
Vállalkozz digitálisan!
világháló Hogyan lehet jól kihasználni a web adta lehetőségeket?
Bár a magyar közönség nagy 
része naponta órákat csüng 
a netes hálón, a hazai cégek 
nem használják ki optimálisan 
a webes lehetőségeket. Egye-
bek mellett erről is szó esett 
azon a szakmai konferencián, 
amelyet az iparkamara rende-
zett a közelmúltban.

Barta Zsolt

Egy felmérés szerint a hazai kis-
vállalkozások nem használják 
ki a vállalati digitális lehetősé-
geket. A korszerű infokommu-
nikációs eszközök, megoldá-
sok, szolgáltatások használata 
nélkülözhetetlen a vállalkozá-
soknak a versenyképességhez, 
legyen szó bármelyik ágazatról. 
A hazai kamarai rendszer a kö-
vetkező hónapokban 3000 ha-
zai kis- és középvállalkozásnak 
kíván a „Modern Vállalkozások 
Programja – Vállalkozz digitáli-
san!” elnevezésű program ke-
retében segítséget nyújtani. 
Bács-Kiskunban Ballai Máté és 
Papp Zoltán IKT-tanácsadók 
célzott informatikai auditot vé-
geznek a következő hónapok-
ban megyei kis- és középvállal-
kozásoknál. Egyebek mellett 
erről is szó esett a kamarai 
rendezvényen. A konferenci-
án Gaál József megyei kama-
rai elnök elmondta, hogy míg 
Finnországban a cégek 95 szá-
zaléka rendelkezik honlappal, 
addig ez a szám 61 százalék 
idehaza. Dániában a kkv-k 58 
százaléka bocsát ki és fogad 
be elektronikus számlát, míg 
idehaza ez az érték mindössze 
5 százalék. A vállalatirányítási 
rendszerekben az információs 

rendszerek használata hihe-
tetlenül alacsony nálunk. Míg 
Németországban ez az arány 
a kkv-knál 55 százalékában jól 
működik, addig nálunk ez az 
érték 14 százalék. Nem követi 
a facebookozás hazai haszná-
latának az ütemét sem a céges 
jelenlét. Míg a hazai közönség 
az EU-s rangsor vezető országai 
közé tartozik, és minden egyes 
internetes órából 37 percet tölt 
el a Facebookon és a lájkolók 
41 százaléka céget vagy már-
kát követ, addig a hazai cégek 
mindössze 28 százaléka talál-
ható meg az említett közösségi 
médiában. Bács-Kiskunban ez 
az utóbbi érték 25 százalék. Jó 
tudni, hogy az online kereske-
delem tavalyelőtt elérte a 230 

milliárd forintot. Ebből a műsza-
ki értékesítés 40 milliárdot tett 
ki, számítástechnikai cikkeket 
32 milliárdért vásároltak Ma-
gyarországon. A három leggyor-
sabban fejlődő árucikk-kategó-
ria az állateledel, a babaholmik 
és az élelmiszer voltak. 

Az előadók között volt Ben-
csik György vezető IKT-tanács-
adó az előadásában egyebek 
mellett elmondta, hogy három 
kiemelt szegmensben, a gyár-
tói, kereskedői, szolgáltatói 
területen ajánlanak szakmai 
segítséget a projekt keretén be-
lül. Az IKT-tanácsadók feltárják 
a problémát, átvilágítják a cé-
get, és javaslatot adnak ahhoz, 
hogy az informatikai techno-
lógia fogadására alkalmasak 

legyenek. Egy kedvezményes 
szolgáltatói rendszer segítségé-
vel minősített cégek termékeit 
építhetik be a működési rend-
szerükbe. Például egy termelő 
cégnek, ahol nincs komplett,-
termelésirányítói rendszer, ott 
ennek a  bevezetését javasol-
ják. Ez ugyanis a rendeléstől a 
szállítói állományig bezárólag 
összefogja áttekinthetővé teszi 
a teljes folyamatot. 

Kiválóan használható az in-
formatika a szolgáltatói szeg-
mensben, ahol az ügyfélke-
zelési rendszer kapacitásait 
optimálisan kihasználva lehet 
tartani fejleszteni a kapcsolato-
kat a partnerekkel.

 A kereskedelemben is egy-
re jobban előtérbe kerülnek 
a webes megoldások. A világ-
hálón történő megjelenés egy 
cég külvilág felé mutatott pre-
zentációja. A honlap az online 
marketing egyik legfontosabb 
eszköze. Ennek megfelelő 
használatával, mint például egy 
webáruház kialakítása, piacok-
ra lehet szert tenni. A hazai cé-
gek három területen vannak le-
maradva. 

Sok helyen hiányzik az in-
tegrált céges alkalmazások 
használata (számlázóprogram, 
hr, bérszámfejtés, kontrolling 
– RP). Egy jó termelésirányító- 
rendszerrel optimalizálhatja egy 
cég a megrendelését és a gyár-
tását. Az is gond, hogy a cégek 
pénzszemléletű megközelítése 
miatt sokan nem használnak 
informatikai megoldásokat. Ez 
utóbbi ugyanis absztrakt jelle-
gű, bár racionalizálja, rugalma-
sabbá teheti a munkát, s ezzel 
költséget is megtakarítanak, 

még sem olyan közvetlen tőke, 
mint egy esztergagép. A har-
madik ok a cégen belüli szer-
vezeti ellenállásnak a kérdése. 
Nem értik az IKT-nyelvet, ennél 

fogva idegenkednek elfogad-
ni a negyedik ipari forradalom 
hajtómotorjának, az informati-
kának a napi munkába történő 
beépítését.

Remek ötlet volt a fiatalokat megcélozni
Program A kereskedelmi és iparkamara is csatlakozott a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz

Az elsőt kisebb hiányér-
zet követte, a másodi-
kat biztosan nem fogja! 

