitte el a mes-
ter betegágyához tolmácsolva
az iparos közösség megbecsü-

lését és szeretetét. Sajnos 
másnap örökre eltávozott az
élõk sorából. 

Németh László gyapjúfeldol-
gozó tevékenységet végez kár-
tolástól a rokkázáson át, a kö-
tött késztermékek elõállításáig.
Aktív közremûködõje kiállítá-
soknak, vásároknak, bemuta-
tóknak, közremûködik a bioter-
mékek elterjesztésében.
Magyar Kézmûvességért Díj

ezüst fokozata
Majdányi Gábor épületgé-

pész vállalkozó a víz-, gáz köz-
pontifûtés-szerelõ szakma elis-
mert képviselõje, kiegészítés-
ként szakmába vágó kereske-
delmi tevékenységet végez.
Szakmunkásokat is nevelt.

Aubéli Józsefné Táton híres
vendéglõt mûködtet. Az ipartes-
tület közösségi rendezvényei-
nek aktív résztvevõje, népszerû-
síti a szervezet szolgáltatásait.
2008 óta aranykoszorús mester.

IPOSZ Díj kitüntetésben ré-
szesült Balogh Lajos bádogos,
szigetelõ, Trnka József, autósze-
relõ, és Szabó Györgyné nõi fod-
rász, aki a közgyûlés óta sajnos
eltávozott az élõk sorából.

Aranykoszorús Mester cí-
met kapott Józsa Attila szoba-
festõ, Resszer Gábor pék, Far-
kas Tibor autószerelõ, Csurka
Imre víz-, gáz-, fûtésszerelõ,
Rátvai Mihály esztergályos, és
Hartmann Sándor víz-, gáz-,
fûtésszerelõ.

Ezüstkoszorús Mester lett
Vukovics Péter kárpitos, Tóth
Lászlóné fodrász, Tóth Gyula
kõmûves, Tilmann Béla teher-
fuvarozó, Szatai István redõ-
nyös és Szabó Lajos üveges.

Aranygyûrût kapott Kovács
Sándor központifûtés szerelõ.

Ezüstgyûrût vehetett át
Galsi Dezsõ, Rózsahegyi Gyu-

la, Csemniczki Imréné, Gajdos
Béláné, Hervai Ferenc, Kerekes
Katalin. Lovász Csaba, Mráz
Szilárd, Pusenyák Józsefné,
Szabó Rácz István, Priegl Ró-
bert, Búcsné Schmidt Andrea.

A közgyûlés után nõnapi kö-
szöntõ és kultúrmûsor követke-
zett, majd állófogadással zárult
az aznapi program.

A következõ hét elsõ három
napján pályaválasztási taná-
csokkal várta az ipartestület a
döntés elõtt álló általános isko-
lásokat, középiskolásokat és
szüleiket. Hétfõn a József Attila
Mûvelõdési Ház nagytermében
kézmûves mesterek tartottak
bemutatókat, filmeket vetítettek
a faipari szakmák iránt érdeklõ-
dõknek. Másnap ugyanott az
építõipari szakmunkáról tudhat-
nak meg titkokat az érdeklõdõk,
szerdán autószerelõ, autóvilla-
mossági szerelõ, villanyszerelõ,
fémipari mesterek válaszoltak
az érdeklõdõk kérdéseire. 

A fórumokra meghívták a do-
rogi, illetve a környékbeli álta-
lános iskolák 6. és 7. osztályos
tanulóit, a dorogi Zsigmondy
Vilmos Gimnázium és Informa-
tikai Szakközépiskola 10. és 11.
osztályos diákjait. Az elõadá-
sokra várták a fiatalok szüleit
is. A találkozókon ott voltak az
esztergomi Géza Fejedelem
Ipari Szakképzõ és Szakkö-
zépiskola, illetve a dorogi mun-
kaügyi kirendeltség képviselõi.

A Dorogi Ipartestület célja
ezekkel  a találkozókkal az volt,
hogy népszerûsítse a duális kép-
zést. A pályaválasztás elõtt álló fi-
ataloknak a gyakorlatban is igye-
keztek bizonyítani, hogy az iparos
mûhelyekben lehet legjobban el-
sajátítani a szakmai fogásokat.

(Forrás: a megyei lapban
megjelent írások)
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Érd Megyei Jogú Város és
az Érd és Környéke Ipartestület
együttmûködési megállapodást
kötött, amelynek értelmében a
helyi vállalkozók és a lakosság
kapcsolatát kívánják erõsíteni.
Ennek elsõ lépéseként nyitottak
meg a Tesco áruházban egy új
ügyfélszolgálati irodát, ami
egyben a helyi termelõk, keres-
kedõk és szolgáltatók bemuta-
tótermeként is mûködik.

Csóli Csaba, az  ipartestület
ügyvezetõ igazgatója a bemu-
tatóterem megnyitása alkalmá-
ból tartott sajtótájékoztatón el-
mondta, hogy az elmúlt évek
kedvezõtlen gazdasági környe-
zete, valamint a megváltozott
kereskedelmi struktúra miatt
számos termelõ vállalkozás
szûnt meg vagy került a meg-
szûnéshez közeli állapotba. A
most megnyitott bemutatóte-
remmel ezen helyzeten kíván-
nak segíteni: a vásárlók figyel-
mét szeretnék felhívni a helyi
termelõk, kereskedõk által
nyújtott szolgáltatásokra, ter-
mékekre.

A bemutatóterem megnyitá-
sán részt vett a város polgár-
mestere, T. Mészáros András,
aki az önkormányzat és az ipar-
testület jó kapcsolatát is hang-
súlyozva örömét fejezte ki,
hogy itt bemutatkozhatnak a
város tisztes iparosai. Az ese-
ményen ugyancsak jelenlevõ
Németh László, az IPOSZ elnö-
ke úttörõ kezdeményezésnek
nevezte a bemutatóterem meg-
nyitását, amellyel közelebb
hozzák egymáshoz a lakosokat
és a helyi termelõket, kereske-
dõket.

Az ipartestület, amely egyben
ügyfélszolgálati irodát is mû-
ködtet a helyszínen várja továb-
bi, bemutatkozni vágyó vállal-
kozók, termelõk jelentkezését is.

A már eddigi gazdag kínálat-
ban láthattunk többek között
cipõket, saját tervezésû táská-
kat, ruhákat, kerámiákat, kris-
tályokat, száraztészta készít-
ményeket, késeket, biotermé-
keket, gombákat és számos
szolgáltatást, képzést nyújtó
cég reklámjait.

Április 20-án tisztújító
küldöttgyûlést tartott a közel
400 tagot számláló Érd és Kör-
nyéke Ipartestület, ennek kere-
tében emlékeztek meg a kül-
döttek az ipartestület megala-
kulásának 90. évfordulójáról.
Az eseményen mint egy száz
fõ jelent meg, akik az ipartes-
tület hét szakmai osztályát
képviselték. 

Az ülést megelõzõ hetekben a

szakmai osztályok megválasz-
tották saját elnökeiket és kül-
dötteiket. A szakmai osztályok
vezetésére az alábbi személyek
kaptak megbízást:

Hubai Árpád kõmûvesmes-
ter, Porkoláb Csaba villany-
szerelõ mester, Mátyus László
szerszámkészítõ mester,
Antunovits Antal rádió és tv
mûszerész, Göttinger István
fuvarozó, Riebel Bálint vállal-
kozó, Kormány Sándor vállal-
kozó.

A tisztújító küldöttgyûlést
Szabó István elnök nyitotta
meg, az ülésen jelen volt 
T. Mészáros András Érd Me-
gyei Jogú Város polgármestere
és dr. Vereczkey Zoltán a Pest
Megyei és Érd Megyei Jogú

Gazdag programsorozat áprilisban Érden

Csóli Csaba, Németh László, T. Mészáros András 
a bemutató terem felavatásán
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Városi Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke.

Az elnök beszámolt az el-
múlt négy évben végzett mun-
káról, a küldöttek egyhangúlag
elfogadták ezt, majd Csóli
Csaba ügyvezetõ igazgató elõ-
terjesztésében elfogatta a kül-
döttgyûlés a 2014-es pénzügyi
beszámolót és a 2015-ös költ-
ségvetést. 

Ezután a küldöttek meghall-
gatták Szûcs Lászlónénak, a fel-
ügyelõ bizottság elnöknek érté-
kelését. 

Tóth Imre a jelölõ bizottság el-
nöke ismertette javaslatát az el-
nök és a két alelnök személyére,
valamint a felügyelõ- és a jelölõ
bizottság tagjaira. A küldöttek a
javaslatot elfogadták, új javaslat
nem volt. A titkos választáson a
szavazólapok megszámlálása
után kihirdették az eredményt.
Elnök Szabó István építési vál-
lalkozó, alelnökök Hancsovszki
János fényképész mester és Tu-
ráni Antal optometrista, látsze-
rész. A felügyelõ-bizottság tag-
jai: Szûcs Lászlóné, Czabajszki
András, Katona István, Zvatt Jó-
zsef, a jelölõ-bizottság tagjai:
Tóth Imre, Jordáki Zoltán, Tóth 
Mátyás lettek.

Ezt követõen T. Mészáros
András polgármester gratulált a
megválasztottaknak, sok sikert
kívánt a munkájukhoz, fontos-
nak értékelte az ipartestület te-
vékenységét a város gazdasági
életének fejlesztésében. Jelen-
tõsnek tartja az ipartestülettel
kötött együttmûködést és elis-
meréssel szólt a TESCO Áru-
házban megnyitott bemutató te-
remhez. Nagy eredménynek
tartja, hogy 90 évig fent tudott
maradni és ma is tevékenyen
munkálkodik a szervezet. 

Dr. Vereczkey Zoltán is el-
ismeréssel szólt az Érd és
Környéke Ipartestület tevé-
kenységérõl és egy együttmû-
ködési megállapodásról szá-

molt be, amit a kamara és az
ipartestületek között az ér-
dek-képviseleti munka elõtér-
be állításáért kötöttek meg a
szerzõdõ felek. 

Az ünnepi esemény ezután a
kitüntetések átadásával folyta-
tódott. 

Az Érd és Környéke Ipartestü-
let 90 éves évfordulójára tizen-
hat nyugdíjas vállalkozó, vala-
mint a jelenleg legaktívabb ipa-
ros vezetõk munkáját külön er-
re az alkalomra készült oklevél-
lel köszönte meg az elnökség.
Emléklapot kapott: Ábri Lajos,
Berta Endre, Bíró József,
Csengerújfalui-Osváth Jánosné,
Falusi Ferenc, Gajárszky Gá-
bor, Hancsovszki János, 

Horváth Géza, Mester János,
Nagy István, Nagy Ferenc, Simon
Miklós, Ridács Sándor, Pató Si-
mon, Pálfalvi Tibor, Dr. Kup-
csokné Polyák Ágnes Antónia.

Három mester: Hegedûs Imre,
Hancsovszki János és Sas 
Ferenc a 40 éves ipartestületi
tagságukért részesültek elisme-
résben, 25 éves tagságért pedig
kilencen: Csillag István, Göt-
tinger István, Falusi Ferenc,

Jordáki Zoltán, László Zoltán,
Lénárt Tibor, Lesták Pál,
Mátyus László, Tóth Csaba, ve-
hették át a díszes oklevelet és a
névre szóló kristály serleget.

Érd Város Tisztes Iparosa ta-
núsítványt Mikóczi Károly, Mé-
száros Sándor, Molnár Ildikó
Klára, Nánási György, Sas Fe-
renc, Sebõk Gábor és Tóth 
Sándor vehette át.

A küldöttgyûlés záró akkordja-
ként az Érd Városért Érdi Ipartes-
tületért okleveleket T. Mészáros
András polgármester és Szabó Ist-
ván elnök adta át Egry Csabának,
German Józsefnek, Kincses Já-
nosnak, Sipos Árpádnak és Barac-
skayné Komonyi Angélának.

De ezzel még nem volt vé-
ge a gazdag áprilisi programso-
rozatnak, mert 24-én és a rá kö-
vetkezõ két napon másod ízben
került megrendezésre az Érdi
Nyitnikék Tavaszi Kiállítás és
Vásár. Az Érdi Arénában meg-
rendezett kézmûves seregszem-
lén több mint száz egyéni és tár-
sas vállalkozás vett részt, ame-
lyet az ipartestület a Pest Me-
gyei és Érd Megyei Jogú 

Városi Kereskedelmi és Iparka-
mara, valamint a várossal közö-
sen rendezett meg. A gazdag
bemutatók mellett egy sor szín-
vonalas kulturális program
egészítette ki a látnivalókat, így
táncosok, zenészek és a sporto-
lók mûsorán kívül divatbemuta-
tó, kerékpáros felvonulás, fod-
rászversen, fõzõverseny, vala-
mint színvonalas elõadások
vonzották a látogatókat.

Sipos Árpád

Fodrászverseny
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A Gyáli Ipartestület jubileumi
közgyûlést tartott áprilisban.
Karikás Pál elnök köszöntötte a
megjelent tagságot, valamint a
meghívott vendégeket: Pápai
Mihályt Gyál város polgármes-

terét, Erõs József jegyzõt,
Gyimesi Istvánt, a város nyu-
galmazott polgármesterét, 
Németh Lászlót, az IPOSZ el-
nökét, dr. Vereczkey Zoltánt, a
PMKIK elnökét és Skribek Pált,
a Vecsési Ipartestület elnökét,
valamint a vecsési PRAKTIK-
ER áruház részérõl: Palotai
László áruházvezetõt és Németh
Gyula értékesítési vezetõt.

Az elnök a közgyûlésen a
2014. év gazdasági és szerveze-
ti mûködésükrõl, valamint a
2015. év terveirõl tartott beszá-
molót. Elmondta, hogy a múlt
évet a tervezett mûködési költ-
ségvetés keretén belül teljesítet-
ték, melynek fedezetét az ingat-
lan hasznosítása és az irodai
szolgáltatások biztosították. 

Az elmúlt évben nem volt
annyi vállalkozási megbízá-
suk, mint a korábbi években,

de ennek ellenére az év folya-
mán 25 szerzõdést kötöttek
tagjaikkal, mintegy 30 MFt
nettó értékben. Megbízatásai-
kat az önkormányzattól és a
városüzemeltetéstõl valamint a

SAUFLON Cl Kft.-tõl kapták.
Erre az évre terveik közt ki-
emelt szerepet kap a szakkép-
zés, elsõsorban a gyakorlati
képzõhelyek kialakításával,
együttmûködve a gyáli Eötvös
József Szakközépiskolával,
ahol 2016-2017. évtõl duális
szakképzés indul. 

A következõ években szeret-
nék bevonni a fiatal vállalkozó-
kat az ipartestület életébe, ezért
létrehozzák a Fiatal Vállalko-
zók Klubját. Sikerként könyvel-
hetik el, hogy együttmûködési
megállapodásokat kötöttek töb-
bek között a PMKIK-val a
szakképzés elõsegítésére, vala-
mint a vecsési PRAKTIKER
Áruházzal, melynek keretében
az áruház vállalja tagjaik aján-
lását kivitelezésre, és kedvez-
ményes vásárlási lehetõséget
nyújt részükre. 

A közgyûlés ünnepi részében
Karikás Pál elnök beszámolójá-
ban visszatekintett az elmúlt 25
évre, beszélt az ipartestület
megalakulásához vezetõ útról,
valamint tevékenységükrõl,
melyet a város és a vállalkozók
érdekeiben tettek.

Munkájukról számos kiad-
ványban olvaható: Gyál a XXI.
század küszöbén, 15 éves a
Gyáli Ipartestület, a Gyál törté-
nete monográfiában, az IPOSZ
jubileumi évkönyveiben, az
Iparos Újság lapszámaiban, a
helyi sajtóban.

Németh László, az IPOSZ el-
nöke hozzászólásában elmond-
ta, hogy példaértékûnek tartja
a Gyáli Ipartestület munkáját,
az  önkormányzattal kialakított
kapcsolatát és együttmûködé-
sét, melynek eredményeként a
helyi vállalkozók is részt tud-
nak vállalni a város fejlesztésé-
ben. Elismeréssel szólt az
együttmûködési megállapodás
aláírásáról,  mely a szakképzés
elõsegítését támogatja. A to-
vábbiakban beszámolt az
IPOSZ mûködésérõl, valamint
arról, hogy létrejött egy megál-
lapodás az IPOSZ és a Magyar
Telekom Nyrt. között, mely le-
hetõvé teszi, hogy a tagvállal-
kozások csatlakozhassanak az
IPOSZ-flottához és részesül-
hessenek annak kedvezõ feltét-
eleibõl. Végezetül további sok
sikert kívánt az ipartestület el-
nökségének és tagságának. 

