
Belépés a digitális világba
Internet A kamara a Bácskai Kultúrpalotába hívta a kis- és közepes vállalkozásokat
Magyarországon a honlappal 
rendelkező vállalkozások ará-
nya 61 százalék, ez rendkí-
vüli mértékben elmarad a 74 
százalékos EU-átlagtól, Finn-
országban például 95 száza-
lékos az arány.  A lemaradást 
kívánja felszámolni a  Modern 
Vállalkozások Programja – Vál-
lalkozz digitálisan! elnevezésű, 
uniós finanszírozású projekt, 
melyet az idén indított el a ka-
mara.

Kubatovics tamás

Az informatikában rejlő lehető-
ségek bemutatása volt a célja 
annak az információs napnak, 
amit a Bácskai Kultúrpalotá-
ban kis- és közepes vállalko-
zások részére szervezett a 
megyei kamara a Modern Vál-
lalkozások Programja – Vállal-
kozz digitálisan! elnevezésű, 
uniós finanszírozású projekt 
részeként. Ennek fő célja a ha-
zai kkv-k versenyképességé-
nek növelése, az új informatikai 
alkalmazások használatának 
propagálása, az érdeklődés fel-
keltése, hogy a programban 
részt vevő cégek hatékonyab-
ban, eredményesebben mű-
ködhessenek a hazai és külföl-
di piacokon. Hetven vállalkozás 
mintegy száz résztvevője jelent 
meg Baján, ahol 12 kiállító in-
formatikai eszközöket, szolgál-
tatásokat is kínált. Az ország-
ban 29 - ebből Bács-Kiskunban 
kettő - IKT (infokommunikációs- 
technológiák) tanácsadó segíti 
a vállalkozásokat.

Dr. Renner Tamás a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökségi tag-

ja többek között arról beszélt, 
hogy a kkv-k milyen trendek 
szerint használják az informati-
kai eszközöket. 

- Magyarországon a honlap-
pal rendelkező vállalkozások 
aránya 61 százalék, ez rend-
kívüli mértékben elmarad a 74 
százalékos EU-átlagtól, Finnor-
szágban például 95 százalékos 
az arány. A vállalkozások egy 
része - hazánkban 5 százaléka 
- a céges honlap megteremté-
sére sem képes. Meggyőződé-
sem, hogy a termékértékesítés 
fog a leggyorsabban fejlődni, 
ilyen célra jelenleg a vállalkozá-
sok 27,5 százaléka használja 
az internetet. Egy átlag magyar 
internetező minden interneten 
töltött órából 37 percet tölt a 
Facebookon. A magyar embe-
rek európai átlagban a legtöb-
bet használják a Facebookot 
személyes használatra, céges 
alkalmazásokra azonban csak 
28 százalékuk, amivel viszont 
utolsók vagyunk a sorban - fo-
galmazott az előadó. Kiemelte: 
hazánkban 3,3 millió felnőtt in-
ternetezik kis képernyős esz-
közön, a megyében működő 
kkv-k 55 százaléka rendelkezik 
honlappal, ám ennek csak ne-
gyede mobilbarát. A felhaszná-
lók 53 százaléka tévézés köz-
ben, 61 százaléka a lefekvés 
előtt is használja kütyüjét. A hí-
rek már az önvezető kamionról, 
traktorról szólnak, ez is azt mu-
tatja, hogy a digitális technoló-
gia világába be kell lépnünk – 
hangsúlyozta az előadó. 

Papp Zoltán, az egyik kecske-
méti IKT-tanácsadó arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a prog-
ramhoz csatlakozott beszállítók 

egyedi kedvezményeket nyúj-
tanak a projektben részt vevő 
kkv-knak, akik megszerezhe-
tik a Digitálisan Felkészült Vál-

lalkozás minősítést is. Ennek 
birtokában a kkv-k 5 százalék 
többlettámogatást kaphatnak 
az informatikai pályázatok ese-

tében. Az előadásokban szó 
volt többek között informatikai 
megoldási lehetőségekről, a jó 
weblap ismérveiről, vállalatirá-
nyítási rendszerekről és pályá-

zati lehetőségekről. Ezek mel-
lett egy fórumbeszélgetés és 
kötetlen beszélgetés a kiállítók-
kal, IKT-tanácsadókkal szolgál-
ták a jobb tájékozódást.

Bizottsági elnökök továbbképzése
Oktatás Bács-Kiskunban huszonnyolc jó nevű szakember vizsgázott az elmúlt napokban

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra a mestervizsga-bizott-

sági elnökök továbbképzését 
szervezte meg két alkalommal 
szeptemberben.

Az elmúlt 5 évben több 
mint félezer szakember szer-
zett mester címet a kama-
ra közreműködésével. Mint 
arról beszámoltunk, 2015. 
szeptember 1-jétől a gyakor-
lati képzőhelyen gyakorla-
ti képzést végző oktatóknak 
mestervizsgával kell ren-
delkezniük. Ördög Dóra, a 
Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara szak-
képzési igazgatója tartott 
továbbképzést a bizottsági el-
nököknek. Ők akkor tölthetik 

be újabb öt évig a megtisztelő 
posztot, ha előtte részt vettek 
a kamara által szervezett 20 
órás szakmai továbbképzé-
sen, majd ezt követően szak-
mai írásbeli vizsgát tettek.

