
Tehetséges fiatalok versengtek 
EuroSkills Több mint 3000 diák láthatta a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából
Több mint 3000 diák láthat-
ta a EuroSkills-t a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara jóvoltából.

HORVÁTH PÉTER

Három nap alatt Európa 28 
országának legjobb fiatal 
szakemberei 37 versenyszak-
mában mérték össze tudásu-
kat szeptember 26-tól 28-ig 
a szakmák Európa-bajnoksá-
gán, Budapesten, a EuroS-
kills rendezvényen. A Hun-
gexpo teljes területén, a 60 
ezer négyzetméteren megren-
dezett vetélkedő során 525 
fiatal, 18 és 25 év közötti 
versenyző mérte össze szak-
mai tudását. Az esemény le-
bonyolítását 150 szponzor, 
500 szakértő és 700 önkén-
tes segítette. A hazai csapat 
mintegy 30 szakmában vett 
részt a versenyben. A magya-
rok a hagyományos szakmák 
mellett jók a mechatronikai, 
az informatikai területen és 
az autóiparban. A mestersé-
gek legjobbjai szakmánként 
ugyanazokat a feladatokat 
kapták, amelyet azonos felté-
telekkel, eszközökkel és alap-
anyagokból kellett elvégezni-
ük; ezt a zsűri értékelte.

Hazánkban a szakképzés 
egyre jelentősebb szerepet 
kap, és megítélése átalakuló-
ban van. Fontos kérdés, hogy 
miként ítéljük meg a szakkép-
zés minőségét, amihez kiváló 
mérce a szakmák világ- és Eu-
rópa-bajnokságának számí-
tó WorldSkills és a EuroSkills 
versenyeken elért helyezések. 
A magyar fiatalok eddig 62 el-
ismerést: 10 arany, 11 ezüst, 

21 bronz és 20 kiválósági ér-
met szereztek.

Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke megfogalmazása 
szerint lezárult a szakképzés 
múltja, és új fejezet, a szak-
képzés digitális és modern idő-
szaka születik, amely ötvözi 
a hagyományok továbbvitelét 
egy újfajta, kreatív, tudásalapú 
szemléletmóddal, amit Szak-
képzés 4.0-nak nevezhetünk. 
Ebben a gazdaság motorját 
jelentő vállalatok számára az 
Ipar 4.0 folyamat jegyében 
képzik a jövő munkavállalóit.

Dita Traidas, a WorldSkills 
Europe elnökétől a megnyitón 
elhangzott, hogy Magyaror-
szág az EuroSkills megrende-
zésével azt bizonyítja: fontos 
számára a szakmák, mes-
terségek megléte, a magyar 
fiatalok készek országuk épí-

tésére és versenyképességé-
nek növelésére Európában. 
Az idei EuroSkills verseny ki-
emeli azt, hogy Magyarország 
elismeréssel tekint azokra, 
akik hivatásuknak mestersé-
get választanak. Mindezeket a 
gondolatokat szellemiségében 
és tevékenységében is híven 
tükrözi a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, 
amelynek kiemelt szerepe van 
a szakképzési pályaorientáció-
ban. A munkatársak rendsze-
resen szerveznek rendhagyó 
technikaórákat és speciális tá-
jékoztatókat, valamint táboro-
kat a pályaválasztás előtt álló 
diákoknak. A köztestület hon-
lapján is lehet tájékozódni a 
témát érintő aktualitásokról.

A EuroSkills látogatóinak le-
hetőségük volt arra, hogy a 
számos szakmába bele is kós-
toljanak, nem egy esetében a 

legmodernebb technológiákat 
és a kiterjesztett valóság esz-
közeit is használva.

Annak alkalmából, hogy 
idén a közép-kelet-európai ré-
gióban elsőként Budapesten 
rendezték meg a EuroSkills-t, 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara szer-
vezésében a megye mintegy 
50 iskolájából több mint 3000 
diák juthatott el az európai lép-
tékű szakmai megmérettetés 
helyszínére. A kereskedelmi 
és iparkamara lehetővé tette 
azt is, hogy a megye mindhá-
rom szakképző centrumából 
egy-egy csoport ellátogathas-
son a rendezvényre. Jelen-
tős részben általános iskolás, 
7–8. osztályos tanulók utaz-
hattak a fővárosba, de sok 
diák érkezett a megye szak-
képző intézményeinek külön-
böző évfolyamaiból is. Bársony 

István, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
pályaorientációs tanácsadója 
elmondta, az utazás célja az 
volt, hogy az iparkamara se-
gítse a fiatalokat pályaválasz-
tásukban, és támogassa őket 
hosszú távra kiható döntésük 
helyes megválasztásában. 
Bársony István hozzátette, a 
rendezvény lehetőséget nyúj-
tott arra, hogy a középiskolá-
sok és a technikumban tanu-
lók szakmájuk iránti szeretete 
elmélyülhessen. Ez egyben 
hozzájárulhat a pályaelhagyás 
mértékének csökkentéséhez 
is. A verseny első napján a ka-
mara szervezésében különvo-
nat vitte el a Kecskeméti Szak-
képzési Centrum öt szakképző 
intézményének 300 tanulóját 
a szakmai vetélkedőre.