Mindez kijelenthető a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarában rendezett Mú-
zeumok Éjszakájáról. A kama-
ra ugyanis korábban egyszer 
már csatlakozott a nagysza-
bású eseményhez, de nem 
lett olyan tökéletes a rendez-
vényük, mint szerették volna. 
A szombati rendezvény után 
azonban biztosan nem várnak 
éveket a folytatásra. Remek öt-
let volt elsősorban a fiatalokat, 
gyerekeket megcélozni, mint-
egy négyszáz vendég látogatott 
el Kecskeméten az Árpád kör-
út 4.-be.

„Ez volt a nap egyik legjobb-

ja” – mondta apukájának egy 
kislány a Mikropódium Csalá-
di Bábszínház Gulyás Terka, 
avagy aki a müzlit nem szereti, 
rossz ember nem lehet... című 
előadása után. Majd apa és lá-
nya, kéz a kézben, felballagtak 
az első emeletre és megtekin-
tették a „Szüleim munkája” és 
a „Mi leszek, ha nagy leszek” 
rajzpályázat alkotásait. Nehéz 
dolga volt a zsűrinek, amikor a 
beérkezett 96 rajzból ki kellett 
választani a legjobbakat. Végül 
tizenkilenc gyermek munkáját 
tartottak díjazásra alkalmas-
nak. Ők ünnepélyes keretek 
között Orosziné Varga Zelma 
kereskedelemfejlesztési és 
kommunikációs vezetőtől ve-
hettek át ajándékot.  B. K.
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Székház:

A konferencia résztvevői érdeklődéssel hallgatták az előadókat

Háromdimenziós nyomtatást mutatott be az egyik cég a kamarai konferencián

Járt a taps a rajzpályázat díjazottjainak Az arcfestés szinte minden gyermeknek kedvence
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A napi internetezők 41 szá-
zaléka 2,3 millió személy 
vásárol a neten. Az online 
értékesítő kkv-k: Magyaror-
szágon 10 százalék, míg az 
Unióban 16, Írországban 32 
százalék.Jelenleg Magyar-
országon 3,31 millió magyar 
felnőtt internetezik kiské-
pernyős eszközön! Így nem 
lehet kérdés a „mobilbarát” 
honlap. 2015-ben 750.000-

en vásároltak kisképernyős 
eszközön! A használók 1/3-a 
számára a letölthető alkal-
mazások a fontosak!
A megyében működő kkv-k 
55%-a rendelkezik hon-
lappal, ennek csupán a 
25%-a „mobilbarát”. Saját 
mobilapp- pal 0,5–1% rendel-
kezik! Pedig az okostelefonja-
inkon a napi internetezésünk 
50%-át végezzük.

Online vásárlók Magyarországon 2015-ben



Diákokat, cégeket díjaztak
Elismerés Jutalmak átadása az utolsó küldöttgyűlésen
A kamarai választások előtti 
utolsó küldöttgyűlést rendez-
ték meg a BKMKIK kecske-
méti székházában. A rendez-
vényen jó nevű vállalkozóknak 
Mestermunka díjakat, és a 
Szakma Sztár Fesztiválon do-
bogós helyezést elérő diákok-
nak és felkészítő tanáraiknak 
pénzjutalmat adtak át.

Barta Zsolt

A megyei iparkamara fennállá-
sa óta a 48. küldöttgyűlést tar-
tották meg szerdán a BKMKIK 
kecskeméti székházában. Ez 
egyben az utolsó ilyen rendez-
vény volt az őszi választások 
előtt. Gaál József, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara megyei elnöke elmondta, 
hogy a hazai kamarai rendszer 
egyre komolyabb szerepet ját-
szik a szakképzés fejlesztésé-
ben. Az MKIK legutóbbi elnök-
ségi napirendjén is az egyik fő 
téma ez a kérdés volt. A kamara 
azt szeretné, ha a szakmunkás-
jelölt diákok mintegy 70 száza-
léka gyakorlatorientált – duális 
– képzés formájában sajátítsa 
el a szakmák fogásait. Az elnök 
arra is kitért, hogy a jövőben 
Kecskemét és környékén több 
ezer új álláshelyet teremtenek a 
vállalkozások, amelyek számára 
egyre nagyobb kihívás jól kép-
zett munkaerőt biztosítani. Ki-

tért arra is, hogy elindult a Vállal-
kozz Digitálisan! program, mely 
a kis- és középvállalkozások in-
formatikai kommunikációs fej-
lesztését célozta meg. Érintette 
a Bácskai Napot, amely kereté-
ben Baján huszonegy vállalko-
zás élelmiszerterméke kapta 
meg a Kiváló Bácskai Termék 
Díjat. Megemlítette, hogy a Mú-
zeumok Éjszakája programso-
rozatban is részt vett a kama-
ra. Az elnök egyebek mellett 
érintette a választásra történő 
felkészülést és annak menet-
rendjét. Ezt követően a Mester-
munka Díjak átadása történt. 
A kamara korábban pályázatot 
hirdetett meg, amelyen a  legin-
novatívabb, legigényesebben 
elkészített termékek kaptak elis-
merést. Díjat kapott Hanga Zsolt 
órás, aranyműves, a Bácsvíz 
Zrt. aulájában látható vízhajtá-
sú ingaóra megalkotója. Elisme-
résben részesült a kecskeméti 
székhelyű Éltechnika Kft.  jagor 

ta fapanelei és azok előállítá-
si technológiájának a beveze-
téséért. Mestermunka Díjban 
részesült a dusnoki székhelyű 
Sportfisch Kft. speciális vasbe-
ton-szerelési kötözőegységének 
elismeréseként. A kamara Mes-
termunka Különdíjat adomá-
nyozott a kecskeméti Fixfogsor 
Rendelőnek mini implantátu-
mos protézisrögzítési rendszeré-
nek elismeréseként. A díjátadás 

után következett a diákok és 
tanáraik elismerése. A kama-
ra a szakmunka presztízsének 
a növelése érdekében néhány 
hónapja felhívást tett közzé. 
A Szakma Sztár Fesztivál 1–3. 
helyezést elérő versenyzőket, 
azok elméleti és gyakorlati ta-
nárait részesítették jutalomban. 
Az elismeréseket Gaál József el-
nök és Tiszakécske polgármes-
tere, Tóth János adta át.