A beszámolókat követõen
emléklapokat adtak át azon
tagjaiknak, akik az Ipartestü-
letnek 25, 20 és 15 éve tagja,
valamint az ipartestület ered-

GYÁL

Az ipartestület 25. évi jubileumi közgyûlése
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ményességéhez munkájukkal
hozzájárultak. 

25 éves tagságuk elismerése:
Antal József, Antal Józsefné,
Banga András, Badics Ferenc,
Balogh István, Balatoni Pál,
Czotter Ferenc, Fekete András
(posztumusz), Gábor Tibor,
Hamza Imre, Karikás Pál, Kel-
evajda György, Ludmerszki Bé-
la, Pribék Ferenc, Vörös József

20 éve tag: Lovas Sándorné
15 éve tag: Benis Antal, Kósa

József, Kasza János Györgyné,

Kozma Imre, Mernyó Lajos,
Polgár Edit

Emléklapot kaptak munká-
juk elismeréseként: Valázsik
Lászlóné és Cseszkó Tibor

Tiszteletbeli tagjaik szintén
elismerésben részesültek: Pá-
pai Mihály, Gyimesi István, Ko-
vács Antal, Hangonyi Dezsõ,
Somogyváry Vilmos, Szarka La-
jos

Emléklapot és ezüstgyûrût
kapott 25 éves Vállalkozói
munkájának elismeréséül:

Garasné dr. Péczer Klára,
Drexler András, Vitkóczi
Józsefné

Aranykoszorús Mester kitün-
tetõ címet kapott: Kozma Imre

Végezetül Karikás Pál köszö-
netet mondott mindenkinek, aki
részese volt annak, hogy a
Gyáli Ipartestület a 25. éves ju-
bileumi közgyûlést ünnepelhe-
tett. Az ünnepi közgyûlést álló-
fogadás követte és kötetlen be-
szélgetéssel zárult.

Bármibõl – Bármit címmel
Nyiri Eszter kreatív alkotó kiál-
lítása volt látható áprilisban a
Békéscsabai Ipartestület épüle-
tében. A „használd az ötletei-

det: hasznosítsd, amit csak
tudsz, és fantáziát látsz benne!”
szlogen jegyében megrendezett
tárlatot Csizmadia Katalin nyi-
totta meg, közremûködnek a
békéscsabai Tûzkör Dobkör
tagjai. – A márciusi kiállításu-
kon a gyulai József Dezsõ
Amatõr Szakkör és Alkotótábor
Egyesület tagjai mutatkoztak be
alkotásaikkal.

Hasznosítsd, amit csak tudsz
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A modern ipar kialakulásakor
a feltalálók olyan árucikkek ki-
fejlesztésére törekedtek, ame-
lyek a lehetõ leghosszabb ideig
állnak a fogyasztók rendelkezé-
sére. A gyárak tulajdonosai
azonban határozottan megszab-
ták a termékek élettartamát. A
kapitalizmus rémálma ugyanis
az olyan termék, ami soha nem
megy tönkre, mert csökkenti az
üzleti forgalmat.

A jelenlegi gazdasági rendsze-
rünk motorja viszont a fogyasz-
tás. Ezért vagyunk arra kénysze-
rítve, hogy eldobjunk, és újra
vásároljunk mindent, ahelyett,
hogy megjavítanánk, jóllehet ez
utóbbi sokkal olcsóbb lenne. A
gyártók számára a „vásárolj
gyakran. dobd el gyorsan” mo-
dell garantálja megélhetésüket,
sikerüket. Ezért örömmel gyor-
sítják az elavulás folyamatát
ügyes, rejtett trükkökkel, a szer-
vizelés megdrágításával, ellehe-
tetlenítésével. 

„Egy termék, amely nem haj-
landó felmondani a szolgálatot,
az üzlet szempontjából kész tra-
gédia” – írta 1928-ban az ame-
rikai Printer's Ink amerikai ma-
gazin. 

A leleményes emberi elme
hamar feltalálta a megoldást: a
tervezett elavulás az 1920-as
évek óta keseríti meg életünket,
befolyásolja vásárlói szokásain-

kat. Ekkor kezdtek el a vállala-
tok olyan fogyasztói javakat
gyártani, amelyek élettartamát
mesterséges módon lerövidítet-
ték. 1924 telén a villanykörté-
ket gyártó nagy világcégek, az
Osram, a Philips, a General
Electric és társaik Genfben tit-
kos kartellt alapítottak Phoebus
néven. A cél a profit növelése
volt az izzók élettartamának tu-
datos lerövidítésével. A mérnö-
kök addig ugyanis olyan égõket
terveztek, amelyek olcsón
gyártva képesek voltak 2500
órás üzemre is. A vezetõk azon-
ban elõírták, hogy az élettarta-
mot egységesen csökkentsék
ezer órára. Ezt mindegyik kar-
telltag megtette. 

Azoknak a cégeknek, ame-
lyek nem kívántak csatlakozni
és továbbra is elfogadhatatlanul
tartós izzókat készítettek, bün-
tetést kellett fizetniük a kartell-
nek. A titkos egyezség hatására
az égõk gyorsan elhasználód-
tak, a gyártásból származó be-
vétel a többszörösére nõtt. Az
amerikai kormánynak 1942-ben
vált világossá, mi a Phoebus
célja. A nyomozás során elõke-
rültek az árulkodó megállapo-
dások és a renitens kiscégeket
sújtó fizetési rendszer is. A tár-
gyalások és perek egészen az
ötvenes évekig húzódtak, de a
kartelltagok megúszták az

ügyet annyival, hogy a bíróság
megtiltotta a villanykörték élet-
tartamának mesterséges csök-
kentését, de nem kötelezte a fo-
gyasztóknak okozott felbecsül-
hetetlen károk megfizetésére. 

A Dupont cég 1940-ben beje-
lentette, hogy feltalálta a polia-
mid 6.6 nevû anyagot, vagyis a
nejlont. Harisnyát kezdetek
gyártani belõle. Nagyon tartós
volt és olyan erõs, hogy autót is
lehetett vontatni vele. Mivel a
harisnyák nem szakadtak, nem
szaladt fel rajtuk a szem, a gyár
nem tudott belõlük elég sokat
eladni. A mérnökök utasítást
kaptak: találják meg a módját
az anyag legyengítésének. Ettõl
kezdve vékonyabb, silányabb
minõségû harisnyák kerültek a
boltok polcaira. 

A tervezett elavulás elsõ leírá-
sa Alexis de Tocqueville francia
történész és liberális politikai
gondolkodó nevéhez fûzõdik.
1835-ben megjelent mûve, Az
amerikai demokrácia kitér arra,
miért épülnek egyre kevésbé
tartós hajók az Egyesült Álla-
mokban. Egy általa megkérde-
zett tengerész szerint „a navigá-
ció mûvészete olyan gyorsan
fejlõdik, hogy a legnagyszerûbb
tengeri jármû is szinte használ-
hatatlanná válna, hogyha egy
bizonyos számú évnél hosszabb
lenne az élettartama”.

Tervezett elavulás
– nagyvárosi mítosz, vagy valóság? (I. rész)

Miért nem mûködnek a mai mosógépek, hûtõk, egyéb háztartási gépek, televíziók, autók, 30-40
évig, mint nagyanyáink idején? Mert a fogyasztás ösztönzése érdekében az ipar arra törekszik,
hogy a termékek mielõbb elkopjanak, javíthatatlanul meghibásodjanak, divatjamúlttá váljanak. A
tartósság nem érdekük többé az árutermelõknek. A tervezett elavulás (planned obsolescence) azt
jelenti, hogy a különbözõ használati eszközök fejlesztése közben a mérnökök gyenge pontként
olyan alkatrészeket választanak, amelyek gyorsan elkopnak, könnyen eltörnek, javíthatatlan káro-
sodást okoznak, hogy a termék idõ elõtt – jellemzõn a garancia lejártával – tönkremenjen.
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Maga a tervezett elavulás ki-
fejezés az Egyesült Államok-
ban jelent meg az 1930-as
évekbeli gazdasági világválság
idején. Bernard London man-
hattani ingatlankereskedõ
könyve szerint a válságot éppen
az idézte elõ, hogy a gyártás-
technológia fejlõdésével a fo-
gyasztók sokkal tovább hasz-
nálták tartós fogyasztási cikkei-
ket, mint amire bárki is számí-
tott volna. „A hazafias megol-
dás az lenne, ha egy meghatáro-
zott idõ eltelte után mindent el-
dobnánk! 

Az új termékek elõállítása
serkentené a gazdaságot, és
megelõzné a hasonló összeom-
lásokat” – fejtegette gondolatait
A depresszió befejezése a terve-
zett elavulás segítségével címû
munkájában a szerzõ, aki nem
élte meg elméletének gyakorla-
ti cáfolatát. Ugyanis mára álta-
lánosan elterjedtek az eldobha-
tó-eldobandó termékek, és
mégsem szabadultunk meg a
válságoktól.

Az elgondolás mindenesetre
bekerült a köztudatba, nem kis
részben Brooks Stevens ameri-
kai ipari formatervezõnek kö-
szönhetõen, aki az 1950-es
években lelkesen népszerûsí-
tette a fogalmat. Az évtized vé-
gére az Egyesült Államokban
annyira közismertté vált a ter-
vezett elavulás, hogy több
gyártó egyenesen ellenkam-
pányra kényszerült, azt bizony-
gatva, hogy õk nem élnek effé-
le eszközökkel. Mára viszont
már természetesnek számít,
hogy az elektronikai cikkek
élettartama néhány év csupán,
így a cégek is egyre kevésbé tit-
kolják, hogy szándékosan kor-
látozott élettartamú termékeket
forgalmaznak.

Hogy a tervezett elhasználó-
dás nem mese, sem nagyvárosi
folklór, arról megannyi sajnála-
tos tapasztalati tény gyõz meg
bennünket, mindennapi vásár-
lókat. Sokunkkal megtörtént
már, hogy örömmel vásároltuk
meg a régi elhasználódott he-
lyett új háztartási gépünket, la-
pos tévénket, okos telefonunkat
abban a hitben, hogy nagyszerû
technikai vívmányok birtokosai
lettünk. 

Bízunk benne, hogy új java-
ink is addig bírják majd, mint a
kiszolgált régiek, hiszen nem
kevés pénzt fizettünk ki értük.
Azt hisszük, az új technika és
formatervezett külsõ megérte a
kiadást. Annál nagyobb a bosz-
szúság, amikor „véletlenül” ép-
pen a garanciális idõ lejárta
után felmondják a szolgálatot
nagybecsû gépeink, és kiderül,
hogy javításuk nem lehetséges,
vagy nem éri meg. 

Akkumulátorok mennek
tönkre mobiltelefonokban, ze-
nelejátszókban, táblagépekben
és nem lehet õket kicserélni,
mert nem nyitható ki a készülék
doboza. 

Fejhallgatóknak elszakad a
zsinórjuk, többnyire a dugó
csatlakozásánál, csak azért,
mert ezeket a sérülékeny része-
ket nem kellõ gondoskodással
készítették el, had vegyen új
terméket a fogyasztó.

A mosógépek motorjaiban
egy apró széncsap elkopik,
megbénítva az egész gépet. Ké-
szülhetne fémbõl is ez alkat-
rész, ami nem kerülne sokkal
többe, de megháromszorozná a
motor élettartamát. 

A mosógépekbe egyre gyak-
rabban építenek be gyengébb
teljesítményû fûtõszálakat, me-
lyek kétszer annyiba kerülnek,

mint a régiek, de csak fele any-
nyi ideig tartanak.

Egyes berendezések nehezen
javíthatók, mert dobozaikat
csak drága speciális eszközzel
lehet kinyitni, illetve eleve javít-
hatatlanok, mert össze vannak
ragasztva.

Számos készülékben a szük-
ségesnél kisebb, gyengébb, ol-
csóbb, rideggé váló törékeny
mûanyag alkatrészeket, fogas-
kerekeket alkalmaznak. A ci-
põket ma varrás helyett ra-
gasztják, ezzel megnehezítik,
lehetetlenné teszik javításu-
kat. A litium-ion akkumuláto-
rok vezérlõelektronikájában
ciklusszámláló akadályozza
meg, hogy egy adott számon
felül továbbra is fel lehessen
tölteni a még kiváló állapotú
cellákat. 

A vonzó áron kínált tintasuga-
ras nyomtatók patronaiban alig
van festék, ha kifogynak, kény-
telenek vagyunk megvenni a
drága gyári festékkazettákat,
melyeken tetemes haszna van a
cégnek. Ráadásul a nyomtatók
indokolatlanul gyakran tisztít-
ják fúvókáikat és ez rengeteg
festék elpazarlásával jár. Né-
hány csepp mindig jut a hulla-
déktinta szivacsra is. Amint ez a
szivacs megtelik, a nyomtató
belsõ vezérlése fatális hibát je-
lez és javíthatatlannak jelzi a
készüléket.

Egy másik általános probléma
az elektromos készülékekben
lévõ elektrolit kondenzátorok
esete. A kondenzátorok rosszul
viselik a hõt, elpárolog belõlük
az elektrolit, nagyobb melegtõl
felpúposodnak, tönkremennek.
A gyártók mégis gyakran kifeje-
zetten nagy hõt termelõ alkatré-
szek közelébe építik õket, holott
lenne máshol is hely.
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A délelõtti program kormány-
zati tisztviselõk elõadásával
kezdõdött. Glattfelder Béla, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
gazdaságszabályozásért felelõs
államtitkára a hazai mikro-, kis-
és középvállalkozások verseny-
képességét elõsegítõ kormány-
zati intézkedésekrõl számolt be.

Dr. Homolya Róbert miniszteri
biztos a Miniszterelnökség Fej-
lesztéspolitikai Koordinációs
Bizottság elnöke a haza közbe-
szerzési szabályozás változási-

tól szólt, s arról, hogy mi várha-
tó a 2014-20-as EU pályázati
idõszakban a közbeszerzések
területén. E témákhoz kapcso-
lódott Erdõs Zoltán, az Erdõs
Gránit Kft. ügyvezetõjének elõ-
adása, amely arra próbált tippe-
ket adni a kõfaragóknak, ho-
gyan vehetnek részt a közbe-
szerzési projektekben. A pályá-
zati aktualitásokról, várható
vállalkozásfejlesztési pályáza-
tokra való felkészülésrõl be-
szélt Büki Péter, az
Econoswerve Pályázati Kft.
munkatársa. 

A száraz, nagy figyelmet
igénylõ referátumok után
ahallgatóság valóságos felüdü-
lésként fogadta az osztrák
Natursteinwerke ügyvezetõ
igazgatójának, Norbert
Aschauer Poschacher színes
szakmai elõadását a természe-
tes kövek közterületeken való
felhasználásának lehetõségei-
rõl. Sokféle bányászott, kopás-
álló kõ alkalmas az utcák, terek
esztétikus burkolására, érdemes

ezekben gondolkodni a beton,
bitumen helyett.

Még a szakmabeli közönség
számára is az újdonság erejével
hatott a Reneszánsz Kõfaragó
Zrt. szolgáltatási igazgatójának,
Kamondy Tibornak a beszámo-
lója a mészkõ felhasználásának
új lehetõségeirõl.

Örökzöld téma kültéri és bel-
téri kõburkolatok szakszerû fu-
gázása. Dr. Gálos Miklós, a
BME Építõanyagok és Magas-
építési tanszék nyugalmazott

Nemzetközi Kõfaragó Konferencia – 2015
Tizenhatodik alkalommal rendezte meg szakmai konferenciáját a Kõfaragó és Mûkõkészítõ Vál-
lalkozók Országos Ipartestülete. A helyszín immár hagyományosan Pilisvörösváron, a Schiller
Gimnázium színházterme volt. A konferenciát Kampfl János, az ipartestület elnöke nyitotta meg,
majd dr. Guth Zoltán, a gimnázium igazgatója  mondott rövid köszöntõt, végül kitüntetéseket, el-
ismeréseket adtak át az ipartestület vezetõi. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaság-
szabályozásért felelõs államtitkára a kis- és
középvállalkozások versenyképességét segítõ
kormányzati intézkedésekrõl és tervekrõl szól-
va kiemelte: a következõ idõszak gazdaságpo-
litikájának fõ szempontja, hogy a termelõága-
zatokat kell fejleszteni az uniós forrásokból.
Hangsúlyozta azt is: a következõ idõszakban
alapvetõen a kis- és középvállalkozásokat tá-
mogatják az uniós forrásból. Az államtitkár
emlékeztetett: a Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Program (GINOP) belül eddig
két pályázatot írtak ki, az egyik a kis- és kö-
zépvállalkozások kapacitásbõvítését támogatja
8,5 milliárd forintos összeggel. Hozzátette: a

kapacitásfejlesztési pályázat lesz a gazdaság-
fejlesztés gerince. Olyan gépek beszerzését tá-
mogatják, amelyek révén a vállalkozás na-
gyobb értéket állít elõ, „elvárás, hogy növeljék
az árbevételüket, valamint növelni kell a fog-
lalkoztatottak számát is” – mondta Glattfelder
Béla, hozzátéve: a beruházásoknál különbözõ
fenntarthatósági követelményeket fogalmaz-
nak meg. Az államtitkár szólt arról is, hogy a
lehetõ leghamarabb szeretnének kiírni egy
munkahelyteremtõ pályázatot, munkahelyen-
ként kétmillió forinttal, amely az úgynevezett
szabad vállalkozási zónákban vehetõ igénybe,
vagyis a leghátrányosabb helyzetû települése-
ket érinti. 
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egyetemi tanára fogalmakat
tisztázott, tévhiteket oszlatott
el, és példákkal illusztrálta leg-
gyakrabban elkövetett, elõfor-
duló hibákat. 