A diákok élvezték a szakmai 
kirándulást, és egybehang-
zóan hasznosnak, szemlélet-
tágítónak értékelték az Euró-
pa-bajnokságon látottakat. 
Fricska Zsuzsanna, a KSZC 
Kandó Kálmán Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolájának 
végzős gépésztechnikus tanu-

lója szerint pozitív tapasztalat 
volt a látogatás.

Kőrös Viktória, a KSZC Szé-
chenyi István Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakgim-
náziuma 10. évfolyamos ven-
déglátásszervező-vendéglátós 
hallgatója elmondta, hogy na-
gyon sok szakmát ismert meg 
a rendezvényen, leginkább a 
szakácsok versenye nyűgözte 
le, de még ez sem tántorította 
el attól az iránytól, amit már ki-
jelölt magának. Ez pedig a bár-
mixer szakma.

Turu Dániel, a Gáspár And-
rás Szakközépiskola autótech-
nikus utolsó éves növendéke 
azt nyilatkozta, hogy számá-
ra tapasztalatszerzés szem-
pontjából volt hasznos a ren-
dezvény. Az idei EuroSkills 
versenynek nem csak a keres-
kedelmi és iparkamara által 
szervezett pályaorientációs 
látogatások miatt volt megyei 
vonatkozása, hiszen Bács-Kis-
kun megyét két fiatal is kép-
viselte a mesterségek Euró-
pa-bajnokságán.

Az eredményeket lapzártánk 
után hirdették ki.

A Petőfi Népe melléklete
XII. évfolyam, 7. szám
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Székház:

A versenyzők munkáját szakmai zsűri minősítette  A szerző felvételei

Hétszázan vacsoráztak a kecskeméti főtéren
Jótékonysági rendezvény A kamara részéről Pintye László oktatási és képzési alelnök tartott ünnepi beszédet

A z idén is megrendezte 
a kamara a Hírös Va-
csorát a kecskeméti 

főtéren. Az est során egy zá-
por zavarta meg a BKMKIK 
és a Tanyacsárda Kft. közös 
rendezvényét. A Kossuth té-
ren este hat órakor megkez-
dett kulináris rendezvényen 
700 adag ételt vásároltak a 
résztvevők. Ez a szám önma-
gában is több, mint a koráb-
bi kilenc év átlaga. A kamara 
és a tanyacsárda munkatár-
sai azonban ezer vendégre 
számítottak.

Az érdeklődők folyamato-
san vásárolták a vacsora-
jegyeket a vihar kezdetéig. 
A Bács-Kiskun Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara „Hí-
rös Vacsora” elnevezéssel a 
10. jótékonysági vacsoraes-
tet a jubileumhoz méltó mó-
don, ünnepélyes megnyitó-
val tartotta meg. Fellépett a 
Kecskeméti Városi Fúvósze-
nekar Kuna Lajos vezényle-
tével és a Kecskemét Tánc-
együttes. A kamara részéről 
Pintye László oktatási és 
képzési alelnök tartott ünne-
pi beszédet. A bevételből a 
szakképzésben részt vevő, 
szociálisan hátrányos helyze-
tű, de kiemelkedő tanulmányi 
eredményt elérő diákok kap-
nak anyagi támogatást. Az el-
múlt kilenc évben 72 diák 
2.780.000 forintnyi pénzju-

talmat vehetett át a kamara 
évzáró küldöttgyűlésein. 

A Tanyacsárda kiváló szaká-
csai Garaczi János cégtulajdo-
nos irányításával két menüt 
készítettek. A népszerűbb a 
faszénparázson sült sertés-
flekken és jércemell volt, házi 
vegyes salátával, zöldséges 
rizzsel, de sokan a vörösboros 
marhapörkölt tarhonyával és 
házi vegyes salátával egytál 
ételt választották. A Hírös Hé-
ten Kecskemét főterén az idén 
is kiállították míves áruikat a 
kézművesmesterek. A rendez-
vényre látogatók közül sokan 
megálltak az iparkamara által 
meghívott kézművesek sát-
rainál. A vihar ellenére is közel 700 adag étel fogyott el a rendezvényen Fotó: Barta Zsolt

A szépségipar szakmai utánpótlása is képviseltette magát
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Látogatható a tárlat
örökségünk Fejezetek Kecskemét gazdaságtörténetéből

Évszázadok öröksége – Fejeze-
tek Kecskemét gazdaságtörté-
netéből címmel rendezte meg 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara azt a 
kiállítást, amelynek célja Kecs-
kemét gazdaságtörténetének 
bemutatása a céhes időktől 
kezdve, átfogó várostörténeti 
háttérrel, a 650 éves város his-
tóriájába ágyazva.

BARTA ZSOLT

A kiemelt jelentőségű tárlat 
október 31-ig, hétfő kivételével 
naponta 10 és 18 óra között 
látogatható Kecskeméten, a 
Rákóczi út 4. szám alatt, a volt 
SZIGMA épületében.

