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November 30-án 15. alkalommal mu-
tatták be a TOP 100 kiadványt, mely hű 
pillanatfelvételt nyújt a somogyi gazda-
ságról a társaságiadó-bevallásokban 
szereplő adatok alapján. A SKIK, a NAV 
Somogy Megyei Igazgatósága és a Somo-
gyi Hírlap mellett idén első alkalommal a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is részt 
vállalt abban, hogy ez a színvonalas ki-
advány megszülethessen.

Nem könnyű feladat egy átfogó gazdasá-
gi elemzést készíteni, mivel a környezet 
változása, a vállalkozások lehetőségei és 
döntései, a rengeteg paraméter alakulása 
nehezen érhető tetten az összegyűjtött 
adatokból. 2021-et tekintve még inkább 
megerősíthető ez a megállapítás, a piaci 
gépezet ugyanis nagyon kizökkent a meg-
szokott kerékvágásból. Az év elején még 
a pandémiás sokk, illetve az újabb hullám 
által keltett a válsággazdálkodás volt a fő 
mozgató. Majd a második negyedévben 
a korlátozások feloldása és a gazdasá-
gi nyitás vette át a főszerepet, ami szép 
eredményeket produkált országosan és 
helyben is. Mindeközben a túlfűtöttség 
kapacitásproblémái, a kínálati lemaradás 
és az infláció réme találkozott az újrain-
dítást célzó fiskális és egyéb kormányzati 
ösztönzőkkel. A végeredmény történelmi 

TOP 100

A napokban valamennyi rendezett önkéntes kamarai tag postai úton megkapja a 
2023/24 évre szóló kamarai tagkártyáját, mely a kamarai tagság igazolásán kí-
vül feljogosítja használóját a kedvezményes szolgáltatások igénybevételére.

Kamarai Kedvezménykártya Klubunk az elmúlt évben folyamatosan fejlődött, ma 
már több, mint félszáz vállalkozás ad – 5 és 50 % közötti - kedvezményt közel nyolcvan 
féle szolgáltatás árából szerte a megyében. A kedvezményes szolgáltatások rendkí-
vül változatosak, megtalálható köztük nagyon sok minden, az építőipari, informatikai, 
minőségbiztosítási, nyomdai szolgáltatásoktól kezdve a vendéglátáson át különféle 
termékcsoportokig. 
A kedvezményt nyújtók teljes listája megtalálható  
honlapunkon (www.skik.hu), illetve a QR-kód beolvasásával. 

Ha Ön is érdeklődik a klub iránt, illetve  csatlakozna, mint kedvezményt  
nyújtó, szívesen látjuk és örömmel nyújtunk tájékoztatást.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 82/501-025, athurzo@skik.hu

HAMAROSAN ÉRKEZIK A 2023/24 ÉVI KAMARAI TAGKÁRTYA!

mértékű gazdasági növekedés: a GDP 7,1 
%-kal múlta felül a 2020 évit. 
A somogyi vállakozások tekintetében a 
nettó árbevétel 12,7%-kal bővült, mely 150 
milliárd forintot is meghaladó növekedést 
jelent. Az elmozdulás nemcsak itt, de a jö-
vedelmezőségben is tetten érhető, ugyanis 
az adózás előtti eredmény 16,6 %-kal múlta 
felül az előző évest. ennél enyhébb előrelé-
pés tapasztalható a vállalkozások mérlegé-
ben: a főösszeg, egyes tőkeelemek, a bruttó 
hozzáadott érték is „csupán” egy számjegyű 
volt. Azonban a tárgyévi beruházások érté-
ke 36 %-kal bővült. 

A kiadvány főszereplői , a TOP 100 vál-
lalkozás értékesítése kimagasló mérték-
ben, 18,5%-kal nőtt, ami meghaladja a 
810 milliárd forintot. Az eredményesség 
területén ugyanakkor gyengébb évet zár-
tak, amiben közrejátszhatott az is, hogy 
a beruházások esetében meg tudták is-
mételni az egy évvel korábbi 40% feletti 
fejlődést. 
Kicsivel ugyan, de a TOP 100 esetében a 
foglalkoztatottak száma is nőtt, az elér-
hető jövedelmek ezúttal is felülmúlták 
a piac többi szereplője által biztosított 
szintet. 
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TOP 5

Flextronics International Kft – Tab
FGSZ Zrt – Siófok
KOMETA 99 Zrt – Kaposvár
MG. Produkt Kft – Kaposvár
VIDEOTON Elektro-PLAST Kft – Kaposvár

A kiemelt vállalkozások állandóságát 
reprezentálja, hogy az első 10 szerep-
lő idén sem változott, felfelé vagy le-
felé maximum 1-1 helyet mozogtak. 

A TOP100-ba való bekerülési küszöb 
csaknem 2,1 milliárd forintra emelke-
dett, mely tizedével , 200 millió forinttal 
haladta meg az egy évvel korábbi alsó 
határt. 
A kiadvány az idei évben külön fejezet 
szentel a mezőgazdasági szektornak a 
megyében betöltött jelentős szerepe mi-
att. A búza esetében az ötödik legjobb 
termésátlagot produkálta a megye, az 
őszibarack és a kajszi tekintetében pedig 
a harmadik és negyedik legtöbbet terme-
lő térség lett Somogy. A szőlőtermesztés 
eredményei is elismerésre méltók: az or-
szág ötödik legnagyobb területén az ötö-
dik legjobb termésátlagot produkálták a 
helyi szőlősgazdák.

A TOP 5 egyéni vállalkozók éves adóalapba  
beszámító bevétele 2021-ben (millió Ft)

 5.409 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

 1.459 Vegyes termékkörű nagykereskedelem

 1.382 Vasáru, szerszám, szerelvény, barkácsáru kiskereskedelem

 1.214 Éttermi vendéglátás

 943 Közúti teherszállítás

Jegyzet
Karácsony

Ünnep akkor is van, ha éppen nehéz a 
helyzet! Bármi is történik körülöttünk, 
az ember világában, az advent akkor is 
különleges hangulatú időszak, hiszen a 
várakozásról, a készülődésről szól. Az 
eljövetel ugyan nem mindenki számára 
jelenti ugyanazt, de a készülődés min-
dig megadja az ünnep rangját és súlyát. 

Karácsony nem egy ünnep a sok közül, 
megkülönböztetetten különös helye 
van az életünkben. A végtelen szeretet 
ugyan át és átszövi létünk sarokpontjait, 
ezért fontosak a név- és születésnapok, 
a családi, baráti, munkahelyi rendezvé-
nyek és események, a találkozások, ám 
a karácsony ünnepeink legkülönleges-
sebbike. Nemcsak azért, mert szinte az 
egész világon ünneplik, s nemcsak azért, 
mert minden külső jegytől függetlenül 

mindenkinek van, hanem azért, mert ez 
az ünnep a szeretet különleges megnyil-
vánulása. A hit, a remény, az öröm úgy 
egyesül a szeretetben, ahogy az adven-
ti gyertyák erősödő fénye kényszeríti 
meghátrálásra a sötétséget.  