  Az első díjas versenyzők és 
tanáraik nettó 200–200 ezer 
Ft, a második helyezettek és ok-
tatóik 150–150 ezer forintot, a 
harmadik díjas versenyzők és 
tanáraik pedig 100–100 ezer 
forintot vehettek át. Az a pénz-
ügyi keret, melyet a jutalmazás-
ra a kamara létrehozott, nyitott, 
bárki csatlakozhat hozzá. Tisza-
kécske Önkormányzata már élt 
is a lehetőséggel.

Sikeres magyar cég 
Katarban
Baja Katarban a bajai köz-
pontú Akusztika Mérnöki Kft. 
használatba állított egy, a le-
vegő minőségét mérő jármű-
vet, mely Dohában működik. 
Itthon két hasonló autójuk 
már működik. Ezek mintájára 
hasonlót építettek egy japán 
műszergyártó és egy magyar 
szakcég segítségével. A gép 
átadásán jelen volt a katari 
magyar nagykövet és a kata-
ri környezetvédelmi miniszter 
is megjelent. A vállalkozás ko-
rábban az arab ország főváro-
sának metróépítésénél vállalt 
komoly megbízást.

VIII. Bajai Gabona 
Találkozó
Baja Június 9-én a Bácskai 
Kultúrpalotában rendezték 
meg a nyolcadik alkalommal a  
gabona partnerség találkozót, 
ahol szakmai eszmecserén is 
részt vehettek az érdeklődők. 
A konstancai kikötőt működte-
tő vállalat emlékplakettet ado-
mányozott a rendezvényen 
szervező munkát végző Bajai 
Országos Közforgalmú Kikötő 
munkáját irányító vállalkozás-
nak. Nyolc éve, az első talál-
kozó szervezésekor még csak 
30–40 embert vártak, most 
pedig már 270 fő regisztrált, 
ami a BOKK Kft.-nek köszön-
hető. A díjat Nagy László igaz-
gató vette át Alexandru Craci-
un kereskedelmi igazgatótól.

900 milliós 
beruházás
KisKunhalas  „Halasthermál 
Gyógyhely” címmel fejlesztés 
indul a kiskunhalasi Cseté-
nyi park és a Sportcentrum 
között. A hozzávetőleg 900 
millió Ft összegű beruházás 
magában foglalja a Csetényi 
Park komplex rekreációs és 
élményparkká fejlesztését, 
benne csónakázótó, kaland-
park, csipkelabirintus, kültéri 
fitneszpark, futópálya és kis-
vonat létesítését. A Sportcent-
rumban és a Semmelweis 
téren  egyedülálló képzőművé-
szeti alkotásokat és informáci-
ós táblákat helyeznek ki. Par-
kolót fejlesztenek, a kórház 
és a parkoló közötti sétautat 
meghosszabbítják, valamint 
egy vendéglátóegységet és 
egy látogatóközpontot is kiala-
kítanak. A beruházás várható-
an 2017-ben valósul meg.

Az oktatás a gazdasági fejlődés kulcskérdése
Képzés Egyre nyomasztóbb probléma a munkaerőhiány az országban

A duális szakképzés szak-
mai irányításának aktu-
alitásai témakörben tar-

tott kerekasztal-beszélgetést a 
Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési 
és Képzési Bizottság a Terüle-
ti Szakképzési Együttműködé-
si  Bizottsággal és az Oktatá-
si és Szakképzési Bizottsággal 
együttműködve június 1-jén. 
A kamarában tartott szakmai 
megbeszélés meghívott vendé-
ge Palotás József, a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal főigazgatói jogkörben 
eljáró szakmai főigazgató-he-
lyettese volt. Pintye László az 
MFKB elnökeként köszöntötte 
a vendégeket. Ezt követően Pa-
lotás József a beszélgetés-in-
dító előadásában említést tett 

a duális szakképzés kiterjesz-
tését szolgáló, a tanulószerző-
dések és a képzésbe bekap-
csolódó munkaadók számának 
növelését ösztönző változások-
ról, a szakképzésbe történő 
beiskolázás további lehetősé-
geiről, valamint a szakkép-
zés intézményrendszerének 
átalakulásáról. A résztvevők a 
megyei helyzetkép felvázolása 
keretében hallhattak a Bajai 
Szakképzési Centrum, a Kecs-
keméti Szakképzési Centrum 
és a Kiskunhalasi Szakképzé-
si Centrum jó gyakorlatairól is. 
Szó esett továbbá az Országos 
Képzési Jegyzék módosításá-
ról és a szakképzést is érintő 
pályázatokról. Az NSZFH pálya-
orientációs tevékenységéről is 

tájékoztatást kaptak a jelen-
lévők, kiemelve az április hó-
napban lezajlott Szakmák Éj-

szakája országos rendezvényt, 
melyhez a kamara is csatlako-
zott. 

Ugyanakkor az oktatásról is 
szó esett a megyei iparkama-
ra legutóbbi elnökségi ülésén 
is, melyet a Kígyósi Csárdában 
tartottak június 14-én. Ezen 
Gaál József megyei elnök hang-
súlyozta, hogy az ország jövő-
jét alapvetően meghatározza 
a  szakképzés és a felnőttokta-
tás helyzete. A szakiskolákban 
végző diákok alacsony tudással 
rendelkeznek, javasolta, hogy 
Palkovics László oktatási állam-
titkárt hívják meg a legközeleb-
bi elnökségi ülésre. Dr. Edelé-
nyi András tapasztalata szerint 
a műszaki egyetemen az első 
féléves képzésben résztvevők 
egy részének matematikából 
és fizikából felzárkóztató kép-
zést kell indítani, azaz a fiata-

lok éppen egy évvel  vannak 
lemaradva a kötelező szinthez 
képest. Pivon József alelnök a 
mesterképzésről szólt. Abonyi 
Géza arra hívta fel a figyelmet, 
hogy ha alacsony szaktudá-
sú szakemberek kerülnek ki a 
szakiskolákból, akkor azokból 
nem lesznek mesterek. Dalma-
di Imre szerint azért nem vonzó 
a szakmunkás lét, mert a szak-
emberek alulfizetettek. Dr. Ren-
ner Tamás azt mondta, hogy a 
tisztességes vállalkozó bejelen-
ti a munkavállalóját, de János-
halma környékén nem találni 
segédmunkást sem, mert aki 
tehette, elment. A kamarai gyű-
lésen beszámoltak a képvise-
letek vezetői, ismertetve az el-
múlt hónapok tevékenységét.