Historia est magistra vitae, 
avagy a történelem az élet ta-
nítómestere. Ezzel a gondo-
lattal nyitotta meg a kiállítást 
Gaál József. A Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke hangsúlyozta: 
a kecskelegelőktől a három-
ágú csillagig vezet az a virtuá-
lis út, amin végigjárva meg-
ismerhető a 650 éves hírös 
város gazdaságtörténete. A je-
lentős mérföldköveket emelte 
ki köszöntőjében Székelyné 
Kőrösi Ilona művelődéstörté-

nész, főmuzeológus, a kiállítás 
kurátora.

Sokak szervezőmunkájá-
val, szakmai és anyagi támo-
gatásával valósult meg ez a 
nagyszabású kiállítás. Rekord-
létszámú látogató érkezett a 
megnyitóünnepségre.

A tárlat és a kapcsolódó 
programsorozat nemcsak is-
meretterjesztő, hanem pálya-
orientációs és motivációs él-
ményt is szeretne nyújtani. 
Egyik fő célcsoportja a pálya-
választás előtt álló diákság. 
Számukra az egyik legfonto-
sabb üzenet az iparos lét és az 
értelmes kétkezi munka presz-
tízsének tudatosítása.

Szervezők:
Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara –  
fő szervező
Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata
Kecskeméti Katona József  
Múzeum
Bács-Kiskun Megyei Katona 
József Könyvtár
Magyar Nemzeti Levéltár 
Bács-Kiskun Megyei Levéltára
Kecskemét és Vidéke Általános 
Ipartestület
Neumann János Egyetem
KSZC Kandó Kálmán Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája
KSZC Gáspár András Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája 

Szakmai felelősök:
Székelyné Kőrösi Ilona műve-
lődéstörténész, főmuzeológus, 
a kiállítás kurátora
Egyediné Gál Erika, a BKM-i 
Katona József Könyvtár hely-
ismereti gyűjteményének mun-
katársa
Hajagos Csaba, a Kecskeméti 
Katona József Múzeum törté-
neti-néprajzi gyűjteményének 
vezetője
Hlbocsányi Norbert, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun 
Megyei Levéltárának főlevél-
tárosa

Kivitelezők:
Ballus Tivadar
GNC Design
KIK-FOR Kft.
Print 2000 Kft.
Raster Grafikai Stúdió
Tóth Viktor

Támogatók:
Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft.
OTP Bank Nyrt.
Univer Cégcsoport
DAKK – Dél-alföldi Közlekedési 
Központ Zrt.
BÁCSVÍZ Zrt.
STI Petőfi Nyomda Kft.
Zwack Unicum Nyrt.

Turisztikai 
egyeztetés
BAJA Szerb vendégeket fogad-
tak augusztus végén a bajai vá-
rosházán. Olyan zomboriak fog-
laltak helyet a díszteremben, 
akikkel közösen a két város ide-
genforgalmi pozícióit szeretnék 
javítani a következő években. 
Erre az uniós tagságra pályázó 
Szerbia és a közösség részét 
képező Magyarország határ 
menti együttműködéseit segítő, 
javarészt az Európai Unió által 
finanszírozott program biztosít 
anyagi hátteret. Baja csaknem 
210 ezer, Zombor 140 ezer, 
míg a Tourinform-irodát működ-
tető Bajai Turisztikai Nonprofit 
Kft. 54 ezer euró kiadással szá-
molhat.

Rendezvényeken 
a kamara
KALOCSA A Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara önálló standdal vett részt 
Kiskőrös és Kalocsa nagyren-
dezvényein. Szeptember első 
hétvégéjén a Kiskőrösi Szüreti 
Fesztiválon, majd a Kalocsai 
Paprikafesztiválon találkozhat-
tak a vállalkozók a szervezet 
munkatársaival.

Nyílt nap 
a vállalatnál
KALOCSA Az Anda Group csapa-
ta nyílt napra várta az érdeklő-
dőket. András Attila és András 
Csaba cégalapítók elmondták, 
hogy az elmúlt egy évben tör-
tént fejlesztéseknek köszön-
hetően ismét jelentős mér-
földkőhöz érkezett a kalocsai 
üzem. A tavaly átadott csarnok-
részben idén szeptemberben új 
tamponműhelyt alakítottak ki, 
valamint az újabb gépbeszer-
zéseknek köszönhetően telep-
helyükön tovább bővítették 
gyártóegységeik sorát.

Kézműves 
foglalkozások
KISKUNHALAS Ingyenes kézmű-
ves foglalkozások indulnak a 
városban. A Kiskun Népművé-
szeti Egyesület Motolla Kézmű-
ves Műhelye szeptember 18-tól 
fazekaskört indít a művészeti 
iskolában. Keddenként délután 
fél 5-től lesznek a foglalkozá-
sok. Október 5-től, pénteken-
ként 16.30-tól pedig a Végh- 
kúriában várják azokat, akik a 
tűzzománcmesterséggel sze-
retnének megismerkedni.