Emlékezzünk csak, amikor kisgyermek-
ként inkább kapni szerettünk volna, fi-
gyelmet, jó szót, kedvességet, de legin-
kább ajándékot. Ez uralta a várakozást. 
Az igény még sokáig velünk élt, de egy-
szer csak eljött az idő, amikor az adni örö-
me megelőzte a kapni mindenhatóságát. 
Az áradó szeretet az adás örömét sodor-
ta a karácsonyi közösségekbe. Ajándék 
lett az együttlevés, az összetartozás meg-
vallása, a szeretet kinyilvánítása, a közös 
emlékek felelevenítése, az emlékezés és 
a jövő fontolgatása. A szeretet legalább 
ezekben a napokban világszerte összeér, 
hogy hirdesse: az emberi szeretetnél nin-
csen fontosabb dolog a világon! 

Máraival szólva: „Néha azt hiszem, a 
szeretetre várok. Valószínűleg csillapít-
hatatlan ez az éhség: aki egyszer bele-
kóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben 
már megtudtam, hogy szeretetet kapni 
nem lehet, mindig csak adni kell, ez a 
módja. Megtudtam azt is, hogy semmi 
nem nehezebb, mint a szeretetet ki-
fejezni… A szeretetnek nincs színfoka, 
mint a gyöngédségnek, nincs hőfoka, 
mint a szerelemnek. Tartalmát nem le-
het szavakban közölni, ha kimondják 
már hazugság. A szeretetben csak élni 
lehet, mint a fényben vagy a levegőben”. 

A szeretet a világ különleges ajándéka: 
minél többet adunk belőle másoknak, an-
nál több marad nekünk! S végső soron az 
egyetlen, amit majd magunkkal vihetünk! 

Áldott, békés karácsonyt kívánok! 

Lengyel János
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Az idei év az első, melynek során a Somogyi Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy 
Megyei Szervezete együttműködésének keretében közösen hir-
dettük meg a kamarai kitüntetések rendszerét.

Az eddig megszokott kamarai elismerések mellett mostantól 
gazdára találnak kizárólag agrárgazdasági kamarai díjak, de 
lesznek párhuzamosan adományozható elismerések is

A „SOMOGY GAZDASÁGÁÉRT” díjat kapja az a kamarai tag 
vállalkozás, mely több éves egyenletes jó teljesítménye 
alapján hozzájárult a megye gazdasági fejlődéséhez.
A siófoki KVV Zrt. a közép-európai régióban az egyik legjelentő-
sebb olaj-, gáz- és energiaipari csővezeték építésre szakosodott 
vállalat. Üzleti filozófiájának megfelelően a cég folyamatosan 
keresi az új lehetőségeket. Fejlesztéseik eredményeként inno-
vatív és magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleik 
számára. Magyarországi tevékenységük mellett a külpiacokon is 
jelen vannak, aktívan részt vettek jelentős projektekben Európa 
számos országában és Európán kívül is.

A Somogy Gazdaságáért  díjat nyerte: a KVV Zrt. 
Képünkön: Stifter Dávid, vezérigazgató

A  „SOMOGY GAZDASÁGÁÉRT ÉLETMŰDÍJ” adott szakterüle-
ten történő kiemelkedően eredményes, elkötelezett, hosz-
szútávú tevékenység elismerésére szól.
Ebben az évben két személy részesült az elismerésben. 

Dr. Csugány Ibolya szakmai pályafutását a Siófok és Vidéke 
ÁFÉSZ- nél kezdte 1982-ben pénzügyi csoportvezetőként. Nem 
sokkal később az ÁFÉSZ elnökének választották, majd a Bala-
ton-COOP Zrt elnök-vezérigazgatója lett. Több mint három évti-
zedes vezetői tevékenysége  alatt a cég a Balaton déli partjának 
meghatározó kiskereskedelmi vállalkozásává vált. Dr. Csugány 
Ibolya a kamarában is aktívan tevékenykedett évtizedeken ke-
resztül, többek között az Ellenőrző Bizottság elnökeként.

A  SKIK Somogy Gazdaságáért Életműdíját kapta  
dr. Csugány Ibolya

Szabó Tamás évtizedek óta a megyei gazdálkodókért végez ér-
dekképviseleti munkát a MAGOSZ és az agrárgazdasági kamara 
kereti között, emellett családi gazdálkodóként Nagybajomban 
példamutató mezőgazdasági tevékenységet folytat. A fiatalabb 
generációt szaktudásával, tapasztalatával támogatja. A kisgaz-
daságok iránti elkötelezettsége közismert, ami elismert személy-
lyé tette az elmúlt évtizedekben. 
A Magyarok Kenyere Programot folyamatosan támogatja. Búza 
gyűjtőpontjáról évente több tonnányi mennyiséget szállítanak a 
barcsi malomba. Számos szociális, közjóléti és közösségfejlesz-
tési tevékenységben részt vesz.

Az agrárgazdasági kamara Somogy Gazdaságáért Életmű-
díját kapta Szabó Tamás, aki sajnos személyesen nem tudott 
részt venni a rendezvényen.

Az „AZ ÉV SOMOGYI VÁLLALKOZÁSA” díjat kaphatja az a ka-
marai tagvállalkozás, mely  több éven keresztül egyenletes, 
jó teljesítményt nyújtott és piacképesen, eredményesen 
gazdálkodott. 
A NAFA Kft-nél jól képzett munkatársak dolgoznak, kiváló tech-
nikai és műszaki háttérrel a sikerért, több ezer vevőt kiszolgálva 
évente a nyílászárók széles kínálatával.
Folyamatos  fejlesztéseket hajtanak végre, gazdálkodásuk stabil.
A piaci pozíció megtartásához nélkülözhetetlen a gondosan vá-
logatott faanyag, a modern technológia, a korszerű felületkeze-
lő anyagok sora, az aktuális piaci trendek figyelemmel kísérése.
Munkájuk eredményességét jelzik a különböző vásárokon ka-
pott díjak is. 

ELISMERÉS A LEGJOBBAKNAK
Közös kitüntetés átadó ünnepség az agrárkamarával
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Az Év Somogyi Vállalkozása díjat nyerte  
mikro-vállalkozások kategóriájában a NAFA Kft.

Képünkön: Albertus Balázs, ügyvezető

Jakabfi István pályafutását a Lengyeltóti ÁFÉSZ-nél kezdte 
meg 1965-ben, majd mint boltvezető, a somogyvámosi élel-
miszerüzletben dolgozott. 1990-től egyéni vállalkozóként 
bérelte tovább az üzletet és néhány év alatt önerejéből fel-
építette kétszintes kereskedelmi és vendéglátó üzletházát. 
Vállalkozása beindítása óta kitartóan dolgozott annak érde-
kében, hogy maradéktalanul megfeleljen vásárlói igényeinek. 
A vállalkozás évtizedek óta jó teljesítményt nyújt és redmé-
nyesen gazdálkodik. 