A mestervizsga-bizottság 
elnöki tisztsége pályázat út-
ján nyerhető el. A pályázatot 
ötévenként, a mandátumok 
lejárta előtt az MKIK elnöke 
hirdeti meg, aki az illetékes 
területi kamara kézműipari ta-
gozat elnökének véleménye, 
valamint, az elnökség javas-
lata alapján dönt a kinevezés-
ről. Az adott évben kiállított 
megbízólevél érvényessége a 
kinevezéstől számított 5. év 
november 1-jéig érvényes. Je-
lenlegi elnökök kinevezése a 

2013. szeptember 1 - 2018. 
november 1. időszakra szól. A 
mestervizsga-bizottságok el-
nökei a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara elnökétől vagy 
megbízottjától ünnepélyes ke-
retek közt veszik át megbízá-
sukat.

A feltételek szerint egye-
bek mellett az lehet elnök, 
aki maga is mester, legalább 
10 évnyi gyakorlattal rendel-
kezik, vizsgáztatási tapaszta-
lattal bír, aktív tevékenységet 
folytat, ő vagy cége rendel-
kezik önkéntes kamarai tag-
sággal és büntetlen előéletű. 
Bács-Kiskunban jelenleg 28 
szakember mestervizsga-bi-
zottsági elnök.  B. Zs.

A Petőfi Népe melléklete
X. évfolyam, 7. szám

31.
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Székház:

Élénk eszmecserék folytak a kiállító cégek standjainál Számos elgondolkodtató adatról értesülhettek a résztvevők

A vizsgaelnökök 20 órás szakmai továbbképzésen vettek részt
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Nyerges Tibor, a BKMKIK gaz-
daságfejlesztési vezetője: - Ez 
a csaknem másfél évig tartó 
projekt alapvetően személyre 
szabott tanácsadással segíti 
a cégek infokommunikációs 
fejlesztéseit. A kis- és mikro-
vállalkozások vezetőinek jó 
része nem tudja, hogy milyen 
irányban fejlessze vállalko-
zását. Ebben tudnak segíte-
ni a tanácsadók, a projekt 

keretében ráadásul ingyen. 
Célunk, hogy a Bács-Kiskun 
megyei vállalkozások internet-
használata, adatbiztonsága 
jobb legyen és egyre nagyobb 
arányban használják  az infor-
matikai eszközöket, szoftvere-
ket. A megyében további négy 
- Kiskunfélegyházán, Kiskun-
halason, Kalocsán és Kecske-
méten - hasonló információs 
nap lesz.

Személyre szabott tanácsadással segítenek

Nyerges TiborDr. Renner Tamás



Az elmúlt négy év
Jelentés A gazdasági önkormányzat tevékenysége számokban
A közelmúltban jelent meg a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara 4 éves 
jelentése, mely összefoglalja a 
csaknem kétezer céget, egyé-
ni vállalkozót tömörítő gazda-
sági önkormányzati szervezet 
tevékenységét.

Barta Zsolt

A kiadvány elején az olvasó 
Gaál József megyei elnök kö-
szöntőjében egy rövid össze-
foglaló segítségével meg-
ismerkedhet a BKMKIK 
tevékenységével. Szó 
esik arról, hogy a kama-
ra a négy év alatt 500 
– aktuális kérdések-
kel kapcsolatos 
–  rendezvényt 
szervezett a 
megye kü-

lönböző városaiban, amelyekre 
évente 7-8 ezer személy láto-
gatott el. Pintye László, az ipari 
tagozat alelnöke arról ír, hogy 
a szervezet az elmúlt években  
nagy hangsúlyt fektetett a szak-
képzés fejlesztésére. Egyre na-
gyobb az igény a képzett szak-
emberekre, akiket a megyében 
letelepedő vállalkozások keres-
nek.

Tamás Sándor, a kereskedel-
mi tagozat alelnöke azt hang-
súlyozta köszöntőjében, hogy a 
kereskedelmi szektor az online 
pénztárgépek, az EKÁER be-
vezetésével fehéredik, ugyan-
akkor a kormányzat egyes in-
tézkedései sok piaci szereplő 
érdekét hátrányosan érintették.

Pivon József, a kézműves ta-
gozat alelnöke a mesterkép-
zést emeli ki írásában. Tavaly 
csaknem négyszáz szakember 
szerzett mesterlevelet a megyei 
iparkamara szervezésében, és 
támogatásával.

Sipos Zsolt kamarai titkár 
négyéves összefoglalójában 
egyebek mellett megemlíti, 

hogy a szervezet egy egységes 
szerkezetű, közhiteles adat-
bázist alakított ki. A 20 éves 
megyei kamara nagyon sok 
közfeladatot lát el, a BKMKIK 
szoros kapcsolatot ápol a gaz-
daságszabályozásban hatósági 
jogkörrel rendelkező intézmé-
nyekkel. A szervezet megkerül-
hetetlen szerepet játszik a du-
ális képzés szélesítésében. A 
gyakorlatorientált oktatásban 
részesült Bács-Kiskun megyei 
tanulók az elmúlt négy évben 
nagyon sok dobogós helyezést 
szereztek a Szakma Sztár Fesz-
tiválokon.

