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Kõszegi programsorozat
A határszéli város kistérségének gazdasági platformja a REGIONET
projekt jegyében már az év elsõ hónapjaiban aktuális információkkal
látta el a különbözõ szakmai területeken mûködõ vállalkozókat.
A „Tachográf kártya helyes használata“ címû február végi workshop a
fuvarozóknak, a személyszállítással foglalkozó vállalkozóknak, illetve
e cégek alkalmazottainak nyújtott hasznos ismereteket. A résztvevõk
ugyanis szembesülhettek a hatályos jogi szabályozással, majd választ
kaphattak a mindennapi munka során felvetõdött kérdéseikre. Március
elején indult az a továbbképzés sorozat, amely az „Erdészeti és gazdasági ismeretek“ címet viseli, vagyis szakmai és vállalkozói útmutatásokkal bõvítette az erdõkben tevékenykedõk tudását. A tavaszelõ
hónapjában a borkészítés és bormarketing rejtelmeibe ugyancsak
elõadássorozat vezette be az érdeklõdõket. E finom nedû kezelési
eljárásai és a különbözõ bortípusok készítésének módjai éppúgy
terítékre kerültek, mint az összetevõk jellemzõi és a betegségek elleni
védekezés formái. Az elõállításon túlmenõen az õstermelõk és a
vendéglátásban ténykedõk számára a jó marketing a közös sikerek
alapja lehet, ezért a képzés az ital kiválasztásával, felszolgálásával,
kínálásával, illetve gasztronómiai kapcsolódásával is foglalkozott.
A platform vezetése áprilisban a gombáról szóló ismeretterjesztés is
tervez, hiszen az erdõk-mezõk kedvelt növénye szintén a helyi adottságok gazdaságos kiaknázását segíti elõ.
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Veranstaltungsreihe
in Kõszeg
Im Rahmen des REGIONET Projekts kümmerte sich die
Wirtschaftsplattform der grenznahen Kleinregion bereits in den ersten
Monaten des neuen Jahres um die Unternehmen aus den verschiedenen Branchen, indem sie mit aktuellen Informationen versorgt wurden.
Der Workshop für Transportunternehmen (Güter- und
Personenbeförderung) und deren Mitarbeiter Ende Februar war dem
Thema „Die richtige Nutzung der Tachographenkarte“ gewidmet. Die
Teilnehmer wurden über die geltenden Rechtsvorschriften informiert,
es wurden Fragen aus der täglichen Praxis beantwortet. Anfang März
startete das mehrteilige Fortbildungsprogramm mit dem Titel
„Forstwirtschaft und Ökonomie“. Zielgruppe sind die in der
Forstwirtschaft tätigen Unternehmer, denen unternehmerische und
berufsspezifische Kenntnisse vermittelt werden sollen. Ebenfalls im
März fand die erste Veranstaltung der Vortragsreihe statt, bei der die
interessierten Teilnehmer in die Geheimnisse der Weinproduktion und
Weinmarketing eingeweiht werden sollen. Im Märzvortrag wurden
Themen wie Weinbehandlung, Weintypen, Inhaltsstoffe, Schutz gegen
Schädlinge und Krankheiten erörtert. Neben der sorgfältigen
Weinerzeugung kann ein gutes Marketing sowohl für die
Weinproduzenten als auch für Gastronomie die Grundlage der
gemeinsamen Erfolge werden, deshalb befasste man sich beim ersten
Mal auch mit den gastronomischen Aspekten des Themas wie z.B. die
richtige Wahl des passenden Weins, Tipps für Weinservieren,
Weinverkostung. Für April ist eine populär-wissenschaftliche
Veranstaltung über Pilze geplant, denn die typische Pflanze der Wälder
und Wiesen dürfte auch zur besseren Nutzung der lokalen natürlichen
Gegebenheiten beitragen.

Szakmák nyílt napja

Tag der offenen Tür

Április 11-én ugyancsak Kõszegen találkozhatnak egymással a különféle
szakmák mûvelõi, illetve a kistérség diákjai. A környék iskoláival kialakított harmonikus kapcsolat eredményeként a belváros jelentõs
beruházásához, a várprojekthez kötõdõen interaktív foglalkozások révén
szembesülhetnek a fiatalok a mesterségek nehézségeivel és szépségeivel. A Szakmák nyílt napja címû eseményre, tanári kísérettel, kisebb csoportokban érkeznek majd az oktatási intézmények tanulói. Május 12-én
viszont a Kistérségi Nap látványos kavalkádjának tömegvonzására építve,
a hiányszakmák kerülnek a platform vállalkozói által rendezendõ bemutatók fókuszába.