Az Év Somogyi Vállalkozása  mikro-vállalkozások  
kategóriájában Jakabfi István elismerő oklevélben részesült

A Merencsics Autó Kft. jogelődje 1990-ben egyéni vállalkozás-
ként indult, majd 2001 óta gazdasági társaságként végzi gépjár-
művek márkafüggetlen, teljeskörű szervizelését és használtau-
tók forgalmazását. A kft az elmúlt három évben dinamikusan 
fejlődött. A cég műszaki vizsga sorának jelentős korszerűsítését 
valósította meg, célgépek beszerzésével, valamint a szervízépü-
let nyílászáróit érintő energetikai fejlesztést hajtott végre. E fo-
lyamat következő lépéseként napelemek telepítését tervezik.

Az Év Somogyi Vállalkozása  mikro-vállalkozások  
kategóriájában a Merencsics Autó Kft.  
szintén elismerő oklevélben részesült

Képünkön: Merencsics Árpád, ügyvezető

A Hager Kft. fő profilja villamosipari termékek kereskedelme.  Ter-
mékeik közül néhány: mozgásérzékelők, vezetékcsatornák, nape-
lem elosztók, biztosítóbetétek, villamoselosztók, épületautomati-
zálási termékek. A kft  az idei évben több mint 30%-kal növelte az 
árbevételét. A vállalkozásnál különös figyelmet fordítanak a meg-
újuló energiák használatára és az energiahatékonyságra. Azt vallják, 
hogy a fenntarthatóság három alappillére az etika, a környezet és 
az energia. Mindhárom tényező mögött konkrét intézkedések van-
nak, melyeket a cégnél prioritásként kezelnek.

Az Év Somogyi Vállalkozása díjat nyerte kisvállalkozás 
kategóriájában a HAGER Kft.

Képünkön: Ács Tamás, ügyvezető

A Tank-Szer Kft. családi vállalkozásként alakult 3 fővel, tevé-
kenységük üzemanyagtöltő-állomások technológiai szerelése 
volt. Az évek folyamán a vállalkozás az alaptevékenység mellett 
bővítette profilját, ami azt jelenti, hogy többek között töltő-állo-
más tervezést, komplett kivitelezést, tartályok telepítését, hite-
lesítését, tisztítását is vállalják. A cég jelenleg 40 főt foglalkoztat.
Megbízóik között megtalálhatók állami megrendelők és gazda-
sági társaságok is. 
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Az Év Somogyi Vállalkozása díjat nyerte  
középvállalkozás kategóriájában a Tank-Szer Kft.

Képünkön: Szalay Szabolcs, ügyvezető

Az évtizedek óta működő bárdudvarnoki családi vállalkozás, a 
MEZŐVAS Kft. szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik.  A 
vállalkozásra a hagyományok és a családi értékek mellett az ag-
rárium tisztelete és a kiegyensúlyozott, megbízható működés a 
jellemző. A Magyarok Kenyere Programban már 8 éve közremű-
ködő partnere a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, gyűjtő-
pontot üzemeltet, és önzetlenül segíti a rászorulókat.

Ojtó Lajos évtizedek óta kiemelkedő munkát végez a helyi szak-
képzés fejlesztése és erősítése érdekében - mindig szem előtt 
tartva a helyi élelmiszeripari cégek igényeit is. Az általa működ-
tetett Slendy pékséget mindenki ismeri.  A pék szakmát oktatja, 
és gyakorlati képzőhelyként évente tucatnyi fiatal képzésében 
vesz részt.  Szakmai tevékenysége mellett kiemelkedő társadal-
mi szerepvállalása is indokolja díjazását.

A SKIK Somogy Szakképzéséért Díját nyerte Csiba Ágota

Az Év Somogyi Agrárvállalkozása díjat nyerte a MEZŐVAS Kft.
Képünkön: Vas Zoltán, ügyvezető

A „SOMOGY SZAKKÉPZÉSÉÉRT” díjat kaphatja az a személy vagy 
vállalkozás, aki a kamara szakképzéssel összefüggő tevékeny-
ségét kiemelkedő módon, hosszú időn keresztül segítette.

Csiba Ágota pályafutását a szakképzésben tanárként, a Szé-
chenyi István Kereskedelmi Iskolában kezdte.  A tanári mun-
ka mellett osztályfőnök, igazgatóhelyettes, majd igazgató lett, 
munkáját az igényesség, pontosság és kiemelkedő szakmai 
ismeretek jellemezték. A szakképzési centrumok megalaku-
lásakor a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója lett. A 
szakképzés minden változását megélte pályája során, mely-
nek jelenlegi állomásán, a Kaposvári Szakképzési Centrum 
kancellárjaként tesz meg mindent a szakképző intézmények 
és a kollégium optimális működési feltételeinek biztosítása 
érdekében. Csiba Ágota szakmai pályafutása során mindig 

kiváló szakmai partnere volt kamaránknak, folyamatosan ha-
tékony együttműködésre törekedett, segítve ezzel kamaránk 
szakképzési tevékenységét.

Az agrárgazdasági kamara  
Somogy Szakképzéséért Díját nyerte Ojtó Lajos

Az agrárgazdasági kamara SOMOGY ÉLELMISZERIPARÁÉRT 
DÍJÁT kaphatja az a vállalkozás, amely a megye élelmiszer-
iparát szolgáló-, kiemelkedő teljesítményt nyújtott és több 
éves egyenletes jó teljesítménye alapján hozzájárult a me-
gye élelmiszeriparának fejlődéséhez.

A csurgói székhelyű  TOPESA Kft. sertésfeldolgozással foglalko-
zik. Folyamatosan fejlesztik a technológiát és az infrastruktúrát. 
A cégnél nemrégiben új gyáregységet adtak, az 1,6 milliárd forint 
értékű bővítés hozzájárult 70 munkahely megőrzéséhez. A vállal-
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kozásnál kiemelt szempont az energiahatékonyság és kapacitás-
kihasználás javítása. A Topesa Kft-nél évente több mint 120 ezer 
sertést dolgoznak fel, melyeket kizárólag magyar tenyésztőktől 
vásárolnak. Termékeik felét a Spar Magyarország Kft. veszi át. Egy 
keveset exportálnak is, kézenfekvően Horvátország felé.

A „SOMOGY INNOVÁCIÓJÁÉRT” díjat kaphatja az a vállalko-
zás,   mely kiemelkedő eredménnyel járó fejlesztést  való-
sított meg, illetve új megoldásokat, módszereket alkalma-
zott működési területén. 