Gaál József, az iparkamara megyei elnöke köszönti a látogatókat. Mellette Székelyné Kőrösi Ilona és Hajagos Csaba helytörténészek

Erősödő kínai–magyar gazdasági kapcsolatok
Együttműködés Az iparkamarában fogadták a keleti delegációt – A vállalkozások lehetőségeiről tárgyaltak

B ács-Kiskun megye és a 
kínai Jünnan tartomány 
együttműködése 2016-ig 

nyúlik vissza. Két évvel ezelőtt 
a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat megállapodást írt alá 
Jünnan tartomány vezetőivel, 
majd egy év múlva a Kínába ki-
utazó magyar delegáció testvér-
megyei megállapodást kötött 
és díszvendégként szerepelt a 
China International Travel Mart 
turisztikai kiállításon. A kap-
csolat erősítése érdekében a 
viszont látogatás alkalmával egy 
hatfős kínai delegáció látogatott 
a Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarába szep-
tember elején.

Hao Kun, Jünnan Tartomány 
Népi Kormánya Külügyi Hivata-

lának főigazgató-helyettese és a 
többi vendég megismerhette a 
magyar kamarai rendszert, an-
nak feladatait, céljait és szolgál-
tatásait, melyekkel segítséget 
nyújt a vállalkozások számára. 
A delegáció tájékoztatást kapott 
Bács-Kiskun megye gazdaságá-
ról, a különböző szektorok meg-
oszlásáról, a térség gazdasági 
eredményeiről országos össze-
hasonlításban. Szó esett az ipari 
termelés volumenéről, a nettó 
árbevétel alakulásáról, a vállal-
kozói szellemről és a megye leg-
nagyobb vállalkozásairól.

Az iparkamara vezetése tá-
jékoztatást kapott a délnyugat- 
kínai tartomány adottságairól. 
A 394.000 négyzetkilométeren 
fekvő Jünnan területén 47,7 mil-

lióan élnek. Kiváló természe-
ti adottságokkal rendelkeznek: 
a térség állat- és növényvilága 
gazdag. Elsődlegesen a dohány-
ipar hangsúlyos, ezt követi a bio-
gyógyszergyártás. A turizmus a 
harmadik helyen szerepel. Aho-
gyan elhangzott: a mezőgazda-
ság, azon belül is a kertészet 
nagyon erős Jünnanban. Az ener-
giatermelés tekintetében a szél-
erőművekről esett szó. Gyár-
iparuk és élelmiszer-feldolgozó 
iparuk sem elhanyagolandó.

A kínai delegáció kereskedel-
mi és iparkamarában tett láto-
gatásának célja az volt, hogy 
megteremtsék a gazdasági, ke-
reskedelmi együttműködés alap-
jait, a vállalkozások összekap-
csolódásának lehetőségeit.

Töretlen 
a sikere 
a digitális 
workshopnak

M ár két éve számít 
Kecskemét és kör-
nyéke kis- és közép-

vállalkozói szektora arra a 
programra, amely segíti az el-
igazodást a digitális világban. 
A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara jóvol-
tából tájékoztató előadásokat 
tart a köztestület székházá-
ban a Google Magyarország 
Kft. A szeptemberi programra 
érkezők legalább 90 százalé-
ka is új résztvevő. Ez azt mu-
tatja, hogy az iparkamarának 
a kkv-k egyre szélesebb körét 
sikerül megszólítani.

Balog Gábor, a Google Digi-
tal Workshop regionális okta-
tásszervezője tartotta az elő-
adásokat. Ezeken elhangzott: 
az online világban a kkv-knak 
is óriási lehetőség adódik, 
csak fel kell tudni fedezni azt. 
Kiváló lehetőség az ügyfelek 
szerzésére, a forgalom növe-
lésére. Az interaktív tájékozta-
tókon kiderült: lényeges, hogy 
közel kerüljenek a vállalkozók 
a weboldaluk látogatóihoz; 
ehhez a beépített mérése-
ket feltétlenül alkalmazni kell. 
Az ügyfél-elégedettség érde-
kében minden véleményre 
fontos reagálni. A saját és fo-
lyamatosan javított, valamint 
aktualizált honlap ma már el-
engedhetetlen.

A Google digitális workshop 
rendezvényén újfent megerő-
sítette az előadó, hogy a nem-
zetközi oktatási platformra 
szükség van, mert az Európai 
Unióban még mindig nagyon 
alacsony a digitális készség-
szint. A kis- és közepes vállal-
kozások 56 százaléka nem is 
rendelkezik honlappal. A leg-
utóbbi rendezvényen is el-
hangzott: három lépés kell a 
növekedéshez és a sikerhez: 
teszt, mérés és javítás.

Milyen közösségi médiát 
érdemes használni? Hogyan 
lehet felkerülni a Google-tér-
képre, valamint a Google- 
keresőben az első helyre? 
Ingye nes Google eszközök és 
szolgáltatások. Ezek a témák 
is részét képezték az előadás-
nak. A programot a már meg-
szokott, kiemelt érdeklődés 
kísérte. 2018 novemberében 
még lesz hasonló esemény, 
amelyről a kamara időben 
küld tájékoztatást a vállalko-
zások számára.

