
A legjobbak versenyeztek
Szakma Sztár Fesztivál Kiválóan szerepeltek a Bács-Kiskun megyei tanulók
A múlt hét elején Budapesten 
megrendezett Szakma Sztár 
Fesztiválra 18 megyénkben 
tanuló diák jutott be. Közülük 
öten arany-, hárman ezüst-, 
ketten bronzérmet szereztek.

BARTA ZSOLT

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara tizenegyedik alkalommal 
rendezte meg a szakma kiváló 
 tanulója versenyt (SZKTV), vala-
mint az országos szakmai tanul-
mányi versenyt (OSZTV). Ezek 
országos döntőjét a XI. Szakma 
Sztár Fesztiválon április 23–25. 
között Budapesten, a Hungexpo 
Vásárközpont pavilonjaiban ren-
dezték meg. A tanulmányi verse-
nyeknek nagy a presztízse. Az idei 
megmérettetésre több mint 7500 
fő jelentkezett idehaza, akik közül 
43 szakmában 236-an jutottak a 
döntőbe.

A megyei iparkamara is részt 
vett a középdöntők lebonyolításá-
ban. Az országos döntőre pedig 
a megye 16 általános és középis-
kolájából 595 tanulót szállított a 
Hungexpo Vásárközpontba. A fia-
talok így testközelből láthatták 
azokat a versenyzőket, akik a leg-
jobbak a szakmáikban.

A rendezvény presztízsét emelte  
az is, hogy az idén is részt vett 
a megnyitón Orbán Viktor minisz-
terelnök, akit elkísért Varga  Mihály 
gazdaságfejlesztésért felelős 
miniszter és több államtitkár is. 
A kormányfő üdvözlőbeszédében 
hangsúlyozta: „Olyan országot kell 
építeni, ahol a munkásoknak és 
a munkának becsülete van, ahol 
minden fiatal kezébe jut egy érté-
kes szakma vagy hasznos diplo-
ma. Ez a célunk, ezért kötöttünk 
megállapodást a Magyar Kereske-

delmi és Iparkamarával, és ezért 
fogunk újabb megállapodást köt-
ni velük az előttünk álló négy évre 
is” – mondta a miniszterelnök. 
A jelen lévő diákoktól azt kérte, 
„építsük fel közösen azt a Magyar-
országot, ahová mindig vissza 
 lehet térni. A magyaroknak ugyan-
is mindenért  meg kell küzdeniük, 
a saját szakembereikért, fiataljai-
kért és jövőjükért is – fogalmazott 
 Orbán Viktor.

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara (MKIK) elnöke arról be-
szélt: ha valaki jó a szakmájában, 
sikerrel szerepel országos szak-
mai versenyen, annak legyen nyi-
tott a felsőoktatás, könnyebben 
léphessen be oda. Parragh László 
elmondta: bár a szabályozás el-
indult, a tételes végrehajtás még 
hiányzik ahhoz, hogy a szakmun-
kások könnyebben juthassanak 
be a felsőoktatásba. Példaként 

említette , hogy a jelentős autóipari 
cégek vezetőinek nagy része szak-
munkásként kezdte. A rendez-
vényen Csiszár Zsófia projektme-
nedzser bejelentette: szeptember 
26–28. között Budapesten rende-
zik a Szakma Sztár európai verse-
nyét, az EuroSkills versenyt. A szak-
mák Európa-bajnokságán 28 
ország több mint 500 diákja közül 
választják ki Európa legjobbjait, kö-
zöttük 27 magyar versenyez majd.

A Petőfi Népe melléklete
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Székház:

Papp Csaba kecskeméti diák – aki mechatronikai technikus – hozta el az első díjat  Fotó: Barta Zsolt

Megállapodtak az együttműködésről
kamara A gyártók tájékoztatják a festőket arról, hogy milyen új anyagok jelennek meg

A Bács-Kiskun Megyei  
Kereskedelmi és Ipar-
kamara, a Szoba-

festő– Mázoló–Tapétázó 
 Országos Ipartestület (SZMTOI) 
és PPG Trilak Kft. a szakmáju-
kat magas színvonalon ellátó 
és az innováció iránt fogékony 
Bács-Kiskun megyei festő vál-
lalkozók számára rendezte 
meg a közelmúltban a Festők 
Szakmai Napját. Ennek és a 
szakmai kiállításnak a BKMKIK 
adott helyszínt a szervezet 
kecskeméti székházában.

A kamara évek óta támo-
gatja olyan szakmai csopor-
tok együttműködését, amelyek 
egy-egy hivatás szakemberei-
nek tartanak továbbképzése-

ket, tájékoztatókat. Ezek közé 
tartoznak a Lábápolók, Kéz-
ápolók és Műkörömépítők 
Szakmai Klubja, a HR-klub, 
a Gyakorlati Oktatók Klubja, 
amelyek tevékenységéről már 
beszámoltunk hasábjainkon.

A bemutatókkal és előadá-
sokkal színesített eseményen 
az aktív szakmai közösségi élet 
támogatására együttműködési 
megállapodást írt alá a Bács- 
Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara és a Szobafestő–
Mázoló–Tapétázó Országos Ipar-
testület. A kamara részéről Tasi 
László, a BKMKIK Kézműipari 
Tagozatának az alelnöke, míg az 
SZMTOI részéről Kovács László 
Zoltán alelnök látta el aláírásá-

val a dokumentumot. A rendez-
vényen Miavecz István, a Magyar 
Festékgyártók Országos Szövet-
ségének az elnöke elmondta, 
hogy a rendezvény azért is fon-
tos, mert a szakemberek és a 
gyártók találkoznak egymással.

A gyártók tájékoztatják a fes-
tőket arról, hogy milyen új anya-
gok jelennek meg a jövőben. 
A mesterek pedig jelzik, milyen 
új fogyasztói igények jelennek 
meg a megrendelők részéről. 
Az elnök nem rejtette véka alá, 
hogy évente 200-300 fiatal 
 hiányzik a képzésből, mintegy 
1000 szakember pedig külföl-
dön dolgozik, így egyre nehe-
zebb jó szakembert találniuk a 
megrendelőknek.

