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Baján tartott ülést az elnökség
bács-kiskun Szó esett a tanácskozáson az oktatási és térségfejlesztési ügyekről is 
Baján tartotta nyár eleji el-
nökségi ülését a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara (BKMKIK). A rendez-
vényen a szervezet megyei 
városi képviseleteinek a ve-
zetői számoltak be tevékeny-
ségükről. Szó esett oktatási 
és térségfejlesztési ügyekről 
is. A rendezvényen előadást 
tartott a Költségvetési Tanács 
elnöke.

MÁRTON ANNA

Minden évben a nyár eleji 
elnökségi ülését megyénk 
egyik emblematikus települé-
sén rendezi meg a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara. Most Baja adott 
helyet a szervezet rendezvé-
nyének, amelynek első ré-
sze nem volt sajtónyilvános. 
Gaál József megyei elnök tá-
jékoztatása szerint, ezen a 
BKMKIK vidéki képviselete-
inek a vezetői számoltak be 
az elvégzett munkáról.  Átte-
kintették a szakképzés hely-
zetét, szó esett arról, hogy a 
Szakma Sztár Fesztiválon ti-
zennégy megyei diák léphe-
tett fel a dobogó valamelyik 
fokára. Érintették a mester-
képzést, amely igen kedvelt 
Bács-Kiskunban, hiszen a 
legutóbbi alkalommal is kö-
zel félszáz mester vette át az 
oklevelét egy kamarai ünnep-
ségen ez év májusában.

Arról is tájékozódhattak 
az elnökségi ülés résztvevői, 
hogy a szervezet munkatár-
sai a Covid-19 járvány elle-
nére is magas szintű szolgál-
tatást végeztek. A Széchenyi 
Kártya konstrukciók ugyan-
csak nagyon népszerűek a 
térség vállalkozói körében. 

A kamarák közötti verseny-
ben a 23 területi kamara kö-
zött a BKMKIK a harmadik 
helyen végzett, hangsúlyozta 
Gaál József. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Zsi-
gó Róbert országgyűlési kép-
viselő és Bányai Gábor kor-
mánybiztos, valamint Nyirati 
Klára, Baja megyei jogú vá-
ros polgármestere. Mindkét 
politikus beszélt arról, hogy 
a térség gazdaságát, ezen 
belül az infrastrukturális há-
lózatot erőteljesen fejleszteni 
kell. Mint ismert, Bányai Gá-
bor kormánybiztos a Dél-Al-
földi Régió fejlesztéséért fele-
lős a következő időszakban. 

A honatya szoros együttmű-
ködést ígért a kamara veze-
tőségének annak érdekében, 
hogy a fejlesztési projekteket 
sikeresen lehessen megva-
lósítani. Az eseményen részt 
vettek a helyi gazdaság kép-
viselői is. 

A BKMKIK kihelyezett el-
nökségi ülésén dr. Kovács 
Árpád, a Költségvetési Ta-
nács elnöke „A gazdaság 
és költségvetés kihívásai-
ról, világgazdasági és hazai 
trendek” címmel tartott elő-
adást. Az ismert közgazdász 
a Trialteral Commission kon-
ferenciájáról, Washington-
ból érkezett a közelmúltban 

hhaza. Megemlítette, hogy 
a rendező szervezetet még 
1974-ben alapította a Ro-
ckefeller család. Dr. Kovács 
Árpád kifejtette az álláspont-
ját a világról és az Ukrajná-
ban dúló háború mélyebb 
gazdasági okairól. Elhang-
zott, hogy súlypontváltozás 
zajlik a világgazdaságban. 
Az E7 országok, mint Kína, 
India, Brazília, Oroszország, 
Indonézia, Mexikó és Tö-
rökország gazdasági súlya 
2050-re kétszerese lesz a 
G7 országokénak, ezen be-
lül Európa részesedése a 
világ GDP-jéből a felére, 15 
százalékra csökken. Ahogy 

fogalmazott, nem csak nem-
zetállami tömbökben kell 
gondolkozni, hanem a vi-
lágnak van már jó pár olyan 
multinacionális vállalata, 
amelyek gazdasági teljesít-
ménye sokszorosa egy-egy 
nemzetállam GDP-jének. Ők 
egyre meghatározóbb szere-
pet játszanak a világgazda-
ságban. Példaként említette, 
hogy a tíz legnagyobb válla-
lat gazdasági teljesítménye 
a világ 180 országa GDP-jé-
nek felel meg. Ezek a cégek 
államként kezdenek visel-
kedni, és beleszólnak a világ 
országainak egymás között 
folytatott politikájába.