Ebenfalls in Kõszeg treffen sich am 11 April die Vertreter der verschiedenen
Handwerksberufe und die Schüler aus der Kleinregion. Dank der guten
Beziehung zu den Schulen der Umgebung wird den Schülern die Möglichkeit
geboten, am Beispiel einer Großinvestition (Burgprojekt) die Schönheiten
und Schwierigkeiten der Handwerksberufe in interaktiver Form kennen zu
lernen. In der Begleitung von Fachlehrern nehmen die Schüler aus den einzelnen Schulen an den Veranstaltungen des Tages der offenen Tür in organisierter Form, in kleineren Gruppen teil. Beim spektakulären und immer
sehr gut besuchten Tag der Kleinregion am 12. Mai werden dann die
Mangelberufe durch die Vertreter der Unternehmensplattform präsentiert.
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Ausztriai lehetõségek

Möglichkeiten in Österreich

„Ausztria, mint a vállalkozási lehetõségek optimális helyszíne“ – címû
rendezvény Szombathelyen is komoly érdeklõdésre talált. A Vas
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában Mag. Peter Löschl
az Austrian Business Agency képviseletében, valamint Mag. Lonyai
László a Garantia Wirtschaftstreuhandges m.b.H. vezetõje és dr. Gálffy
Tibor ügyvéd tárta fel a határon túli tartományok gazdaságában rejlõ
lehetõségeket. Megosztva hallgatóságával a szükséges információkat.
Így egyebek között a piaci és jogi szabályozás részletei, a vállalatalapítás folyamatának lépéseit,és a cégek mûködtetésének feltételeit.
Külön szólva az adózás jogi szabályozásáról. A rendezvény alkalmat
adott arra is, hogy az osztrák-magyar vállalkozások együttmûködésének támogatása is napirendre kerüljön. E forrásszerzési esélyekrõl az osztrák gazdasági társaságokat támogató szervezetek
részérõl Ulrike Czettl és Walter Lorenz tartott a Vas megyei vállalkozók
elõtt elõadást.

Die Veranstaltung mit dem Titel „Österreich als optimaler
Wirtschaftsstandort“ war auch in Szombathely ein großer Erfolg. Im
Zentralgebäude der Industrie- und Handelskammer des Komitats Vas
sprachen Mag. Peter Löschl (Austrian Business Agency), Geschäftsführer
Mag. Lónyai László (Garantia Wirtschaftstreuhandges m.b.H.) und
Rechtsanwalt dr. Tibor Gálffy über die Chancen und Möglichkeiten in den
benachbarten österreichischen Bundesländern. Die Zuhörer wurden unter
anderem über die Details der Markt- und Rechtsregelung, die Schritte der
Firmengründung und die Voraussetzungen für das Betreiben von
Unternehmen informiert. Besonderes Augenmerk galt den rechtlichen
Fragen in Sachen Steuervorschriften. Bei dieser Veranstaltung bot sich die
Gelegenheit, auch die Förderung der Zusammenarbeit der österreichischen und ungarischen Unternehmen unter die Lupe zu nehmen. Die
Vertreter der österreichischen Förderstellen Ulrike Czettl und Walter
Lorenz informierten die Teilnehmer aus Vas über die Förderquellen für
österreichische Unternehmen.

Tanácsadások
a kistérségekben

Beratung
in den Kleinregionen

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint projektpartner a
szombathelyi székházában rendszeresen tartandó adó-, pályázati-, és
jogi tanácsadásokon, valamint békéltetõ testületi fogadóórákon kívül a
megye kistérségi központjaiba is elviszi szolgáltatásait. Április 10.-én
Kõszegen 10-12 óráig, míg Csepregen 13 és 15 óra között kereshetik
fel az érdeklõdõk a polgármesteri hivatalokban a szakértõket. Május
15-én és június 12-én, ugyanazon napi idõbeosztással, s aktuális információkkal várják a betérõ vállalkozókat.