A kínai delegációt Sipos Zsolt, a BKMKIK titkára fogadta

A gyerekeket is érdekelte a kiállítás  Fotók: Gulyás Sándor
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Fényképeken a kétkezi szakmák dicsérete
Fotóalbum Kilenc év legszebb alkotásait gyűjtötték össze A munka világa című kiadványban

E lső alkalommal jelen-
tette meg a Bács-Kis-
kun Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara A 
munka világa című fotóalbu-
mot. Az országos pályázat 
eddigi sikeres kilenc évének 
legszebb alkotásait gyűjti 
egy kosárba a színvonalas 
 kiadvány.

Gaál József, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke az 
alábbi gondolatokkal vezet-
te fel az album bemutatá-
sát: „A megörökítés varázsa 
mindenkit rabul ejt. Ám jól 
lencsevégre kapni a pillana-
tot, csak a kiváltságosoké. 

A fotográfiával való értékte-
remtés azonban bárkinek 
privilégiuma lehet. Ami lé-
nyeges, hogy ezzel az igé-
nyességgel értéket hagyjon 
az utókorra. A Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara már hosszú 
évek óta meghirdeti „A mun-
ka világa” című országos fo-
tópályázatát. Törekvésünk, 
hogy a meglévő és az elfe-
ledett szakmák szépségeit 
is prezentáljuk, s ezzel a pá-
lyaválasztás előtt álló fiata-
lok figyelmét ráirányítsuk a 
szakmaválasztásra.

A beérkező pályaművek 
láttatnak egyediséget, ku-

riózumot, de például az ősi 
mesterségek máig élő mű-
velőit is megmutatják. Ma-
gam előtt látom azt a feke-
te-fehér fényképet, amely 
egy idős cipészmestert áb-
rázol munka közben. Egyik 
kezében egy kopott csizma, 
a másikban egy régi szer-
szám. Ráncoktól barázdált 
arcán még csillognak a sze-
mei; bennük az a jó érzés ra-
gyog, ami munkája, mi több, 
hivatása szeretetét tükrö-
zi. A kihalóban lévő szak-
mák jelentős része a kétkezi 
munka dicsérete. Kötelessé-
günk ezek fotólenyomatait 
őrizni, megóvni az utókor-

nak, s így, ezen keresztül is 
inspirálni a jövő nemzedé-
két a szakmák megbecsülé-
sére és elsajátítására.

Azokból a pályaművek-
ből válogattunk, amelyek 
az évek során a mindenkori 
zsűri által a legértékesebb 
képeknek bizonyultak. A ka-
mara a mesterek iránti tisz-
telet érzésével készítette 
el a fotókönyvet. Reméljük, 
hogy ez az igyekezetünk a 
kötet minden oldalán befo-
gadóra talál.”

A kiadvány megvásárol-
ható a kamara titkárságán. 
Érdeklődni lehet a 76/501-
500-as telefonszámon.

A kamara 
csatlakozott 
az ELITE 
programhoz

2018. szeptember 20-án 
tartotta a Budapesti Érték-
tőzsde a BÉT50 Középvál-

lalatok Csúcstalálkozója 2018. 
című, kifejezetten középvállala-
toknak szóló rendezvényt.

A rendezvényen bemutatták 
a BÉT502018 kiadványt, ame-
lyet idén már harmadízben ké-
szített el a BÉT, a Figyelő és az 
EY azzal a céllal, hogy a hazai 
gazdasági szféra megismer-
hesse azokat a magyar válla-
latokat – minden évben 50-et 
–, amelyek kiemelkedő telje-
sítményt értek el és sikeresen 
szintet léptek a versenyképes-
ségük növelése érdekében. 
A kiadványban szereplő vállala-
ti sikertörténetek közül három 
cégvezető személyesen is be-
szélt a sikerhez vezető útról és 
a további tervekről.

A rendezvényen a gazdaság-
politikai irányokról, nemzetkö-
zi trendekről, a növekedéssel 
együtt járó pénzügyi, jogi és 
marketingkommunikációs ki-
hívásokról tájékozódhattak a 
vendégek, többek közt Csányi 
Sándor, az OTP Bank Nyrt. el-
nök-vezérigazgatója, Végh Ri-
chárd, a Budapesti Értéktőzsde 
Zrt. elnök-vezérigazgatója, vala-
mint Krisán László, a KAVOSZ 
Zrt. vezérigazgatója előadása 
során.

További témák voltak a tőzs-
dére lépéssel, illetve az arra 
való felkészüléssel kapcsola-
tos kérdések is. A Budapes-
ti Értéktőzsde bemutatta az 
ELITE programot, amely egy 
vállalkozásfejlesztési prog-
ram a kis- és középvállalkozá-
sok részére. Célja a pénzügyi 
kultúra fejlesztése, középvál-
lalatok támogatása a forrás-
hoz jutásban, tőkeági finan-
szírozási formák bemutatása. 
Krisán László a KAVOSZ Zrt. 
vezérigazgatója ezen a ren-
dezvényen jelentette be, hogy 
a megyei kamarák közül há-
rom, köztük a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara is csatlakozott a prog-
ramhoz. A kamarák feladata 
azoknak a középvállalatoknak 
a tájékoztatása, akik szeret-
nének az ELITE programhoz 
 kapcsolódni.

Az érdeklődő vállalkozások-
nak további információkkal 
szolgál a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
az utasi.melinda@bkmkik.hu 
és a nyerges.tibor@bkmkik.hu 
e-mail-címeken.