A Büttner Kft. a hátrányos helyzetű dél-somogyi térségben 
a modern technológia meghonosításával több száz korszerű 
munkahelyet teremtett. A vállalkozás a szerszámlapok CNC 
megmunkálásában az európai TOP 10-ben foglal helyet. A szak-
ember utánpótlásról közép- és felsőfokon saját tanműhelyük-
ben  gondoskodnak. Az innováció a cég életében mindig kiemelt 
szerepet töltött be.  Például a veszprémi Pannon Egyetemmel 
együttműködve olyan kutatás-fejlesztési projektet valósított 
meg, melynek keretében  a szerszámgyártáshoz kapcsolódó új 
típusú bevonatok kifejlesztése volt a cél.  A kft az Ipar 4.0 folya-
mat bevezetésére arany minősítést kapott.

Az agrárgazdasági kamara Somogy Innovációjáért  Díját  
nyerte Pongrácz Máté

Az agrárgazdasági kamara Somogy Élelmiszeriparáért Díját 
kapta a TOPESA Kft. Képünkön: Somogyi L ászló, ügyvezető 

A „SOMOGY IDEGENFORGALMÁÉRT” díjat kapja az a kamarai 
tag vállalkozásnak, amely a megye idegenforgalmát szolgáló-, 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott és több éves egyenletes jó 
teljesítménye alapján hozzájárult a megye turizmusának fej-
lődéséhez.

A Liget Gasztro Kft. által üzemeltetett-, mai rendezvényünknek 
is otthont adó Hotel Dorottya egyszerre vonz történelmi múlt-
jával és modern kialakításával. Kaposvár kulturális és sportren-
dezvényeire érkező vendégek, illetve a városba és környékére 
érkező nagyszámú hazai és külföldi turista kedvelt szálláshelye. 
Hotel Dorottya egyben modern rendezvényközpont is. Termei 
lehetnek konferenciák, rendezvények, üzleti megbeszélések, 
koncertek helyszínei is. 
Az étterem nemcsak helyben, hanem külső helyszíneken is ma-
gas színvonal  vállalja rendezvények gasztronómiai és technikai 
lebonyolítását 1000 fős létszámig.

A Somogy Idegenforgalmáért Díjat nyerte a Liget Gasztro Kft.
Képünkön: Limbek Csaba ügyvezető

A SKIK Somogy Innovációjáért  Díját nyerte a Büttner Kft.
Képünkön: dr. Büttner Tamás ügyvezető

Pongrácz Máté fiatal kora ellenére széles körű szakmai ismere-
tekkel és tapasztalatokkal rendelkezik a mezőgazdaság és a vi-
dékfejlesztés területén. Több éven keresztül volt a Magyar Nem-
zeti Vidéki Hálózat referense, majd a Pongrácz család somodori 
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családi gazdaságában kezdett el példamutató munkát végezni, 
mellyel a térség gazdálkodóit is igyekszik fejlesztésekre ösztö-
nözni. A gazdaságban víztározót és öntözőrendszert építettek 
ki, ami már jóval több mint 100 hektár területet lát el öntözővíz-
zel. Emellett a precíziós növénytermesztés is egyre meghatáro-
zóbb szerephez jut a családi vállalkozás által művelt területeken, 
melynek fő profilja a vetőmagtermesztés.

A „SOMOGY KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT” díjat kapja a kamarai 
tag, mely tevékenysége során a környezetvédelmi előírá-
sok betartására fokozott figyelmet fordít, illetve aktívan te-
vékenykedik a természeti környezet megőrzése érdekében.

A Saubermacher Marcali Kft. a Saubermacher csoport leány-
vállalataként tevékenykedik Marcaliban. „Zero Waste” vagyis 
„Nulla hulladék” koncepciójukkal személyre szabott megoldáso-
kat és teljes körű szolgáltatást nyújtanak a hulladékgazdálkodás 
területén. Meggyőződésük, hogy a hulladékra, mint nyersanyag-
ra kell tekinteni. Hulladék státuszban lévő anyagokat már jelen-
leg is magas fokú hasznosítási aránnyal dolgozzák fel, azonban 
a „nulla hulladék” koncepció ezen is túlmutat. Törekvésük, hogy 
a partnereik által kibocsátott hulladékok 100%-át hasznosítani 
tudják, megkímélve ezzel a környezetet.

Füszfás Balázs évek óta kiemelkedő és példamutató mun-
kát végez Visnye és Visnyeszéplak települések társadalmi és 
kulturális életében. Hozzájárul a gazdasági élet előmozdítá-
sához, civil szervezetek működéséhez, azonban munkája és 
példamutatása a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a 
közösségépítés tekintetében a legkiemelkedőbb. A tájba illő, 
fenntartható gazdálkodást népszerűsíti, példaértékű legelte-
téses állattartást folytat. 2010 óta képviseli a visnyeieket és a 
széplakiakat is.

Vállalkozónak lenni nem könnyű, a vállalkozói lét eddig is 
sok nehézséggel, buktatóval járt, az utóbbi időszak azonban 
minden eddiginél nagyobb kihívások elé állította a vállalkozá-
sokat. Éppen ezért elismerés és gratuláció illeti mindazokat, 
akik hosszú időn keresztül talpon maradtak és eredménye-
sen teljesítenek a vállalkozók világában. 

A rendezvény következő részében fennállásuk 30. és 25. 
évfordulóját ünneplő kamarai tagokat köszöntötték. 

A Somogy Környezetvédelméért Díjat nyerte  
a Saubermacher Marcali Kft.

Képünkön: Kovács Tamás, ügyvezető

Az agrárgazdasági kamara Somogy  
Környezetvédelméért Díját nyerte Füszfás Balázs

MESTERVIZSGA ELNÖKI  
KINEVEZÉSEK

Végezetül, mestervizsga elnöki kinevezések átadá-
sa következett. A mestervizsga bizottság elnöki tiszt-
sége pályázat útján nyerhető el. Az elnöki névjegyzékbe 
olyan személyek pályázhatnak, akik szakmájukat lega-
lább 10 éve a legmagasabb szinten gyakorolják, szak-
májukban elismert szakemberek, mestervégzettséggel 
vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, 
és az általuk képviselt vállalkozás kamaránk önkéntes 
tagja. A mestervizsga elnökök kinevezése az idei évben 
járt le. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiírt 
pályázaton Somogy megyéből 10 fő pályázatát bírálták 
el pozitívan.

Balatincz László villanyszerelő mestervizsga elnök, 
Budai Ferenc festő, mázoló és tapétázó  
mestervizsga elnök, 
Farkas József kéményseprő mestervizsga elnök, 
Fekete-Gerhát Tünde kozmetikus mestervizsga elnök, 
Fisli István  ipari gépész-,  
valamint gépi és CNC forgácsoló mestervizsga elnök, 
Illés Tibor autószerelő és autóelektronikai műszerész  
mestervizsga elnök, 
Knébel Angéla fodrász mestervizsga elnök, 
Nótár László szakács mestervizsga elnök,
Tamás István pincér mestervizsga elnök, 
Vörös Tibor bádogos mestervizsga elnök.  