A kiadványban szó esik a 
Széchenyi Kártya hitelkonstruk-
cióról is, mely a hazai kkv-k szá-

mára nagyon kedvezményes 
feltételek között nyújt hiteleket. 
2012. és 2016. 05. 31. között 
a kamara 4453 hitelkonstruk-
ciós igénylést fogadott be a vál-
lalkozók részéről. A BKMKIK 
mellett működik a Bács-Kis-
kun Megyei Békéltető Testület, 
amely a 1720 esetben fogadott 
be  fogyasztói panaszokkal kap-
csolatos kérelmeket 2012. és 
2016. 05. 31. között. A megye 
ipari termelése 2011. és 2015. 
között a háromszorosára nőtt. 
Ez mindenekelőtt a gépipar 
és az autóipar fejlődésének 
köszönhető. A munkanélküli-
ség is jelentősen csökkent, a 
konjunktúraindex is jelentősen 
emelkedett 2010-hez képest.

A kiadvány kü-
lön oldalt szentel 

a Hírös Beszállítói 
Klaszter működésé-

nek, illetve a kamarai 
kezdeményezéssel meg-

született Duna-Tisza Közi 
Hátság Vízpótlásáért Egye-

sület tevékenységének. A kiad-
ványt forgató érdeklődő arról is 
olvashat, hogy a kamarai rend-
szer fontos szerepet játszik a 
szakképzési reform folyamatá-
ban. Az olvasó a tanulószerző-
déses tanácsadói rendszer mű-
ködéséről, a gyakorlati képző 
helyekkel történő kapcsolat tar-
tásról, a szintvizsgákról, a szak-
képzési stratégiai  rendszer ki-
alakításáról, a Szakma Sztár 
Fesztiválról, a Megyei Fejlesz-
tési és Képzési Bizottság tevé-
kenységéről is fontos informáci-
ókat talál.

A 4 éves jelentésben a ka-
mara külön fejezetet szentel a 
külkereskedelmi és a külkap-
csolati rendezvényeinek a be-
mutatására. Ezek közül fontos 
szerepet játszott például az uni-
ós támogatással megvalósuló 
Gastro-Club rendezvénysoro-
zat, mely a magyar és a szerb 
vállalkozások számára biztosí-
tott bemutatkozási lehetőséget 
egymás országában. A projekt 
2013-14 között zajlott. A kiad-
ványban az olvasó megismer-
kedhet a bajai, a kalocsai és a 
kiskunhalasi képviseletek te-
vékenységével is.

Kézműves Remek 
címet kapott
Baja A 2016-ban ismét meg-
hirdetett Kézműves Remek 
országos pályázatra beadott 
termékek közül a bajai Vass 
János kupakészítő fedeles sö-
rös kupája elnyerte a Kézmű-
ves Remek címet, Tomó Zsolt 
pedig vörösboros kupájával 
bekerült a döntősök közé.

Arany minősítést 
szerzett
Baja A Bajai Halászléfőző 
Bajnokok Klubja tagjai közül 
Göldner Tibor és Kollmann 
Péter főztje ért arany minő-
sítést a MAHAL 42. Orszá-
gos Halfőző Versenyén. Az 
augusztus 27-én Tihanyban 
megrendezett versenyen a 
dunai jellegű halászlé kategó-
riában sikerült annyira finom-
ra az étel, hogy a zsűri odaítél-
te számukra ezt a díjat.

Újabb turisztikai 
összefogás
Kalocsa A Kalocsai Papri-
kafesztiválon a Duna vízi tu-
risztikai jelentőségének fel-
használására alakult meg a 
Paks-Kalocsa VÍZ-CSÖPPEK 
DUNA-régió Társulás is az or-
szág 4. hasonló összefogása-
ként. Kalocsa, Paks, Dunapa-
taj, Solt, Ordas, Bölcske, Harta, 
Géderlak, Uszód, Dunaszent-
benedek, Foktő, Gerjen, Fadd, 
Bátya és Fajsz képviselői írták 
alá az alapító okiratot. A részt-
vevők a vízparti élet fellendí-
tését tűzték célul, mely együtt 
járna a Duna-parti települések 
összehangolt fejlesztésével is. 

Pakson mutatták be 
a Kalauzt
Kalocsa Már gyakorlati meg-
valósulása is van annak az 
összefogásnak, melynek 
részeként, Szekszárd-Kalo-
csa-Paks a jövőben közösen 
kívánja reklámozni turisztikai 
attrakcióit. Erről tartottak saj-
tótájékoztatót a napokban. A 
tájékoztató apropója a három 
térséget bemutató KALAUZ 
című magyar-orosz nyelvű tá-
jékoztató kiadvány megjele-
nése volt, amely bemutatja 
a paksi, kalocsai, szekszárdi 
kistérség 41 települését, túrá-
zási lehetőségeiket, szállás-
helyeiket, fürdőiket, továbbá 
rendezvényeket is ajánl az ol-
vasóknak.