Külföldi 
ajánlatok 

magyar 
vállalkozóknak

A z alábbi üzleti ajánla-
tokról Kárpátiné Becsi 
Gabriella, a Bács-Kis-

kun Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara külügyi 
és külkereskedelmi vezető-
je a 76/501-508-as vagy a 
70/453-3977-es telefonon 
ad felvilágosítást.

(BORO20180726001)
Egy román elektrosztatikus 

bevonatokkal és homokfúvá-
sos szolgáltatással foglalkozó 
cég fémipari cégeknek alvállal-
kozói tevékenységet vállalna. 
A szolgáltatást építőipari, fém-
ipari, fémszerkezetekkel fog-
lalkozó és autóipari cégeknek 
ajánlaná.

(BRPL20180727001)
Tehergépkocsik, szállítmá-

nyozó kisteherautók, mezőgaz-
dasági gépek és traktorok ab-
roncsaival kereskedő lengyel 
vállalkozás gyártókkal/terme-
lőkkel venné fel a kapcsolatot, 
akiknek a termékét tovább ér-
tékesítené Lengyelországban. 

(BRLT20180806001)
Két tapasztalt tervező által 

alapított litván ruhaipari vállal-
kozás gyártó partnereket ke-
res. A cég munkaruházatot ter-
vez és gyárt, amelyet logó- és 
grafikai tervezéssel is kiegé-
szít. Gyártói együttműködésre 
keres olyan partnereket, akik 
a megadott design alapján le-
gyártanák a termékeket. 

 (BRUK20180820002)
Járműblokkoló rendszerek 

tervezésében, gyártásában, 
kereskedelmében és felszere-
lésében jártas angol vállalko-
zás gyártó cégekkel venné fel a 
kapcsolatot.

(BRPL20180620002)
Csaknem tíz éve fürdőszo-

bai bútorok területén működő 
lengyel cég keres beszállítókat. 
A vállalat szaniteráruk – mos-
dókagylók, fürdőszobai munka-
lapok – gyártására specializáló-
dott. A cég olyan új anyagokat 
forgalmazó beszállítókat keres, 
amelyek felhasználhatók ter-
mékeik gyártásához. Az együtt-
működést gyártási megállapo-
dásként képzelik el.

(BRDE20180808001)
Kiváló kapcsolatokkal ren-

delkező német kereskedelmi 
ügyintéző keres karton csoma-
golási termékeket és műanyag 
csomagolóanyag gyártókat. 
A partnerek termékeit kereske-
delmi ügynöki szerződés alap-
ján képviselné a német piacon.

Kiváló mestermunkák
Pályázat A kreativitást és az innovációt értékelte a zsűri

A kiemelkedő kreativitást, az 
innovációt értékelte a neves 
zsűri a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedeli és Iparkamara 
hagyományos Mestermunka 
pályázatán.

BARTA ZSOLT

A döntnökök termékeket és 
szolgáltatásokat minősítettek. 
A legigényesebben megvaló-
sított pályaművek készítői ve-
hették át ünnepélyes keretek 
között a „Mestermunka” elis-
merő díjat és oklevelet.

A nyerteseket, és magát az 
alkalmat Kurdi Viktor, az ipar-
kamara általános alelnöke 
köszöntötte, majd átadta az 
elismeréseket a BKMKIK me-
gyei székházában. A Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara „MESTERMUNKA” 
díjban részesítette a Bende 2 
Stáb Kft.-t egy attraktív aula 
megvalósításáért. Kiss Doroty-
tyát az ExperiBar kialakításáért. 
Heim Attilát pedig egy műem-
lék épület rekonstruálásáért.

A kamara „MESTERMUN-
KA” különdíjban részesítette 
Lukács Viktort épületre vetí-
tett 3D animációs alkotásáért. 
Gergő Zsoltot rozsdamentes 
tartályok kialakításáért, vala-

mint Bessenyi István vadász-
puskaművest. A rendezvény 
után egy újabb díjátadóra ke-
rült sor ugyancsak a székház-
ban. Kurdi Viktor nyitotta meg 
a kamara országos fotópályá-
zatának a díjátadóját. Az idén 
kilencedik alkalommal hirdet-
te meg a BKMKIK „ A Munka 
Világa” országos fotópályáza-
tát, amelyre a kétkezi munkát 
bemutató képek érkeznek. 
Ezek az alkotások ráirányítják 
a figyelmet a szakmák fontos-

ságára, a vállalkozások ér-
tékteremtő tevékenységére. 
A díjazásra és a kiállítás meg-
nyitására – a hagyományok-
hoz híven – augusztus végén 
került sor. A zsűri tagjai – töb-
bek között Bahget Iskander – 
32 alkotó 136 képét értékelte. 
A tárlaton 37 remekmű látha-
tó. Kurdi Viktor alelnök köszön-
tőjét követően ő és Péjó Zoltán 
zsűritag, a kamara kalocsai 
képviselet-vezetője adta át az 
elismeréseket.

A Mestermunka pályáza-
ton különdíjban részesült dr. 
Alexay Zoltán Győrből. A mű 
címe: Acélháló.