Kovács László, az SZMTOI alelnöke és Tasi László, a BKMKIK Kézmű-
ipari Tagozatának az alelnöke írt alá 

Első helyezést értek el: Pallag  
Ruben asztalos (Bajai SZC 
 Jelky András Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája),
Lukács Gergő faipari technikus  
(Bajai SZC Jelky András Szak
gimnáziuma és Szakközépis
kolája),
Papp Csaba mechatronikai 
technikus (Kecskeméti SZC 
Kandó Kálmán Szakgimná
ziuma és Szakközépiskolája),
Stób Attila szárazépítő (Kecs
keméti SZC Gáspár András 
Szakgimnáziuma és Szak
középiskolája),
Engyel Szabolcs Gábor szer
számkészítő (Kecskeméti SZC 
Kandó Kálmán Szakgimná
ziuma és Szakközépiskolája).
Második helyezést értek el:
Stumpf Bálint faipari technikus  
(Bajai SZC Jelky András Szak
gimnáziuma és Szakközép
iskolája),
Szíjártó Ferenc festő, mázoló , 
tapétázó (Kecskeméti SZC 
Gáspár András Szakgimná
ziuma és Szakközépiskolája),
Farkas Károly szerszámkészítő  
(Kecskeméti SZC Kandó 
 Kálmán Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája).
Harmadik helyezést érek el:
Bartha Dominik szárazépítő  
(Kecskeméti SZC Gáspár 
 András Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája),
Járdi Mihály szoftverfejlesztő  
(Kecskeméti SZC Kandó 
 Kálmán Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája).

A kamara jutalmazza az SZKTVn dobogós helyezéseket elért tanulókat és az őket felkészítő elméleti és gyakorlati taná
rokat. Az első helyezett diákok és a felkészítőik személyenként 200, a második helyezést elérők és tanáraik személyen
ként 150, míg a harmadik helyezést elérő diákok és oktatóik személyenként 100 ezer forint anyagi elismerésben része
sülnek. Mint arról korábban beszámoltunk, a kamara a szakmunka társadalmi elfogadottságának növelése érdekében 
pályázati felhívást tett közzé a BácsKiskun megyében tanuló szakiskolások és oktatóik körében. Pályázati kiírás alap
ján egyszeri alkalommal külön anyagi támogatásban részesülnek azok – az iskolai rendszerben tanulmányokat végző, 
szakmai vizsga előtt álló, végzős nappali tagozatos tanulók, valamint a felkészítésüket biztosító intézmény egy elméleti 
szakoktatója és a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetnél felkészítő egy gyakorlati oktató –, akik a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett a szakma kiváló tanulója versenyen és az országos szakmai tanulmányi 
versenyen 1–3. helyezést érnek el. A kamara a kiírt pályázat hosszú távú működtetésére támogatási alapot hozott létre, 
amelyhez a gazdálkodók, önkormányzatok csatlakozását várják.

Tíz éremmel tértek haza 
megyénk versenyzői 

Kamarai jutalom a legjobbaknak és a tanáraiknak

Kecskeméten 
ülésezett 
a kamara 
elnöksége

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara – a 2018. évi 

I. féléves munkatervének 
megfelelően – megtartotta 
idei második elnökségi ülé-
sét 2018. április 17-én Kecs-
keméten, a kamara Árpád 
körúti székházában.

A testületi ülést Kurdi  
 Viktor, a kamara általános  
 alelnöke vezette le. 
A levezető  elnök tájékoztatta 
a jelenlévőket az előző elnök-
ségi ülés óta megrendezett 
eseményekről, valamint a 
legfontosabb eredményekről. 
Áttekintést adott a vezetőség 
és munkatársak utóbbi idő-
szakban végzett munkájáról, 
továbbá az  előző elnöksé-
gi ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról. 

Ezt követően az elnökség  
tagjai elfogadták Tóthné  
 Sallai Éva könyvvizsgáló 
 asszony jelentésével, vala-
mint az ellenőrző bizottság 
véleményezésével kiegészí-
tett 2017. évi beszámolót , 
továbbá elfogadták az 
ellen őrző bizottság által 
véleményezett 2018. évi 
költség vetési tervet. A meg-
beszélés további részében 
Tasi László , a BKMKIK al-
elnöke ismertette a Kézmű-
ipari Tagozat idei évre vo-
natkozó terveit.

A kamara döntéshozó tes-
tülete 2018. május 8-án 
tartja az idei év első küldött-
gyűlését.

Bácskai napot 
rendeznek 
ismét Baján

A Bácska elnevezés 
 Európában fogalom, 
az élelmiszeripar és 

egyes ipari termékek vonat-
kozásában sikeres hagyomá-
nyokkal rendelkezik.

Ezt szeretné felkarolni a ka-
mara is, amikor bemutatkozó 
lehetőséget ad minden olyan 
vállalkozásnak Baján, amelyek 
fontosnak tartják termékeiket 
bemutatni és üzleti kapcsolata-
ikat továbbépíteni. Baján 
 május 26-án 9.00–14.00-ig 
immár hatodszor rendezik 
meg a Bácskai napot, amely 
keretében ez megvalósulhat. 
(Kóstoltatás, ismertető anya-
gok kiosztása stb.) Az érdek-
lődő vállalkozók május 15-ig 
jelezhetik a részvételi szándé-
kukat. A részvétel ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött. Elérhető-
ségeink: tel./fax:79/520-400, 
e-mail:  bkmkikbaja@t-online.hu
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HR-klubot tartottak
kecskemét A fiatalokhoz teljesen másként kell viszonyulni

Hamarosan az Y és a Z gene-
ráció tagjai kerülnek többség-
be a munkaerőpiacon. Hozzá-
juk másként kell viszonyulniuk 
a munkaadóknak, mint a 
baby boom generációhoz  
kellett. Egyebek mellett ezt a 
problémát is érintette az egyik 
előadó, aki a kamarai HR-klub 
keretében tartott előadást.

BARTA ZSOLT

Hogyan kommunikáljunk az új 
generációkkal? Mi jelenti a jó 
munkakörnyezetet az Y és a Z 
generáció számára? Egyebek 
mellett ezeket a kérdéseket is 
körbejárta a kamarai HR-klub 
előadójaként Bereczki Enikő 
generációs és ifjúsági szakértő 
a szervezet székházában a 
közel múltban.