Aki döntőbe jutott, már győztes
Érettségi után el kellett 

döntenie, hogy milyen 
szakmát válasszon. 

A sporttagozaton eltöltött 
évek után nem a korábban 
elképzelt testnevelői pálya 
felé fordult, hanem a bútor-
asztalos-szakmát választotta 
Kuffner Dániel. A 21 éves fia-
talember tavasszal a Szakma 
Sztár Versenyen második he-
lyezést ért el. 

– Nem így indult itt a kar-
rierem. Rengeteget kellett ta-
nulnom eleinte, fél év után 
kezdett jobban menni. Aztán 
kis idővel később hozta szó-
ba az oktatóm, hogy benevez-
ne a versenybe. Egyébként a 
Szakma Sztár előtt a Magyar 
Asztalos Szövetség csapat-
versenyén második helyezett 

lett háromfős csapatunk, és 
különdíjat is kaptunk. Aztán 
jött a fővárosi döntő, ahol 
szintén második lettem. Meg-
érdemelte a győztes az első 
helyet, nem sok választott el 
minket, de nagyobb tapasz-
talata volt. Nem két éve ta-
nulta a szakmát, megvolt a 
családi háttere, szinte a mű-
helyben nőtt fel. 

– Én nem gondoltam ko-
rábban, hogy versenyezni 
fogok – mondja Dániel. Ő 
is a családnak köszönheti 
szakmáját, mert a méhész-
kedésnél használatos kere-
tek, kaptárak adták az irány-
váltás ötletét. A tanév során 
októberben kezdődött a fel-
készülés, aminek a végső, 
gyakorlati részét kedveli leg-

inkább. Felkészítője, Gonda 
János azt mondja: nehéz volt 
a felkészítés, mert a többiek 
három év alatt tanulták azt, 
amire tanítványának keve-
sebb ideje volt. Érettsége és 
szorgalma viszont segítséget 
jelentett, mert így már tudott 
tanulni. Ráadásul érdekli a 
szakma, hozzáállása kitűnik 
az átlagból.  

– Aki bent van a döntőben 
egy versenyen, az már győz-
tesnek tekinthető. A legjobb 
6–10 ember szinte ugyan-
olyan tudás birtokosa az in-
tenzív fizikai és pszichikai fel-
készítés után, a helyszínen 
már csak a vizsgadrukk, a 
pillanatnyi állapot dönt – fo-
galmaz az egykoron maga is 
versenyző mester.
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A kamarai elnökség tagjai a Kígyósi csárdában

Kuffner Dániel tavasszal a Szakma Sztár versenyen második helyezést ért el 

Név: Szakma: Helyezés: Iskola: 
Pálfi Mátyás ács 1. Bajai SZC Jelky András Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma  
Petényi Laura cukrász 1. Kecskeméti SZC Széchenyi István Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskola
Szabó Richárd szerszámkészítő 1. Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskola
Kuffner Dániel asztalos 2. Bajai SZC Jelky András Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma,
Jónás Szilveszter Csaba épület- és szerkezetlakatos 2. Bajai SZC Dózsa György Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Kovács Ádám mechatronikai technikus 2. Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskola
Kispál Dániel mechatronikai technikus 3. Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskola

Anyagi elismerésben részesült diákok

2016. július 1., péntekGAZDASÁGIII.

A jutalmazott szakmunkás diákok és oktatóik



2016. július 1., péntek GAZDASÁGI III.

Új motorra már nem futotta a büdzséből
Shell Eco-maraton Saját találmányú holtemberkapcsolójuk különdíjra is esélyes a megméretésen

A Kecskeméti Kandó Kál-
mán Szakközépiskola 
Kando Electric csapata 

ezekben az órákban is verse-
nyez a Shell Eco-marathon Eu-
rope üzemanyag-hatékonysá-
gi megmérettetésén, melynek 
idén először a londoni Queen 
Elizabeth Park ad otthont. Nagy 
álmuk, hogy az elektromos autó-
jukkal 500 kilométert tegyenek 
meg 1 kWh energiával, illetve 
két különdíjban is bizakodnak.

A Shell Eco-marathon egy 
egyedülálló, világméretű ver-
seny, amely az energiahaté-
konyság határainak feszege-
tésére ösztönzi a diákokat. A 
verseny során a diákok maguk 
tesztelik, tervezik és építik a 

járműveket. A megmérette-
tés célja, hogy tudományos és 
mérnöki pálya választására 
inspirálja a fiatalokat.  

A Kando Electric autót idén 
is Fricska Zsuzsa pilóta veze-
ti. A csapat menedzsere Var-
sányi Gábor, a csapat további 
tagjai Szendrei István, Polyák 
Zoltán és Ádám Patrik. Kísérő 
tanárok: Mészáros Károly, Gu-
bán Gábor és Szabó Edit.