Érdekes mûszaki kihívások-
kal kellett megbirkózniuk a
mérnököknek, technikusoknak,
szakmunkásoknak a Szegedi
Dóm ruskicai fõoltárának fel-
újítása során. Dr. Szabó Attila
geológus mérnök, egyetemi ta-
nár számos elmés megoldást,
technikai fogást ismertetett a
roppant súlyos építmény moz-
gatása, emelése, stabilitásának
biztosítása kapcsán. 

A külföldön is ismert és nép-
szerû tardosi vörös mészkõ tu-
lajdonágairól, alkalmazási lehe-
tõségeirõl, a száz százalékban
magyar tulajdonba került bánya
múltjáról, jelenérõl tartott izgal-
mas elõadást Czechner Cecília,
a Dekor Stein Kft. ügyvezetõ
igazgatója. 

Fûben, fában, kõben orvosság
– ezzel a címmel tartott elõ-
adást Mátyás Szabolcs, a
Geoproduct – Gyógyító ásvá-
nyok Kft. igazgatója a vulkani-
kus kõzetmaradványok szokat-
lan alkalmazási lehetõségeirõl.
Kozmetikumokban és étrend
kiegészítõként is hasznosítani
lehet ezeket a természet adta
kincseket – tudhattuk meg a
közvetlen stílusú elõadótól. 

A felújítási munkákat is válla-
lók érdeklõdéssel hallgatták
Rizmajer Róbert kõrestaurátor
beszámolóját a 18. században
készült kecskédi kálvária szo-
borcsoport felújítási munkáiról. 

A szakmát napi szinten érintõ
kérdéssel, az Elektronikus Köz-
úti Áruforgalom Ellenõrzõ
Rendszerérõl tudnivalókról
szólt az utolsó elõadásban dr.
Feckó Beatrix, ipartestületi ve-
zetõségi tag, és Leipán Tibor
adószakértõ. Kár, hogy a késõ
délutáni órára már erõsen meg-
ritkultak a hallgatóság sorai.

Szintén tiszteletbeli taggá fogadták Neumann Miklós kõfaragó-
mestert, aki az ipartestület megalakulása óta részt vesz annak
munkájában. Kimagasló és példaértékû szakmai segítséget nyújt
számunkra a budapesti kollégák és a BTI Zrt. közötti érdekkérvé-
nyesítés ellátásához. Az Ybl Mikós Építõipari Szakképzõ Iskola
(korábban Bokányi Dezsõ Szakközép és Szakiskola) fiataljait tá-
mogató alapítvány elnökeként képviselte az ipartestületet.

Ipartestület mûködéséhez nyújtott, egyedülálló segítségéért
ugyancsak tiszteletbeli taggá választották Máté Irént, a Rene-
szánsz Kõfaragó Zrt. értékesítõ munkatársát. Máté Irén és az ipar-
testület kapcsolata közel 20 éves múltra tekint vissza. Munkája so-
rán kõfaragó kollégák körében kiemelt figyelmet szentel a szak-
mai összefogás és érdekképviselet, ezen belül ipartestület népsze-
rûsítésében, tagok toborzásában. 

Aranykoszorús Mester elismerésben ré-
szesülnek kiemelkedõ  és példaértékû szak-
mai tevékenységük elismeréséül a követke-
zõ kõfaragó mesterek:

Bozóki István (Kiskunfélegyháza)
Cseh Zoltán (Fertõszentmiklós)
Csõke Péter (Gyula)
Faragó János (Sopron)
Karkó Attila (Tata)
Kováts Viktor (Szombathely)
Palásti Gábor (Kiskunfélegyháza)

Az ipartestület elnöksége határozata értelmében több mint 15
éves önzetlen támogatásáért tiszteletbeli tagjává választotta dr.
Guth Zoltánt, a Schiller Gimnázium igazgatóját.

Karkó Attila
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Az idei Construma kiállításon
is önálló standon képviseltette
magát a Kõfaragó és Mûkõké-
szítõ Vállalkozók Országis
Ipartestülete. A kiállítóhelyen
az elmúlt évhez hasonlóan a
Tardosi  vörös mészkõ bányá-
kat üzemeltetõ Dekor Stein
Köbánya  Kft. mutatta be termé-
keit, munkáit. Szépen megcsi-
szolt, fényezett burkolólapok,
ablakpárkányok, könyöklõk,
pultok, belsõ padlók és masszív
faragott kerti pad vonzotta a lá-
togatókat. Akadt látogató, aki ki
is próbálta a gondosan meg-
munkált,  örökéletû darabot.

A standon a kíváncsiskodók
megtudhatták az immár száz szá-
zalékban magyar tulajdonban lé-
võ vállalkozás ügyeletet tartó
munkatársaitól, hogy a Gerecse

hegységben található jurakori kõ-
tömböket a nem messze elhelyez-
kedõ duna-almási üzemben dol-
gozzák fel a cég szakemberei. A
saját vörös mészkõ tömbkövek
mellett import mészkõ, márvány
és gránit anyagok feldolgozásával
is foglakoznak. A rendelkezésre
álló gépparkkal különféle felületi
megdolgozású, méretû és egyedi
igény szerinti lap vagy kõfaragó

termékeket gyártanak. A zúzalé-
kot is hasznosítják útépítéseken és
vízpartok megerõsítéséhez. Õk
szállítottak köveket a Parlament
rakpart oldali támfalainak felújí-
tásához, részt vettek a komáromi
erõd, a visegrádi Mátyás kút és
Várkertbazár rekonstrukciós
munkálataiban.  

Csapucha Tamás, az ipartes-
tület jegyzõje elmondta, hogy a
szervezet túlélte a nehéz, szûkös
idõket, támogató tagsága segít-
ségével képviselni tudta a szak-
mát a nívós építõipari szakkiál-
lításon. Megemlítette, hogy so-
kat lendített munkájukon a Re-
neszánsz Kõfaragó Zrt.-vel
múlt év végén megkötött
együttmûködési szerzõdés, a
közös munka eredményei már
kezdenek jelentkezni. 

A Piarista Szakképzõ Iskola
végzõsei és a Bokányi Dezsõ
Építõipari és Díszítõmûvészeti
Szakképzõ Iskola tanulói mutat-
ták be, mit lehet kihozni egy-
egy kõtömbbõl.

Sthy

Kõfaragók az Otthon Design kiállításon
Horváth Gábor a piarista iskola
képviseletében éppen egy oszlop-
fõn dolgozik

Székely Mihály is a piaristáknál ta-
nulta ki a szakmát. Keze alatt egy
kerti díszgömb kezdett kibontakoz-
ni. Egyikõjük sem otthonról hozta a mesterség szeretetét, a szüleik
más területeken dolgoznak. Ismerõseik, barátaik révén kerültek kap-
csolatba a kõfaragással, megtetszett nekik az alkotó jellegû munka,
ezért pályaválasztáskor ebbe az irányba indultak. 

Morvai Péter a Bokányi másodéves tanulója szintén olyan szépen
dolgozik már, hogy szakoktatója, Plank Antal javaslatára 

kiállhatott a nyilvánosság elé. 
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A Szakma Sztár Fesztiválon
folyó versenyek gyõztes fiatal-
jait még lesz alkalmunk bemu-
tatni. Most viszont írunk egy te-
hetséges fiúról, a székesfehér-
vári Munkácsy Mihály Általá-
nos Iskola 6/a. osztályos tanuló-
járól, a híres vasas dinasztia ne-
gyedik generációjának ígéretes
tehetségérõl: ifj. Borka Gyulá-
ról. Kérésünkre az iskola igaz-
gatója, Tóth Péter rajztanár így
jellemezte a fiút:

Gyuszit már elsõs korában ta-
nítottam, évekig a nyári tábora-
imon is részt vett. Mindig is
csodálattal beszélt édesapja
mûhelyérõl, foglalkozásáról. A
család hamar észrevette Gyuszi
érdeklõdését. Jó arányérzékkel,
óvatosan, lépésrõl lépésre en-
gedték közeledni gyermeküket
a mûhely felé. Mára elkötele-
zettsége több mint hobbi. Szen-
vedéllyel mesél munkáiról, ter-
veirõl. Határozott elképzelése
van a szakmáról, jövõjérõl.
Mérnök szeretne lenni.

Iskolánk regisztrált Tehetség-

pont. Több kiemelkedõ tanulónk
munkáját is figyeljük, segítjük. A
Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács
Felfedezettjeink c. pályázatán
már nyertünk ösztöndíjat tanuló-
inknak. Gyulát is érdemesnek ta-
láltuk az ösztöndíjra, így 2014-
ben õt is pályáztuk, de sajnos ezt
a „területet” nem találta elég
rendkívülinek a tanács. 

A Fejér Megyei Iparkamará-
val való szoros együttmûködé-
sünk inspirálta Gyula szerepel-
tetését a Szakma Sztárja Feszti-
válon. A kamara kezdettõl fog-

va nyitott volt, és segítõ. Napok
alatt megnyíltak a „kapuk”
Gyuszi elõtt, így a fesztiválon
külön standdal szerepelhetett,
mint a program történetének
legfiatalabb „szakembere”. Ki-
állította régebbi és újabb mun-
káit, amik jól mutatták fejlõdé-
sét. Azokról a szerkezetekrõl,
gépelemekrõl, amiket nem tu-
dott elvinni fotókat állított ki.
Az érdeklõdõk kérdéseire pedig
bátran felelt, magyarázott.

Borka Gyuszi iskolatáskájá-
ban nem játékok, tabletek lapul-
nak, hanem súlyos vasak. Csa-
varok, menetszárak, felújításra
váró rozsdás gépalkatrészek, az
aznap délutáni „játszó”. Ezeket
a vasakat reggel az irodában le-
teszi, hogy napközben ne kelljen
cipelnie, bár õ állítja, nem érzi
a súlyát. 

Mi viszont igen. Ezért igyek-
szünk õt mindenben támogatni.

A szakmunkás fiatalok fontosak Magyarországnak
Ha a fiataloknak van jövõjük, akkor az egész ország emelkedik – mondta Orbán Viktor miniszter-
elnök az idén nyolcadik alkalommal megrendezett Szakma Sztár Fesztiválon Budapesten, a Hung-
expo területén. Kifejtette, a szakmunkás fiatalok fontosak Magyarországnak, s ha a fiataloknak
nincs jövõjük, akkor az országnak sincs. Aláhúzta, ha a fiataloknak van jövõjük, akkor az egész
ország emelkedik, akkor van értelmes munka, van tisztességes fizetés. Ezért nem pusztán szakmun-
kás-bizonyítványt szeretnénk adni a fiataloknak, hanem használható tudást, és vele a jövõt –
mondta a kormányfõ a háromnapos rendezvényt megnyitó köszöntõbeszédében. A Szakma Sztár
Fesztivál keretében rendezték meg a szakmunkástanulók tanulmányi versenyeinek országos dön-
tõjét, valamint a SkillsHungary nemzeti döntõt, amely a nemzetközi szakmai versenyek – az
EuroSkills és a WorldSkills – magyarországi válogatója. A megnyitó ünnepségen bejelentették,
hogy 2018-ban Magyarországon rendezik az EuroSkills verseny döntõjét.
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Gyártmányaik kilenc-
ven százalékát exportál-
ják, megrendelõi köre
Hongkongtól Malajzián
át egészen Ausztráliáig
terjed. Ügyfeleki közt
olyan neveket találunk,
mint a Saint Laurent, a
Bang&Olufsen, a Levi's,
a G-Star Raw vagy a
BMW. Az IVANKA részt
vett többek közt a londoni
Liberty áruház belsõépítészeti
munkálataiban, és a Marcel
Wanders Stúdióval is együttmû-
ködött a Hotel Andaz Amster-
dam és Tom Dixonnal az Eclec-
tic étterem enteriõrjének kiala-
kításában.

Sokszínûségüket és szakmai
kompetenciájukat jelzi, hogy
mára tagjai a hazai kreatívipa-
ri intézmény, a Design Terminál
NKK tanácsadói testületének is.
2012-ben a kockázati tõkekeze-
lõ cég, a Docler Investments
Kft. 49 százalékos tulajdonszer-
zésért cserébe 240 millió forin-
tot fektetett az IVANKA Facto-
ry Zrt.-be. Ennek köszönhetõen
a manufakturális és egyedi
gyártás mellett megkezdõdhe-
tett a kisszériás sorozatgyártá-
sát is.

Hogyan kezdõdött az IVAN-
KA sikertörténete? A házaspár
2000-ben úgy érezte, hogy be-
szûkültek a lehetõségeik, ezért
Kanadába ment dolgozni, And-
rás nagybátyjához. Kertépítés-
sel foglalkoztak. A távoli kiruc-
canás számos tapasztalattal

gazdagította az eredetileg infor-
matikus Andrást, és a jogász
Katalint. A betonra kezdetben
belsõépítészeti alkalmazásként
tekintettek, másrészt hatékony
munkavégzést, munkatempót,
szervezést, egyfajta puritán
hozzáállást és vállalkozói szem-
léletet tanultak. A kezdõ impul-
zust egy kézzel simított beton
konyhapult színes, izgalmas lát-
ványa adta meg, úgy érezték,
ebbe az irányba kell elindulni-
uk. Az induló tõkét külföldi ke-
resetükbõl spórolták össze,
nagyjából 6-8 millió forintot. A
designbetont kezdetben András
szüleinek nagymarosi garázsá-
ban gyártották saját kezûleg.
Betéti társaságuk egyszerû ki-
adás-bevétel alapon mûködött:
nem volt üzleti tervük, alig köl-
töttek marketingre. Elsõ beru-
házásuk egy betonkeverõ gép,
késõbb pedig és egy szállítóau-
tó megvétele volt.

Kezdetben az itthon elérhetõ
alapanyagokkal kísérleteztek, a
létrehozott új összetételû anya-
got és formákat helyi kiállításo-

kon mutatták be. Elsõ
mesterdarabjukkal, egy
ovális konyhaszigettel
elnyerték a Magyar For-
matervezési Tanács dí-
ját, a tárgy kikerült a
szélesebb közönség elé.
Néhány hónap alatt
olyan érdeklõdést és an-
nyi megrendelést hozott,
hogy egyre több idõt
szenteltek újabb és

újabb ötleteik megvalósítására.
Döntés elé érkeztek: úgy érez-
ték, nagyobb örömmel építik
tovább vállalkozásukat, mint-
sem hogy a végzettségünknek
megfelelõ polgári állásban he-
lyezkedjenek el.

Ahogy sokasodtak a megren-
delések, megérkeztek az elsõ
alkalmazottak, majd kinõve a
nagymarosi garázst, Budapestre
költöztették a mûhelyt. A kicsi,
egyéni megrendelések idõszaka
négy évig tartott, 2006 elején
kapcsoltak nagyobb fordulat-
számra, amikor építészeket, ter-
vezõket vontak be partnereik
közé. Megrendelõi körük is át-
alakult: munkáikat budapesti
értelmiségiek, üzletemberek
kezdték vásárolni, akik kapcso-

A dizájner finombeton mûvészei
Ivánka Katalin és Ivánka András (férj és feleség) vállalkozása betéti társaságként indult 2002-ben,
azzal a céllal, hogy újraformálják a betonról való gondolkodást és bizonyítsák, hogy az anyagnak
nem csupán az építészet, hanem a tárgykultúra területén is helye van. A cég organikusan fejlõdött,
ma már Zrt. formában mûködik, közel ötven alkalmazottat foglalkoztat és az egyes projektek so-
rán külsõ tervezõkkel mûködik együtt.
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lataik révén beajánlották õket
nagyobb léptékû projektekbe,
kereskedelmi épületekhez,
nagyvállalatokhoz. Ezzel pár-
huzamosan számos szakmai dí-
jat, elismerést is kaptak, ami a
folyamatos médiajelenléttel
együtt, egyre növekvõ ismertsé-
get hozott számukra Magyaror-
szágon. 