A jónevű szakértő mellett egy 
világhírű magyar vállalkozás, a 
Kürt Információbiztonsági és 
Adatmentő Zrt. elnöke, dr. Kürti 
Sándor is ismertetőt tartott a 
cég társadalmi szerepvállalá-
sáról. A Család és KarrierPONT 
működtetése Bács-Kiskun  
megyében címmel Puskás  
Hajnalka szakmai vezető be-
szélt a rendezvényen megje-
lent HR-es szakembereknek.

Bereczki Enikő előadása so-
rán arra hívta fel a figyelmet, 
hogy ma jóval nagyobb a kü-

lönbség a munkahelyeken a ge-
nerációk között, mint a korábbi 
korszakokban voltak. 2025-re 
4 dolgozóból 3 az Y generáció-
ból kerül ki, azaz alkotja a mun-
kavállalók többségét. A szak-
irodalom az ún. Y generáción az 
1980 és 1999 között születette-
ket érti. Jellemző a mai 20-30-as 
generáció egy részére a Pán 
Péter-szindróma, amely a tiné-
dzserkor időbeli kitolását jelenti. 
Felelősségvállalást – például 
családalapítást – sokan nem 
akarnak vállalni, inkább laknak 
otthon a szülőkkel. Így a leválás 
időszaka a szülői háztól kitoló-
dik. Erre a korosztályra jellemző 
a gyakori munkahelyváltás.

Olyan cégnél szeretnek dol-
gozni, ahol rugalmas a munka-
idő és a munkáért járó bér a 
teljesítménytől függ. A szakmai 
fejlődés lehetősége meghatá-
rozó szempont az elhelyezke-
désnél. Olyan társadalmi réteg, 
mely folyamatosan igényli a 
visszajelzést a munkája iránt. 
Az elérhető fizetés fontos, de 
az értékteremtés, az értelmes 
munka végzése legalább ilyen 
jelentőséggel bír számukra.  
A munkahelyi fölé- és aláren-
deltség korántsem olyan fon-
tos kategória, mint a korábbi 
generációk számára voltak – 
mondta Bereczki Enikő gene-
rációs és ifjúsági szakértő.

Dr. Kürt Sándor, a Kürt Zrt.  
elnöke arról tartott tájékoztatót, 
hogy a cég az első társadalmi 
felelősségvállalási programját 
1990-ben indította: létrehoz-
ta a Kürt Alapítványi Gimnáziu-
mot. Ezt követően 1997-ben 
a Pannon Egyetemen megala-
pította a Hátrányos Helyzetű, 
Elsősorban Cigány Származá-
sú Gyerekek Oktatási Alapít-
ványát. Ebben a programban 
olyan tanár mentorokat szpon-
zorált a Kürt, akiknek feladata 
a felkarolt diákok közvetlen tá-
mogatása és államilag elismert 
végzettséghez (diploma, érett-
ségi, nyelvvizsga…) juttatása 
volt. A Hátrányos Helyzetűek 
Oktatása (H2O) elnevezésű 
programot 2009 őszén indítot-
ta útjára a Kürt. Ez a program, 
tanulva a korábbi kezdeménye-

zések tapasztalataiból, minden 
eddiginél hatékonyabban teszi 
lehetővé a hátrányos helyzetű-
ek sikeres iskolai szereplését, 
és ezzel nagymértékben segíti 
integrálódásukat, társadalmi 
hátrányuk leküzdését. A Kürt 
által felkarolt program Magyar-
ország legelmaradottabb régió-
jában, a kelet-magyarországi 
Hejőkeresztúron már sok éve 
működik.

A helyi általános iskolában az 
egyesült államokbeli Stanford 
Egyetemtől átvett és hazai vi-
szonyokra adaptált oktatási 
program alapján folyik a hátrá-
nyos helyzetű diákok oktatása. 
Kürt Sándor szólt a Tabello 
nyelvoktató programjukról 
is, amely elérhető a weben, s 
amely segítségével könnyedén 
lehet idegen nyelveket tanulni.

Határátkelő nyílt
BAJA Április 3-án megnyílt a 
Bácsszentgyörgy–Haraszti 
(Rastina) közötti határátkelő. 
Zsigó Róbert államtitkár, a tér-
ség országgyűlési képviselője 
értékelte a határátkelő jelentő-
ségét. Szerbia kormányát Ivica 
Dacic külügyminiszter (minisz-
terelnök-helyettes) képviselte. 
Magyar részről Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminisz-
ter megerősítette: néhány éve 
még a történelmi konfliktusok 
és feszültség jellemezte a 
két ország kapcsolatát, mára 
azonban közös sikerek erősítik 
a baráti viszonyt.

Ötmilliós támogatás
KISKUNHALAS Ötmillió forintos 
rendkívüli támogatáshoz jut 
a Csipkeház. Pajor Kálmán, 
a Halasi Csipke Közalapítvány 
kuratóriumi elnöke arról tá-
jékoztatott, hogy ebből a for-
rásból lehetőség lesz több 
fejlesztés megvalósítására is. 
Az elnök az év elején levelet írt 
14 államtitkárnak, valamint 
Lezsák Sándornak, az ország-
gyűlés alelnökének, aki eljut-
tatta a levelet Orbán Viktor mi-
niszterelnöknek is. Dr. Lengyel 
Györgyi, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma államtitkár 
asszonya saját hatáskörben 
5 millió forint támogatást 
ígért. Íjgyártó István, a Külügy-
minisztérium államtitkára 
pedig a Protokoll Főosztály 
későbbi jelentkezését ígérte 
csipkerendelés ügyben.

Erősödő vállalkozás
KALOCSA A METALWOLF  
Fémipari és Kereskedelmi Kft. 
1991-ben alakult, magyar tu-
lajdonú családi vállalkozás. 
1993-tól egy hollandiai szak-
mai útnak és ennek követ-
kezményeként a cégen belüli 
profilváltásnak köszönhetően 
a fő tevékenységük a mező-
gazdasági talajművelő gépek 
gyártása és forgalmazása lett. 
Évről évre bővülő termékkör-
rel állnak a vevők rendelkezé-
sére. Jelenleg függesztett és 
vontatott V tárcsákat, közép-
mélylazítókat, függesztett és 
vontatott magágykészítő kom-
binátorokat, sorközművelő kul-
tivátorokat, gyűrűs hengereket 
és rugós simítókat gyártanak. 
Az általuk előállított mezőgaz-
dasági eszközöket az erőgépek 
teljesítményéhez illeszkedően 
többféle művelési szélesség-
ben gyártják.