Hírös vacsora hetedszer, a városközpontban
Rendezvény Csaknem hatszáz vendég élt a kamara meghívásával

Csikós tokány és grillezett 
flekken közül választhat-
tak azok a vendégek, 

akik részt vettek a  Hírös Va-
csora rendezvényén, melyet a 
Hírös Hét keretében rendez-
tek meg. A megyei iparkama-
ra és a Tanyacsárda immár 
hetedik  alkalommal szer-
vezte meg a társasági ese-
ményt. Az esemény annyiban 
különbözött a korábbiaktól, 
hogy ezúttal nem a kecske-
méti borutca mellett, hanem 
a városháza és a Szent Mik-
lós-templom közötti téren te-
rítettek meg a szervezők. Ez 
a hely azért is volt jó válasz-
tás, mert csendesebb volt a 
helyszín, az asztaltársaságok 
tagjai pedig zavartalanul tud-

tak egymással beszélgetni. 
Társaságok pedig szép szám-
mal voltak. Garaczi János, a 
Tanyacsárda Kft. egyik tulaj-
donosa elmondta, csaknem 
hatszáz adag ételt rendeltek 
a vendégek. Egyformán ren-
deltek a csikós tokányból és 
a grillezett ételből. A munka-
társai közül 40 kolléga dol-
gozott azért, hogy a főtéren a 
sok száz embert kiszolgálják. 
A munka 12 órakor kezdő-
dött a kipakolással, és éjfél 
előtt fejezték be.  Több mint 
száz kilónyi húst használtak 
fel. Olyan tradíció ez, me-
lyet hetedik éve folytatunk, 
a 2010-es vacsora idején 
„csak” kétszázötven embert 
lakattunk jól - mondta Gara-

czi János. Majd hozzá tette: 
a vacsorából befolyó összeg 
egy részét olyan szakmun-
kás diákok anyagi támogatá-
sára fordítjuk, akik szakmai-
lag, magatartásuk alapján 
megérdemlik a segítséget. 
Az elismeréseket a megyei 
iparkamara december végi 
rendezvényén a kamara, a 
város vezetése és cégünk 
adja át a fiataloknak. Eddig 
minden évben 6-7 tanuló ré-
szesült anyagi segítségben. 
Tavaly azonban már 12 ta-
nulót sikerült támogatnunk. 
A rendezvényt több cég tá-
mogatta úgy, hogy legalább 
20 vacsora jegyet vásárolt. 
A Mercedes - Benz autógyár 
második éve egy összegű tá-

mogatással segíti a nemes 
cél megvalósítását. Az első al-
kalommal rendezett vacsora 
kolbászos lebbencs volt ková-
szos uborkával és hideg fröcs-
csel, két évvel később,  2012-
ben már félezer adag pörkölt 
és grillétel fogyott el. Most a 
magyaros ételt a laskagom-
bás borjúpaprikás képviselte, 
a második étel a flekken volt. 
Hogy mi lesz a jövő évi menü,  
még nem tudni. Egy biztos, 
az egyik, magyaros étel lesz. 
Ahhoz pedig nem fér kétség, 
hogy a Tanyacsárda munka-
társai, ahogy eddig megala-
pozzák a jó hangulatot a va-
csoratársaságok körében a 
magas szinten elkészített éte-
lekkel.
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Összefogással 
mindig 
többre viszik 
a cégek

Számomra a vevő szent. A 
családom tagjai szerencsé-
re elfogadják, hogy néha 

többet törődök az vásárlóval, 
mint velük. Előfordult, hogy a 
Balatonra utaztunk volna csa-
ládi nyaralásra, és egy dologért 
beugrottam az egyik üzletünk-
be. Ott ragadtam 45 percig, 
mert annyi volt a vevőnk, hogy 
segítenem kellett kiszolgálni 
őket – meséli Szöllősi Balázs, a 
kecskeméti Best Trafik Bt. egyik 
tulajdonosa.

A kecskeméti trafikokkal ren-
delkező céget Kovács Zsolt üz-
lettársával jegyzik. A társaság a 
közelmúltban lépett be a kama-
rába. Szöllősi Balázs azt mond-
ja, hogy szimpatikus a szerve-
zet tevékenysége. Úgy véli, hogy 
egységben az erő, ha az embe-
rek és a cégek összefognak, ak-
kor közösen többre viszik, mint 
külön-külön. – Mindig is versen-
gő alkat voltam, arra töreked-
tem, hogy a vállalkozásaim job-
bat és többet nyújtsanak, mint 
a versenytársak.

Most például a kecskeméti 
belvárosi trafik kibővítését ter-
vezi a cégvezető. Nemcsak a 
dohányosokat, hanem olyano-
kat is megcéloznak, akik italokat 
vásárolnak. Éjjel-nappal nyitva 
vannak, s aki éjfélkor egy doboz 
alkoholmentes sört szeretne 
venni, az tudni fogja, hogy hozzá-
juk kell betérnie. Mint mondta, 
a jövő trafikjában versenyképes 
árakkal és széles választékkal kí-
vánja megszólítani a vevőket.

– A ránk váró munka embert 
próbáló feladat, de hála támo-
gató családjainknak, meg tud-
juk valósítani az elképzelésein-
ket – mondta Szőllősi Balázs.

Az idén a kecskeméti városháza előtt rendezték a vacsorát

2016. október 1., szombatGAZDASÁGIII.