– Idén is a tavalyi autónkkal 
versenyzünk, sajnos pénzhiány 
miatt csak néhány dolgot tud-
tunk korszerűsíteni rajta – me-
sélte Mészáros Károly tanár, 
a csapat vezető oktatója, aki 
idejét nem sajnálva hónapok 
óta dolgozott az autón. – A fő 

támogatónk az iskola alapítvá-
nya. Kapunk támogatást még 
a Phoenix Mecano, a Kész Kft. 
és a Knorr Bremse gyáraktól, 
de ezen összegek sem fedezik 
költségeinket. Ahhoz, hogy iga-
zán ütőképes autóval állhas-
sunk elő, több támogatásra len-
ne szükségünk. Az utazáshoz 
a szülőktől kapott segítséget is 
igénybe kellett vennünk. A meg-
lévő összegből sajnos nem fu-
totta új motorra, pedig mindösz-
sze 180 ezer forint kellett volna 
hozzá. Tudom, nem egy akkora 
összeg ez, de nekünk bizony az. 
Így az idei autónk csak egy ké-
nyelmesebb pilótülést kapott, 
új felfüggesztésre és futóműre 
futotta, illetve a biztonságtechni-

kai előírások szerinti holtember-
kapcsolót fejlesztettük tovább. 
Ráadásul a mi kapcsolónk kü-
lönlegessége, hogy nemcsak le-
fékezi, de meg is állítja az autót 
vész esetén. Bízunk benne, ezt 
az újításunkat különdíjjal is ér-
tékelik, mert ilyen más autóban 
nem lesz, saját találmány. 

A Shell Eco-marathonon a 
gépellenőrzését kedden tar-
tották, a verseny csütörtökön 
kezdődött el és vasárnapig tart. 
Idén 29 ország mintegy 200 
csapata állt rajthoz. A kandósok 
az elektromos meghajtású pro-
totípusúak között bizonyíthat-
nak, de a teljesítmény mellett 
nem titkolt céljuk, hogy ismét el-
nyerjék a designdíjat is.  S. H.
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A csapat tagjai már rutinosak

Látogatóban a diákok
Ismeretszerzés Testközelből lehet jól megismerni a szakmákat

Egy általános iskolás akkor 
tud megfelelő szakmát vá-
lasztani, ha nemcsak a saját 
képességeit ismeri, hanem 
azokat a hivatásokat, ame-
lyek  érdeklik. A kamara ezért 
is szervez minden évben diá-
kok százainak pályaorientá-
ciós látogatásokat különböző 
cégeknél.

Barta Zsolt

Több mint ezer diák számára 
szervezett szakmai látogatá-
sokat különböző munkahe-
lyekre az elmúlt félévben a ka-
mara pályaorientációs céllal. 
Június elején a helvéciai Wé-
ber Ede Általános Iskola hete-
dikes diákjai osztályfőnökük 
– Szabóné Hlavati Gabriella – 
vezetésével a kecskeméti me-
gyei kórházban ismerkedtek a 
gyógyító szakma szépségeivel. 
Ezt követően a megyeszékhely 
legfiatalabb szállodájában, a 
Four Points by Sheratonsban 
tekintették meg a különböző 
szakmákat. Bársony István ka-
marai munkatárs lapunknak 

elmondta, hogy tavaly decem-
ber 1. óta 50 iskola diákjainak 
szerveztek szakmai progra-
mokat. A legnagyobb kihívás 
áprilisban 700 tanuló utazá-
sának a megszervezése volt 
Bács-Kiskunból Budapestre, 
a Szakma Sztár Fesztivál dön-
tőjére. Mint arról korábban be-
számoltunk, ezek az iskolások 
testközelből szurkolhattak a 
döntőbe jutott legjobb szak-
munkásjelöltekért a Hungexpo 
területén. A kamara a tavaly 
ősszel megrendezett pályavá-
lasztási kiállítások keretében 
Baján, Kiskőrösön és Kecske-
méten is több céghez vitte a 
diákokat, hogy termelővállala-
toknál ismerkedjenek a szak-
mákkal. 
 A helvéciai Wéber Ede Általá-
nos Iskola hetedikesei előbb 
a megyei kórházba látogattak, 
ahol Gazdik Judit, az intézet 
ápolási igazgatóhelyettese kö-
szöntötte a diákokat. A fiatal 
vendégek négy helyszínen – a 
központi laborban, a fül - orr - 
gégészeti osztályon, a balese-
ti ambulancián és a központi 

röntgenrészlegen ismerked-
tek a gyógyító munkával. Gera 
Lászlóné Szekér Marietta, a 
helyettes laborvezető elmond-
ta, hogy a diagnosztikának mi 
is a jelentősége a betegség 
megállapítása során. A labor-
ban megállás nélkül január 
1-től december 31-ig 24 órán 
keresztül dolgoznak a szakem-
berek. Naponta 1800–1900 
vér-, vizeletmintát is elemez-
nek az itt dolgozó szakem-
berek. Köztük van olyan, aki 
szakközépiskolát végzett, de 
akad olyan is, aki főiskolát 
vagy egyetemet. A továbbtanu-
lás lehetősége nyitott a labor-
ban dolgozók számára. Gerá-
né Marietta 30 éve dolgozik az 
egészségügyben, ebből 29-et 
a kórház laborjában töltött el. 
Ezt követően a diákok Bori Já-
nos vezető ápoló kalauzolá-
sával ellátogattak a fül-orr-gé-
gészeti osztályra is, ahol dr. 
Kozma Péter tartott ismerte-
tőt. A megyei kórház után a 
Four Points by Sheratons szál-
lodában folytatódott a prog-
ram, ahol Lakó Tóth Anita, a 

szálloda HR-vezetője fogadta 
a gyerekeket. Elmondta, hogy 
több mint 44 munkatárs bizto-
sítja a szállodában megszálló 
vendégek nyugalmát, ellátá-
sát. Szívesen fogadnak gyakor-
nokokat is. Aki a vendéglátó 
területen képzeli el a jövőjét, 
annak egy ilyen magas szín-
vonalú szálloda pályakezdés 
szempontjából nagyon jó refe-
rencia lehet. Arról is beszélt, 
hogy a fiatal pályakezdők tü-
relmetlenek, s a karrierjük ele-
jén magas beosztást magas 
bérekkel képzelnek el. A szak-
mák elsajátításához, legyen az 
recepciós, felszolgáló, szakács 
vagy bárpultos, nagyon sok idő 
szükséges. Az sem árt, ha a 
hazai gyakorlat után kimen-
nek külföldre néhány évre. 
Megjegyezte, egyre többen tér-
nek haza Magyarországra, a 
kollégái között több olyan dol-
gozik náluk, aki külföldön már 
gyakorlatot szerzett. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy közép-
iskolában sajátítsanak el a 
diákok két idegen – angol és 
német – nyelvet.