A HR-klub tagjai a cégek munkaügyis szakemberei

A Szakmák Éjszakájára sok vendég érkezett
baja A technikusi képzésre csábítani kell a fiatalokat, pedig azzal a végzettséggel még magasabb kezdőfizetés érhető el

Lehet, hogy tűzoltók lesz-
nek, vagy katonák, esetleg 
vadakat terelő juhászok, 

ám ezekkel a hivatásokkal 
nem ismerkedhettek meg a 
Bajai SZC Jelky András Szak-
gimnáziuma és Szakközépis-
kolájába látogatók. A Szak-
mák Éjszakájának reggelén 
kezdődött a Szakma Minibörze 
az intézmény Szegedi úti tan-
műhelyében, ahol közvetlenül 
szerezhettek tapasztalatokat 
a pályaválasztás előtt állók a 
tanároktól, oktatóktól és az is-
kola jelenlegi tanulóitól. A ka-
mara támogatásával Gara, 
Vaskút, Dávod, valamint a bajai 
Sugovica iskola diákjai utaz-
tak a rendezvényre. Több mint 
120-an gyűjthették az élménye-

ket. Bársony István, a kamara 
pályaorientációs tanácsadója 
elmondta: tavaly Kecskeméten 
rendezték meg az első ilyen 
rendezvényt, idén Kunszent-
miklóson és Baján bővítették a 
kört, megcélozva a 6-7. osztá-
lyosokat.

A Szegedi úton az újraélesz-
téstől a kupakos italok meg-
nyitására alkalmas eszköz 
készítéséig, a szimulátoros 
hegesz téstől az autószerelésig 
sokféle dolgot kipróbálhattak 
a diákok, akik meglepő infor-
mációkat is begyűjthettek.

 Így például arról hallhattak, 
hogy a beprogramozott eszter-
ga ténykedése közben akár az 
interneten is szörfölhet egy fel-
készült szakember. Ilyenekre 

pedig nagy szükség van, hang-
súlyozta a reggeli zsibongáshoz 
hasonló zsivajra vágyó Wetzl 
Attila, jelkys intézményvezető. 
– Manapság nincs slágerszak-
ma, valamennyi annak nevez-
hető, kapkodnak a munkáltatók 
a képzett szakmunkások után. 
A tizenegyedikesként most vég-
zőket azonnal felszívja a munka-
erőpiac, a technikusi képzésre 
csábítani kell a fiatalokat, pedig 
azzal a végzettséggel még ma-
gasabb kezdőfizetés érhető el. 
A villanyszerelőket már kilence-
dik osztályban vinnék a szak-
cégek. A demográfiai helyzetet 
mutatja, hogy a nappalis tanuló-
ink létszáma a töredékére esett 
vissza – vázolta a helyzetet az 
intézmény vezetője.  K. T.

Új adatvédelmi 
jogszabály 
májustól

A vállalkozások jól teszik, 
ha bekarikázzák a má-
jus 25-i dátumot. Ekkor 

lép hatályba az uniós GDPR- 
– General Data Protection 
Regulation – rendelet. A Bács- 
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara tavaly óta szer-
vez szakmai tájékoztató elő-
adásokat a témában, adatvé-
delmi és biztonsági szakértők 
bevonásával.

A napokkal ezelőtt megren-
dezett tájékoztatót Sipos Zsolt 
megyei kamarai titkár nyitotta 
meg. A GDPR-rendelet értel-
mében sokkal nagyobb kont-
rollt kapnak a felhasználók 
saját személyes adataik felett. 
A változások többek között a 
hozzájárulási nyilatkozatra, a 
hozzáférési és tájékoztatási kö-
telezettségekre vonatkoznak, 
amelyek komoly elvárásokat 
támasztanak – a jogi megfele-
lés mellett – az informatikával 
szemben is. Minden Európai 
Unióban tevékenykedő cégre 
vonatkozik az előírás, be nem 
tartása komoly bírsággal és 
kártérítési keresetekkel jár.  
(A büntetési tétel – drasztikus 
– az árbevétel 2–4 százaléka 
lehet, vagy 10–20 millió euró.)

A rendezvény előadói voltak: 
dr. Kassai László adatvédel-
mi szakértő, dr. Snóbli József 
adatvédelmi és biztonsági 
szakértő, valamint Po dani  
Péter adatvédelmi és bizton-
sági szakértő.

Dr. Kassai László lapunk-
nak elmondta: az adat ma 
gazdasági potenciált jelent 
egy vállalkozás számára. 
Egyes becslések szerint a 
vilá gon fellelhető személyi 
adatok értéke többet ér, 
mint a világ olajkészletének 
a tízszerese. Hogy miért is? 
Az adatokkal gazdasági  
szereplőként befolyásolni  
lehet embercsoportokat,  
fogyasztókat. Az embereket 
sokféle irányba lehet elmoz-
dítani akkor, ha valaki tudja 
róluk, hogy milyen érdeklő-
dési körrel rendelkeznek. 
Az érdeklő dési kör pedig el-
árul bennünket. Amikor az  
internethasználó személy  
különböző temati kájú honla-
pokat megnyit, abból lehet 
következtetni arra, mi az, 
ami közel áll hozzá. Ezeket a 
szoká sainkat össze lehet gyűj-
teni többféle számítástechni-
kai módszerrel – mondta az 
adatvédelmi szakértő.