8



A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 
2023. évi rendezvényterve

A SKIK jövő évi rendezvényterve a hagyományoknak megfelelő-
en sok informatív, érdekes, a mindennapi munka során jól hasz-
nosítható eseményt ígér. Azonban az itt található rendezvények 
sora az év folyamán az aktualitásoknak megfelelően bővülni fog. 
A rendezvények időpontjáról, pontos témájáról honlapunkon és a 
kamarai újság hasábjain nyújtunk majd tájékoztatást.

JANUÁR

ADÓZZUNK HELYESEN 2023-BAN IS!
A NAV által használt új on-line rendszerek bemutatása

ADÓZZUNK HELYESEN 2023-BAN IS!
Az SZJA 2023 évi változásai és az SZJA 2022 évi bevallása

FEBRUÁR

PÁLYÁZZUNK SIKERESEN!
Tájékoztató az aktuális pályázati lehetőségekről

GAZDASÁGI ÉVNYITÓ
Aktuális gazdaságpolitikai kérdések itthon, Európában és a 
nagyvilágban

KOMMUNIKÁCIÓ EURÓPA-SZERTE
Válságkommunikációs terv, protokoll 
Váratlan helyzetek bármikor előfordulhatnak. A vállalkozás léte, 
jövője függhet azon, hogyan képes reagálni az új helyzetre. 
Gyors döntések, határozott lépések, hiteles, érdemi kommu-
nikáció befelé és kifelé egyaránt: ezek segítenek fenntartani a 
bizalmat és a reputációt, megnyugtatni a munkatársakat és az 
üzleti partnereket.
Előadó: Mezriczky László, vállalati kommunikációs szakértő

INFORMATIKÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN
A Facebook vállalkozói használata a gyakorlatban 

MÁRCIUS

A NŐI KLUB NYÍLT RENDEZVÉNYE
A témákból:
• Mi a női vállalkozók és vezetők legfőbb versenyelőnye?
• Gyűjtögetés vs. vadászat - miért tud az előbbi hosszú távon 

sikeresebb lenni?
• Sebezhetőség: gyengeség vagy a XXI. század 

munkakultúrájának alapköve?
Előadó: Szabó Gábor, kommunikációs tréner és tanácsadó

INFORMATIKÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN
Kerekasztalbeszélgetés ONLINE

K+F+I Nap
Az egyetemek és a vállalkozások együttműködési lehetőségei
(Pécsi Egyetem, MATE Kaposvári Campus)

HASZNOS PÉNZÜGYI ISMERETEK VÁLLALKOZÁSOKNAK
Akik nem tartják szoros pénzügyi kontroll alatt a cégüket, azok 
számos helyen szenvednek veszteséget. Nem látják mire, mikor, 
mennyi pénz kell, ezért állandó stressz alatt állnak és folyama-
tosan pénzügyi tűzoltást kell végezniük. A pénzügyi alapok meg-
értése és pénzügyi adatgyűjtő rendszer nélkül vakrepüléssel 
egyenértékű a vállalkozás vezetése

ÁPRILIS

ZÖLD EURÓPAI IRÁNYVONAL
Tájékoztató középiskolásoknak a klímavédelemről
Előadó: Maksi Mátyás (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete)

INFORMATIKÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN
Az INSTAGRAM vállalkozói célú használata a gyakorlatban

ENERGIANAP – AZ ENERGIAHELYZET AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

SZAKMAI KLUBOK NAPJA

MÁJUS

EURÓPA NAP – SZABADTÉRI RENDEZVÉNY
Az Európa Unió megalakulásának ünneplése, és Magyarország 
Unióhoz való csatlakozásának évfordulója

INFORMATIKÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN
LINKEDIN a gyakorlatban – ismerd meg a világ legnagyobb 
üzleti közösségi oldalát! 

PÁLYÁZZUNK SIKERESEN!
Tájékoztató rendezvény az aktuális pályázati lehetőségekről

SZEBIT INFORMATIKAI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR  
LÁTOGATÁS – SZEGED
A SKIK Informatikai Szakmai Klubjának szervezésében

ADÓZZUNK HELYESEN 2023-BAN IS!
Az ÁFA törvény változásai
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JÚNIUS

SZAK-MA Tábor - pályaorientációs tábor 

JÚLIUS

EU FOGLALKOZÁSOK NYÁRI GYEREKTÁBOROKBAN

SZEPTEMBER

INFORMATIKÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN
Kerekasztalbeszélgetés ONLINE

KOMMUNIKÁCIÓS  TRÉNING
Kommunikáció Európa-szerte, az európai kultúra ismertetése

OKTÓBER

INFORMATIKÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN
Korszerű ügyfélkezelés, vállalatirányítás

PÁLYÁZZUNK SIKERESEN!
Tájékoztató az aktuális pályázati lehetőségekről
Előadók: egyeztetés alatt. Felelős: Győrbíró-Kovács Andrea

ÚGY NÉZ KI, MEGVAN A  MINIMÁLBÉR-MEGÁLLAPODÁS
Elvi megállapodás született a mai bértárgyalásokon: a minimál-
bér januártól 16 százalékkal, a garantált bérminimum 14 száza-
lékkal nő 2023-ban. A szakszervezetek és a munkáltatói érdek-
képviseletek mai egyezsége nyomán a minimálbér jövőre bruttó 
232 ezer forintra, a garantált bérminimum 296 400 forintra emel-
kedik - értesült a Napi.hu.

Jövőre 16 százalékkal emelkedik a minimálbér és 14 száza-
lékkal a garantált bérminimum összege a szakszervezetek 
és a munkáltatói érdekképviseletek mai megállapodása szerint 
- értesült a Napi.hu. A felek ma abban is megegyeztek, hogy év 
közben felülvizsgálják az egyezséget a legfőbb makrogazdasági 
mutatók ismeretében.
Az emeléssel januártól
– a minimálbér összege bruttó 232 ezer forintra, 
– a garantált bérminimum összege 296 400 forintra nő.
A megállapodás végleges szövegét várhatóan jövő csütörtökön 
fogadják el a szociális partnerek. A bérmegállapodásba a mun-
káltatói oldal kérésére bekerül a kormány vállalása, amely szerint 
jövőre nem emelkednek a bérhez kapcsolódó közterhek, illetve 
nem kell adóemeléssel számolniuk a vállalkozásoknak. A szak-
szervezetek bérajánlást is megfogalmaznak az egyezségben. 
Később az MTI is közreadott egy összefoglalót a tárgyalásokról, 

melyben azt írták: a szociális partnerek csütörtökön tárgyalnak 
újra, a béremelés mértékét már csak a Magyar Szakszervezeti 
Szövetségnek (MASZSZ) kell elfogadnia - jelezték. Palkovics Imre, 
a MOSZ elnöke elmondta: az ülésen a Liga és a MOSZ együtt 
17 százalékos, míg a MASZSZ 20 százalékos minimálbér-emelést 
javasolt. A munkaadói oldal a 16 százalékos emelésig tudott el-
menni, a 20 százalékos mértéket irreálisnak nevezte.
A minimálbér kevesebb mint 300 ezer, a garantált bérminimum 
csaknem 800 ezer embert érint. Amennyiben csütörtökön délután 
a következő ülésen a MASZSZ támogatja a javaslatot, akkor már 
januártól nőhet a dolgozók bére, ellenkező esetben számolni kell 
azzal, hogy a tárgyalások ismét áthúzódnak a következő évre. De 
akár az a veszély is fennáll, hogy egyáltalán nem lesz minimálbér- 
és garantáltbérminimum-emelés jövőre - mondta Palkovics Imre.