Szakmai 
bestseller 
A Nagy Bádogos 
Könyv

Az év végéig újból meg-
jelenik A Nagy Bádogos 
Könyv újabb kiadása. Ez 

azonban különbözik az előző, 
2013-ban megjelentetett négy-
kötetes szakmai bestsellertől. 
Kovács Zsuzska, az Építész Asz-
szisztens Kft. ügyvezetője, a 
mű kiadója azt mondja, hogy a 
korábban 1300 oldalon meg-
jelent 3320 szakmai csomó-
pontot bemutató kiadványt 22 
könyvben szerkesztették újra. 
Erre azért volt szükség, mert a 
három éve kiadott szakanyag, 
– melyet a bádogosok mellett 
tetőfedők, ácsok, építészmér-
nökök, tervezők vagy akár igaz-
ságügyi szakértők is haszonnal 
forgattak – mára elfogyott.

A szerző, Szántó László épí-
tész – a szakma doyenje –ki-
váló munkája az elmúlt idő-
szakban tovább bővült. Olyan 
szakmai megoldásokat mutat 
be, melyeket szabványként 
használnak az építőiparban. 
– A 22 könyvből az érdeklődő 
szakemberek azokat vásárol-
hatják meg, amelyek szakmai-
lag leginkább fontosak szá-
mukra – hangsúlyozta Kovács 
Zsuzska ügyvezető, a könyvek 
szerkesztője és kiadója. Ezek-
ben a kiadványokban 2288 
rajz és 322 kép is szerepel. 
Lapunknak elmondta, hogy 
Szántó László közel tíz évig dol-
gozott a kézikönyveken, me-
lyek komplex tudásanyagot 
tartalmaznak. A cégvezető és 
a szerző néhány éve kapcso-
latba került a hazai kamarai 
rendszerrel is. Az MKIK ugyanis 
a mesterjegyzetet rendelt a ki-
adótól, melyet a mesterképzés 
során használnak hivatalos 
tananyagként. 

A Nagy Bádogos Könyv je-
lentőségét mutatja az is, hogy 
néhány hónapon belül Orosz-
országban is kiadja egy szak-
mai könyvkiadó, melyet a FÁK 
országaiban is forgalmaznak. 
Ugyanakkor egy német ki-
adóval is folytatott a cégve-
zető tárgyalásokat, amelynek 
a vezetője nemcsak német 
nyelvterületen – Németor-
szág, Svájc, Ausztria – akar-
ja megjelentetni a könyveket, 
hanem a tervek szerint Fran-
ciaországban és Nagy-Britan-
niában is. 

A könyv iránt a kovacszs@
muszakikonyvek.hu címen le-
het érdeklődni. www.nagy-ba-
dogos-konyv.com/

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

(BOBG20151203001)

Gyári telephelyek, bemutató-
termek, raktárak, üzletek fém-
konstrukcióira specializálódott 
bolgár fémszerkezet-előállító és 
-szerelő cég partnereket keres. 
Szolgáltatási vagy alvállalkozói 
együttműködést kötnének fém 
alkatrészek, fémszerkezetek ter-
vezésére, előállítására és sze-
relésére.  

(BOSK20160510001)
Szlovák gépek, acélszerkeze-

tek és egyéb alkatrészek mint 
például kazánok, gőzfejlesztők 
gyártója alvállalkozót keres, illet-
ve tevékenységei kiszervezésé-
hez venné fel a kapcsolatot ér-
deklődő cégekkel.  

(BOBG20160331001)
Bulgária egyik legnagyobb 

tésztagyártója forgalmazókat 
keres Európában. A cég már 
jelen van több országban is, 
Oroszországban, Moldovában 
és Ukrajnában is, de bővülni 
szeretne. A tésztákat széles vá-
lasztékú formákban és kiszere-
lésekben kínálja.  

(BRRO20160510001)
Román rovarirtó és egyéb 

irtószerek importálásával, el-
adásával és népszerűsítésével 
foglalkozó cég keres hasonló 
termékekkel foglalkozó partne-
reket, kereskedelmi megállapo-
dás által. Célja, hogy a kínálatát 
bővítse, kiegészítse. 
 

 (BRES20160509001)
Spanyol kutatóközpont ener-

gia, IT (információs és kommu-
nikációs) technológia és épí-
tészeti cégekre/szervezetre 
specializálódott. Olyan külföldi 
cégekkel venné fel a kapcsola-
tot, akik spanyol piacra lépést 
terveznek.

(TRDE20160510001)
Energiaátalakítók és ezek 

alkatrészeinek fejlesztésével, 
gyártásával és forgalmazásával 
foglalkozó német start-up cég 
keres partnereket. Olyan ipari 
cégekkel venné fel a kapcsola-
tot, akik rendelkeznek folyama-
tos vagy moduláris gyártósorok-
kal, amelyek képesek különféle 
vegyi anyagokkal átitatott tex-
til- vagy papíralapú anyagok le-
gyártására. Gyártási megállapo-
dás megkötésében érdekeltek.

Gera Lászlóné Szekér Marietta a helyettes laborvezető kalauzolja a diákok egyik csoportját
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Kamarai választások lesznek ősszel
Ez év őszén – a négy-

éves ciklus lejártával – is-
mét választásokra kerül sor 
a gazdasági kamaráknál. 
A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK) besorolja tagjait 
a három kamarai tagozatba 

(ipari, kereskedelmi, kézmű-
ves), illetve összeállítja és 
2016. július 1-től közzéteszi 
a választási névjegyzéket, 
amely nyilvános, minden-
ki számára megtekinthető a 
BKMKIK székházában (Kecs-
kemét, Árpád krt. 4.) a tago-

zati jelölőülések időpontjáig.
2016 szeptemberében zaj-

lanak a tagozati küldöttvá-
lasztó és jelölőülések:

2016. szeptember 6. 
15:00 óra Kézműves Tagozat

2016. szeptember 7. 
15:00 óra Kereskedelmi Ta-

gozat. 2016. szeptember 8. 
15:00 óra Ipari Tagozat.