A hegesztést szimulátoron próbálhatták ki a tanműhelyben

A Család és KarrierPONT működtetése BácsKiskun megyében címmel 
Puskás Hajnalka szakmai vezető beszélt arról, hogy egy hároméves pro
jekt indul, melyben koordináló szerepet játszik az iparkamara. Kalocsa, 
Kiskunhalas és Baja térségében végzik a tevékenységet. Mint mondta, 
nagyon solyan egyedi eset van, amikor az édesanyák családi okok miatt 
nem tudnak a hagyományos munkaidőben dolgozni. A munkaadóknak 
is alkalmazkodni kell az ilyen helyzetekhez, így tudják bővíteni a létszá
mot, megtartani a dolgozókat. A projektről a kamara irodáiban lehet tá
jékoztatást kapni – mondta Puskás Hajnalka.

Koordináló szerepben az iparkamara
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A gyógyszerész kora megbecsült polgára volt
Katona zsigmond A Kecskeméti Iparegyesület elnöke is volt, róla nevezték el Katonatelepet

Katona Zsigmond 1828. 
május 1- én született 
Vámfaluban. Debre-

cenben lett gyógyszerészse-
géd, majd az 1848–1849-es 
szabadságharc idején önkén-
tes. 1867-től Kecskeméten volt 
gyógyszertára. Katona Zsig-
mond 1867. évi Kecskemétre 
költözését követően hamaro-
san nagy népszerűségre tett 
szert a városban, s hírneve or-
szágosan is elterjedt. A Magyar-
országi Gyógyszerész Egyesület 
járási igazgatója, később pedig 
tiszteletbeli alelnöke lett. Ka-
tona évtizedeken át igyekezett 
felhívni a gyógyszerész szakma 
figyelmét azokra a lehetőségek-

re, amelyek a nehéz gazdasá-
gi viszonyok között emelhetnék 
a gyógyszerészek jövedelmét.

Katona a helyi iparostársa-
dalom elismert tagja is volt. 
A Kecskeméti Iparegyesület 
elnökévé választották 1869. 
február 2-án, e tisztséget 1875. 
július 31-ig töltötte be. Katona 
és az iparegyesület vezetősé-
ge 1870. március 15-én elha-
tározta, hogy a Széchenyi tér 
és az akkori Görög templom 
utca belső sarkán lévő, III. tized 
7. számú házat megvásárolja 
7800 forintért, iparegyesületi 
székháznak. Újonnan szerzett 
székházába az egyesület 1870 
májusában költözött be. 

A Kecskeméti Iparegyesület 
1871. július 26-án ünnepelte 
fennállásának 10. évforduló-
ját. Ebből az alkalomból az el-
nök „Vázlatok az Iparegyesület 
10 éves múltjából” címmel írta 
meg az egyesület addigi törté-
netét. Katona 1872-ben Orszá-
gos Iparműtárlat megrende-
zését tervezte Kecskeméten. 
Szlávy József földmívelési, ipar- 
és kereskedelmi miniszter nyi-
totta meg a kiállítást 1872. au-
gusztus 31-én.

A kecskeméti új szőlőtelepet 
és az ottani vasútállomást róla 
nevezték el Katonatelepnek. 
Kecskeméten, 74 évesen érte 
a halál 1902. március 18-án.

Adatkezelési 
tanfolyamot 
szerveznek

Május 25-én lép hatály-
ba az Európa Unió 
adatvédelmi irányelve-

it, elvárásait, a magyar adatvé-
delem sajátosságait tartalmazó 
jogszabály. A Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra tájékoztatókat rendez azért, 
hogy a kötelezően alkalmazan-
dó változásokra felkészítse a 
vállalkozókat. Ennek érdeké-
ben a BKMKIK DPO Adatvédel-
mi tisztviselő képzést szervez, 
amelyet felkínál az érdeklődők-
nek. A jogszabály be nem tartá-
sa következtében a hatóságok 
komoly bírsággal sújthatják a 
cégeket, mely elérheti az árbe-
vétel 2–4 százalékát is, de akár 
a 10–20 millió eurót is. A kép-
zés fontos célja, hogy átfogó ké-
pet nyújtson az aktuális szabá-
lyozásról a résztvevők számára, 
és esettanulmányokon keresz-
tül gyakorlatban alkalmazható 
tudást kínáljon.

A képzés helyszíne: Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, 6000 Kecskemét, 
Árpád krt. 4.

A képzés időpontjai:
– 2018. május 9–10., szer-

da–csütörtök
(Jelentkezési határidő: 2018. 

május 7.)
– 2018. május 16–17., szer-

da–csütörtök
(Jelentkezési határidő: 2018. 

május 14.)
A képzés óraszáma: 20 óra 

(16 óra elmélet, 4 óra gyakorlat)
Tananyagegységek:
A GDPR irányelvei és adat-

kezelési alapelvei. Az adatvé-
delem hazai és nemzetközi 
hatósága (NAIH), feladata és 
hatásköre.

Adatvédelmi tisztviselő jogál-
lása és feladatai

IT-biztonság
A képzést követő vizsga sike-

res teljesítése esetén a Bács- 
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara a képzés elvég-
zéséről tanúsítványt ad ki.

A képzés díja, amely az elő-
adás jegyzetét és a büféebé-
det, kávét, ásványvizet tartal-
mazza:

önkéntes kamarai tag-
jaink nak 50.000,- Ft+áfa 
(63.500,- Ft)

regisztrációval rendel-
kezőknek 58.000,- Ft+áfa 
(73.660,- Ft)

Jelentkezését az oswald.
flora@bkmkik.hu e-mail-címre 
való elküldésével teheti meg.

A regisztráció a jelentkezés-
sel és a képzési díj befizetésé-
vel együtt érvényes!

Külföldi üzleti 
ajánlatok magyar 
vállalkozóknak

Az alábbi üzleti ajánla-
tokról Kárpátiné Becsi 
Gabriella, a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara külügyi és külkereske-
delmi vezetője a 76/501-508-
as vagy a 70/453-3977-es 
telefonon ad felvilágosítást.

(BRRO20180227001)
Építőipar számára gyárt 

fémhuzalokat egy román cég, 
aki üzleti partnereket, alap-
anyag-beszállítót keres. Gyár-
tási együttműködés kialakítá-
sa a cél.