Die Industrie- und Handelskammer des Komitats Vas als
Projektpartner berät die Unternehmen nicht nur im Zentralgebäude in
Szombathely. Die Beratungsdienstleistungen der Kammer in den
Bereichen Steuern, Förderungen und Recht können auch in den kleinregionalen Zentren des Komitats in Anspruch genommen werden. Die
Beratungsexperten stehen den interessierten Unternehmen am 10.
April und am 15. Mai in Kõszeg (10-12 Uhr) und in Csepreg (13-15
Uhr) im Bürgermeisteramt mit aktuellen Informationen zur Verfügung.
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Soproni vizit

Besuch in Sopron

A Sopron-Fertõd Kistérségi Többcélú Társulás vállalkozói hálózati
irányító csoportjának meghívására április 12-én a történelmi városba
érkezik Mattersburg, illetve Bucklige Welt Gazdasági Platformjainak
küldöttsége. A vendégek a térségben meghatározó jelentõségû vállalkozások egy részének háza táját keresik majd fel. A házigazdák
kíséretében ellátogatnak az üvegtermékeket széles skálán gyártó
Csonka és Fiai Kft. üzemébe, majd megismerkednek Hirschler László
üvegipari vállalkozásával. Az osztrák üzletemberek tapasztalatszerzõ
útjukat a külsõ-belsõ nyílászárók elõállításával foglalkozó Holz Team
Kft. telephelyén folytatják. A közös tanácskozáson pedig a két ország
három platformjának hálózatépítésben bevált gyakorlata mutatkozik
be, majd a találkozó résztvevõi véleményt cserélnek egymással.
Miközben a jövõbeli együttmûködések lehetséges formáit is górcsõ alá
teszik.

Der Einladung der Steuerungsgruppe des Unternehmensnetzwerks
des Mehrzweckverbandes der Kleinregion Sopron-Fertõd folgend wird
am 12. April eine Delegation der Wirtschaftsplattformen Mattersburg
und Bucklige Welt in der historischen Stadt Sopron erwartet. Die
Gäste besuchen einige renommierte Unternehmen der Region, unter
anderem den Hersteller von Glasprodukten Csonka és Fiai Kft. (Csonka
und Söhne GmbH), das Glasproduktionsunternehmen Hirschler
László und den Hersteller von Fenstern und Türen für den Innen- und
Außenbereich, die Firma Holz Team Kft. Bei einer gemeinsamen
Arbeitsbesprechung sollen die Best Practices der drei Plattformen
beider Länder im Bereich Netzwerkaufbau präsentiert werden.
Anschließend wird ein Erfahrungsaustausch geplant, bei dem die auch
die möglichen Formen einer künftigen Zusammenarbeit geprüft
werden sollen.

A szépségipar vonzásában

Schönheitsgewerbe
im Mittelpunkt

A REGIONET aktív projekt kistérségeibõl is érkeztek indulók a
Szombathelyi Fodrász, Kozmetikus Tanulóversenyre, ahol a
fiatalok több versenyszámban mérhették össze tudásukat,
kreativitásukat. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által
szervezett március 25-ei rendezvényen a fodrászjelöltek férfi
és nõi kategóriákban, illetve évfolyamonkénti megosztásban,
azaz hat versenyszámban igyekeztek dobogós helyezéseket
szerezni. A kozmetikustanulók pedig az alkalmi, valamint a fantázia smink elkészítésével próbáltak remekelni. Méghozzá sikeresen, hiszen a végeredmény felvonultatásakor elismerõen
tapsolt a közönség. Az Oladi
Mûvelõdési Központ Teleki
Blanka Középiskolájában és
Szakiskolájában tartott szépségipari versengés díjazottjai
az
eseményt
támogató
cégeknek köszönhetõen értékes
és hasznos ajándékcsomagokkal térhettek haza.

Talentierte junge Leute aus den Kleinregionen des REGIONET aktiv Projekts
waren auch beim Schülerwettbewerb für Friseur- und Kosmetiklehrlinge in
Szombathely dabei, wo sich die Teilnehmer in Fachwissen und Kreativität
gemessen haben. Bei der durch die Industrie- und Handelskammer Vas organisierten Wettbewerb am 25. März kämpften die Friseurkandidaten in den
Kategorien Damenfriseur und Herrenfriseur nach Jahrgängen (insgesamt also
in sechs Kategorien) um die Podestplätze. Die Kosmetikerlehrlinge konnten
ihre Kreativität in den Kategorien Gelegenheits-Make-up und PhantasieMake-up unter Beweis stellen. Mit
Erfolg, denn die Sieger wurden bei der
Preisverleihung vom fachkundigen
Publikum richtig bejubelt. Der
Wettbewerb fand in der Teleki-Blanka
Berufs-und Fachmittelschule statt, die
gekürten Teilnehmer konnten sich
dank der Sponsoren über wertvolle
und nützliche Geschenke freuen.
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