A globális hatalmi harcban 
Kína gazdasági előretöré-
sét mutatja minden statisz-
tika. Több szinten folytató-
dik a küzdelem, fogalmazott 
az előadó. Dr. Kovács Árpád 
szerint az Egyesült Államok 
most tavasszal jött rá, hogy 
ez az utolsó pillanat, hogy 
ezt a számára hátrányos fo-
lyamatot meg lehet fogni.  Az 
előadó álláspontja szerint a 
háború addig tart, ameddig 
az európaiak föl nem isme-
rik, hogy végső soron az öreg 
kontinens fizeti meg a harc 
árát. 

Az amerikai konferencián 
egyebek mellett elhangzott 
olyan vélemény is, miszerint 
nem biztos, hogy megnyerhe-
tő a háború Oroszország el-
len. Henry Kissinger, egyko-
ri amerikai külügyminiszter 
is felszólalt, aki hangsúlyoz-
ta: Kínára és Oroszországra 
kell figyelni. Az oroszok ellen 
folytatott taktika nem biztos, 
hogy Oroszországnak na-
gyon ártana, mivel a kőolajjal 
szemben bevezetett szank-

ciók vonatkozásában az in-
diaiak azt mondták, hogy ők 
megvásárolják az energiahor-
dozókat. Dr. Kovács Árpád 
a magyar gazdasági teljesít-
ményről elmondta, hogy az 
2020-ban is nagyobb volt, 
mint az ukrán GDP. 

Oroszország gazdasági 
teljesítménye a spanyoloké-
val egyenlő, és nem éri el a 
Németországét. Meglátása 
szerint a háborút Európával 
vívják, Oroszország ellen az 
európaiak ellenére. Ebből 
Magyarország bizonyos ha-
tárok között ki tud maradni. 
Főleg a németek és az oszt-
rákok vannak velünk - fogal-
mazott az előadó.

A konferencia egyik tanul-
sága az volt, hogy nagyon 
nehezen belátható a jövő. Vé-
leménye szerint minél hosz-
szabb ideig eltart a háború, 
az nagyon furcsa módon egy-
re jobban az oroszoknak fog 
kedvezni. Elemezve a magyar 
gazdasági növekedést, dr. 
Kovács Árpád kiemelte: ab-
ban egységes a megközelítés 
az elemzők között, hogy Ma-
gyarország négy százalék fö-
lötti gazdasági teljesítményt 
produkál az idén. A hitelmi-
nősítők munkatársainak reá-
lis képet vázolunk az ország 
helyzetéről. Közöttük sokfé-
lével lehet találkozni, jóindu-
latúakkal is - hangoztatta dr. 
Kovács Árpád. Hozzátette, 
hogy az elemzők rendszerint 
megjegyzik a találkozáskor, 
hogy ők megcsinálják a kor-
rekt riportot, de értsük meg, 
hogy a „Bord” (a vezetőség) 
dönt a minősítést tekintve - 
jellemezte a helyzetet dr. Ko-
vács Árpád, a Költségvetési 
Tanács elnöke.

titkarsag@bkmkik.hu

.hu

Zsigó Róbert országgyűlési képviselő tartott ismertetőt Fotó: Márton Anna

Megújítják a Széchenyi Kártya Programot
FORRÁS A kormány kedvező hitellehetőségeket biztosít  a magyarországi cégek számára

A kormány 2022. június 
16-i ülésén megtárgyal-
ta a hazai kkv-szektor 

versenyképességének előse-
gítését és tartós növekedési 
feltételeinek megteremtését 
szolgáló, különböző támoga-
tott finanszírozási lehetősége-
ket kínáló Széchenyi Kártya 
Programot, és annak megerő-
sítéséről döntött. Az új Szé-
chenyi Kártya Program MAX 
hiteltermékei:

Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel MAX

a napi működési költségek 
biztosításához. Az igényelhe-
tő hitelkeret a korábbi 100 
millióról 250 millió forintra 

emelkedik, a hitel maximális 
futamideje ezentúl akár 3 év 
is lehet, évi fix 3,5 % (az Ener-
giakártya esetén 1%) kamato-
zás mellett. 

Széchenyi Likviditási  
Hitel MAX

 a vállalkozás működéséhez 
szükséges forgóeszköz be-
szerzésekhez, 3 éves futam-
időre, évi fix 3,5 % mellett.