(BRAT20180223001)
Fiatal, innovatív osztrák 

startup kifejlesztett három 
olyan párnát, amelyek man-
dulafenyőből készült fagranu-
látummal töltöttek meg. A nö-
vekvő megrendelések miatt 
gyártópartnereket keresnek 
Európában. A gyártónak ké-
pesnek kell lennie megvarrni, 
merevíteni és kitömni a párná-
kat, amelyek merinói lódenből 
készülnek fagranulátum kitöl-
téssel. A gyártási együttműkö-
dés célja, hogy a cég növelni 
tudja a volumenét, és csök-
kenteni a költségét.

(BRIT20170530001)
Egy olasz cég olyan táskák, 

tasakok nagykereskedelmé-
vel foglalkozik, amelyek bio-
lógiailag lebonthatók és kom-
posztálhatók. A vállalkozás 
székhelye Szardínia szigetén 
található, de a szolgáltatá-
saik az egész országra kiter-
jednek. Vákuumtáska-gyár-
tókat keresnek, különösen 
simított vákuumtáskákat és 
hőre zsugorodó tasakokat. 
Kereskedelmi megállapodást 
szeretnének kötni leendő 
partnereikkel.

(BRUK20170823001)
Fotovoltaikus napenergiá-

hoz kapcsolódó technológi-
ákban jártas angol cég olyan 
partnereket keres, akik együtt-
működnének vele annak ér-
dekében, hogy felfedezze-
nek nyomtatható fotóelnyelő 
anyagokat. A példák közé tar-
toznak a nanorészecskék és 
a kvantumpontalapú anya-
gok, például a CIGS. A partner 
feladata lesz a fotovoltaikus 
anyag szolgáltatása, amelyet 
a könnyű, rugalmas és kedve-
ző árú napelemek tesztelése 
és fejlesztése során használ-
nak fel. Az együttműködést 
szolgáltatói megállapodás ke-
retében képzelik el, de a kö-
zös vállalkozás létrehozásától 
sem zárkóznak el.

Kötelező használni 
változások A központi rendszer célja az eljárások átláthatóbbá tétele

Április 15-én vezették be az 
egységes elektronikus köz-
beszerzési rendszer kötelező 
használatát Magyarországon. 
Ettől a naptól megszűnik a pá-
lyázati dokumentumok papí-
ralapú beadása.

BARTA ZSOLT

2018. január 1- én indult be 
Magyarországon az elektroni-
kus közbeszerzési rendszer 
(EKR). Ez egy olyan egységes 
központi állami informatikai 
rendszer, mely minden ajánlat-
kérő és ajánlattevő számára 
kötelezően használandó 2018. 
április 15-től. Az EKR üze-
meltetője az állami tulajdonú 
Nemzeti Elektronikus Közbe-
szerzési Szolgáltató és Tanács-
adó Kft. (NEKSZT Kft.), amely 
felett a tulajdonosi jogokat a 
Miniszterelnökség gyakorolja. 
Ennek bevezetésére azért volt 
szükség, mert az európai uni-
ós irányelveknek megfelelően 
minden tagállamnak biztosí-
tania kell az elektronikus úton 
történő kommunikációt vala-
mennyi közbeszerzési eljárás-
ban 2018. október 13-ig.

A központi rendszer célja 
az eljárások átláthatóbbá téte-
le és gyorsabb lefolyása, az ad-

minisztráció csökkentése, vala-
mint az ellenőrzési folyamatok 
leegyszerűsítése. A jelentős 
változásról a megyei iparka-
mara egész napos tájékozta-
tót rendezett a szervezet szék-
házában. Az előadások előtt 
dr. Mezősi - Keszericze Andre-
át, a Csen des Consulting Zrt. 
stratégiai és szakmai igazga-
tóját kérdeztük. Magyarorszá-
gon 1995 óta létezik törvényi-
leg szabályozott közbeszerzés. 
Ez egy erősen centralizált ál-
lamigazgatási terület, mondta 
az előadó.

A változások részét képezik 
annak a kormányzati elképze-
lésnek, amely arról szól, hogy 
az elektronikus ügyintézésnek 
az élet egyre több területén 
egyre nagyobb szerepet kell 
kapnia. Ilyen keretek között a 
pályázati rendszer is átlátha-
tóbb lesz. A 2014-es közbe-
szerzési irányelvcsomag miatt 
vannak olyan eljárási cselek-
mények, amelyeket nem is 
lehetne másként elvégezni a 
jövőben. Az Európai Unió tag-
államainak ez év októberéig 
kell bevezetniük ezt a típusú 
rendszert. A magyar jogalkotó 
viszont az irányelvi határidőt 6 
hónappal előrébb hozta. A ko-
rábbi papíralapú rendszerből 

egy új elektronikus rendszerbe 
kell átlépni. Ennek következ-
tében egyes eljárási lépések 
egyszerűbbé válnak, viszont 
lesznek olyanok, amelyek 
bonyolultabbnak tűnhetnek 
majd az első pillanatban. Ilyen 
például az is, hogy az EKR ki-
zárólag regisztrációt követő-
en használható. Szinte a tel-
jes közbeszerzési eljárás egy 
elektronikusan nyomon követ-
hető folyamat lesz az EKR-en 
belül. Ha valaki „belenyúl” a 
rendszerbe, azt nyomon lehet 
követni, ugyanis az egyes el-
járási lépések napló zásra ke-
rülnek.

Nemcsak az ajánlattevők-
nek, de az ajánlatkérőknek 
is nagy kihívás lesz kezelni a 
rendszert. Az eljárások előtt  re-
gisztrálniuk kell a résztvevők-
nek, majd hozzá kell regisztrál-
ni a bonyolító kollégákat is. Az 
EKR-ben szigorú azonosítási 
rendszer működik, a belépé-
sekhez nemcsak a felhaszná-
lónevet és jelszót, hanem egy 
sms-ben érkező biztonsági kó-
dot is meg kell adni. A rendszer 
sajátossága az is, hogy az aján-
lat megtétele során előre elké-
szített űrlapokon lehet nyilatko-
zatokat megtenni, így bizonyos 
nyilatkozatok esetében jóval 

kisebb a hibázási lehetőség. 
Dr. Mezősi - Keszericze Andrea 
azt mondja, hogy érzése sze-
rint a rendszert a szoftverfej-
lesztők folyamatosan javítják, 
fejlesztik a következő hónapok 
során. Kissé hasonlatos lesz 
majd például a NAV adóbeval-
lási rendszerének elektronikus 
kialakításához.