Szöllősi Balázs
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A kamarai kiadvány az elmúlt négy év munkáját
 foglalja össze dióhéjban
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Fotókiállítás hetedszer a munka világáról
Tárlat Harminckilenc alkotó százötvennyolc fotójából választott az idén a zsűri

Hetedik alkalom-
mal rendezték meg 
a  Bács-Kiskun Me-

gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamarában A munka 
világa című országos fotó-
pályázat kiállítását. Erre 39 
alkotó 158 alkotással neve-
zett a nyár során. Háromta-
gú zsűri értékelte a képeket, 
végül 34 fotót állítottak ki a 
kamara székházában, ame-
lyeket az elmúlt hetekben 
megtekinthetett a közönség. 
Péjó Zoltán, a kiállítás ötlet-
gazdája köszöntötte a meg-
jelenteket, majd tőle vette át 
a szót Gaál József, a megyei 
kamara elnöke. Ő arra hívta 
fel a figyelmet, hogy az alko-

tások tükrözik a kétkezi mes-
terségek világát. A képen 
szereplő emberek maguk is 
alkotók, akik értéket terem-
tenek. A kamarai pályázat 
célja az országban tevékeny-
kedő kereskedők, ipari vál-
lalkozások, szolgáltatók, kéz-
művesek tevékenységének, 
termékeiknek művészi mó-
don való megjelenítése volt. 
A kamarai tárlat a követke-
ző hónapokban Bács-Kis-
kun megye több városában, 
Kalocsán, Kiskunhalason és 
Baján is kiállítják. Majd ezt 
követően – a területi kama-
rák kérésére – más megyék-
be is elviszik az érdekes tár-
lat képeit.
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A jobb oldali fotó Temesvári Péter különdíjas felvétele, melynek a címe: Hanga órásmester-dinasztia

Nőnek lenni jó!
 Vállalkozók Üzletasszonyok karrierről, családról, magánéletről
Harmadik éve biztosít hely-
színt a megyei iparkamara a 
Nőnek lenni jó! konferenciá-
nak. A kecskeméti hölgyek 
örömére idén dupláztak a 
szervezők – a hagyományo-
san nőnapi konferencia mel-
lett egy őszi rendezvényt is be-
vállaltak. Telt házat vonzott az 
esemény, 110 meghívott női 
vállalkozó, felső- és középve-
zető vett részt a sokszínű elő-
adásokon.

Barta Zsolt

A 2014 tavaszán megtartott 
első Nőnek lenni jó! konfe-
rencia a kamara Női Veze-
tők Klubjából nőtte ki magát, 
Puskásné dr. Csorba Éva és 
Csatosné Harmati Erika köz-
reműködésének köszönhe-
tően. A szervezők célja kez-
detektől fogva az volt, hogy a 
résztvevők hiteles előadóktól, 
valamint egymástól kapjanak 
inspirációt, segítséget és új 
lendületet a családi életük, 
munkájuk, karrierjük során 
tapasztalható nehézségek le-
küzdéséhez.

Múlt pénteken a konferen-
cia fővédnöke, dr. Zolnay Ju-
dit, a MetLife Zrt. vezérigazga-
tója megnyitóbeszédében két 
trendre hívta fel a figyelmet: 
gyors ütemben fejlődik a „há-
lózatosodás”, melynek követ-
keztében egyre többen kerül-
nek kapcsolatba egymással. 
A másik pedig a kommuniká-
ciós forradalom, mely ezt a 
hálózatosodást segíti elő. Azt 
a „házi feladatot” adta a részt-
vevőknek, hogy mindenki leg-
alább három másik hölggyel 
ismerkedjen meg, cseréljen 
névjegykártyát. Ezekből az is-
meretségekből ugyanis ké-
sőbb akár hasznos együttmű-
ködés tud kialakulni.

Veres Rita, az AON He-
wit magyarországi vezetője 
„A jövő hihetetlen jóslatai” 
címmel tartott előadást. Ki-
fejtette, hogy a technológiai 
változások sokszor ijesztőnek 
tűnhetnek, de az emberiség 
évezredek óta megoldatlan 
problémáinak leküzdését je-
lenthetik. A számítástechni-
ka fejlődésével sok minden 
egyszerűbb lesz, mint ma: 
például forradalmi változá-
sok várhatóak a betegségek 
diagnosztikája, azok gyógyí-
tása területén. De ne érjen 

bennünket váratlanul az sem, 
ha a jelenleg ismert szakmák 
jelentős része néhány évtize-
den belül megszűnik!

Czagler Zsuzsa „Igaz külde-
tésemre ébredtem” címmel 
szakmai karrierjének és csalá-
di életének kapcsolódásairól, 
kérdőjeleiről tartott előadást. 
Elmondta, hogy anno őt szü-
lei fiúnak várták, ami kódolta 
szakmai fejlődésének útját – 
ezért vállalt fel mindig férfias 
szerepeket. Műszaki egyete-
men szerzett diplomát, ké-
sőbb marketing területen ké-
pezte tovább magát. Az utóbbi 
15 évben Európa egyik legna-
gyobb médiacégénél, a Havas 
Mediánál volt cégvezető. In-
nen állt fel nemrégiben, hogy 
az élet egy másik területén 
próbálja ki magát: „segítem 
terjedni a lélekmelegséget 
Magyarországon”.