A külföldi áttörést a 2009-es
Milánói Design Hét jelentette,
ahol a halál és az elmúlás kor-
társ formatervezés által szinte
érinthetetlen tabuterületéhez
nyúltak hozzá, bemutatták a
nagyközönségnek a Seeyou el-
nevezésû formatervezett kortárs
síremléküket. Az újszerû meg-
oldású öntött beton sírkõ az élet
körforgását felidézve interakci-
óba lép környezetével. A sírem-
léken finom mélyítés található,
így a különbözõ természeti té-
nyezõknek köszönhetõen (esõ-
víz, hó, lehulló falevelek és ter-
mések) kereszt rajzolódik ki a
felületén. A nemzetközi elisme-
rést ugyanebben az évben a
Flaster nevû, tradicionális mo-
tívumok által ihletett, sokféle
módon variálható, színezett be-
tonlapokból álló padló- és fal-
burkolat család hozta meg,
amely bel- és kültéri használat-
ra egyaránt alkalmas. 

Az IVANKA a divat világába
is bevezette a betont mint alap-
anyagot: 2011-ben a Concrete
Genezis névre keresztelt, kü-
lönleges, bõrbeton táskakollek-

ciójával tûnt fel a Londoni Di-
vathéten. Egy évvel késõbb, a
Párizsi Divathéten pedig bemu-
tatta a világon egyedülálló, be-
tont és textilt ötvözõ ruhakol-
lekcióját, mellyel jelentõs szak-
mai elismerést vívott ki, és a di-
vat történetébe is beírta magát.

A cég egyszerre gyártó, krea-
tív mûhely és fejlesztõbázis.
Jelenleg 33 alkalmazottal és
egy széles alvállalkozói körrel
dolgoznak.  

Nemrég költöztek új telep-
helyükre, a XVI. kerületi
Újszász utcába, ahol a 3600
négyzetméteres gyártóhely
mellett új értékesítési és iroda-
térrel várják vevõiket. A kisebb
alapterületû 13. kerületi Bulcsú
utcai Bemutatóterem és Stúdió
a belvárosban továbbra is fenn-
marad a mellette mûködõ work-
shop laborral és manufaktúrá-
val az egyedi gyártások és a

belvárosban mozgó
ügyfelek hatékony ki-
szolgálására.

„Ma már több mint
negyven országban va-
gyunk jelen és Dél-
Amerikát leszámítva
az összes kontinensen.
Mindig nagyobb a vízi-

ónk, mint az aktuális lehetõsé-
geink, de most már kimondjuk,
hogy a legjobb designer beton-
cég szeretnénk lenni a világon.
Jó úton haladunk, hiszen világ-
márkák keresnek meg bennün-
ket” – jelentette ki egy interjú-
ban Ivánka Katalin, aki a siker
titkát részben a csapatmunká-
ban látja. Szerinte a magányos
hõsök ideje lejárt, a példaértékû
teljesítmények mögött nem egy
ember áll. Nem véletlen, hogy
kezdettõl nagy hangsúlyt fek-
tettek a fiatal tehetségek, divat-
tervezõk, grafikusok, webfe-
jlesztõk felkutatására, alkalma-
zására. Szerinte fontos a má-
sokkal való együttmûködés, a
változtatás és alkalmazkodás
képessége. Sokat számít a jó
marketing is: rengeteget áldoz-
tak a kommunikációra, identitá-
suk megfogalmazására, brend-
jük megszemélyesítésére. Nem-
zetközi disztribúciós hálózatot
építettek célpiacaikon, képvise-
lõik közül többekkel bemutató-
termet is nyitottak, például
Londonban, Párizsban, Tel
Avivban. Kitartó, kemény mun-
kával igyekeztek szerethetõ
személyiséget adni az IVANKA
márkának. 
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Arra, hogy Kínából is lehet
behozni jó minõségû elektromos
kerékpárokat, robogókat, a
meglévõ biciklit elektromossá
átépítõ szetteket, jó példa Siófo-
kon mûködõ MetalSecurity Kft.
A céget Pálföldi Károly alapí-
totta 1991-ben családi vállalko-
zásként Gödöllõn. A kereskedõi
képzettségû Pálföldi úr koráb-
ban vasboltot üzemeltetett ma-
gánvállalkozásban, innen jött a
cég nevének elsõ tagja a metál.
Párhuzamosan vagyonvédelem-
mel is foglalkozott, ebbõl adó-
dott a security. A vasforgalma-
zást egy idõ után abbahagyták
és csak a vagyonvédelem ma-
radt. Biztonsági rendszereket
értékesítettek, telepítettek és
monitoring szolgálatot kezdtek
üzemeltetni, ami napjainkban is
mûködik. 2000 környékén kap-
csolatba kerültek a Pannon
GSM mobil szolgáltatóval és
elkezdték a termékeiket (telefo-
nokat, tartozékokat, alkatrésze-
ket), szolgáltatásukat értékesí-
teni. A cégvezetõ már akkor
gondolt a több lábon állásra,
ezért 2003-tól robogókat hoztak
be Japánból, késõbb Kínából. A
Bt. 2005-ben Kft-vé alakult és
ebben a cégformában folytatta
tovább a munkát.

– Idõközben kiderült, hogy jó
és szükséges ötlet volt a több lá-
bon állás, kisvállalkozásként
valószínû, hogy csak ezért tud-

tunk talpon maradni. Ugyanis
miután a „mór megtette köte-
lességét”, a multikhoz híven a
Pannon GSM egy tollvonással
megszüntette sok éves szerzõ-
désünket. Pótolni szerettük vol-

na az óriási bevételkiesést és
mivel nem szívesen küldtem
volna el a munkájukat jól végzõ
kollégáimat sem, 2007-ben a
magyarországi nagykereskedõ-
tõl megvásároltuk az elsõ elekt-
romos jármûveinket - emléke-
zett Pálföldi Károly a kezdésre.
– Ezek a jármûvek igen gyenge
minõségû anyagokból készül-
tek és a mûszaki tartalmuk is
sok kívánnivalót hagytak ma-
guk után. Kerestük tovább a le-
hetõséget és 2009-ben a kínai
robogós kapcsolat révén szert
tettünk néhány minõségi kínai
elektromos kerékpárra. Közben
cégünk Siófokra költözött. A

nyári túlnépesedés és a renge-
teg autó láttán még inkább
megerõsödött bennem az elekt-
romos jármûvek beszerzésének
a gondolata. Természetesen ke-
reskedelmi lehetõséget is láttam

benne, ezért 2010-ben, miután
megtaláltam az alkalmas gyár-
tót, a cég teljes anyagi lehetõsé-
geit latba vetve megrendeltem
az elsõ konténert. Azóta a gyár-
tóval közösen folyamatosan fej-
lesztettük a mûszaki tartalmat
és javítottuk a minõséget. A
hosszas fejlesztõ munka és
anyagi ráfordítás meghozta az
eredményét: immár európai mi-
nõségû elektromos kerékpáro-
kat forgalmazunk, kiváló alkat-
részellátással és szervizháttér-
rel. Tevékenységeinket gyakor-
latilag mindig jó idõben kezd-
tük el. Természetesen folyama-
tosan figyeltük a magyarországi

A KERÉKPÁROZÁS RENESZÁNSZA

A klasszikus pedálostól az elektromos biciklikig
Napjainkban a kerékpár közlekedési eszközként, sportszerként és hobby gyanánt is növekvõ nép-
szerûségnek örvend. Vidéken mindig is hasznos volt két keréken közlekedni, a fõvárosban azon-
ban csak az utóbbi idõben figyelhetõ meg a biciklizés trendivé válása. Egyre másra épülnek a ke-
rékpárutak és a munkahelyek is kezdenek alkalmazkodni ehhez a tendenciához, egyre több iroda-
házban van már kerékpáros parkoló és zuhanyzó.  Az igényt országszerte sokasodó kerékpár üzle-
tek, szervizek szolgálják ki. A kínálati palettán megtalálható a legegyszerûbb modellektõl a több
millió forintba kerülõ prémium kategóriás utcai, terep, hegyi és verseny csúcsgépek európai japán
és kínai gyártmányok sokféle változata, minõsége. Cikksorozatunkban néhány kerékpár importõr,
illetve kereskedõ, elektromosra átalakító, javító és a régibõl egyedi újat átépítõ kisvállalkozás be-
mutatásán keresztül adunk betekintést a bringák színes világába.
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viszonyokat, változásokat (inf-
rastruktúra, üzemanyag drágu-
lás, stb.) és kerestük az éppen
aktuális lehetõségeket. Az
elektromos jármûveknél képbe
került korábbi privát érdeklõdé-
sem a mûszaki, elektronikai
dolgok és az alternatív energia
iránt.

Számomra nem volt idegen a
vállalkozói lét, hiszen még az
úgymond „átkosban” kezdtem,
mint magánzó. Akkor még a ka-
lapácsokba is bele volt öntve az
áruk és mindenhol két forint
hetven fillérbe került. Eleinte
béreltem az üzlethelyiséget,
idõvel lett kicsi saját, majd
bankhitellel egyre nagyobb,
Siófokon a Széchenyi-pályázat
segítségével új telephely, mû-
hellyel, raktárral. Mindig azt
vallottam, lehetetlenség nincs,
csak tehetetlenség. Az admi-
nisztrációs terhekrõl inkább
nem szólok, mert észrevételeim
aligha férnének el azon a bizo-
nyos „söralátéten”, amin az
adóbevallásnak lenne a helye. A
családi vállalkozásban az igazi
segítségem a feleségem, nélkü-
le sokkal nehezebb lenne. 

– Térjünk vissza a kerékpár-
hoz. Gondolom, ön mindig bi-
ciklikedvelõ volt.

– Igen, a családunkban min-
dig volt kerékpár, gyerekko-
romból emlékszem a masszív
Csepel gyártmányra, amit nem
kis kihívás volt meglovagol-
nom. Aztán lettek komolyabb
jószágaim, végül elektromos is.
Könnyû belátni: a kerékpáros
közlekedésnek rövidebb távol-
ságon, falun, váráson belül szá-
mos elõnye van a gépkocsival
szemben. A közösségi közleke-
déssel, gyaloglással és egyéb
fenntartható közlekedési eszkö-
zökkel együtt, a kerékpár a gép-
jármûhasználat jelentõs mérté-
kû kiváltását, jobb levegõt, na-
gyobb tereket, biztonságosabb
közlekedési lehetõséget teremt-

ve tesz valamit a fenntartható,
élhetõ, szerethetõ városok érde-
kében. Ezt a közlekedési módot
választva azonban nem csak
környezetünknek és egészsé-
günknek teszünk jót.  A forgal-
mi dugókat kikerülve gyorsab-
ban, a parkoló díjakat és a foly-
ton változó benzinárakat meg-
spórolva költséghatékonyabban
érhetjük el úti célunkat, mind-
emellett járgányunk fenntartása
is olcsóbb. Ha pedig a racioná-
lis érvek nem bírnának elég
meggyõzõ erõvel, hallgassunk
érzéseinkre: a kerekezés, javít-
va testi és lelki egészségünket,
céltól függetlenül valódi él-
ményt, bringás életérzést nyújt.

– Összehasonlítva a kínála-
tukban szereplõ Bird márkane-
vû elektromos biciklik árát a
meglévõ hagyományos kerék-
párt elektromossá átalakító
szettek bekerülésével felmerül
a kérdés, kiknek éri meg 150-
200 ezer forintér átalakító kész-
letet venni, ha ugyanannyiért
egy megbízható, új e-kerékpárt
kaphat?

– Tapasztalataink szerint a
magasabb kategóriájú, drá-
gább, megszokott kerékpárjuk-
hoz ragaszkodók vásárolják.
Olcsó, elavult kerékpárt nem
érdemes átalakítani. Ennek
kapcsán beugrott egy újabb
gondolat, ami eredetileg egy
marketingfogásnak indult. Fel-
kínáltuk a lehetõséget az érdek-
lõdõknek, hogy a már meglévõ
kerékpárjaikat beszámítjuk az
új vásárlásába. Ez be is vált, hi-
szen igen jó árat kínáltunk, kí-
nálunk a használt jármûvekért,
mivel az eladott új elektromos
kerékpárokon a kereskedelmi
haszon ezt lehetõvé teszi. Kez-
dett gyarapodni a használt ke-
rékpár készlet, ezért kihasznál-
va a területi lehetõségeket
2014-ben elindítottuk kerékpár
kölcsönzõ szolgáltatásunkat.
Az idén tíz-tizenöt túrakerékpár

kölcsönzésére is lehetõségük
lesz az érdeklõdõknek. 

– Mit kell tudni mûszaki
szempontból az e-biciklikrõl,
átalakítókról? 

– Magyarországon az eddig
forgalmazott elektromos kerék-
párok és átalakító szettek általá-
ban csak pedelec üzemmódban
mûködtek, ami azt jelenti, hogy
az elektromos rásegítés csak
akkor mûködik, ha pedállal
hajtják. Arra gondoltunk, le-
gyen lehetõség a hajtás nélküli,
gázkaros használatra is. Ezzel
az üzemmóddal azoknak kívá-
nunk kedvezni, akiknek nincs
mindig kedvük pedálozni, vagy
egyéb okok (erõnlét hiánya, be-
tegség) miatt nem képesek a pe-
dál hajtására. A KRESZ szabá-
lyai szerint az minõsül kerék-
párnak, ami 300W-nál nem na-
gyobb teljesítményû és lábbal is
hajtható. Ezekre az elektromos
kerékpárokra ugyanaz a szabály
vonatkozik, mint egy normál
kerékpárra. A 300W-ot megha-
ladó teljesítmény esetében pe-
dig a segédmotorokra vonatko-
zó szabályok érvényesek. Az át-
alakítóknál az elsõ agymotor
elõnye, hogy összkerékha-
jtásúvá teszi a gépet, megoszlik
a hajtóerõ a két gumin, ennek
síkos, murvás úton jelentkezik
az elõnye. A hátsó agymotor vi-
szont megszokottabb érzéssel
tol. Átszerelésnél meg kell ol-
dani a pedálfordulat, vagy nyo-
más érzékelõ és a kábelek elhe-
lyezését. Minden eset egyedi.
Házilag sem lehetetlen az át-
alakítási, de jobb szakemberre
bízni a munkát.

Sámathy Tamás
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Bár eredeti foglalkozását te-
kintve Patyi Árpád mûszerész,
mostanság a fából készült dísz-
tárgyaival szerez magának
egyre növekvõ népszerûséget.
Városi fiúként nevelkedett, de
érettségiig a nyári tanítási szü-
neteket mindig falun töltötte a
nagyszüleinél, rokonainál. Ka-
pált, aratott, fát vágott, az erdõt
járta, csodálta a vidéki életet.
Ezzel a késztetéssel mehetett
volna mezõõrnek, vagy erdõ-
mérnöknek, mégis inkább mû-
szernek és villanyszerelõnek
tanult. Sokáig dolgozott mû-
szerként, karbantartóként,
majd gépkocsivezetõ oktató-
ként kereste kenyerét húsz
éven át, azóta ismét karbantar-
tó lett. 

A természethez való vonzódá-

sából azonban megmaradt lel-
kében a fa, mint anyag szerete-
te, ezért élete derekán elkezdett
famegmunkálással foglalkozni.
Voltaképpen kényszerû dönté-
sen alapult, hogy barkácsoló
kedvtelését pénzszerzésre vált-
sa. Munkahelye megszûnt, állás
nélkül, tengernyi, nyakába sza-
kadt idõvel és a két keze adta
ügyességével kezdett el a fával,
mint anyaggal foglalkozni. Ele-
inte kissé bizonytalan próbálko-
zásit egyre nagyobb önbizalom-
mal végzett gyakorlat váltotta
fel. Közben kifejlõdött egyéni
látásmódja, amivel például ké-
pes egy akácfa ágában meglát-
ni a majdani virágtartót. 

Nyitott szemmel jár. Erdõben,
útszélen, ismerõsök fáskamrá-
jában kutatja, vadássza a külön-

leges munkadarabokat. Vonzó-
dik az olyan egyedi fadarabok-
hoz, amit valamitõl, például az
erezete miatt különlegesnek,
szépnek lát. Lenyûgözõ ügyes-
séggel alkot kilátót, vízimalmot,
kerekes kutat, de még nosztalgi-
kus gyerekjátékok is szerepel-
nek a palettáján. Az, hogy mi-
lyen fából, miféle dísztárgy vá-
lik, az adott darabban rejlõ tu-
lajdonságok mondják meg. Sa-
ját szavaival õ ezt költõi módon
úgy fogalmazta meg, hogy a fa
tanította meg rá, mit csinálhat
belõle, mibe egyezik bele. han-
gulatos használati tárgyainak a
szépséget igyekszik összekötni
a hasznos funkcióval.