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra 2016. október 4-én tart-
ja tisztújító küldöttgyűlését, 
melyen sor kerül a tisztségvi-
selők megválasztására.

A választásokkal kap-
csolatos további informáci-
ók, közlemények a BKMKIK 
honlapján (www.bkmkik.hu) 
megtalálhatóak.

Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara el-
nöksége

Bácska kincsei az asztalon
Baja A kultúrpalotában hazai és délvidéki kiállítók is bemutatkoztak
Az immáron hagyományos, 
kóstoltatással és árusítás-
sal zajló Bácskai Napon ve-
hették át a Bácskai Kultúr-
palotában a Kiváló Bácskai 
Termék díjat az érdemesnek 
ítélt vállalkozások képviselői 
a hónap elején.

Kubatovics tamás

A védjegyre jelentkezők ter-
mékeit szakmai zsűri bírál-
ta és minősítette, ez alapján 
kaphatta meg az adott áru, 
illetve termékcsalád az egy 
évre szóló elismerést. Ennek 
velejárójaként a csomagolá-
son feltüntetheti a logót és 
a jelölést. Bácska magyaror-
szági és vajdasági részéről 
egyaránt érkeztek kiállítók 
és díjazottak. 

Györökné Mészáros Esz-
ter, a bajai kirendeltség 
vezetője köszöntőjében 
kiemelte, hogy évek óta 
magas színvonalat mutató 
termékeket díjaztak, ezzel 
kívánják segíteni értékesíté-
süket.

 – A 2005-ös Bácska Expo 
egy háromnapos nagyren-

dezvény volt, akkor kapták 
meg a legjobbak a Kiváló 
Bácskai Termék Díjat, amit 
kicsit átformálva élesztet-
tük újjá, és most negyedik 
alkalommal adhatunk át. Ér-
zékelteti a változást, hogy 
lassan kinőjük a Bácskai 
Kultúrpalotát – fogalmazott 
a házigazda. Hozzátette: a 
hétköznapokon a vállalkozók 
ügyes-bajos dolgaival foglal-
koznak, a hasonló ünnepé-
lyes eseményeken azonban 
vidámabb formában mutat-
hatják meg magukat, illetve 
a vállalkozókat. Vedelek Nor-
bert alpolgármester nyitotta 
meg a napot, Zsigó Róbert 
államtitkár-képviselő és Fer-
csák Róbert polgármester 
üdvözletét átadva. Beszédé-
ben hangsúlyozta: a kiállítók 
között azok a kisvállalkozók 
dominálnak, akiket legjob-

ban érintenek az uniós elő-
írások, akik elszenvedői a 
részletes ellenőrzéseknek, 

akik a hivatali bürokráciával 
kénytelenek küzdeni min-
dennap. 

Göldner Tibor mestercuk-
rász a visszatérő és rendsze-
resen díjazott kiállítók közé 
tartozik, az alvétortája újból 
kiérdemelte a védjegyet. – 
Számomra azért fontos ez, 
és azért indultam az alvés-
sal, hogy egy régi íz ne merül-
jön feledésbe. Egykoron köz-
tiszteletben álló emberektől 
tanultam a receptet, és ezt a 
minőséget szeretném meg-
őrizni, illetve megőriztetni az  
utókor számára. Szükséges-
nek tartom ezt azért is, mert 
már hallottam olyanról, aki 
méz nélkül készíti az alvést. 
Ez katasztrófa. 

Amíg ez a rendezvény min-
den évben megújul, addig 
én hozom az alvést, ami 
több mint százéves bajai sü-
temény. Hozzám még a fő-
városból is járnak érte. Az 
sem baj, hogy nem terjedt el 
országszerte. Ez egy kincs a 
bajaiaknak. A recept nem tit-
kos, de elkészítése annyira 
bonyolult és olyan nagy gya-
korlatot igényel, hogy keve-
sen járnak vele sikerrel – fo-
galmazott a mester.

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

Felelős kiadó:
a kft. ügyvezető igazgatója

Főszerkesztő-kiadóvezető:
Király Ernő

Szerkesztők:
Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt

Készült:
Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., 
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Bővül 
az online 
kasszát 
használók köre 

Tovább bővül szeptem-
ber végétől azon vállal-
kozások köre, amelyek 

esetében pénztárgépet kell 
használni. Három évvel ez-
előtt az online pénztárgépre 
történő átállásnál az addig 
használatos kasszákat kellett 
lecserélni online gépekre. Aki 
addig pénztárgéphasználatra 
volt köteles, a jogszabály ha-
tályba lépését követően is az 
maradt. Az egyetlen különb-
ség: maga a pénztárgép volt. 
A Nemzetgazdasági Minisz-
térium idei márciusi döntése 
értelmében azonban 2016 
szeptemberétől már bővül 
azok köre, akik csak akkor  
folytathatják tevékenységü-
ket, ha beszereznek egy on-
line kasszát. Szabó Gábor, a 
NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- 
és Vámigazgatóságának tájé-
koztatási osztályvezetője tar-
tott e témakörbean előadást 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara kecs-
keméti székházában. 