A III. helyezett Horváth Imre 
lett Biatorbágyról. Alkotásá-
nak címe: Zsindelykészítő. 
A képzeletbeli dobogó II. he-
lyén Fehér Vilmos áll Bajáról. 
Művének címe: Szerencse ko-
vács. Az I. helyezett pedig a 
budapesti Egri Zsuzsanna Ildi-
kó lett „A falu kovácsa” című 
 fotográfiájával.

Kurdi Viktor kamarai alelnök a Mestermunka pályázat nyerteseivel  A szerző felvételei

GAZDASÁGI

A könyv különleges borítója

A kamara Széchenyi Termének előterében állították ki a „A Munka Világa“ fotópályázat remekműveit



H I R D E T M É N Y
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő 
Békéltető Testület a békéltető testületi tagok kijelölések szabályairól 
szóló, 2015/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében 
előírt kötelezettségének megfelelően ezúton hívja fel a Testület ille-
tékességi területén működő fogyasztóvédelmi szervezetek figyelmét 
arra, hogy a jelen hirdetmény közzétételétől számított 30 napon 
belül – tag pótlása érdekében – jelöljék ki a Testületbe általuk 
javasolt

1 fő jogász szakképzettséggel rendelkező személyt.
A fogyasztóvédelmi szervezetek javaslataikat – a fent hivatkozott kor-
mányrendelet 4.§-ában foglaltak figyelembevételével – a Bács-Kis-
kun Megyei Békéltető Testület elnökének kell megküldeni 
(dr. Horváth Zsuzsanna, 6000 Kecskemét Árpád krt. 4.).
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A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa
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Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt

Készült:

Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., 

Budapest
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Elindult 
a digitális jólét 
hitelprogram

S zeptember elsején el-
indult a digitális jólét 
hitelprogram. A kis- és 

középvállalkozások digitá-
lis fejlesztésre kamatmentes 
hitelt igényelhetnek az MFB 
Pontokon. A számítások sze-
rint 300-400 vállalkozás 
kaphat majd támogatást a 
hat konvergenciarégióban. 
Ez a kedvezményes hitel se-
gíti a magyar kis- és közép-
vállalkozások felkészülését 
a digitalizáció kihívásaira, 
köztük a vállalkozások ver-
senyképességét erősítő fej-
lesztéseket.

A kkv-k a nullaszázalékos 
kamatozású hitelt a Gaz-
daságfejlesztési és Innová-
ciós Operatív Programban 
(GINOP) rendelkezésre álló 
7,5 milliárd forintos keretből 
5 millió forint és 200 millió 
forint között igényelhetik. 
A feltételek nem változnak a 
maximálisan hét évre igény-
be vehető hitel futamideje 
alatt.

A digitális jólét hitelprog-
ram indításának gazdaság-
politikai jelentősége van, 
mivel a digitalizáció és a ro-
botizáció átrendezi a mun-
kaerőpiacot, változnak a 
döntési mechanizmusok, a 
program segíti a magyar kis- 
és középvállalkozások fel-
zárkózását nemzetközi ver-
senytársaikhoz a digitális, 
innovációs képesség és a 
hatékonyság területén is.

Nyolc együttműködő bank 
révén 642 MFB Pontot mű-
ködtetnek országszerte. 
A vállalkozások a kkv-hitele-
ikhez kapcsolódóan mento-
rálási lehetőséget is igénybe 
vehetnek.

Az MFB tájékoztatása sze-
rint a digitális jólét hitelprog-
ram digitális termékek és 
szolgáltatások fejlesztését 
célzó projekteket támogat, 
de bizonyos keretek között 
elszámolható tárgyi eszköz 
beszerzése, immateriális ja-
vak vásárlása, szolgáltatási 
tevékenységhez kapcsolódó 
költség, díjak, jogi, közjegy-
zői, szabadalmi költség, ha-
zai kiállításon vagy vásáron 
való részvétel, külpiaci ter-
jeszkedést segítő szolgálta-
tás, a projekt szakmai meg-
valósításában közreműködő 
munkatársak személyi jelle-
gű ráfordítása, útiköltség, ki-
küldetési költség, általános 
költség és irodabérlés.

Új tagokkal 
gyarapodott 
a kamara 
tagsága

A z alábbi cégek, vállalko-
zók léptek be az elmúlt 
időszakban a kamarába:

• Bognár Mihály – 
Tass

• Willt-Therm Kft. – 
Baja

• Abonyi Géza – 
Kecskemét

• Erdei Impex Kft. –  
Baja

• Várszegi Krisztina – 
Kecskemét

• Ternai Trans Bt. –  
Baja

• Kis Lajos –  
Kiskunhalas

• Retro Kő Kft. –  
Császártöltés

• Business & Beauty Bt. 
– Kunszállás

• Koliszam-Fa Kft. –  
Bátya

• Sportker.hu Bt.–  
Baja

• T-LINE Szolgáltató Bt.– 
Harta

• Gulyás Tibor – 
Kiskőrös

• Kis Hori Trans Kft. – 
Foktő

• Fakupac Kft.–  
Nagybaracska

• Raiffeisen Bank Zrt. – 
Budapest

• Kakulya Tamás – 
Kecskemét

• K N D-KER Kft., – 
Kiskőrös

• Erdődi és Horváth Kft. – 
Csátalja.