Forrás: PORTFOLIO

A TANULHATÓ EMBERISMERET 
– VEZETŐKNEK ÉS HR-ESEKNEK
• Tényleg ismered a munkatársaidat?
• Tényleg tudod mit várhatsz tőlük?
• Mennyibe kerül egy munkatárs, akiről utólag derül ki, hogy 

nem kellett volna felvenni?
• Mennyibe kerül egy üzleti partner, akiről utólag derül ki, 

hogy nem kellett volna megbízni benne? 
Előadó: Szabó Gábor, kommunikációs tréner és tanácsadó

NOVEMBER

LÁTOGATÁS A GYŐRI AUDI GYÁRBA
az Informatikai Szakmai Klub szervezésében

HASZNOS PÉNZÜGYI ISMERETEK  
VÁLLALKOZÁSOKNAK – II. rész.

DECEMBER

ADÓZZUNK HELYESEN 2023-BAN IS!
Az adótörvények főbb változásai 2023.
Felelős: Kulcsár Tímea
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FORDÍTOTT ADÓZÁSÚ ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK  
KÖRÉNEK BŐVÜLÉSE

Módosulnak a belföldi fordított adózás alá eső építőipari szolgál-
tatások szabályai

A fordítottan adózó építőipari kivitelezési munkák köre 2023. 
évtől bővülni fog. Vagyis a jelenlegi építés hatósági engedélyhez, 
tudomásul vételi eljáráshoz kötött és egyszerű bejelentéshez 
kötött építéseken túlmenően minden olyan építkezés is fordí-
tott adózásúvá válik, amely építkezéshez bármilyen bejelentés 
szükségessé válik a hatóság számára. Ennek következtében 
például a településképi bejelentési eljárások is fordított adózást 
eredményeznek. Az eddig sem túl konkrétan szabályozott fordí-

tott adózási esetek további, meglehetősen bizonytalan tényállá-
sú ügyletekkel bővülnek. Az új szabályokat a 2023.01.01. illetve 
az azt követő teljesítési időpontú ügyletekre kell alkalmazni.
Ha a felek határozott időszaki elszámolásban állapodtak meg, 
és a számla kiállítása 2022. évben történik, de a teljesítési idő-
pont (fizetési határidő miatt) 2023-ra esik, úgy az ügyletre a 
2022. évi szabályokat kell alkalmazni. Ha az ügylethez 2022-ben 
előlegfizetés kapcsolódik, arra még a 2022. évi szabályokat kell 
alkalmazni (egyenes adózás), a fennmaradó adóalapra már a 
2023. évi szabályok az irányadóak (fordított adózás).

(Forrás: SALDO)

HOGYAN ADÓZIK A MUNKAVÁLLALÓK GYERMEKEINEK 
ÁTADOTT MIKULÁSCSOMAG?

Az év végéhez közeledve sok kérdés érkezik hozzánk azzal kapcso-
latban, hogy a munkáltatók által adott különféle juttatások után 
kit és milyen adó terhel.

Mikuláscsomag
A munkáltató által adott mikuláscsomag is többféle adózási mód 
alá tartozhat, attól függően, hogy a juttató milyen keretek között 
adja át az ajándékot. Csekély értékű ajándékot a kifizető évente 
egy alkalommal, a minimálbér 10%-ig (20.000 Ft) adhat egyes 
meghatározott juttatás adókötelezettsége mellett. [Szja tv. 70. 
§ (6) bek. a)]. Az adókötelezettség a kifizetőt terheli. A juttatás 
1,18-szorosa után 15% szja és 13% szochó terheli a kifizetőt.
Ebben az esetben a juttatásban részesülő személynek nem a 
munkavállaló, hanem a munkavállaló gyermeke, unokája te-
kintendő.
Abban az esetben, ha a mikuláscsomagot a kifizető egy rendez-
vény, esemény keretében adja át a gyerekeknek, amely rendez-
vény döntő részében vendéglátásra vagy szabadidőre irányul, 
és a rendezvényen, eseményen átadott ajándék egyedi értéke 
személyenként (gyermekenként) nem haladja meg a minimál-
bér 25%-át (50.000 Ft), akkor szintén egyes meghatározott jut-
tatásként adózik a mikuláscsomag (illetve az egész rendezvény) 
[Szja tv. 70. § (6) bek. b)].

Karácsonyi fogadás
Ha a munkáltató karácsony alkalmából megvendégeli a mun-
kavállalóit, úgy az adózási mód az egyes meghatározott juttatás 
kategóriájába tartozik. Egyrészt lehet az Szja tv. 70. § (6) bekez-
dés b) pontja szerint egyes meghatározott juttatás, azonban, 
ha nem valósulnak meg a törvényi feltételek, úgy reprezentáció 
címén lesz egyes meghatározott juttatásként a kifizetőnek adó-
köteles a munkavállalók megvendégelése.

Karácsonyi ajándék
Ha a munkavállalóknak adott ajándék nem tartozik az Szja tv. 
1. számú mellékletének adómentes juttatásai közé (pl.: sport-
rendezvényre történő belépő, kulturális eseményre szóló be-
lépő), akkor a törvényi feltételek teljesülésekor csekély értékű 
ajándékként adózik. Csekély értékű ajándék a munkáltató által a 
munkavállalónak adott ajándék, amennyiben az ajándék értéke 
a minimálbér 10%-át nem haladja meg. Ezt a fajta juttatást a 
munkáltató ugyanazon munkavállaló felé évente egyszer adhat. 
Csekély értékű ajándékot utalványformájában is adhat a mun-
káltató.
Amennyiben a csekély értékű ajándék értékhatáránál nagyobb 
összegű ajándékot ad a munkáltató a munkavállalónak, vagy 
esetleg az adott évben már kimerítette a csekély értékű ajándék 
kategóriáját, úgy az adott ajándék a munkavállalónak más nem 
önálló tevékenységből származó jövedelme lesz, vagyis mun-
kabérként adózik. Az ajándék értékéből ilyenkor 15% szja-t és 
18,5% TB járulékot kell a munkavállalótól levonni, a 13% szochó 
pedig a munkáltatót terheli.
Az év végi munkáltatói juttatásokról az Érték Adó 2022/6. számában 
is olvashatnak