Széchenyi Beruházási  
Hitel MAX

szinte minden beruházási 
hitelcél finanszírozásához az 
agrárszektorban is. A hitel fu-
tamideje továbbra is maximum 
10 év, az igényelhető hitelösz-
szeg akár 400 millió forint. A 

hitel kamata évi fix 1,5%, illet-
ve energiahatékonyság-javítást 
és technológiaváltást segítő hi-
telek esetén évi fix 0,5%.

Széchenyi Mikrohitel MAX 
továbbra is lehetőséget 

biztosít a legkisebb, illetve a 
hitelpiacon korlátozott hitel-
felvételi lehetőséggel rendel-
kező, akár kezdő mikro- és 
kisvállalkozások beruházási 
céljainak megvalósítására évi 
fix 1% kamat mellett. A hitel 
maximális futamideje 10 év. 

Széchenyi  
Lízingkonstrukció MAX

pénzügyi lízingügyletek fi-
nanszírozására. A konstruk-
cióban a beruházási hitelek 

kiegészítéseként sor kerülhet 
mindenféle új vagy használt 
haszongépjárművek, gépek, 
berendezések és eszközök 
pénzügyi lízing keretében tör-
ténő finanszírozására, akár 
10 éves futamidővel. A lízing 
kamata évi fix 3,5%. 

A Széchenyi Kártya Program 
MAX elemei 2022 júliusától 
érhetőek el a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara ügyfélszolgálatain: Kecs-
keméten, Baján, Kalocsán és 
Kiskunhalason személyesen 
vagy telefonos bejelentkezés 
útján. A kollégák elérhetősége-
iről a www.bkmkik.hu oldalon 
lehet tájékozódni. Az új Széchenyi Kártya Program MAX-nak jó hiteltermékei vannak
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Hivatások testközelből
kecskemét Gyorsan betelt az idei Szaki Tábor három turnusa

Több turnusban rendezte meg 
a Szaki Tábort hetedikes tanu-
lók számára az idén is a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (BKMKIK) Kecs-
keméten. A diákok középisko-
lákkal és cégekkel ismerked-
tek meg a látogatások során.

BARTA ZSOLT

A BKMKIK 2017-től rendezi 
meg a Szaki Tábort olyan hete-
dikes diákoknak, akik szívesen 
töltenek el néhány napot, hogy 
megismerkedjenek a kecske-
méti szakképző iskolákkal és 
a város jól ismert cégeinek a 
tevékenységeivel. Bársony Ist-
ván, a kereskedelmi és iparka-
mara vezető pályaorientációs 
tanácsadója és Bugarszkiné 
Szőke Hajnalka pályaorientáci-
ós tanácsadó kísérték a gyere-
keket a különböző helyszínek-
re. Bársony István elmondta, 
hogy többnyire az iskolákból le-
het a táborba jelentkezni, aho-
vá osztályfőnöki órákra és szü-
lői értekezletekre hívták meg a 
kamara munkatársait.

A tábornak az a célja, hogy a 
pályaválasztás nehéz kérdé-
sében információkkal segít-
se a gyerekeket és a szülőket. 
Hétfőn a Kecskeméti SZC Gróf 

Károlyi Sándor Technikumban, 
délután a Tesco kiskereskedel-
mi lánc egyik áruházában vol-
tak. Kedden délelőtt a Kecs-
keméti SZC Kandó Kálmán 
Technikumának a tanműhelyé-
be látogattak el, ahol varrással 
és az asztalos hivatással ismer-
kedtek. Délután a Hilti Szer-
szám Kft-nél fogadták a tábor 
tagjait. Szerdán a Kecskeméti 
SZC Szent-Györgyi Albert Tech-
nikumban az egészségügyi és 
a szociális ágazat hivatásaival 
ismerkedtek, délután pedig a 
Mercedes Akadémián voltak, 
ahol az autógyártással foglalko-
zó szakmák rejtelmeibe pillant-
hattak be a gyerekek.

Csütörtökön a Kecskemé-
ti SZC Gáspár András Techni-
kum építőipari tanműhelyében 
töltöttek egy délelőttöt, majd 
délután a Phoenix Mecano 
Kecskemét Kft. gyakorlati kép-
ző műhelyében folyó oktatással 
ismerkedtek a tanulók. Pén-
teken a Kecskeméti SZC Szé-
chenyi István Technikumban a 
szakács, cukrász és a pincér 
hivatások rejtelmeit láthatták a 
tábor tagjai, ahol sütöttek-főz-
tek, amit el is fogyasztottak. A 
délután folyamán pedig érté-
kelték a hetet a részvevők egy 
beszélgetés és egy teszt kereté-

ben. Bársony István elmondta, 
a cégek és az iskolák nagyon 
pozitívan álltak a kérésükhöz.