Az álláskeresésben 
segítik az anyákat
Projekt Család és KarrierPONT a kamarai képviseleteken

Az elmúlt hetekben hivatalo-
san is Család és KarrierPONT 
(CSAK PONT) lett a megyei 
kereskedelmi és iparkamara 
kalocsai, bajai és kiskunhala-
si irodája.

MUNKATÁRSAINKTÓL 

A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara bajai, 
Tóth Kálmán utcai irodájában 
Család és KarrierPONT nyílt, el-
kezdődött egy több évre szóló 
projekt. (Ezt követően pedig Ka-
locsán és Kiskunhalason is ha-
sonló CSAK PONT-ok nyíltak.) 
Utasi Melinda projektmene-
dzser a bajai eseményen hang-
súlyozta: egy konzorciumban 
a Máltai Szeretetszolgálattal, 
a Rév Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálattal, valamint az IFKA 
Nonprofit Kft.-vel közösen vál-
lalkoztak arra, hogy javítsák a 
megye déli részén élő nők elhe-
lyezkedési esélyeit, lehetősége-
it. Az ingyenes szolgáltatások 

között szerepel többek között 
az egyéni és csoportos mento-
rálás, a munka és magánélet 
közötti egyensúly fenntartását 
szolgáló képzések, önismereti 
foglalkozások, informatikai is-
meretek terjesztése, az önme-
nedzselés fortélyainak oktatá-
sa, valamint a képzések idejére 
gyermekfelügyelet. A nők mel-
lett a projekt szolgáltatásokat 
kínál a vállalkozások számára 
is, személyzeti kérdésekben 
és a rugalmas foglalkoztatás 
témakörében. A munkáltatók 
képzéseken, előadásokon és 
tanácsadáson vehetnek részt, 
szintén térítésmentesen. Utasi 
Melinda érdeklődésünkre el-
mondta, hogy számos hasonló 
jellegű, egymáshoz kapcsolódó 
projekt fut a térségben, ezek 
összehangolásával, felfűzésé-
vel szeretnék az eredményeket 
tovább javítani. A 200 millió fo-
rintból megvalósuló, 2020 vé-
géig zajló projektben 500 sze-
mély képzését, 1000 elérését 

és 20 fő elhelyezkedését kell 
teljesíteni, de bíznak benne, 
hogy ennél jóval többen tud-
nak munkába állni, már a pro-
jekt ideje alatt. A megnyitó jeles 
napjához kapcsolódva rajzpá-
lyázatot hirdettek, erre a hely-
színen is készültek alkotások, 
de akadt olyan gyerek is, aki-
nek munkáját hozzátartozói ad-
ták át a házigazdáknak.

Kalocsán, a sétálóutcában 
tartották a nyitórendezvényt 
a helyi kamarai kirendeltség 
előtt, a BKMKIK képviseleté-
ben. Puskás Hajnalka, a pro-
jekt szakmai vezetője munka-
társunk kérdésére elmondta, 
az iroda segít a hölgyeknek a 
rugalmas foglalkoztatás kere-
tében visszatérni a munka vi-
lágába, tehát nem tipikus napi 
nyolc órában, hanem a család-
hoz vagy egyéb munkakörülmé-
nyekhez igazodóan: rövidített 
munkaidőben vagy egyéb más 
rugalmas formában. A szakmai 
vezető aláhúzta: a CSAK, vagyis 

a Család és KarrierPONT szol-
gáltatásaival kibővült a kamara 
ügyfélszolgálati tevékenysége 
Baján, Kalocsán és Kiskunhala-
son. A 2018 őszén induló kép-
zésekre várják a jelentkezőket 
az említett városokban. Kom-
munikációs, álláskeresést se-
gítő, a munka és a magánélet 
összehangolását támogató, va-
lamint számítógép-használatra 
felkészítő tanfolyam lesz mind-
három városban.

Kiskunhalason Gaál József, 
a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elnö-
ke is részt vett az ottani Család 
és KarrierPONT megnyitóján. 
A szervezet vezetője hangsú-
lyozta, hogy a KarrierPONT cél-
ja a megye déli részén élő nők 
munkaerőpiaci helyzetének 
javítása és a rugalmas foglal-
koztatás megismertetése, el-
terjesztése, továbbá a vállalko-
zások lehetőségeinek növelése 
a cégek és munkavállalók igé-
nyeinek összehangolásával.

A bajai projektnyitón játszóház is várta az édesanyákat és a gyerekeket Fotó: Kubatovics Tamás

Konferenciát, előadást, tanfolyamot,  
képzést, tréninget szervez?

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
legkorszerűbb technikával felszerelt konferenciatermeit és helyiségeit ajánlja Önnek!

Béreljen kedvezményesen termet a Vállalkozók Házában!
Catering szolgáltatást minden rendezvényhez igényelhet.
Rendszeres bérlés esetén árainkból kedvezményt adunk.

Érdeklődni:
tel.: 76/501-500,
70/933-4785,
fax: 76/501-538,
e-mail:  
titkarsag@bkmkik.hu