Persze nála is elõfordul, hogy
megtorpan, mert valamilyen
számítás elcsúszott, valamilyen
nem várt akadály gördül a fel-
adatai elé. Ám csak rövid idõre
szokott megpihenni az alkotása
felett.  Még éjjel is képes elmél-
kedni egy-egy darab sorsán,
hogy aztán reggel megújult ih-
lettel folytassa a munkát. Keve-
set pihen, folytonos tettvágy
hajtja, és persze nagyon igényli
a visszajelzésekbõl adódó tá-
mogatást. Ebbõl a célból hozott
létre egy internetes oldalt, ahol
közszemlére bocsájtja az elké-
szült darabokat. Gyönyörködtet
és csábít, közben a reakciókat, a
fogadókészséget vizslatja. 

Mit csinál, ha éppen nem fúr,
farag? Jelenleg szociális asz-
szisztensként dolgozik egy fo-
gyatékkal élõk intézetében. Sza-

Madárlakosztályok születnek a szuterénban
A Csömörön élõ Patyi László gyermekkora óta szereti a természetet. A fa a legjobb barátja, ennek
segítségével alkotja egyedi mestermunkáit, sokak csodálatára. Bár nem hivatásos fafaragó, vagy
iskolázott kézmûves, mégis számtalan dísztárgy kerül ki a kertes házának szuterénjében két éve ki-
alakított kis mûhelyébõl. Szûkebb, ám táguló környezetében inkább a különleges, egyedi ötletit
megformázó madáretetõivel arat sikert mostanában. A januári, februári hideg téli napokon a ci-
negék is örömmel bújtak meg azokban az ideiglenes lakokban, amelyeket valóságos madárlakosz-
tállyá formáltak míves kezei. Elkészült darabjain felirat hirdeti, hogy ez éppen Hotel Cinege, Har-
kály Panzió, avagy Cinege megállóhely.
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bad idejében olvasással tartja
karban a szellemi frissességét.
Természetkedvelõként a kerék-
pározás vonzza. Ha pedig ép-
pen egyikhez sincs kedve, lab-
dás sportoknak hódol a televí-
zió elõtt.

Egyre többen kezdik megis-
merni munkáit, ezért konkrét
megrendeléseket tud teljesíteni.
A jellemzõen hengeresre meg-
formált, fa rudas építményei
közül a madárházak és a graví-
rozott felirattal díszített kínáló
tálcái a legnépszerûbbek. Szí-
vesen használ parafa dugót, vé-
konyabb és vastagabb ágakat is,
így komplikáltabb, idõigénye-
sebb tárgyakat képes kiadni a
keze közül. 

Elmondása szerint sokat gon-
dolkodott, mibõl legyenek a
madáretetõk teteje? És egyszer

csak beugrott a pa-
rafa dugó. Ketté-
vágva a tetõcse-
répre hajaz, jólesõ
a szemnek is! Így
lett a rizlinges du-
gókból készített
hódfarkú tetõcse-
rép a saját talál-
mánya. 

A madáretetõk
formái, dizájnjai
szépen sorban jön-
nek „álmaiban”.
Egy-egy új mû el-
készítéséhez több úton alakul-
hat ki az ötlet.  Egyrészt a fa
formája és alakja adja, mi lesz
belõle, így történt ez például
egy asztali lámpa esetében. Ta-

lált egy rönköt,
amely vett egy
merész 180 fokos
fordulatot. Ráné-
zésre tudta, hogy
az Isten is lámpá-
nak teremtette.
Percek alatt elké-
szült fejében a
lámpa terve.
Másrészt hajnal-
ban, félálomban
szokott kigondol-
ni valamit. Egy
egyszerû akácág-

ból például csodaszép rönk
lesz. Lehántolva, megcsiszolva
felértékelõdik, megmutatja,

hogy nem gyújtósnak való. ked-
veli a égiségeket, ezért restau-
rálni is szeret öreg tárgyakat.

Nem kedveli a sorozatgyár-
tást. Ha valamibõl rendelnek
egy újabbat, mindig visz bele
újdonságot, így készül a madár-
etetõ teteje parafa dugóból,
nádból, esetleg szõlõvesszõbõl.
Sokáig tudna mesélni a lehetõ-
ségekrõl, amelyek a különbözõ
faanyagokban rejlenek, más a
dió, a cseresznye, az alma, a ba-
rack, az akác, a nyírfa és sorol-
hatná hosszasan. A színük, a ke-
ménységük révén más-más le-
hetõségeket kínálnak a munká-
ban. Az a legfontosabb számá-
ra, hogy mindegyikkel örömmel
dolgozik, és reméli, szerény mû-
vei a jövõben is elnyerik sokak
tetszését. 

– sthy –

Praktikus ötletek – képekben
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„Egyetlen hónap alatt 4641
céget törölt a cégbíróság, ezzel
az év elsõ négy hónapjában már
17 259 vállalkozás szûnt meg,
és a trend határozottan növek-
võ” – mondta Tóth Tamás, az
adatokat közzétevõ Opten cég-
információs szolgáltató ügyve-
zetõje.

Áprilisban 4641 vállalkozás
törlését tette közzé a cégbíró-
ság, ez ismét negatív rekord
Magyarországon. Tavaly havi
átlagban 3400 cég szûnt meg,
ehhez képest idén eddig minden
hónapban több mint 4000. Az
elsõ négy hónapban közzétett
törlések száma 17 259-re emel-
kedett a tavalyi azonos idõszaki
12 648-ról, ami 35 százalékos
növekedésnek felel meg. A ten-
dencia egyértelmûen növekvõ,
így szinte biztos, hogy az év vé-
géig legalább 50 ezer társaság
tûnik el a magyar gazdaságból.

„Nem az a kérdés, hogy to-
vább romlik-e a tendencia, ha-
nem az, hogy mennyire fognak
hiányozni a megszûnõ társasá-
gok a gazdaságból.” A cégsta-
tisztikákat elemezve összessé-
gében az a kép rajzolódik ki,
hogy nem nagyon. Az év eddig
eltelt részében ugyanis tovább
csökkent azoknak a cégeknek
az aránya, amelyek felszámolás
után jutottak a törlés sorságra.
Ezek azok a társaságok, ame-
lyek adósságukkal vagy vala-
milyen más szerzõdésben vál-
lalt kötelezettségük megszegé-
sével gondot okoztak más mû-
ködõ vállalkozásoknak. A töb-
biek esetében a tulajdonosok
döntöttek a megszûnésrõl, vagy
hatósági kezdeményezésre ke-
rültek kényszertörlés vagy bíró-
sági törlés alá.

„A gazdasági értelemben nem
aktív társaságok megszûnése

összességében inkább kedvezõ,
semmint kedvezõtlen jelenség”
– véli az Opten igazgatója. Bár
a mûködõ cégek száma a csú-
csot jelentõ 604 ezerrõl másfél
év alatt fokozatosan 580 ezerre
csökkent, Magyarországon még
mindig szétaprózott a tulajdo-
nosi szerkezet. „Ez akkor okoz
problémát, amikor a szükség-
képpen alacsony likviditású
vállalkozások erejüket megha-
ladó munkákat vállalnak el
nyomott áron vagy jelentõs elõ-
leget fölvéve. Ez a megrendelõ
számára is kockázatot jelent” –
hívja fel a figyelmet Tóth Ta-
más.

Az  Opten igazgatója szerint a
szétaprózott és olykor kuszává
váló tulajdonosi struktúra nem-
csak a többi piaci szereplõnek,
de az államnak is gondot okoz.
„Az elaprózott cégstruktúra, a
rövid életû, tömegesen alapuló
és megszûnõ vállalkozások, a
hatósági végrehajtások tömke-
legét generáló cégek komoly
adminisztrációs terhet rónak a
hatóságokra. A kormány a prob-
lémát tulajdonosi felelõsséget
növelõ jogszabály-módosítá-

sokkal igyekszik kezelni, ami
viszont újabb terheket rak a vál-
lalkozásokra, tovább rontja a
rendben mûködõ cégek gazdál-
kodási környezetét. A szükség-
képpen kontraproduktív trendet
hosszú távon a vállalkozói kul-
túra és az üzleti etika fejleszté-
sével lehetne megfordítani” –
véli az Opten igazgatója.

A kormányzati szigorítás és a
cégbíróság határozott fellépése
a cégalapítások terén látványos
eredményeket hoz. Az újonnan
bejegyzett cégek száma tavaly
október óta havi 2100 és 2500
között ingadozik, miközben a
2010-es évek elején sokszor
4000 új cég is megjelent a rend-
szerben egyetlen hónapban. E
társaságok jelentõs részét olya-
nok alapították, akik korábban
egy vagy több céget már felszá-
molásba vezettek, ezért gyanít-
ható volt, hogy az új társaságot
sem hosszú távon nyereséget
termelõ, prosperáló vállalko-
zásként képzelték el. „Ez a fajta
cégfluktuáció jelentõsen vissza-
szorult az utóbbi idõben, ami
mindenképpen jó fejlemény.

(Forrás: hvg.hu)

Áprilisban ismét rekordot döntött
a megszûnõ vállalkozások száma Magyarországon

Túl kicsik a cégek az egészséges gazdasághoz
Néhány nagy, viszonylag kevés közepesen erõs és rengeteg na-

gyon pici vállalkozás mûködik a hazai piacon a mai napig. Rend-
kívül egészségtelen cégstruktúra alakult ki az elmúlt idõszakban,
ami részben természetes, de mára már a középvállalatoknak kelle-
ne túlsúlyban lenniük. Olyan cégeknek, amelyek oda tudnak fi-
gyelni a mûködésükre, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy betart-
sák a szabályokat, adót fizessenek, kiváló szakembereket – tanács-
adókat, ügyvédeket, marketingeseket, pénzügyeseket, értékesítõ-
ket – alkalmazzanak. A középvállalatok már képesek biztosítani a
sikerhez elengedhetetlen feltételeket, szemben az egy-két fõs
mikrocégekkel, amelyeknek nincs pénzük fejlõdni, növekedni. A
mikrocégeknek gyakran hiányosak az információik, és sokszor az
anyagi lehetõségeik sincsenek meg ahhoz, hogy átvészeljék a
problémákat. Az ilyen vállalkozások krízishelyzetben könnyen el-
buknak. – Ezt Tóth Tamás. Az Opten tulajdonos-ügyvezetõje nyi-
latkozta egy vele készült interjúban.
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Az új közbeszerzési törvény révén egyre több
kis- és középvállalkozás férhet hozzá a közcélú
beruházásokhoz, ez pedig jelentõsen hozzájárul a
hazai munkahelyteremtéshez – összegezte a jog-
szabálytervezetet a Miniszterelnökség fejlesztés-
politikai kommunikációért felelõs helyettes ál-
lamtitkára. 

Csepreghy Nándor az M1 aktuális csatorna
mûsorában a kormány legfontosabb célkitûzése-
ként jelölte meg a kkv szektor megerõsítését, ami
értékelése szerint csak akkor valósulhat meg, ha
jelentõsen egyszerûsödnek a közbeszerzési sza-
bályok.

A helyettes államtitkár szavai szerint az, hogy
például építõipari beruházásoknál az eddig mér-
téknek mintegy kétharmadát kell anyagi referen-
ciaként letenni a cégeknek az asztalra, azt jelen-
ti, hogy a nagy nemzetközi és hazai cégeken kí-

vül a kisebb vállalkozások is több lehetõséghez
jutnak. A több szereplõs verseny miatt olcsóbbak
lehetnek az állam által vásárolt szolgáltatások,
beruházások, több pénz marad a vállalkozások-
nál és gyorsabban valósulnak meg a projektek –
sorolta.

Csepreghy Nándor kitért arra is, hogy az Euró-
pai Unióban Magyarország elsõként definiálta
újra a közbeszerzési szabályrendszerét, s mindezt
az EU-val együttmûködve, az Európai Bizottság
elvárásainak és a hazai szempontrendszereknek
megfelelve tette.

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter csütörtökön jelentette be, hogy május
közepén a közbeszerzések nyilvánosságát nö-
velõ törvényjavaslatot nyújt be az Országgyû-
lésnek.

(MTI)

Az új közbeszerzési törvény
jelentõsen hozzájárul a munkahelyteremtéshez

Elveszíthetik piacuk 90 szá-
zalékát a hazai kéményseprõ-
vállalkozások, ha a parlament a
jelenlegi formájában elfogadja
az új kéményseprési törvényt,
ami a lakossági kémények tisz-
títását a katasztrófavédelemhez
rendelné. Ehhez azonban új
szakemberállományt kéne ké-
pezni, aminek költségét azok is
fizetnék, akiknek kéményük
sincs. 

A készülõ jogszabály ellehe-
tetleníti a kéménytisztítással
foglalkozó vállalkozókat, s ez-
zel 1500 ember munkáját ve-
szik el, mindenféle elfogadható
magyarázat nélkül – mondta a
Magyar Nemzetnek Leikauf Ti-
bor, a Magyarországi Kémény-
seprõmesterek Szövetségének
elnöke.

A március 10-én benyújtott

törvénymódosító javas-
latot az önkormány-
zatoktól a kataszt-
rófavédelemhez
rendelné a ké-
ményseprési köz-
szolgáltatást. A
változtatás egye-
bek mellett azzal jár-
na, hogy a kéménysep-
rõcégek elvesztenék lakossági
ügyfeleiket, ami a piac mintegy
90 százalékát teszi ki, és csak a
közületi ügyfelek maradnának a
cégeknél – írja a lapra hivatkoz-
va a napi.hu.

Az új törvény novembertõl
ugyan ingyenessé tenné a la-
kossági kémények tisztítását,
azonban a katasztrófavéde-
lemnél nincs meg a szükséges
szakemberállomány, azt köz-
munkások szakmai képzésével

teremtenék meg.
Egy-egy kémény-

seprõ megfelelõ
szakmai képzé-
se 6-7 hónap,
költsége eléri a
kétmillió forin-

tot személyen-
ként. Egyes becslé-

sek szerint a katasztró-
favédelem átalakítása 6-6,5
milliárd forintot emésztene
fel, közpénzbõl. Így a háztar-
tások a kéményseprésért tulaj-
donképpen adó formájában fi-
zetnének, ráadásul olyanok is,
akiknek kéményük sincs. A
kéményseprõ-vállalkozások
zöme most perközösséget al-
kot és az Alkotmánybíróság-
hoz, majd a brüsszeli bíróság-
hoz fordul.

(Forrás: hvg.hu)

DÍJMENTES LAKOSSÁGI KÉMÉNYELLENÕRZÉS? 

Törvénytervezet a kéményseprési közszolgáltatásról
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Elõfordulhat azonban olyan eset, hogy öröklés-
rõl szóló jogerõs hagyatékátadó végzés ellenére
sem tud az örökös a társaság tagjává, tulajdono-
sává válni.

A kft. társasági szerzõdése feljogosíthatja
ugyanis a kft. többi tagját, tulajdonosát arra,
hogy öröklés esetén az ott meghatározott feltéte-
lekkel magához váltsa az üzletrészt. Ilyen eset-
ben a kft. többi – a társasági szerzõdés által erre
feljogosított – tagjának, tulajdonosának 30 napja
van arra, hogy az örökös tagjegyzékbe való be-
jegyzési kérelmének hatályossá válásától számí-
tott harminc napos, jogvesztõ határidõn belül
nyilatkozzon, hogy magához kívánja-e váltani az

elhunyt tag üzletrészét – írta Balázs Katalin ügy-
véd  üzleti szolgáltató blogjában. 

Az ügyvezetõ ilyen nyilatkozat esetén megta-
gadhatja az örökös bejegyzését. Ennek további
fontos feltétele azonban az, hogy a megváltás jo-
gával élõ tagnak vagy tagoknak meg kell fizetni-
ük az örökölt üzletrész forgalmi értékét az örö-
kösnek vagy örökösöknek.

Semmis a társasági szerzõdés olyan rendelke-
zése, amely a fenti harminc napnál hosszabb ha-
táridõt állapít meg. Fontos továbbá hangsúlyoz-
ni, hogy a 30 napos határidõ jogvesztõ, ennek el-
teltével már nem lehet élni a megváltás jogával.

(Forrás: piasesprofit.hu)

Érdemes már most elkezdeni
a fejlesztést: hét hónap van még
a számlázó programok adóható-
sági ellenõrzési funkcióval való
bõvítésére, ha idõben lépünk el-
kerülhetjük a fejetlenséget. 