Hangsúlyozta, hogy ez a tár-
sadalmi felelősségvállalás na-
gyon szép példája a gazdálko-
dó szervezetek részéről.

Néhány diákot megkérdez-
tünk, hogy mi tetszett nekik a 
táborban. Halász Gábor Milán, 
Arany János Általános Iskola: 
azért jelentkeztem, hogy megis-
merkedjem az iskolákkal, a szak-
mákkal. A logisztika érdekes volt, 
a fémmel történő munkavégzés 
is tetszett, mondta. Dányi Krisz-
tián, a Móra Ferenc Általános Is-
kola hetedikese, négy osztálytár-
sával jelentkezett a csoportba. A 
Hilti Szerszám Kft. üzemében a 
fémmegmunkálás ragadta meg 
a figyelmét. Nagyon jól érezte 
magát a táborban. Műszaki szak-
mát választ. Sajó Angelika, az 
Arany János Általános Iskola di-
ákja azt mondta, hogy többnyire 
férfias szakmákat látott a tábor 
során. Ettől függetlenül a festő 
hivatás és az ápoló szakma tet-
szett neki a látogatások során. A 
táborban nagyon jól érezte ma-
gát, és ajánlja minden érdeklő-
dőnek. Bársony Istvánt osztály-
főnöki órán és a Szakma Sztár 
Fesztiválon ismerte meg. Ő me-
sélt a pályaválasztás kérdéseiről.

Tanács Réka a 2019-es Sza-
ki Tábor résztvevője volt, itt is-
merkedett meg a Gróf Károlyi 
Sándor Technikummal, amely-
nek ma már a diákja. Lehető-
ség volt ugyanis jelentkezni 
segítőnek, így vesz részt az idei 
programokban. Újdonság, hogy 
a mostani táborban kortárs 
segítőként olyan középiskolás 
diákok is kísérik a táborozó-
kat, akik általános iskolásként 
résztvevői voltak a kamara 
 pályaorientációs tevékenysé-
gének.

Az utolsó napon a Kecske-
méti SZC Széchenyi István 
Technikumban Bodnárné Nagy 
Anita igazgató-helyettes fogad-
ta a tábor tagokat. Kérdésünk-
re elmondta: jó véleménnyel 
van a kamarai táborról. Mint fo-
galmazott, hálásak azért, hogy 
minden évben több csoporttal 
is megismertethetik a szakács, 
a pincér és a cukrász hivatás 
szépségeit. A koordinációt Bod-
nárné Nagy Anita végzi Bársony 
Istvánnal, a három hetes tábor 
ideje alatt nyolc kollégája talál-
kozik a látogatókkal. A prog-
ram keretében az elkészített 
ételeket, édességeket a diákok 
el is fogyasztják. Vendéglátás 
szakma ugyanis nincs kóstolás 
nélkül.

A Phoenix Mecano Kecskemét Kft. tanműhelyvezetője, Bajusznács Andor kalauzolta a tábor tagjait

Emlékművet 
is avattak
FAJSZ A Pata József Gépipa-
ri Kft-nél újabb üzemcsar-
nok alapkövét helyezték el, 
és emlékművet avattak Pata 
József tiszteletére a róla elne-
vezett vállalat fajszi székhe-
lyén. A közel 30 éves múltra 
visszatekintő családi vállalko-
zás a Magyar Suzuki számá-
ra több száz féle alkatrészt 
gyárt, ezekből évi 20 millió 
darabot főbeszállítóként biz-
tosít.   

Az akadémia 
új elnöke
BOROTA A 30 éves Magyar 
Bor Akadémia tisztújításán 
az új elnök Koch Csaba lett. A 
Koch Borászat 150 hektáron 
gazdálkodik, 40 fajta minő-
ségi és prémium bort készít. 
Koch Csaba korábban az Év 
pincészete díjat, majd az Év 
Bortermelője és a Legjobb 
Európai Borászat címet ve-
hette át.    

Oktatási 
beruházás
BAJA 155 millió forint érték-
ben egy Ipar 4.0 szellemének 
megfelelő gyártásszimulációs 
modul egységekből álló be-
rendezést telepítettek a Jelky 
iskola Szegedi úti tanműhe-
lyébe, hiszen a robotizáció ko-
rában fontos a fiatalok minő-
ségi képzése.    