Gájer Bálint swingénekes 
egy rövid koncert keretében 
mesélt arról, miként is épít-
kezik abban a világban, mely 
segítségével nagyon magas-
ra lehet emelkedni, de csú-
cson maradni óriási kihívás. 
Elmondta, hogy a siker érde-
kében tűzzünk ki magunknak 
olyan kihívást jelentő, de elér-
hető álmokat, amikért hajlan-
dóak vagyunk küzdeni is!

Leskovics-Ortelli Andrea 
kecskeméti pszichológus és 
fogyókúrás terapeuta egy iga-
zán izgalmas önismereti uta-
zásra invitálta előadásán a 
hölgyeket: a túlevés és a súly-
problémák lelki hátterére vilá-
gított rá. Azt mondta, hogy ha 
fogyni akarsz, tedd azt ésszel. 
És azt is, hogy szeresd önma-
gadat! Mert bármit csinálsz, 
hosszú távon csak akkor lesz 
eredménye, ha szereted és el-
fogadod magad.

Dr. Segatto Angyalka sze-
mélyében egy olyan sokszí-
nű hölgyet ismerhettek meg 
a résztvevők, aki folyamato-
san keresi a kihívásokat. Így 

közgazdászból fogorvos lett, 
akinek fogászati innovációját 
világsiker koronázza. Kifejtet-
te, hogy a stratégiai gondolko-
dásnak milyen óriási jelentő-
séget tulajdonít a hétköznapi 
életének megszervezésében. 
A karrierépítés mellett keresi 
az önkifejezés útját is, amit 
jelenleg a festészetben és a 
fotózásban talált meg.

Harmincz Rita „sárga ru-
hás lányként” ír sikeres blo-
got, fantasztikus ázsiai ka-
landjait több mint tízezren 
követik az interneten. Rita 
arról mesélt, hogy néhány év-
vel ezelőtt miért adta fel ad-
digi megszokott életét. Miért 

mondott fel a munkahelyén, 
adta el a lakását, és miért 
ment világgá. Üzenetének lé-
nyege az volt, hogy „éljük meg 
a MA örömét”!

Szilasi Márti sikeres üzlet-
asszonyként indult el az ön-
ismeret útján, hogy aztán 
létrehozza Budapest egyik 
legelismertebb jóga- és szel-
lemi központját, ahol sokak 
élete nyert új értelmet. Elő-
adásában az elakadt pár-
kapcsolatok szerepéről, azok 
kedvezőtlen egészségügyi 
hatásairól beszélt. Emellett 
azonban fellebbentette a fáty-
lat arról is, hogy mit tehetünk 
mi azért, hogy életünk jobbá, 
harmonikusabbá, boldogab-
bá váljon.

Külföldi üzleti 
ajánlatok
Az alábbi ajánlatokról Kárpáti-
né Becsi Gabriella a 76/501-
508-as vagy a 70/453-3977-
es telefonon ad felvilágosítást.

(BODE20160512002)

Egy német gépipari vállalat 
precíziós mechanikai alkatré-
szeket gyárt fémlemezből, hi-
degen formázott anyagokból 
készítenek különböző méretű 
alkatrészeket és eszközöket. 
A cég átfogó szolgáltatást kí-
nál partnereinek tanácsadástól 
kezdve, a konfiguráción, terve-
zésen, gyártáson át a beszerelé-
sig. Az érdeklődő vállalkozások-
kal gyártási vagy alvállalkozói 
együttműködést kötnének.

(BOFR20160705003)
Francia cég műanyag és fém 

alkatrészek gyártására speciali-
zálódott. A tevékenységük része 
az injektálás, sajtolás, hőre lá-
gyuló anyagkezelés, borítás, léze-
res megmunkálás, utómunkák 
(festés, fémborítás, dekorálás), 
termék műszaki kivitelezése. Ter-
mékfejlesztési-gyártási kapaci-
tásuk főként autóipar, szállítmá-
nyozás, repülőtechnika, orvosi, 
elektronikai, agrár, multi-ipar szá-
mára hasznosítható. Alvállalko-
zói szerződést vagy gyártási meg-
állapodást szeretne kötni. 

(BRUK20160723001)
Brit start-up egy új divatmár-

kát hozott létre sport és funky 
kalapok körében. Céljuk a minő-
ségi ruhadarabok kifejlesztése 
egyedi kialakításban, stíluso-
san, termelési szabványoknak 
megfelelően és versenyképes-
séget szem előtt tartó módon. 
Olyan ruhagyártó céget keres-
nek, amellyel gyártási megálla-
podást köthet. 

(BRUK20160819001)
Egy angol cég kifejlesztett 

egy szabadalmaztatott termé-
ket, amely biztosítja a zuhany-
tálcák és fürdőkádak szivárgás-
mentességét. A brit vállalkozás 
gyártókkal venné fel a kapcsola-
tot, és gyártói együttműködést 
kötne az érdeklődő vállalkozá-
sokkal. 