(Forrás: SALDO)
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Az Európai Bizottság Magyarországi Képvi-
seletének koordinálásával minden évben 
megrendezésre kerül a „4forEurope” eu-
rópai uniós vetélkedő, amelyet középisko-
lások számára indít a Europe Direct Háló-
zat. A Dél-Dunántúli középdöntőt idén a 
Somogy megyében működő Europe Direct 
iroda rendezte meg november 17-én, ahol 
a régió legjobb 10 csapatát köszönthették 
felkészítő tanáraikkal együtt. A vetélkedőn 
3 Somogyi, 5 Baranyai és 2 Tolna megyei 
csapat vett részt. Az iroda képviselőjét, 
Lucz Biankát kérdeztük az eseményről: 

Mi alapján jutottak be a középiskolás 
csapatok a regionális döntőbe?
A 2022-es évben 253 csapat regisztrált a 
vetélkedőre országos szinten, amely re-
kordszintűnek tekinthető. A 4 fős csapa-
toknak egy online fordulón, egy regionális 
döntőn és egy országos döntőn kellett 
megmérettetniük tudásukat, amelyen a 
nagy értékű díjakért versenyezhetnek, 
mint az 5 napos prágai kirándulás és a 
Brüsszeli tanulmányút.

Milyen feladatokat kellett megoldani a 
résztvevőknek?

MEGRENDEZTÜK A „4FOREUROPE” VETÉLKEDŐ  
DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZÉPDÖNTŐJÉT

A megoldandó feladatok között voltak el-
méleti tudáson alapuló tesztek, azonban 
nagyrészt kreatív bemutatókkal és előa-
dásokkal kellett készülniük a diákoknak, 
mint az útiterv készítés és ifjúsági nap ter-
vezése. Nagy öröm volt látni a diákok kre-
ativitását és remek előadói képességüket, 
és akkor is helyt álltak amikor váratlan szi-
tuációkkal találták szembe magukat. Ter-

mészetesen a felkészítő tanárok részéről 
is komoly munkát igényel egy ilyen meg-
mérettetés.

Milyen eredménnyel zárult a vetélke-
dő, és mit nyerhettek a csapatok?
A regionális döntő 1. helyezettje a Barcsi 
Széchenyi Ferenc Gimnázium, EUkalip-
tusz csapata lett, 2. helyezést ért el a Pé-
csi Leőwey Klára Gimnázium csapata, és 
3. helyen végzett a Pécsi Janus Pannonius 
Gimnázium csapata. 
Az országos döntőbe jutott az első két 
helyezet, akik 2022. december 9-én verse-
nyezhetnek a régiók legjobb csapataival.
A győztes csapat egy 5 napos prágai uta-
zást nyert felkészítő tanárával együtt, az 
első három helyezet egy budapesti osz-
tálykiránduláson vehet részt az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviseletének 
felajánlásból. A versenyen minden csa-
pat és felkészítő tanára elismerő oklevél-
ben és ajándékutalványban részesült. A 
vetélkedő azért is nagyon hasznos, mert 
lehetőséget ad azoknak a készségeknek a 
fejlesztésére, amelyek a 21. században el-
engedhetetlenek, mint az előadói készség 
és a csapatmunka – magyarázta Csokor 
Réka, a barcsi gimnázium intézményve-
zetője.Zsűri: Dombai Szilvia, Horváthné Dr. Kovács Bernadett, Horváth Aisa
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A barcsi iskola már évek óta részt vesz a vetélkedőn több csapat-
tal is.  Iskolájukban kiemelt hangsúlyt kapnak az Európai Uniós 
rendezvények és az ezzel kapcsolatos tanórák. A diákok nagyon 

1. helyezett a Barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium,  
EUkaliptusz csapata

2. helyezést ért el  
a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium csapata

fontosnak találják, hogy naprakészek legyenek az Uniót érintő 
aktuális kérdésekben és azt hogy éljenek EU által felkínált lehe-
tőségekkel.

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ KIADVÁNYUNK „Többnyelvűség és nyelvhasználat az Európai Unióban” címmel! A 14 oldalas kiadvány az 
európai uniós szaknyelvet és az angol-francia jogi terminológiát mutatja be nagyon röviden különböző nyelvi példákon keresztül. 
Nyomtatott formában elérhető irodánkban Kaposvár, Anna u. 6.
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Ahány ország, annyi hagyomány, főleg, ha a karácsonyról van 
szó. Egyes európai országok az ünnepi szokásaik terén nagyban 
különböznek, de egy valami közös: a középpontban a család áll, 
és a legfontosabb, hogy együtt töltsük ezt az időszakot a szeret-
teikkel.

A  német ajkú országokban, így Ausztriában, Németország-
ban és Svájc egyes területein az ünnep sokban hasonlít a mi ha-
gyományainkhoz. Az ajándékokat a Jézuska hozza, a gyermeke-
ket csengőszó hívja a karácsonyfához december 24-én este, és 
sokan vesznek részt az esti vagy éjféli misén. Nagy hagyománya 
van a karácsonyi, adventi vásároknak is, ahol ajándéktárgyakat, 
kézműves termékeket, édességeket lehet vásárolni, és persze 
a hangulathoz hozzátartozik az elmaradhatatlan forralt bor és 
a sült gesztenye is. A hagyományos karácsonyi ételek közé tar-
tozik a  hal, a burgonyasaláta, de sonka vagy a gyümölcsökkel 
töltött pulyka vagy liba is. Az édességek közül nagyon elterjedt 
a stollen, vagyis a karácsonyi kalács és a csokoládéval borított 
mézeskalács is.

A  skandináv országokban, Dániában, Norvégiában, Svédor-
szágban és Izlandon a karácsonyi készülődés december elsején 
indul, ilyenkor nyitják ki az első ablakot az adventi kalendári-
umokon. Karácsony esete a családtagok együtt ünnepelnek, 
gyakran énekelnek vagy táncolnak a feldíszített karácsonyfa kö-
rül. Az ajándékokat Karácsony apó hozza a gyermekeknek, őt 
apró manók segítik a munkában. Sok helyen ezeknek a manók-
nak édességet vagy zabkását tesznek ki, hogy ezzel is elnyerjék 
a jóindulatukat az újévben. 

Olaszországban az ünnepi szezon december 8-án veszi kezde-
tét Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe alkalmából, 
és egészen január 6-ig, Vízkeresztig tart. A Mikulás helyett Babbo 
Natale-t, karácsony apót várják decemberben, januárban pedig 
Vízkeresztkor a Befana, a ronda, de jó boszorkány ajándékozza 
a gyerekeket. A vékony, öreg, ősz hajú boszorkány a kéményen 
keresztül jut be a házakba és a kandallóra akasztott zoknikba 
teszi az ajándékát. 