Jövõ év január elsejétõl csak
olyan számlázó programot le-
het majd használni, mely ren-
delkezik „adóhatósági ellenõr-
zési adatszolgáltatás” funkció-
val. „8 hónapjuk van tehát az
érintetteknek a felkészülésre,
vagyis semmiképpen nem ál-
lítható, hogy a rendelkezésre
álló idõ nem lenne elég hos-
szú. Ugyanakkor mivel az in-
formatikai rendszerek fejlesz-
tése és bevezetése idõigényes
folyamat, érdemes már most
nekilátni a fejlesztésnek” – fi-
gyelmeztetett Siklós Márta ve-
zetõ tanácsadó  blog bejegyzé-
sében.

Évek óta lépésrõl lépésre épül
az a rendszer, amely az adózás-
sal kapcsolatos gazdasági fo-
lyamatokról szolgáltat pontos
és sokszor valós idejû adatokat
a hatóságnak. Az online pénz-
tárgépek adózási morálra gya-
korolt kedvezõ hatásán felbuz-
dulva, valamint az elektronikus
és online számlázási programok
tavalyi kötelezõ regisztrációjá-
nak logikus folytatásaként a
NAV egy újabb terület elektro-
nikus adatszolgáltatásának le-
hetõségét szeretné megteremte-
ni. Így a folyamat következõ ál-
lomása a számlázó programok
adatainak elektronikus lekérde-
zésének lehetõvé tétele.

Ugyanis csak olyan számlázó
programot lehet majd használni
2016. január elsejétõl, amely
képes adatait automatikusan ex-
portálni a hatóság kérésére. Va-

gyis egy ellenõrzés során meg-
adott idõtartamú vagy sorszámú
számlákról és nyugtákról elekt-
ronikusan tud adatot szolgáltat-
ni a hatóságnak. A számlázó
programok adatszolgáltatási
funkciója ugyan nem teremt fo-
lyamatos és valós idejû adatát-
vitelt, de nagymértékben leegy-
szerûsíti és felgyorsítja majd a
lekérdezést.

Mivel az új kötelezettségre
vonatkozó jogszabály 2015.
február 3-án jelent meg, az érin-
tett szolgáltatóknak és a szám-
lázó programokat használó vál-
lalkozásoknak még 8 hónapjuk
van a felkészülésre. Ez ugyan
elégségesnek – talán még hosz-
szúnak is – tûnik, de nem sza-
bad az utolsó pillanatra hagyni
a fejlesztéseket, hiszen csak így
kerülhetõ el az átalakításoknál
sokszor tapasztalt fejetlenség.

SZÁMVITEL

Ne várjunk a számlázó programok fejlesztésével

UTÓDLÁS

Mindig lehet üzletrészt örökölni?
Fõszabályként örökölni lehet egy adott kft.-ben az elhunyt tagot megilletõ üzletrészt. Ilyen esetben
az örökösnek igazolnia kell az örökösi minõséget a kft. ügyvezetõjének és kérnie kell az ügyveze-
tõtõl a tagjegyzékbe való bejegyzését. Az örökösi minõséget a jogerõs hagyatékátadó végzés alap-
ján lehet igazolni.
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Az Országgyûlés honlapján olvasható törvényja-
vaslat szerint az irat betekintési jog csak kormány-
rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében
gyakorolható. Amennyiben a kérelmezõ olyan ada-
tot akar megismerni, illetve arról másolatot készí-
teni, amelynek titokban tartásához másnak jogos
érdeke fûzõdik, a GVH akkor engedélyezi a meg-
ismerést, illetve a másolat elkészítését, ha elõtte a
kérelmezõ írásban vállalja az adat titokban tartását.

A versenytörvény megengedi azt, hogy a jogsér-
tést vizsgáló versenytanács egyezséget kössön az
elkövetõvel. Ilyenkor az eljárás felgyorsul és kisebb
lesz a bírság is. Az így létrejött egyezségi nyilatko-
zatról másolat nem, csak feljegyzés készíthetõ.

A kis- és középvállalkozásokkal (kkv-kal)
szemben az elsõ esetben elõforduló jogsértés
esetén – kivéve az Európai Unió jogába való üt-
közést – az eljáró versenytanács bírság kiszabása
helyett, figyelmeztetést is alkalmazhat. Kötelezõ
bírságot kiszabni, ha a jogsértés közbeszerzési
eljárás során árak rögzítésére vagy a  piac felosz-
tására irányult, vagy a részvevõk összehangolt
magatartást tanúsítottak. Szintén bírságolni kell
– figyelmeztetés helyett – ha a jogsértésre a sze-
mélyeknek koruk, hiszékenységük, szellemi
vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen ki-
szolgáltatott csoportjához tartozó személlyel
szemben került sor.

Itt az új a versenytörvény
A versenyhivatali eljárás során keletkezett iratokról csak költségtérítés ellenében lehet másolatot
készíteni, a kkv-k elsõ versenyjogsértésükért bírság helyett figyelmeztetést kaphatnak - egyebek
mellett ezt tartalmazza a versenytörvény módosítási javaslata, amelyet Trócsányi László igazság-
ügyi miniszter terjesztett a parlament elé.

A kormány egy, másfél éven
belül olyan pályázati rendszert
hoz létre, mely kiszámíthatóbb
és egyszerûbb lesz a korábbinál
– jelentette ki a fejlesztéspoliti-
kai kommunikációért felelõs he-
lyettes államtitkár a 2014-2020-
as uniós ciklusban elérhetõ fej-
lesztési támogatásokról és lehe-
tõségekrõl tartott elõadásán. 

„Az új rendszer nem a vállal-
kozások csuklóztatására épül” –
mondta Csepreghy Nándor,
majd hozzátette; korábban egy
GINOP pályázathoz 600 adat-
mezõt kellett kitölteni, ma már
csak mintegy háromszázat,
mert a nyilvános adatokat az ál-
lami adatbázisok nyerik ki.
2015 végére száz tételre csök-
kentik egy klasszikus pályázat
adatmennyiségét, azok is legin-
kább a projekt céljára vonat-
koznak.

A politikus megemlítette,
hogy a kormány minden évben
elfogad egy tervet, mely hónap-
ra pontosan megadja, hogy mi-
lyen fejlesztési programok je-

lennek meg, így a vállalkozások
kiszámítható módon készülhet-
nek a pályázatokra. A helyettes
államtitkár szólt arról, hogy
megszüntetik a papír alapú ügy-
intézést és a pályázókat is elekt-
ronikus úton értesítik az ügyük-
ben született döntésekrõl, vala-
mint a nullás NAV igazolással
rendelkezõ és köztartozásmen-
tes, lezárt üzleti évvel rendelke-
zõ vállalkozások biztosíték-
nyújtási kötelezettségét eltörlik.

A pályázatok elbírálásában
300 millió forintos beruházási
értékig bevezetik az egyszerûsí-
tett eljárásrendet, aki a feltételek-
nek megfelel annak a források
rendelkezésre állásáig automati-
kusan osztják ki a támogatást. Ha
a vállalt feltételek bármelyikét
nem teljesíti, azonnal vissza is
követelik a kifizetett összeget.

Azoknál a beruházásoknál,
ahol az állam a kiíró és az állam
a felhasználó, mint például az
egészségügyben, ott nem pályá-
zati úton, hanem normatív ala-
pon helyezik ki a forrásokat.

Csepreghy Nándor elmondta,
hogy változik a pályázatok el-
számolási logikája. Amíg egy
felhasználónak a támogatás 90
százalékát nem fizették ki, ad-
dig nem kell önerõt befizetnie.
A felhasznált összegbõl megva-
lósult beruházás fedezetet je-
lenthet egy olyan hitelhez, mely
az önrészt finanszírozza.

A helyettes államtitkár kije-
lentette: az elõzõ hét évhez ké-
pest el kell választani egymás-
tól a technológiai fejlesztést, a
vállalkozások versenyképessé-
gének növelését és a foglalkoz-
tatási célokat. Ha egy vállalko-
zás technológiai fejlesztésre
kap támogatást, akkor a lét-
szám megtartását várják el a
pályázótól.

A kormány 2020-ra ötmillió-
ra szeretné növelni a foglal-
koztatottak számát, ezt elõse-
gítheti a kisbirtok rendszer tá-
mogatása és a helyi turizmus
fejlesztése – tette hozzá
Csepreghy Nándor.

(Forrás: Figyelõ Online)

Egyszerûbb lesz EU-s forrásokra pályázni
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Általános forgalmi adó 
Az  áfa ellenõrzések terén óri-

ási újdonságok nem voltak ta-
pasztalhatóak az adóhatóság el-
lenõrzési gyakorlatában. A for-
dított áfa fizetési kötelezettség-
gel kapcsolatosan az elmúlt
években új szolgáltatások ke-
rültek fordított áfa hatálya alá
(illetve 2015-tõl a munkaerõ-
kölcsönzés), ahol az adóhivatal
kiemelt adókijátszási problémá-
kat talált. Ezért fokozottan kell
figyelni, hogy a számla megfe-
lelõen legyen kiállítva, mert ko-
moly adóbírságra lehet ellenke-
zõ esetben számítani, de ha idõ-
ben észbe kapunk, akkor van le-
hetõség a javításra!

A 2014. évben 2.000.000 fo-
rintot meghaladó áfa összegû
számlák esetén mind az értéke-
sítõnek, mind a vásárlónak kel-
lett nyilatkozni bevallásban az
adóhivatal felé (ez 2015-ben
1.000.000 forintos áfa értékha-

tár!)  számlánként megjelölve
az adószámot, az áfa összegét, a
számla idõpontját. Ez alapján az
adóhivatal a számlákat össze
tudja vetni és eltérés esetén
vizsgálatot tud elrendelni, ha
mindkét félnél nem azonos téte-
lek szerepelnek, például az érté-
kesítõ nem nyilatkozott az adott
számláról. Ez egy elég hatékony
módszer az adóhivatalnak az
esetlegesen könyvelésben nem
szerepeltetett (eltitkolt) számlák
ellenõrzésével illetve adózói
kapcsolatok tekintetében.

A pénzmosás gyanús ügyle-
tekre is kiemelt figyelmet fordít
az adóhivatal. A bankoknak je-
lentési kötelezettsége van pél-
dául abban az esetben, ha a
bankszámla tulajdonosa a
számlájára érkezõ összegeket
azok érkezését követõen folya-
matosan készpénzben felveszi a
bankszámláról, vagy a legtöbb
összeget pici különbözettel

azonnal továbbutalja. Gyanús
lehet, ha a beérkezõ összegek
nagyrészt csak egy cég ("alvál-
lalkozó") számára kerülnek to-
vábbutalásra.

Számlagyárak és pénzmosás
gyanús ügyletek esetén várható
azon cégek vizsgálata illetve
nyomozás során történ meg-
hallgatása, akik ezektõl a cé-
gektõl számlát fogadtak be.

Az áfa ellenõrzések során to-
vábbra is a tipikus ellenõrzési és
becslési módszerek a meghatá-
rozóak, azaz a fiktív számlák
(valós gazdasági esemény nél-
küli) keresése, az eltitkolt árbe-
vétel megállapítása és a költség-
ként elszámolt, de nem a vállal-
kozás érdekét közvetlenül szol-
gáló számlák adólevonási jogá-
nak megtagadása és bírságolása
tapasztalható. A fiktív számlák-
kal kapcsolatos fejlemény az
EKAER rendszer bevezetése
lesz, amely bejelentésének hiá-
nya vagy nem valós bejelentése
a késõbbi ellenõrzések során
fog számos problémát kelteni!
Tehát az EKAER nem csak az
adóhivatal azonnali intézkedé-
sét fogja támogatni, ezért ezt ér-
demes az EKAER használatánál
figyelembe venni!

K+F adókedvezmény
Az elõzõ évekhez hasonlóan

2014-ben is sok adóvizsgálat
irányult a kutatás fejlesztésre
irányuló adókedvezmény
igénybevételével kapcsolato-
san. Ezek a gazdasági esemé-
nyek sokszor pengeélen táncol-
nak, ezért a K+F adókedvez-
mény igénybevétele elõtt érde-
mes adószakértõvel egyeztetni,
mit lehet és mit nem.

Online pénztárgépek
Az online pénztárgépek beve-

zetését követõen el is kezdték a
forgalmi adatokat felhasználni
mind az utólagos ellenõrzések,
mind ellenõrzésre történõ kivá-

Fiktív számlák, EKAER, számlagyárak
– ezekre ugrik a NAV

Minden évben változik a NAV ellenõrzési gyakorlata, hogy lépést
tartson a gazdasági környezet változásaival. Ezért érdemes tud-
ni, hogy mire fókuszál ebben az évben az adóhivatal az ellenõr-
zések során, hogy elkerülhessük a bírságokat. A gazdasági kör-
nyezet változásával az adóhivatal adóellenõrzésre történõ kivá-
lasztási és adóellenõrzési módszerei is változnak. Az ellenõrzési
hatékonyság javulásának tendenciája 2014-ben is javult és ezért
érdemes végignéznünk, idén mire fókuszál a NAV, milyen terü-
leteken számíthatunk „kiemelt figyelemre”. A Piac & Profit
szakértõ partnere, a Dr. Vilmányi adótanácsadó iroda gyûjtötte
össze, mire kell idén külön ügyelnie a vállalkozásoknak.

Adónemektõl független ellenõrzési célkitûzések
• árumozgások valós idejû ellenõrzése (EKAER)
• online pénztárgépek használatának ellenõrzése
• adóregisztrációs eljárás, fokozott adóhatósági felügyelet 

következetes alkalmazása
• székhelyváltók fokozottabb ellenõrzése illetékességi körön 

kívüli ellenõrzések keretében
• munkaerõ-kölcsönzés rendeltetésszerû gyakorlásának 

elõsegítése
• készpénzforgalom ellenõrzésének szigorítása
• csõd-, a felszámolási és a kényszertörlési eljárás alatt álló 

adózók ellenõrzése
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lasztás esetén. Ellenõrzésre tör-
ténõ kiválasztásnál a normál
gazdasági tevékenységtõl elté-
rõen használt gépek esetén le-
het ellenõrzésre számítani, il-
letve bevetették a forgalom-
számlálás módszerét. Utólagos
ellenõrzés során pedig az
online pénztárgép használat
utáni forgalomnövekedés ada-
taiból tudnak az azelõtti idõ-
szak forgalmi bevételeire kö-
vetkeztetni illetve a pénztárgép
használatból a megfelelõ fog-
lalkoztatási adatokra (kisebb
helyek esetén).

Társasági adó
Tavaly kiemelten ellenõrizték

a fejlesztési adókedvezmény
idõben történõ felhasználását, a
fiktív számlák alapján elszámolt
költségeket, az értékcsökkenés
megfelelõ elszámolását illetve
az anya-, leányvállalatok vesz-
teség-elszámolását; a kapcsolt
vállalkozások közötti transzfer-
ár nyilvántartást. Mivel idén a
kapcsolt vállalkozások köre je-
lentõsen kibõvült, így lényege-
sen nagyobb figyelmet kell for-
dítani a transzferár szabályokra,
mivel a hibákat a NAV milliós
büntetésekkel honorálja.

Régebbi adóellenõrzések
megállapításainak végrehajtá-
sa. Általában kevés szó esik ar-
ról, hogy az adóhivatal vizsgál-
ja a régebbi adóellenõrzések
megállapításainak végrehajtá-
sát is, pedig erre is külön sta-
tisztika van. Ez azt jelenti,
hogy az adóhivatali megállapí-
tásokat – a kifizetésén kívül –
megfelelõen könyvelték-e a
cégnél illetve az adóhivatal ál-
tal jogszerûtlennek vagy hiá-
nyosnak minõsített dolgokkal
felhagyott-e az adózó vagy vál-
toztatott-e gyakorlatán és meg-
felelõen könyveli és adózik
utána. Ezeket a vizsgálatokat
általában más vizsgálat részévé
szokta tenni a NAV, de külön
eljárást is indíthat, ráadásul eb-
ben az esetben a szankciók sú-
lyosabbak lehetnek.

Akár az évi 20-30 milliárd forintot is elérheti az az összeg,
amennyit személyi jövedelemadóban megspórolhatnának a kró-
nikus betegek és a fogyatékkal élõk. Ehhez képest 2013-ban
mindössze 6,6 milliárd forintnyi adókedvezményt igényeltek.

Nemcsak daganatos, szív-érrendszeri betegségben, súlyos pszi-
chés zavarban szenvedõk, de a cukorbetegek, a liszt- és lak-
tózérzékenyek is jogosultak a súlyos betegek adókedvezményére
az szja-törvény alapján. Ez ugyan „súlyosan fogyatékos” szemé-
lyekrõl, illetve rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támo-
gatásban részesülõkrõl beszél, a vonatkozó kormányrendeletbõl
azonban egyértelmûvé válik, hogy az adókedvezmény sokkal töb-
beket érint, mint azt elsõre gondolnánk.