(TOLV20160825001) 
Egy lettországi kutatóintézet 

kifejlesztett egy olyan techno-
lógiát, amely lehetővé teszi a 
napelemek automatikus tisztítá-
sát. A technológia segítségével 
a napelemek energiahasznosí-
tása növelhető. A kutatóintézet 
technikai segítséggel kiegészí-
tett kereskedelmi együttműkö-
dést kötne.

A Nőnek lenni jó! konferencián soha nem voltak annyian, mint legutóbb
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A helyezettek és 
a képek:

I. helyezett: 
Kesztyűs András:  
Váltókezelő 

II. helyezett: 
Ligeti László:  
A feladat 

III. helyezett: 
Kovács László:  
Épül a Dagály Uszoda 

Különdíjasok: 
dr. Tóta Kisztián:  
Sminkes lady 
Temesvári Péter:  
Hanga órásmester-dinasztia

A korábbi évekkel ellentétben 
idén először támogatói jegy 
megvásárlásával lehetett részt 
venni a konferencián. A szerve-
zők az esemény teljes jegyárbe-
vételét jótékony célra ajánlották 
fel: az Együtt a Kecskeméti Csa-
ládokért Alapítvány (E-KECSAP) 
és a Hősök Tere Kezdeményezés 
tevékenységét 150-150 ezer fo-
rinttal segítik.

Támogatás két alapítványnak

Dr. Zolnay JuditGájer Bálint énekes



Paprikás ételek bográcsban
Szakácskönyv Tizennyolcadik kiadványnál jár a sorozat

Idén is megjelent a Kalo-
csai Paprika Napokhoz 
fűződő „Paprikás ételek 

bográcsban” című kiad-
vány a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és 
Iparkamara gondozásá-
ban.  A már tizennyol-
cadik kiadást megérő, 
háromnyelvű szakács-
könyvben a paprikaün-
nepen a csapatok által 
elkészített ételek re-
ceptjei találhatók, fény-
képekkel illusztrálva. A 
könyv a hungarikumként 
számon tartott kalocsai 
fűszerpaprikát, a papri-
kás ételek és a bogrács-

ban főzés hagyományát él-
tető, kiváló reprezentációs 
ajándék az ország más tá-

jairól vagy akár a külföldről 
érkező vendégek számára.

A kiadvány beszerezhető a 

kamara ügyfélszolgálatai iro-
dáiban, illetve a 76/501-500-
as telefonszámon is kérhető.

Pályaorientáció
Oktatás Pályaválasztási kiállításokat rendeznek ősszel

Harmadik alkalommal rende-
zett pályaorientációs tanév-
nyitó szakmai konferenciát a 
megyei iparkamara és a Peda-
gógiai Szakszolgálat Tovább-
tanulási és Pályaválasztási Ta-
nácsadása.

Barta Zsolt

A rendezvényen több középis-
kola és általános iskola vezető-
je jelent meg. Köszöntőjében 
Ördög Dóra, a BKMKIK szak-
képzési igazgatója arra hívta 
fel a figyelmet, miszerint a ka-
mara, a BKM Pedagógiai Szak-
szolgálat, a kormányhivatal 
foglalkoztatási főosztálya kö-
zösen tevékenykednek azért, 

hogy az általános iskolai diá-
kok pályaválasztási döntését 
megkönnyítsék. Bács-Kiskun 
Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat főigazgatója, Farkasné Pol-
gár Katalin a pályaorientációs 
rendszer működéséről adott 
egy rövid összefoglalót. Mint 
mondta, a gyerekeknek rendel-
kezniük kell azokkal az isme-
retekkel, amelyek segítségé-
vel az élethosszig tartó tanulás 
folyamatában felnőtt koruk-
ban sikeresen részt vehetnek. 
Az évnyitón résztvevő pedagó-
gusokat köszöntötte Zsámbo-
ki Anna, a KLIK Kecskeméti 
Tankerületének a vezetője, aki 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a körülöttünk lévő világ felgyor-

sult. Ahogy fogalmazott, a világ 
egy időegység alatt gyorsab-
ban változik, mint korábban. 
Ezért nehéz a pályaválasztás. 
A pályaválasztás buktatóit sok-
szor a szülők építik fel, akik 
nem gondolják végig, mik is 
lennének a továbbtanuló gyer-
mek érdekei. A szülő és a gye-
rekek segítségre szorulnak, az 
intézményeknek pedig támo-
gatniuk kell őket a megfelelő 
döntés meghozatalában. De 
Jonge Varga Edit, a Kormányhi-
vatal Foglalkoztatási Főosztá-
lyának a pályaorientációs mun-
katársa az idei pályaválasztási 
kiállítások megszervezéséről 
beszélt. Baján október 20-án, 
Kiskunhalason november 8-án, 

Kecskeméten, november 11-
12-én tartanak rendezvénye-
ket. Az évek óta megrendezen-
dő nagyszabású kiállításokra 
több ezer 13-14 éves diákot 
hívnak meg. A megyei kamara 
segít a diákok céglátogatásá-
nak megszervezésében, tavaly 
14 vállalkozásnál 500 diák vett 
részt. A rendezvényen ismer-
tetőt tartott Leviczky Cirill, a 
Kecskeméti Szakképzési Cent-
rum főigazgatója. Felvázolta az 
új szakgimnáziumok és szakkö-
zépiskolák rendszerét. Elmond-
ta, hogy miként is változott meg 
az intézményi struktúra, majd 
hangsúlyozta, hogy a reformok 
eredményeként rugalmasabbá 
vált a diákok képzése.