Az egységes elektronikus 
közbeszerzési rendszer azon-
ban nem vonatkozik kötele-
zően például a központosított 
közbeszerzésre. Eleve eddig 
is a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság egy saját elekt-
ronikus közbeszerzési rend-
szert épített ki. Óriási, milliár-
dos keretmegállapodásokat 
köt a partnerekkel. Ott már 
2017. november 1- től bizo-
nyos keretmegállapodásokon 
belül kötelező volt az úgyneve-
zett elektronikus versenyújra-
nyitás. A papíralapú gondolko-
dásról jó fél évre lesz szükség, 
hogy a vállalkozók megszokják 
az új rendszert. A vállalkozók 
figyelmét arra is felhívják, hogy 
olyan emberekkel valósítsák 
meg a cégek a pályázataikat, 
akik jártasak az informatiká-
ban. A rendszer sajátossága-
it  meg kell szokni, mondta dr. 
Mezősi-Keszericze Andrea.

A kamara folymatosan tájékoztatja a gazdasági életben történt változásokról a vállalkozókat. Az EKR rendszerről is fontos ismertetőket 
hallgathattak meg az érdeklődők Kecskeméten.

GAZDASÁGI

Katona Zsigmond

A BácsKiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ipar és gazdaságtör
téneti kiállítást szervez a 650 éves Kecskemét évfordulós programjainak 
keretében. A szervezők szándéka szerint a kiállítás bemutatja a céhes
ipar időszakát, a helyi gyáripar kezdetét és fejlődését, a 20. század ipari 
és kereskedelmi életét, a „szocialista nagyipar” kecskeméti létesítménye
it, valamint napjaink látványos fejlesztéseit. A kiállításhoz kérik mindazok 
segítségét, akik a témához kapcsolódó tárgyakkal, dokumentumokkal, 
fényképekkel rendelkeznek, és azokat a kiállítás időtartamára kölcsö
nöznék. Például: kézműves, kisipari és gyáripari termékek, tárgyak, ma
kettek, szerszámok, cégtáblák, műhelyberendezések. Oklevelek, em
léklapok, kitüntetések, rajzok, levelek, meghívók, reklámok. Fényképek 
épületekről, műhelyekről, jeles iparosokról, kereskedőkről, szakmai és 
kulturális rendezvényekről. A téma kapcsán keressék a BácsKiskun Me
gyei Kereskedelmi és Iparkamarát a 76/501500as telefonszámon, il
letve a titkarsag@bkmkik.hu email címen.

A kamara ipar- és gazdaságtörténeti kiállítást szervez
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Kiváló Bácskai 
Termék díj 
és védjegy 
pályázat

A kamara 2018-ban is 
meghirdeti a Kiváló 
Bácskai Termék díj pá-

lyázatot. A díj elnyerése esetén 
a kamara tanúsítványt ad ki, 
amely feljogosítja a nyertes pá-
lyázókat, hogy egy éven át cso-
magolásaikon, termékeiken fel-
tüntessék a védjegyet.

1. A védjegy használata
A védjegy használatát a véd-

jegybizottság a védjegyhaszná-
lati szerződésben meghatáro-
zott ideig, vagy visszavonásig 
engedélyezi. A védjegyhaszná-
lati jog megszűnik, ha a szerző-
désben meghatározott idő 
lejár, és annak meghosszabbí-
tását a pályázó nem kezdemé-
nyezi, vagy lemond a védjegy 
használatáról, illetve a védjegy-
bizottság a jogot visszavonja.

2. A védjegy megjelentetése
Az elnyert termék csomago-

lása vagy felirata tartalmaz-
hatja a logót, ill. a szóróanya-
gokon a termék neve mellett 
feltüntethető.

A pályázat benyújtásának 
módja: az áruminta és a kitöl-
tött pályázati kérelem  mellé 
(amelyet a www.bkmkik.hu 
honlapról is letölthetnek), csa-
tolni kell a pályázati kérelem 
alján megjelölt dokumentu-
mokat.

A pályázható termékek tema-
tikus csoportjai:

1. pékáruk 2. cukrászsüte-
mények

3. húskészítmények 4. egyéb 
gyümölcs, zöldségfeldolgozás, 
tartósítás

5. száraztészta 6. fűszer, 
ételízesítő gyártása

7. bor-, pálinka-, sörtermékek
A védjegyek kiosztására a 

május 26-ra tervezett  Bácskai 
Nap keretében kerül sor. 
Az árumintákat és a nevezése-
ket 2018. május 4-ig lehet eljut-
tatni a kamara bajai irodájába: 
Baja, Tóth K. u. 11/b. Érdeklőd-
ni a 79/520-400-as telefonon 
vagy a bkmkikbaja@t-online.hu 
e-mail-címen lehet.

Velük 
gyarapodott 
a kamara 
tagsága 

Új belépők 2018. január 
1. – március 31. között:

Hegedűs András 
Ernő, Tiszakécske

GS-Autotechnika Kft., Tisza-
kécske

GEWAR CEE Kft., Kecskemét
SIG-no Bt., Homokmégy
B.M.E. Hungária Kft., Lajos-

mizse
Maldívia Kft., Kecskemét
Meszes János Csaba, Kecs-

kemét
Illumina Fodrászat Kft., 

Kiskunfélegyháza 
Bólya István, Kecskemét
Gábris Elek, Kecskemét
Dalmát Plusz Kft., Baja
Gyöngyösi-Pap Dóra, Kecs-

kemét
Kiss Izabella, Zalaegerszeg
Deutsch Kornél, Baja
Hornyák Sándor, Kecskemét
Varga Nóra, Dunaegyháza
Süfagro Kft., Nagybaracska
Alfép Kft., Kecskemét
Greksa Ker Kft., Kecel
Doktor Krisztián, Kecskemét
Dél-Bácska Szolár Kft., Bát-

monostor
VIZOLER Kft., Bácsalmás
Bulldy Bt., Dunapataj
Alfa-Hajós Kft., Hajós
Tömösváry László Csaba, 

Kiskőrös

A kamara 
fotópályázati 
felhívása

A Bács-Kiskun megyei 
Kereskedelmi  és Ipark-
mara kilencedik alka-

lommal hirdet fotópályázatot 
A Munka világa címmel.