A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapott tájékoztatás szerint
2008-ban még alig több mint 67 ezren, 2013-ban már majdnem
119 ezren éltek a fogyatékosság és tartós betegség után igénybe
vehetõ szja-kedvezménnyel. Ennek összege 2008-ban még évi 2,7
milliárd forintot tett ki, tavalyelõtt elérte a 6,6 milliárdot. Az ösz-
szeg növekedésének nem csupán az igénylõk számának emelkedé-
se az oka. Az összevont adóalapból leírható kedvezmény mértéke
a minimálbér 5 százaléka, ami ugyancsak folyamatosan nõtt:
2008-ban még csak 3450, 2013-ban 4900 forint volt havonta, az
idén pedig már 5250 forint lesz. 

Becslések szerint ennél is jóval többen és lényegesen több adót
spórolhatnának meg. Magyarországon összesen mintegy kétmil-
lióan élnek fogyatékossággal vagy krónikus betegséggel: az értel-
mi, látás-, hallás- és mozgássérültek száma mintegy félmillióra te-
hetõ, míg több mint 1,6 millióan szenvednek valamilyen krónikus
betegségben. Ráadásul a civilizációs betegségnek számító liszt- és
laktózérzékenységben, cukorbetegségben szenvedõk száma is fo-
lyamatosan nõ: a lisztérzékenyek arányát jelenleg a lakosság 1, a
diabéteszesekét 8 százalékára teszik, míg azok aránya, akik nem
tudják lebontani a tejcukrot, a lakosság 14 százalékát is elérheti. 

Az adókedvezmény igénybe vételének az orvosi diagnózis
mellett persze alapfeltétele, hogy az illetõ rendelkezzen adókö-
teles jövedelemmel, a súlyos betegségben szenvedõk, illetve a
fogyatékossággal élõk nagyobb része azonban nem dolgozik, ám
erre csak következtetni lehet a különféle statisztikákból. A 2011-
es népszámlálás adatai szerint a foglalkoztatás 2011-ben 60,8
százalékos volt az egészségesek, míg mindössze 18,1 százalékos
a megváltozott munkaképességûek között. Ugyancsak a KSH
statisztikája szerint az érintettek közül 1,1 millióan már elmúltak
60 évesek. 

Mindezeket figyelembe véve is valószínûsíthetõ azonban, hogy
a jelenleginél legalább kétszer-háromszor több fogyatékkal élõ és
krónikus beteg élhetne az adókedvezménnyel, amit öt évre vissza-
menõleg is igénybe lehet venni. Ez pedig azt jelenti, hogy évente
akár a 20-30 milliárd forintot is elérheti az az összeg, amennyit
most személyi jövedelemadóként indokolatlanul fizetnek be a kró-
nikus betegek és a fogyatékkal élõk.

(Forrás: Világgazdaság Online)

Adókedvezmény a krónikus betegeknek
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2015. december 31-e után ha-
tályát veszítik a régi építõgép-
kezelõi jogosítványok. Azok a
személyek akik emelõgéppel,
rakodógéppel szeretnének dol-
gozni új jogosítvány kell sze-
rezniük. Megszerzéséhez az új
szabályozás szerint kell vizs-
gázniuk. A vizsgázóknak ren-
delkezniük kell OKJ tanfo-
lyammal, akik nem rendelkez-
nek nekik a gyakorlati vizsga
elõtt elméleti tanfolyamot és
vizsgát is kell tenniük.

A jogosítványok lejárta
1980-tól 2008. december 31-

ig (28 évig) a 6/1980.(I.25.)
ÉVM-KPM együttes rendelet
rendelkezett az építõgép-keze-
lõk képzésérõl és vizsgáztatásá-
ról, valamint az Építõgép-keze-
lõ jogosítvány kiadásáról. E
rendelet azonban hatályát vesz-

tette. Így sokakat érint a 2009.
év elõtt kiállított „régi sárgaszí-
nû gépkezelõi jogosítványok”
lejárta.

A hatályba lépet új rendelet
alapján a targoncára és más
emelõ- és rakodógépekre a ko-
rábbi (mustársárga) jogosítvány
csak 2015. december 31-ig ér-
vényes. Munkát folytatni a kitû-
zött határideig lehet, de 2016.
január elsejétõl már az új rend-
szer szerint kiállított új igazol-
vánnyal lehetelsz munkát foly-
tatni.

Mindenkire vonatkozik az új
szabályozás. Nem veszik figye-
lembe a ki milyen elméleti és
gyakorlattal rendelkezik az ál-
tala kezelt géppel. Az új szabá-
lyozás fõ célja a jogosultsági
dokumentumrendszer áttekint-
hetõségének, rendezettségének

biztosítása. Egységesíteni sze-
retnék a gépkezelõi igazolvá-
nyokat az egész EU-ban. Így
könnyebbé válhat a külföldi
munkavállalás is. Az új rend-
szer szerinti Magyarországon
megszerzett  jogosítvány  az eu-
rópai unió bármely területén
használható, az összes uniós
tagországban el kell fogadják.
Ezért szükséges az egységes
képzés és a vizsga.

Új jogosítvány
megszerzésének rendszere
Az új jogosítvány megszerzé-

se nem egyszerû folyamat. Elsõ
lépésben egy OKJ tanfolyamon
kell elvégezni. Az OKJ tanfo-
lyamnak meg kell felelnie az új
rendszer követelményeinek. Itt
szerzik meg a résztvevõk az el-
méleti tudást a szakmai ismere-
tek alapjait.  Az OKJ tanfolya-
mot és elméleti vizsgát bármely
felnõtt képzõ intézményben el-
végezhetõ. A tanfolyam elvég-
zése után gyakorlati vizsgát kell
tenni a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Szakmai Vizsgabizott-
sága elõtt.

(Forrás: firebox.hu)

MUNKAVÉDELEM

Építõ-gépkezelõi jogosítványok
– aki nem vizsgázik újra, nem dolgozhat

A KHEM rendelet 8. § (4) bekezdése kimondja, hogy a 2. mellék-
letében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jo-
gosító építõgép-kezelõi jogosítvány az emelõ- és rakodógép keze-
lésére 2015. december 31-éig jogosít. A fentiek alapján a KHEM
rendelet a hatálya alá tartozó, a 2. mellékletében meghatározott
gépcsoportokba tartozó gépek kezelésére jogosító építõgép-keze-
lõi jogosítványok tekintetében írja elõ a 2015. december 31-e
utáni érvénytelenséget.

Szigorúbb energetikai követelményeknek kell majd megfelelniük az épületeknek, az energiafel-
használás mértékét folyamatosan csökkenteni kell az uniós szabályozás várható átültetését követõen,
2020-ra pedig az épületeknek meg kell közelíteniük a nulla energiafelhasználást - tájékoztatott az
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).

A változásokról az érdeklõdõk a Construma építõ- és építõanyag-ipari szakkiállítás keretein belül
megrendezendõ Öko City interaktív kiállításon és fórumon is tájékozódhatnak. A kiállításon bemu-
tatnak egy közel nulla energiaigényû családi házat is, amelyben a látogatók végigsétálva megismer-
kedhetnek a környezettudatos és költséghatékony építés és felújítás során alkalmazandó technológi-
ákkal.

Az uniós elõírás szerint, ahol eddig 8 centiméter hõszigetelés is elég volt a falakra és a födémek-
re, ott 14-16 centimétert kell beépíteni. Az aljzatbeton alá már teljes felületen kell hõszigetelés és leg-
alább 14 centiméter a megfelelõ. A lapostetõkre 16 cm helyett ezentúl 24 centiméter a minimum. 
A külsõ nyílászárók szinte csak 3 rétegû üvegezéssel készülhetnek.

Szigorúbb energetikai követelmények az épületeknél
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Tíz tagú diák vállalkozásunk a
múlt évben alakult az Alternatív
Közgazdasági Gimnáziumban.
A10. osztály elején álltunk ösz-
sze céggé, és reméljük, hogy
minél tovább tudunk majd mû-
ködni. 

Honnan jött az ötlet, hogy tá-
nyér-órákat gyártsunk? Minden
családban van otthon olyan tá-
nyér, sõt akár egész készlet is,
amit már semmire sem használ-
nak. A termelési igazgatónk ve-
tette fel az újrahasznosított tá-
nyérból készült órák ötletét.
Mindenkinek tetszett, így hát
belevágtunk.

Nehéz volt megegyeznünk,
hogy milyen stílusú órákat ké-
szítsünk, végül úgy döntöttünk,
hogy elsõ körben mindenki
olyant készít, ami neki tetszik
és majd meglátjuk, mire van ke-
reslet. Minden tányér-óránk
más, mivel mi is többen va-
gyunk és szinte mindenki részt
vesz a készítésükben, így so-
sincs két ugyanolyan óra. Van-
nak humoros és finomabban ki-
dolgozott óráink, így reméljük,
mindenki megtalálja a magának
tetszõt.

Mivel termékünk ötletének
egyik alapja az újrahasznosítás,
próbáltunk figyelni, hogy tény-
leg régi, használt tányérokból
készüljenek az óráink. Ezzel
egy ideig boldogultunk is, min-
denki összeszedte a családjánál,
barátainál található fölösleges
tányérokat. Ám szerencsére a
megrendelések egyre csak jöt-

tek, így egy idõ után már újakat
kellett vásárolnunk.

Az órák készítésén kívül van
még egy küldetésünk is. Mivel
fontosnak tartjuk, hogy segít-
sünk másokon, bevételünk egy
részével támogatunk egy szer-
vezetet. Vállalkozásunk egyik
tagja említett egy gyermekott-
hont, ahol õ már dolgozott, és
mesélt a gyerekekrõl. 

Megszületett az újabb ötletet:
segíthetnénk nekik, foglalkoz-
hatnánk velük. Minden egyes
eladott óránk bevételének 10%-
ból újabb alapanyagokat ve-
szünk, amelyekbõl majd egy
gyermekotthon lakóival együtt
órákat készítünk, amiket termé-
szetesen nekik ajándékozunk.

Elsõ megjelenésünk az Alter-
natív Közgazdasági Gimnázi-
um  decemberi adventi vásárán
volt. Ott már több mint 40 da-
rab kész termékkel jelentünk
meg, valamint rendeléseket is
felvettünk egyedi órákra. Na-
gyon sok terméket adtunk el, a
nap végén pedig elnyertük a
legjobban kereskedõ diákcég-
nek járó díjat.

Ezután sem pihenhetünk, hisz
egy hétre rá a Junior Achieve-
ment Magyarország karácsonyi
vásárán vettünk részt, a KÖKI
terminálban. Innen a legjobb di-
ákcégnek járó díjjal távoztunk.
Majd ismét hívtak minket vá-
sárba, szintén a Junior Achieve-
ment rendezésében, itt a saját
tervezésû logónkkal nyertünk
díjat.

Nem csak a vásárokon lehet
tõlünk vásárolni, de egyéni meg-
rendelés alapján is dolgozunk.
Aki például saját fotóját látná
szívesen az órán, azt is el tudjuk
készíteni neki. Bármelyik kata-
lógusban lévõt elkészítjük újra,
de akár saját tervezésût is lehet
kérni. A rendelésekkel kapcso-
latban e-mailben tudunk egyez-
tetni, és örömmel fogadunk bár-
milyen egyedi elképzelést!

cool.circleofourlives@
gmail.com

„Úgy érezzük, hogy nagyon jó
kis csapat jött össze, ezért gon-
dolkodunk azon, hogy a jövõ-
ben is folytatjuk ezt a vállalko-
zást. Megtanultuk, milyen sok
munkát igényel egy vállalkozás
mûködtetése, hogy ebben a mû-
fajban nincs szünet, amikor ne
kéne foglalkozni a munkával.
Ráadásul, ami még nagyon fon-
tos, hogy meg kellett tanulni be-
osztani a tõkénket, osztani, szo-
rozni és a legjobbat hozni ki a
meglévõ erõforrásokból.” –
nyilatkozta vezérigazgatónk.

Ezután is szeretnénk minél
több rendezvényen megjelenni,
várjuk a megrendeléseket az
interneten. Reméljük, egyre
több emberhez jut el a hírünk,
sokan fognak tõlünk vásárolni
és így még többet segíthetünk
az adománygyûjtéssel.

Bárdos Fanni
Örömmel adtunk helyt az ifjú

vállalkozók bemutatásának, és
reméljük, hogy általunk is lesz-
nek majd megrendelõik.

DIÁKCÉG

Újrahasznosított tányérból készült órák
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A Váci Egyházmegye vezetõ-
je az MTI-nek nyilatkozva
hangsúlyozta: a dologtalanság
szétzilálja a társadalmat, ennek
megakadályozására az állam és
a civil szervezetek mellett az
egyház is kiemelten fontosnak
tartja a munkához jutás elõmoz-
dítását. E célt szolgálja a né-
hány éve a püspökség által élet-
re hívott vidékfejlesztési iroda
is, amely mára tizenkilenc tele-
pülés – a többi között Szécsény,
Rimóc, Ipolytölgyes – több
mint négyszáz rászoruló csa-
ládja megélhetését segíti, pél-
dául a kiskertmozgalom felpör-
getésével – tette hozzá.

Az évrõl évre mind több je-
lentkezõt az iroda munkatársai
vetõmaggal látják el. A gazdál-
kodás beindításához szaktaná-
csot nyújtanak, tanfolyamokat
szerveznek, hogy ezen állásta-
lan, fõként cigány emberek mi-
nél inkább önellátásra rendez-
kedhessenek be. E megfonto-
lásból az egyház fenntartásában
lévõ iskolák közül tizenhárom-
ban mezõgazdasági szakkör in-
dult, ahol a gyerekek a növény-
termesztés, az állattartás alapja-
ival ismerkedhetnek meg – tájé-
koztatott a püspök.

Az egyházmegye a közmun-
kaprogramba is be szeretne
kapcsolódni. E program kere-
tében újdonság, hogy a plébá-
niák közremûködésével szoci-
ális kisegítõket, beteglátogató-
kat, az idõs embereknek a ház
körül adódó tennivalókban se-
gítõ helybéli munkanélkülieket
aktivizálnak – ismertette Beer
Miklós.

„Ezáltal a szolidaritás, az ösz-
szetartozás érzése is erõsödhet,
ami jótékony hatással lehet az

életminõséget javító közösségi
lét megpezsdítésére is” – mond-
ta, hozzáfûzve: néhány helyen
a plébániaudvarokon vagy
templomok elõtt hétvégi terme-
lõi piacok nyíltak, amelyeken
az árusok a környéken megter-
mõ portékájukat kínálják.

A püspök kitért arra is, hogy a
Heves, Pest és Jász-Nagykun-
Szolnok megyét érintõ egyház-
megyében háromszázötven
olyan plébániát tartanak szá-
mon, ahol a templomkert kínál-
ja magát gyümölcsfák telepíté-
sére. Ezen adottság kihasználá-
sára az elképzelés szerint köz-
munkások bevonásával alma-,
meggy-, dió- és egyéb gyü-
mölcsfacsemetéket ültetnének,
gondoznának, és a termést a rá-
szoruló közösségek ingyen meg-
kaphatnák.

Õrbottyánban az önkormány-
zat együttmûködésével térkõ-
gyártó, valamint elektromos
hulladékot hasznosító üzemet
hoznak létre közmunkások be-
vonásával, Cserhátszentivánon
és Nyáregyházán pincékben
gombatermesztésre rendezked-
nek be, Vácon pedig az egyház
egyik épületében hamarosan
papírhulladékból brikettet pré-
selõ kis mûhely létesül, az ott
készülõ tüzelõt a szegény csalá-
doknak juttatják el.

E vállalkozások idõvel a részt
vevõ közmunkásoknak állandó
megélhetést jelentõ szociális
szövetkezetté fejleszthetõk, eh-
hez azonban a gyakorlati élet-
hez alkalmazkodó jogszabályi
módosításra van szükség –
mondta Beer Miklós.

„Örvendetes, hogy a közöm-
bösség globalizációja nem vált
általánossá, amit a Kárpátalján
élõ, bajba jutott magyarok meg-
segítésére indított, több egyház
és különféle karitatív szerveze-
tek által kezdeményezett gyûj-
tési akciók is jeleznek” – fogal-
mazott a püspök. E társadalmi
összefogás már eddig is több
tízmillió forintnyi pénzbeli és
egyéb érték eljuttatását eredmé-
nyezte a háború sújtotta Ukraj-
na magyarlakta vidékeire. A vá-
ci és a többi egyházmegye
templomaiban a vasárnapi mi-
séken püspöki körlevélben
most újabb adakozásra buzdít-
ják a hívõket.