Szakértőket és 
ellenőröket 
keresnek

A Teljesítésigazolá-
si Szakértői Szerv 
(TSZSZ) pályázatot hir-

det a szerv tagjainak nyilván-
tartásba vételére, igazságügyi 
szakértők és műszaki ellen-
őrök részére.

Igazságügyi 
szakértők

A TSZSZ tagja az a természe-
tes személy lehet, aki az igaz-
ságügyi szakértői névjegyzék-
be való felvételi eljárás során 
szükséges szakhatósági állás-
foglalás kiadásának eljárási 
szabályairól szóló 208/2009 
(IX. 29.) Korm. rendelet 1. mel-
lékletének alábbi területeinek 
valamelyikén került bejegy-
zésre:

a) tűzvédelmi, vagy ipari bal-
eset-megelőzési terület,

b) közlekedési és közleke-
déssel kapcsolatos sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 
terület,

c) környezetvédelem és ter-
mészetvédelem területei,

d) vízügyi terület,
e) lakásügyi terület,
f) építésügyi terület.

Műszaki ellenőrök
A TSZSZ tagja az a termé-

szetes személy lehet, aki épí-
tési műszaki ellenőrzési jo-
gosultsággal rendelkezik a 
266/2013 (VII.11) Korm. ren-
delet 1. mellékletének alábbi 
területeinek valamelyikén ke-
rült bejegyzésre:

a) magasépítési szakterület: 
ME-É

b) mélyépítési és mélyépítési 
műtárgyak szakterület: ME-M

c) építménygépészeti szakte-
rület: ME-G

d) építményvillamossági 
szakterület: ME-V

e) közlekedési építmények 
szakterület: ME-KÉ-(VV)

f)  vízgazdálkodási építmé-
nyek szakterület: ME-VZ

 Műszaki ellenőrök felvételé-
nél előnyben részesül az a pá-
lyázó, aki a 266/2013. (VII.11) 
Korm. rendelet 1. mellékleté-
ben foglaltak szerint „Építés-
ügyi műszaki szakértő” jogo-
sultsággal is rendelkezik.

Jelentkezési határidő: 2016. 
október 15. éjfél

Pályázatokat kizárólag a „Pá-
lyázati adatlapon”, az info@
mkik-tszsz.hu e-mail-címre vár-
ják.

További információk a pályá-
zati felhívásban.

A szakmai konferencia résztvevői a kamara dísztermében

Elnökségi 
ülésen 
történt

A BKMKIK vezetősége 
az őszi időszak első el-
nökségi ülését tartotta 

szeptember 14-én a kecskemé-
ti székházban, amelyen több 
fontos, a következő időszakot is 
érintő napirendi pontot tárgyalt 
meg a kamarai vezetés.

Pintye László alelnök tájékoz-
tatta a résztvevőket az utóbbi 
hónapok jelentősebb kamarai 
eseményeiről, amelyek közül ki-
emelte a nagy érdeklődésre szá-
mot tartó Modern Vállalkozások 
programja keretében Kecskemé-
ten megrendezett Vállalkozz digi-
tálisan! elnevezésű infokommu-
nikációs rendezvényt. Beszámolt 
arról is, hogy előrelépés történt 
a műanyagipari szakemberek 
utánpótlása érdekében induló 
képzések terén.

Gaál József vezetésével a 
tisztségviselők tárgyaltak a vál-
lalkozásokat súlyosan érintő 
munkaerőhiányról, a szükséges 
járulékcsökkentésekről, vala-
mint a munkaerő megtartása 
érdekében a béremelések fon-
tosságáról. A pályaorientáció, a 
szakképzési pályázatok hiánya 
és a díjmentesen megszerez-
hető másodszakmás képzések 
is napirenden voltak. Ezt köve-
tően Herczeg Antal, a választá-
si bizottság elnöke beszámolt a 
szeptemberi küldöttválasztó ta-
gozati ülések eredményeiről és 
tapasztalatairól. 

Az ülésen elfogadásra került 
a kamara 2016. évi első féléves 
pénzügyi beszámolója, valamint 
meghirdették, hogy kiemelkedő 
vállalkozói teljesítmények elis-
merésére kitüntető díjak ado-
mányozására nyílik lehetőség a 
decemberi ünnepi küldöttgyű-
lésen.
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A Hírös Héten rendezett  XV. Hagyományos Kárpát-medencei Kézműves Kiállítás és Vásárra 16 vállal-
kozás fogadta el a kamara meghívását. Köztük volt a Re-Ma Bio Kft. is, amely reform élelmiszereket 
mutatott be az érdeklődőknek.

Minden évben megrendezi a kamara a pékségek versenyét. Az idén a Kecskemét kenyere címet a ti-
szakécskei Fejedelmi Pékség kapta, a szakmai zsűri döntése alapján a bajor magvas rozscipója lett a 
legjobb. A cég munkatársának Sipos Zsolt kamarai titkár adta át az elismerést.

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa
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