A fotópályázat célja; az or-
szágban tevékenykedő keres-
kedők, ipari vállalkozások, 
szolgáltatók, kézművesek

tevékenységének, termé-
keiknek művészi módon való 
megjelenítése. A képeket 
augusztus  19-ig kell eljuttatni 
a kamara székházába.

A kiállítás megnyitásának, 
illetve a díjak átadásának he-
lye és ideje: Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara 6000 Kecskemét, 
Árpád krt. 4. I. em. 2018. au-
gusztus 30. 15 óra.

A nevezés részletei a www.
bkmkik.hu honlapon találják 
meg az érdeklődők.

Hatósági kerekasztal
Kamara A hivatalokkal való együttműködés erősítése a cél

Bő kétórás kerekasztal- 
beszélgetés keretében cserél-
ték ki gondolataikat az össze-
hangoltabb együttműködés 
lehetőségeiről a kamara és a 
 hivatalok vezetői a közelmúlt-
ban a BKMKIK székházában.

BARTA ZSOLT

Ma már hagyománynak te-
kinthető, hogy a kamara és a 
vállalkozások törvényes mű-
ködését segítő különböző 
szakhatóságok vezetői talál-
koznak. Félévtizede dr. Keré-
nyi János, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal korábbi 
kormánymegbízottja fogadta 
el Gaál József kamarai elnök 
javaslatát, hogy a hivatalok ve-
zetői és az  érdekképviseleti 
szerv vezetői találkozzanak 
egymással. Akkor elhangzott, 
hogy a hatóságok és a vállal-
kozók rugalmas együttműkö-
dése a gazdaság fejlődésének 
felgyorsítását eredményezhe-
ti. A kormányhivatalhoz tarto-

zó járási hivatalok abban ér-
dekeltek, hogy szakszerűen 
szolgálják ki az ügyfeleket a 
legrövidebb időn belül. A múlt 
csütörtöki kerekasztal-találko-
zón Gaál József megyei kama-
rai elnök köszöntötte a ven-
dégeket. Hangsúlyozta, hogy 
azért is fontosak a találkozók, 
mert a személyes kapcsolatok 
erősítésével nagyon sok olyan 
kérdést lehet megoldani, 
amely a vállalkozók mindenna-
pi munkáját könnyítheti, illetve 
a hivatalok munkatársai is job-
ban ráláthatnak a vállalkozói 
világ munkájára. A Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal 
részéről megtisztelte a szak-
mai fórumot dr. Zombor  Attila 
főigazgató, dr. Havassy Sándor 
igazgató, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Bács-Kiskun Me-
gyei Adó- és Vámigazgatóságá-
nak  igazgatója, Benda Ferenc-
né és az említett szervezetek 
vezető munkatársai is. Dr. 
Havassy Sándor igazgató az 
új elektronikus közbeszerzé-

si rendszer bevezetéséről tar-
tott ismertetőt, amelyet április 
15-től vezettek be Magyaror-
szágon. Mint mondta, ez az 
uniós jogszabályok figyelem-
bevételével történt Magyar-
országon. Az új rendszer a 
közbeszerzés-kiíróktól és a pá-
lyázatokon résztvevőktől némi 
alkalmazkodást követel meg, 
ugyanakkor előnye, hogy ke-
vesebb adminisztráció val jár, 
áttekinthetőbb a folyamat. A 
rendszert úgy alakították ki, 
hogy amennyiben valaki eset-
leg nem töltött ki valamilyen 
rubrikát, akkor a program fi-
gyelmezteti annak elvégzé-
sére. E tekintetben hasonlít a 
NAV elektronikus rendszerére, 
amely szintén kiírja a bevallás 
ellenőrzése során a hiányos-
ságokat. Dr. Havassy Sán-
dor megjegyezte azt is, hogy 
az elektronikus rendszer az 
úgynevezett tenderbontáskor 
azonnal jegyzőkönyvet hoz lét-
re, azaz rögtön dokumentálja 
a történéséket. A Kecskemé-

ti Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztályának 
vezetője,  Varga Ákos arról tar-
tott tájékoztatót, hogy a hiva-
talhoz tartozó járásokban az 
építőipari beruházások száma 
növekedik. Kimutatása szerint 
10 ezer lakosra 38 ilyen épít-
kezés jut, amely meghaladja 
a hasonló nagyságú telepü-
lések – Szeged, Nyíregyháza 
vagy akár Székesfehérvár – 
hasonló értékeit. Megjegyez-
te, hogy bár folyamatosak az 
ellenőrzések, sajnos a hivatal 
létszáma nem követi az építő-
ipari konjunktúra következté-
ben megnövekedett igénye-
ket. Dr. Farkasinszky Lóránt, a 
Bács-Kiskun Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatója a tűzvédelemmel és 
az ipari biztonság kérdései-
vel kapcsolatban ismertette a 
gondolatait. Dr. Tyavoda And-
rea, a Kormányablak főosztály-
vezetője pedig a vállalkozók 
ügyeinek intézésével kapcso-
latban tartott ismertetőt.

Sipos Zsolt kamarai elnök, dr. Zombor Attila a megyei kormányhivatal főigazgatója, Gaál József kamarai elnök, Benda Ferencné, a NAV 
megyei igazgatója és dr. Havassy Sándor igazgató a rendezvényen  Fotó: Barta Zsolt

Almási Zsuzsanna akvarellfestő munkáiból nyílt tárlat a megyei ipar
kamara székházában Kecskeméten. A felvételen a kiállítást méltató 
Turai Kamil művészettörténész és a művésznő látható. A kiállítás 
május 2ig tekinthető meg.

EMLÉKEZÉS

 

† LEITNER LÁSZLÓ 
(Debrecen, 1946. 08. 31. – Kecskemét, 2008. 05. 02.)

a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egykori titkára 

halálának 10. évfordulója alkalmából.

 „Legyen szó egy szervezetről, nemzetről, társadalomról, vagy civilizációról,  
ezek csak akkor fejlődnek, virágoznak, ha olyan tettekre képesek serkenteni  

a hétköznapi embert, melyek nem hétköznapiak.”
(Leitner László)