A furcsa karácsonyi hagyományok tekintetében Spanyolország 
is kiemelkedik, ugyanis az ünnepek alatt a lakosok nagyrésze 
lottószelvényt tölt ki, amellyel több, mint 2 milliárd eurót is nyer-
het. Már 1812 óta próbára teszik a szerencséjüket a spanyolok, 
persze manapság egészen másképp néz ki a sorsolás. Decem-
ber 22-én élő adásban jelentik be a nyertes számsort, miközben 
gyermekkórus fokozza az ünnepi hangulatot. Spanyolországban 
a Mikulás helyett a napkeleti bölcsek jutalmazzák meg a jó gye-
rekeket: Gáspár, Menyhért és Boldizsár január 5-én, hatalmas 
utcabál kíséretében érkezik. Galíciában egy El Apalpador nevű 

KÜLÖNLEGES KARÁCSONYI SZOKÁSOK  
ÍGY ÜNNEPELNEK EURÓPA ORSZÁGAI

Frankfurt

mitikus figura, Baszkföldön pedig Olentzero kézbesíti a karácso-
nyi ajándékokat. A spanyolok karácsonya inkább egy hatalmas 
fesztivál, mint meghitt elcsendesülés, és a két ünnep között sem 
pihennek. 

Görögországban a karácsonyi ünnep 14 napon át tart, szen-
testétől vízkeresztig, de természetesen már december elejétől 
megkezdődik az izgatott várakozás és készülődés. A karácsony-
fa egészen a II. világháború végéig cak a tehetősebb családok 
körében volt divat, ezért a görögök ebben az időben fenyő he-
lyett kis hajókat díszítettek fel. Az angyalka, a harang vagy a csil-
lag mellett a legkedvesebb karácsonyi motívumok között még 
most is megtalálhatjuk a vitorlás hajót.
A karácsony fénypontja Görögországban a családi vacsora, 
ahonnan nem hiányozhatnak a tradicionális görög ünnepi fogá-
sok. A christopsomo kerül az asztal közepére, ami egy középen 
keresztet formáló kenyér, amit mandulával és dióval szórnak 
meg. A főétel rendszerint sertéshús vagy pulyka, de egyes ré-
giókban a magyar töltött káposztához hasonló ételt is fogyasz-
tanak zellerrel és spenóttal megspékelve. A karácsonyi desszert 
a melomakarona, ami egy mézzel, naranccsal és magvakkal ké-
szült édes sütemény. A karácsony előtti hetekben a vidéki fal-
vakban még mindig népszerű a disznóvágás, a hús egy részét 
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karácsonykor használják fel, a többit pedig a téli hónapokban 
fogyasztják el.

Ha cseh karácsonyi szokások kerülnek terítékre, nem mehetünk 
el szó nélkül a különböző babonák mellett sem, náluk ugyanis ka-
rácsonykor szokás megjósolni, hogy mit hoz a jövő, például egy 
váll mögött elhajított cipő segítségével. A hiedelem szerint, ha a 
hajadon lány cipőjének orra az ajtó felé mutat, akkor a következő 
évben esküvőre számíthat. De egy keresztbe félbevágott alma is 
megmutathatja, mit hoz a jövő: ha csillagot formál a gyümölcs 
belseje, egészségesek leszünk az új évben. A cseh ünnepi aszta-
lon ismerős fogásokat találhatunk. Tartalmas levesek, burgonya-
saláta és rántott ponty a fő attrakció, ugyanakkor a fogások el-
készítésekor különösen figyelnek arra, hogy bizonyos hozzávalók 
semmiképp se maradjanak ki a főzés során. A fokhagymának, a 
méznek, az almának és a gombának is különleges erőt tulajdo-
nítanak, és ahhoz, hogy a következő évben egészségben éljen a 
család. Csehországban is a Jézuska hozza az ajándékokat, csen-

gőszó jelzi az ajándékbontás idejét, és csillagszórók fénye ígér fel-
hőtlen perceket a karácsonyfa körül.

Lengyelországban is a családdal töltött pillanatok a legfonto-
sabbak a karácsonyi időszakban. Az ünneplés december 24-én 
veszi kezdetét, a betlehemi csillag megkeresésével. Nagy ha-
gyománya van annak, hogy a lengyelek megvárják, amíg az első 
csillag felbukkan az égen, és csak utána ülnek le elfogyasztani 
az ünnepi vacsorát. A teríték része az opłatek ostya, amit a csa-
ládtagok közösen fogyasztanak el jókívánságok kíséretében. A 
hagyományos ünnepi vacsora 12 fogásból áll, ami az új év elkö-
vetkezendő hónapjait és az apostolokat szimbolizálja. Az ételek 
közül a légnépszerűbb a barscs, a gombával töltött pierogi, a 
savanyúkáposzta, valamint a makowiec nevű mákos sütemény, 
amit mi csak bejgliként emlegetünk. Az ajándékokat 24-én este 
az angyalka hozza, nem ritkán egy beöltözött családtag játssza 
el az ajándékhozó szerepét, de egyes régiókban a Jézuska teszi 
a fa alá a meglepetéseket, akár csak idehaza.

Rekordot döntve, minden idők leg-
több szavazatával végzett az első 
helyen a budapesti Szent István 
Bazilikánál rendezett adventi vá-
sár.
A European Best Destination uta-
zási portál versenyén 21 európai 
nagyváros – többek között Madrid, 
Bécs, Brüsszel, Salzburg és Prága 
– ünnepi rendezvényei közül a bu-
dapesti Advent Bazilika bizonyult a 
legjobbnak.
A 2022-es összesítés során a má-
sodik helyen a lengyelországi 
Gdansk, a harmadikon a romániai 
Craiova rendezvénye végzett.

HARMADSZOR IS EURÓPA LEGJOBB KARÁCSONYI 
VÁSÁRÁNAK VÁLASZTOTTÁK A BUDAPESTI ADVENTI VÁSÁRT
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VISSZATEKINTŐ „Alkosd, fesd, szí-
nezd újra!  – avagy  az ideális kará-
csony 2022” címmel szervezett ad-
venti találkozót a SKIK Női Vállalkozói 
Klubja december 5-én. A találkozón 
a klubtagok – Walter Imola Ágnes 
tréner vezetésével -felfedezhették al-
kotói énjüket és közben feltárták, mi-
lyen is számukra az ideális karácsonyi 
készülődés, ami stressz helyett örö-
met okoz. 

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT TAGJAINKAT ÉS ÜGYFELEINKET, TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT TAGJAINKAT ÉS ÜGYFELEINKET, 
hogy a SKIK kaposvári ügyfélszolgálati irodájában

2022. december 23-tól 2023. január 2-ig-, 
a marcali és siófoki ügyfélszolgálati irodáiban, 

2022. december 27-től 2023. január 2-ig-,
a nagyatádi ügyfélszolgálati irodában 
2022. december 27-től 2023. január 9-ig-,

a SKIK szakképzési osztályán
2022. december 22-től 2023. január 2-ig-,

a Békéltető Testületnél
2022. december 22-től 2023. január 2-ig-,

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
Sürgős okmányhitelesítési ügyekben az ügyeleti telefonszám: 30/23-78-005