A népes vállalkozói és 
könyvelői hallgatóság előtt 
az ismert adóügyi szakem-
ber hangsúlyozta: szeptem-
ber 30-tól újabb foglalkozá-
si ágakban lesz kötelező az 
online pénztárgépek hasz-
nálata, többek között a 
szoláriumokban, a masz-
százsszalonokban, a gépjár-
műjavítóknál, a gépjárműal-
katrész-kereskedőknél, egyes 
plasztikai sebészeknél és a 
fitnesztermekben, táncter-
mekben, diszkókban, a szau-
nákban, gyógyfürdőkben és 
a ruhatisztító cégeknél is. De 
ezzel nincs vége a szigorítás-
nak. 2017. január 1-től már a 
taxisoknak és pénzváltóknak 
is online kasszát kell használ-
niuk. Viszont mozgó vendég-
látásban dolgozó vállalkozó 
nem kötelezett pénztárgépre: 
idetartozik a fagylaltoskocsi, 
a vattacukor-értékesítő kocsi, 
a nyakba akasztott tálcáról kí-
nált étel, a hot-dog, lángos ér-
tékesítése. Ha valaki fogyasz-
tásra kész ételek és italokat 
árul, de nincs ülőhely, nincs 
pincéri felszolgálás, és mo-
zog az adott elárusító, akkor 
nem kötelezett online kassza 
beszerzésére – mondta egye-
bek mellett Szabó Gábor, a 
NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- 
és Vámigazgatóságának tájé-
koztatási osztályvezetője.

A bácsalmási szörpök iránt komoly érdeklődés mutakozott

2016. július 1., péntekGAZDASÁGIIV.  

Bemutatkoztak a cégek
Rendezvény Vállalkozók Hete programsorozat Kalocsán

Május utolsó napján 
a „Munka világa” fo-
tókiállítással vette 

kezdetét az idei Vállalkozók 
Hete programsorozat Kalo-
csán. Ezt követően minden-
nap kínált érdekességeket 
nemcsak a vállalkozóknak, 
de az érdeklődő közönség-
nek is. 

A sétálóutcában felállí-
tott sátorban különböző cé-
gek, intézmények mutatták 
be tevékenységüket. A helyi 
szakképző iskolák egy-egy 
délelőtt folyamán mutat-
ták be képzési palettájukat. 
A szakmai bemutatók része-
ként kóstolással egybekötött 

gasztronómiai programok is 
várták az érdeklődőket; akik 
többek között a rétes és pap-
rikás ételek készítésének 
rejtelmeibe tekinthettek be. 
A szolgáltatóágazat képvise-
letében Gyarmati Anikó fod-
rász mutatta be egy alkalmi 
frizura elkészítésének forté-
lyait. A látogatók betekinthet-
tek a fazekasmesterség rej-
telmeibe is.

A programsorozatban mu-
tatták be a megyei szin-
ten meghirdetett „Mester-
munka” pályázatra érkezett 
remekműveket is, ahol a 
leginnovatívabb, legigénye-
sebben elkészített termé-

kek és a szolgáltatói ágazat-
ban megvalósított munkák 
versenyeztek egymással a 
Mestermunka Díj és oklevél 
elnyeréséért.

Az idei esztendőben Hanga 
Zsolt órás, aranyműves víz-
hajtású ingaórája, a kecske-
méti Éltechnika Kft. Jagorta 
fapanelei és technológiá-
ja, ill. a dusnoki Sportfisch 
Kft. vasbeton-szerelési kö-
tözőegysége vívta ki a zsű-
ri elismerését. Különdíjban 
részesült az ugyancsak kecs-
keméti székhelyű Fixfogsor 
Rendelő, mini implantátu-
mos protézisrögzítési rend-
szere is.

Menekültválság és a magyar–német
gazdasági kapcsolatok

A magyar–német gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről  
tartanak, szerveznek gazdasági fórumot július 5-én, kedden,  
14 órától a kamara kecskeméti székházában, melyre minden  

vállalkozót várnak. 
 

Program: 
•	14.00–15.30 Gazdasági kapcsolataink jól fejlődnek…   

Előadó: Juhász Imre nagykövetségi tanácsos, vezető 
külgazdasági szakdiplomata, 

•	15.30–16.00 Üzletfejlesztés karnyújtásnyira. Előadó: 
Körmöczi Eszter regionális vezető,  
Enterprise Europe Network

•	16.00–16.20 Kérdések-válaszok
 

A rendezvény célja, hogy a megye vállalkozói értékes,  
naprakész információt kapjanak a menekültválság nemzetközi 
gazdaságra ható következményeiről. A kamara segítséget kíván 

nyújtani a külföldi üzleti kapcsolatteremtés felépítésében.

1. Szévald István Lemesi 
Kulen 
2. Stranszki Julianna 8 tojá-
sos bajai halászlé- és csu-
szatészta
3. Etsberger Teréz Bio majo-
ranna, Bio borsikafű
4. Kecskés János Házi kol-
bász, angol szalonna
5. Házi Pirospaprika Kft. Vito 
plussz ételízesítő
6. Kápolnás Szikvízüzem 
Kft. Ká-Pi-Víz termékcsalád
7. Vidéki Péter (Vidéki Öko-
porta) „Gabi” Menta-cit-
romfű szörp
8. Bátyai Savanyító Kft. Ve-
gyes darabos savanyúság

9. Taskovics Tiborné Ve-
gyes savanyúság, Ecetes 
zöldségsaláta
10. Bányai György (Bajai 
Ökoporta) Pokol tüze papri-
kakrém, Ketchup, Bácskai
11. Szente Fűszer Bt. Cse-
mege fűszerpaprika
12. Vecsernyés Irén Dió-
krém, mogyorókrém
13. Kőszegi Jánosné Mo-
nostori rétescsalád
14. Tíz-Tíz Vízöntő Kft. An-
na-vízcsalád
15. Zoland Family Kft. Kéz-
műves csokoládé (eper, ri-
bizli, málna)
17. Zdravo Produkt     

100%-os berkenyelé
18. Sümegi és Fiai Pincé-
szet Sissy Ürmös, Kadarka, 
Cserszegi Fűszeres
19. Alesander Dragic Bor-
termékcsalád (Cabernet 
Sauvignon, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay, Rajns-
ki Rizling, Cabernet Franc, 
Rose)
20. Bäder Sörfőzde Sör-
család (Kolibri, Vörösbegy, 
Nord Star, Betty Babe)
21. Bácsalmási Önkor-
mányzati Közszolgáltatási 
Közhasznú Nonprofit Kft
(Bácskai Bivaly, Bodza, 
Meggy, Mentás meggyszörp)

Kiváló Bácskai Termékek - 2016

Göldner Tibor