Kitért arra: eredményes a né-
hány éve a gazdasági válság
következményei miatt bajba
jutottak megsegítésére a Váci
Egyházmegyében indított
„Karolj fel egy családot!”
mozgalom is, amelyben nö-
vekvõ számban már több száz
hívõ vesz részt. Van, ahol a
hátrányos helyzetû – közöttük
jó néhány cigány – családok
rezsijéhez a hozzájárulás,
máshol a tanulási nehézségek-
kel birkózó gyerekek korrepe-
tálása, a család ügyes-bajos
dolgainak intézése, ételek ösz-
szegyûjtése ad tennivalót.
Több olyan tehetõsebb család
is akad, amely a balatoni hét-
végi házát ajánlotta fel nagy-
családosok nyaralására.

A közömbösség globalizációja nem vált általánossá
Beer Miklós váci katolikus megyés püspök szerint az idén nagyobb lendületet kaphatnak a szegé-
nyek, a társadalom peremére szorult emberek felkarolására indított különféle egyházi kezdemé-
nyezések, egyes vállalkozások fejlesztéséhez azonban jogszabályi módosításra lenne szükség.
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Egészségmegõrzés

Július 1-2-ig – Bélkiûrítés
Egy nap hashajtó kúra, este egy csésze bodza-
hajtás vagy gyújtoványfû vagy kutyabengeké-
reg, esetleg szenna. Ezek közül azt válasszák ki
maguknak, amelyik teljes kiürítést csinál a bele-
ikben.

Július 3-18-ig – Immunerõsítésre
Három naponként egy csésze kakukkfû- vagy or-
báncfû-tea reggel. Lehet válogatni is. 

Július 19. – Mirigyekre 
Egy csésze közönséges  ragadósgalaj-tea. 

Július 20-31-ig – 
Nõi és férfi ivarszervek erõsítése
A nõknek három naponként egy csésze cicka-
farkfû-tea elfogyasztását fogyasztását javaslom.
A 2.5 dl vízhez csak egy csapott teáskanál füvet
tegyenek. Ezt életkortól függetlenül csinálják, ki-
véve a 14 éven aluli leányokat. Ez alatt az idõ
alatt egy ülõ fürdõt is javaslok cickafarkból. 
A fürdõ vízhez 5 liter teát öntsenek. 1 liter teához
1 evõkanál fû kell. A szívtájékot ne érje a víz. A
férfiaknál az 50. év körülieknek három napon-

ként reggel egy csésze kisvirágúfüzike tea. Fiata-
labbak is fogyaszthatják 14 év felett. 
Augusztus 1-14-ig  – Immunerõsítésre
Minden harmadik nap egy csésze kakukkfû-
vagy orbáncfû tea, esetleg váltogatva. 

Augusztus 15. – Mirigyekre
Egy csésze közönséges vagy ragadósgalaj-tea. 

Augusztus 16-31-ig – Máj és epetisztításra
Ilyenkor virágzik az aranyvesszõfû. A friss nö-
vények hatékonyabbak, aki tud szedjen. Három
naponként reggel étkezés elõtt egy csésze tea.

Szeptember 1-14-ig – Immunerõsítésre
Három naponként reggel egy csésze orbáncfû
vagy kakukkfû tea, esetleg váltogatva. 

Szeptember 15. – Mirigyekre
Egy csésze közönséges galaj vagy ragadósgalaj-tea. 

Szeptember 16-30-ig – 
Vese és húgyutak tisztítására 
Mezei zsurlóból három naponként igyanak meg
reggel egy csésze teát. 

Egészségvédõ éves naptár a bükki füvesembertõl
Folytatjuk a bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi gyógynövénykúrájának ismertetését a harmadik
negyedévre. „Az egészségmegõrzõ kúra egyes elemeit össze lehet cserélni, saját elhatározásunk sze-
rint, kivétel ez alól a két csalánkúra és télen a mentatea. Ezeknél az idõpont lényeges! A fiatalok-
nak 14 és 30 év között, elég ha a felét megcsinálják a kúrának, azaz két hét helyett csak egy hétig,
négy hét helyett csak két hétig isszák a teát. 14 év alatt nem javaslom az egészségmegõrzõ gyógynö-
vénykúrát!” (A következõ negyedévre szóló egészségvédõ maptárt májusi lapszámunkban közöljük).

Tokaj, Dienes u.18. szám alatti (a 38-as bodrogkeresztúri fõút mellett), belterületté nyilvánított,
aszfaltozott utcában, cseh, Flóra II. típusú alpesi szigetelt, összközmûves, gáz konvektoros,
mûholtas tv-vel felszerelt  faház  parkosított 252 m2 –es telken eladó. A ház 40 nm2 + tetõtér,
melyben 2 szoba van, lent: konyha, fürdõ+WC, elõtér, nappali. A tetõtérben az utca felõl erkély,
a nappaliból egy nagy terasz nyílik. A nyílászárókon zsalugáter található. A kertben szalonnasü-
tõ, szerszámosbodé és kinti WC is van. A környék csendes, háborítatlan, tiszta a levegõ. Közel a
Bodrog és a Tisza (horgászatra, vízi sportokra kiváló). A Zemplén sok vadat rejt (jó vadászati, té-

li sportolási lehetõségek, zempléni kalandparkok.) Az
utca elején a távolsági buszmegálló, idõsek otthona,
szakorvosi rendelõintézet Az utcában szemétszállítás,
vezetékes telefon hálózat, közvilágítás van, így akár la-
kóháznak is megfelelhet. 

Irányár: 4.400.000 Ft – 
minimálisan alkuképes. 

Érdeklõdni lehet az alábbi telefonszámokon:
+36/52/311-699,

+36/70/415-0706, +36/70/414-1951

Eladó Tokajban takaros kis faház alkalmi áron
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Június 4. csütörtök
Csongrád – oá.
Pécs – R.

Június 7. vasárnap
Lajosmizse – oák. 
Pécs – oák., av.

Június 9. kedd
Zalaegerszeg – ok.

Június 11. csütörtök
Komádi – oá.

Június 13. szombat
Jászberény – oá.
Sajószentpéter – kv.

Június 14. vasárnap
Dunaújváros – ok.
Mélykút – ok.
Pásztó – oák. 
Pécs – ok., av.
Szeged – ok.
Szentes – oák., hp. 

Június 18. csütörtök
Edelény – oák.

Június 19. péntek
Komádi – oák. 

Június 20. szombat
Mohács – oák.
Sárbogárd – oák.
Nyékládháza – kv.

Június 21. vasárnap
Mórahalom – oák. 
Pécs – ok., av.

Június 28. vasárnap
Dunaújváros – ok.
Pécs – ok., av.

Július 2. csütörtök
Csongrád – oá.
Pécs – R.

Július 5. vasárnap
Lajosmizse – oák. 
Pécs – oák. av.

Július 9. csütörtök
Komádi – oá.

Július 11. szombat
Jászberény – oá.
Sajószentpéter – kv.

Július 12. vasárnap
Dunaújváros – ok.
Mélykút – ok.
Pásztó – oák. 
Pécs – ok., av.
Szeged – ok.
Szentes – oák., hp.

Július 14. kedd
Zalaegerszeg – ok.

Július 16. csütörtök
Edelény – oák.

Július 18. szombat
Mohács – oák.

Sárbogárd – oák.
Nyékládháza – kv.

Július 19. vasárnap
Mórahalom – oák. 
Pécs – ok., av.

Július 26. vasárnap
Dunaújváros – ok.
Jánoshalma – bv.
Pécs – ok., av.

Július 27. hétfõ
Verpelét – ok.

Július 30. csütörtök
Pécs – R.

Rövidítések jelentése:

oák = országos állat- 
és kirakodóvásár

ok = országos kirakodóvásár
oá = országos állatvásár
áv = állatvásár
av = autóvásár
bv = búcsúvásár
R = régiség vásár
hp = használt cikk piac
hk = helyi kirakodóvásár
kv = kézmûvesvásár

Üzemanyagárak
2015. április 1-je és április 30-a

között alkalmazható üzemanyagárak
Ólmozatlan motorbenzin 357 Ft/l
Gázolaj 376 Ft/l
Keverék 392 Ft/l
LPG autógáz 225 Ft/l

2015. május 1-je és május 31-a
között alkalmazható üzemanyagárak

Ólmozatlan motorbenzin 368 Ft/l
Gázolaj 369 Ft/l
Keverék 403 Ft/l
LPG autógáz 229 Ft/l

Jegybanki alapkamat
2015. április 22-tól

1,80%
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Országos kovácsmûvészeti szaktábor a Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesület és a Magyarországi Kovácsmíves Céh renezésében

Magyarországon jelenleg díszmûkovács képzés semmilyen szinten, sehol sem folyik, ezt a hiányt
enyhítendõ a kovácsmesterség iránt érdeklõdõ, vagy azt valamilyen fokon már ismerõ, 18. életévü-
ket betöltött férfiak számára lehetõséget kínálunk az alapismeretek megszerzésére, illetve tudásuk
fejlesztésére. A 18. életévüket be nem töltöttek számára szülõi hozzájárulás szükséges.

Idõpont: 2015. június 29 – július 4.
Helyszín: Kézmûvesek Háza (8900 Zalaegerszeg, Gébárti-tó, 0737/80 hrsz.)

Táborvezetõ: Takáts Zoltán céhmester
Az 1 hetes intenzív, bentlakásos tanfolyam a Zalaegerszeg melletti Gébárti-tó partján

álló Kézmûvesek Háza kovácsmûhelyében és a tábor idejére felállított mûhelyfészerek-
ben valósul meg

A jelentkezõk számának ismeretében, és tudásszintjük elõzetes felmérése alapján ala-
kítjuk ki az alap, közép, esetleg felsõfokú elméleti és gyakorlati szakanyaggal foglal-
kozó munkacsoportokat. Technikai lehetõségeink 3, egyenként 4 tagú csoport kialakí-
tását teszik lehetõvé, a csoportokat a tudásszint alapján állítjuk össze. Túljelentkezés
esetén a résztvevõk kiválasztásának szempontja a tudásszintek összehangolhatósága, a csoportok jó együttmû-
ködésének biztosítása lesz. A csoportvezetõ oktatók a Magyarországi Kovácsmíves Céh legkiválóbb mesterei
lesznek, az õ személyük biztosíték a szakmai színvonalra.

Alapfokú képzés:
– A kovácsolás alapfogalmai, folyamatai, a kalapálás helyes

kéz és testtartása, tûzifogó, nyeles szerszámok használata.
– A kovácstûz kezelése.
• Egy és kétkezes kalapács használata.
• A kovácsolás alapmûveletei: nyújtás, szélesítés, zömí-

tés, vállazás, vágás- hasítás, lyukasztás, tágítás, hajlítások.
A tanfolyam utolsó két napján a részvevõk elkészítenek

egy egyszerû munkadarabot, pl.: díszfejû szög, szekér ten-
gelyvég szeg, tûzcsiholó vas.

Középfokú képzés:
A kovácsolás alapismereteivel rendelkezõk összetett

munkadarabok mûveleti sorrendjének meghatározásával, a
munkafolyamatok egymásra építésével foglalkoznak. Pár-
ban gyakorolják a ráverést, iletve. a ráverõ vezetését. A

tanfolyam teljes ideje alatt egy vagy több elõre egyeztetett,
és munkafolyamatában megtervezett kovácsolt tárgyat ké-
szítenek el, pl.: tûzifogó, nyeles szerszám, üllõbetét, egy-
szerûbb dísz-, használati tárgy.

Felsõfokú képzés:
A mesterséget legalább középfokon ismerõk a nagy ko-

vácsmûvészeti stíluskorszakok jellegzetes motívumaival,
vagy egy általuk tervezett tárgy elkészítésével foglalkoz-
nak. A magukkal hozott terv,

vagy az általuk meghatározott történeti stílus kiválasz-
tott motívumát a tanfolyam elején megbeszélt munkaterv
alapján, folyamatos konzultáció mellett készítik el.

A gyakorlati képzés napi 6 órában zajlik, amit esténként
1-2 órás konzultáció, tapasztalatcsere, elméleti kérdésekkel
való foglalkozás egészít ki.

Részvételi költség 60.000 Ft/fõ, mely magába foglalja szállást a Kézmûvesek Házában, 
meleg ebédet és vacsorát, szakmai anyag és oktatás költségét.

A táborral kapcsolatos információkat az alábbi elérhetõségeken kaphatnak:

Szakmai jellegû információk esetén:
Takáts Zoltán
Magyarországi Kovácsmíves Céh céhmestere, táborvezetõ
Telefon: 0620/ 3478837, e-mail: takats.zoltan1@t-online.hu

Egyéb információk (helyszín, ellátás, tábordíj stb.):
Skrabut Éva
Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület elnöke
Telefon: 92/312-744, mobil: 0630/2566711, e-mail: gebart@invitel.hu

A jelentkezéshez nevet, címet, telefont, e-mail címet kell megadni, 
illetve egyéb közlendõket megírni az alábbi címre.
Levelezési cím: Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Pf. 161.
E-mail: gebart@invitel.hu
Fax: 92/312-744

Határidõ: 2015. június 8.
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Medárd nevét hallva sokunk-
nak az ismert népi megfigyelés
jut eszébe, amely szerint: ha
ezen a napon esik, akkor negy-
ven napig esni fog, ám ha süt a
nap, akkor negyven napig szá-
raz marad az idõ.

Medárd a pikárdiai Salency-
ben született 456 körül. Apja
frank, anyja gall-római volt.
Már gyerekkorában kitûnt értel-
mével és a vallás iránti fogé-
konyságával. Harminchárom
éves volt, amikor püspökké
szentelik. Élete soron nagy köz-
tiszteletnek örvendett. 545. jú-
nius nyolcadikán halt meg.
Észak-Farnciaországban ma is
„közkedvelt” szent. A nevét vi-
selõ települések képviselõi
1995 óta minden évben találko-
zót is tartanak.

Medárd nevéhez fûzõdik a

rózsaünnep is, amelyen a falu
legszófogadóbb leánygyer-
mekét rózsakoszorúval koro-
názzák meg. Ez a szokás ná-
lunk sem ismeretlen. Több ba-
latoni településen a legpéldá-
sabb magaviseletû hajadont
ilyenkor választják ma a rózsa
királynõjévé.

S hogy mi köze van Medárd-
nak az idõjáráshoz? Az egyik
legenda szerint még gyermek
volt, amikor a szakadó esõtõl
egy kiterjesztett szárnyú sas óv-
ta meg. Egy másik magyarázat
szerint egy pajkos táncoló tár-
saság nem hallgatott a szentéle-
tû püspök intelmeire, ezért eni
kezdett az esõ és elmosta a vi-
gasságot. Akárhogy is történt,
Medárd lett a jó idõjárás védõ-
szentje. Feje fölött kitárt szár-
nyú sassl szokták ábrázolni. De

gyakran látjuk nevetve is, emi-
att a fogfájósok ugyancsak apa-
trónusuknak tekintik.

Bizonyos vidékeken szõlõ- és
szilvatermésre is következtet-
nek a Medárd-napi idõjárás
alapján. Ha meleg, napos az
idõ, akkor jó gyümölcstermés
várható, ha esik, akkor viszont
savanyú lesz  a bor, ám bõ ga-
bonatermés várható. Algyõn ré-
gen idõjárás-varázslásra hasz-
nálták ezt a napot.

(Forrás: Új Ember – 
Koncz veronika)

Uram! Csodálatos a teremtett világod. A Nap,
Hold, csillagok, növények, állatok sokasága. És cso-
dálatos az ember akarása benne, hogy szobájának,
lakásának falait feldíszítse, szebbnél-szebbnek ítélt
mintákkal, díszekkel. Szobafestõ-mázoló vagyok. Ez
a szakmám. Ezzel keresem a kenyeremet. Ha be is
vallom, hogy nekem a meszelt fal a legszebb, az
„egyszerû fehér”, értek a színek kikeveréséhez. A

szakmámban otthon vagyok. Add, hogy jól érezzék
magukat az általam festett szobákban a lakók: derû-
sek legyenek és vidámak. Szívesen térjenek haza
munkájuk végeztével. Az õ házuk legyen az õ váruk.
És akkor derûsen és vígan mennek ismét az emberek
közé, végezni munkájukat. S hogy így hozzájárulok
én is ahhoz, hogy a településünkön egyre több lesz a
derûs és vidám ember, köszönöm, Uram. Amen.

Szent István népe imádkozik
Ebben az imakönyvben minden szakma képviselõjének az imája megtalálható. Szabó Géza – Ko-

vács István gyûjteményébõl most a szobafestõ-mázoló imáját közöljük, tekintettel arra, hogy la-
punk 16-17. oldalán a szakmai ipartestület nagyszabású rendezvényérõl tudósítunk.

Ha Medárd napján esik...