Naperőmű 
készül
KISKUNHALAS A város törté-
netének legnagyobb terüle-
tű építkezése zajlik jelenleg. 
2023-ra egy 100 hektáros 
naperőmű épül meg. A 23 
milliárd forintos projektnek 
köszönhetően Kiskunhala-
son lesz Magyarország egyik 
legnagyobb naperőműve.

Népi iparművész 
munkája
KALOCSA A budavári Palo-
tában az újjászületett Szent 
István-terem előszobájának 
és folyosójának újraalkotott 
csipkefüggönyeit Halász Zsu-
zsa kalocsai népi iparművész 
készítette. A pamutvászon-
ra vitt sablonokból kialakított 
és a rámába került mintákat 
kolbászvarrással szegte be, 
a benne lévő lyukas csigafor-
mákat pedig lábazással kö-
tötte össze.

Hírsáv A kamara 
delegálta a 
vizsgaelnököket

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara 2022-ben 

132 ágazati alapvizsgára 
delegált elnököt a megye 
gazdaságából 1852 tanuló 
alapismeretének megméré-
sére. A legtöbb vizsgázó a 
turizmus-vendéglátás (299 
fő), a specializált gép- és jár-
műipar (220 fő), valamint a 
gépészet (190 fő) ágazatban 
folytatja tanulmányait. Mi is 
az ágazati alapvizsga? 

Az ágazati alapoktatás a 
szakképzés 2020. szeptem-
ber 1-jétől indult új rendsze-
rében jelent meg. Az adott 
ágazathoz tartozó szakmák 
tekintetében a technikum-
ban az első két tanévben, a 
szakképző iskolában az első 
tanévben széles körű ágaza-
ti alapismeretekre tesznek 
szert a tanulók, amelyet az 
ágazati alapvizsga zár le. Ez 
jogosulttá teszi a tanulót a 
szakirányú képzésbe való 
belépésre. A közös alapozás 
átjárhatóságot biztosít szük-
ség esetén a technikum és 
a szakképző iskola között. A 
konkrét szakmát technikum-
ban a 10. évfolyam végén, 
szakképző iskolában a 9. év-
folyam végén, az adott ága-
zat sajátosságainak megis-
merését követően választja 
ki a tanuló. Az új rendszer 
ezzel is támogatja a tanuló-
kat a számukra megfelelő 
pálya kiválasztásában.

Az ágazati alapvizsga az 
adott ágazatba tartozó va-
lamennyi szakma tekinteté-
ben azonos szakmai tartal-
mát a képzési és kimeneti 
követelmények határozzák 
meg. 

Ha az ágazati alapvizsga 
eredménye elégtelen, a ta-
nuló magasabb évfolyamra 
nem léphet. Sikeres vizs-
ga esetén viszont jogosult 
a duális képzésbe (szakirá-
nyú oktatásba) való belépés-
re. Érdemes jól teljesíteni, 
mert az ágazati alapvizsga 
eredménye a szakmai vizsga 
eredményébe is beszámít. 

A szakképző intézmény 
által szervezett ágazati 
alapvizsgát a szakképző in-
tézmény oktatóiból és az el-
nökből álló ágazati alapvizs-
ga vizsgabizottság előtt kell 
letenni. A vizsgabizottság 
elnökét a szakképző intéz-
mény székhelye szerint ille-
tékes területi gazdasági ka-
mara delegálja.

Jól szerepeltek a Szakma Sztár Fesztiválon
Szabó Richárd A szAkoktAtó három tAnítványA foglAltA el A dobogó vAlAmennyi fokát

Nagyon sok hazai szakokta-
tó megirigyelheti a 23 éves 
Szabó Richárdot. A kecske-

méti Mercedes-Benz gyár szakok-
tatójának három diákja jutott be 
idén a Szakma Sztár Fesztiválra, 
ahol a tanítványai foglalták el a do-
bogó összes fokát. Orbán Norbert 
első, Ürögdi Zsombor második, 
Tóth Krisztián pedig harmadik he-
lyezést ért el. Akár csak a diákjai, 
ő is a KSZC Kandó Kálmán Tech-
nikumban végzett, a duális kép-
zés során a gyakorlati fogásokat 
a Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. tanműhelyében sa-
játította el. A tanulmányai végén 
2016-ban a Szakma Sztár Feszti-
válon a szerszámkészítő kategóriá-

ban első helyezést ért el. A végzés 
után a Mercedes-Benz gyárban 
dolgozott, a termelésből két éven 
belül a tanműhelybe került át, ahol 
tizenkilenc évesen a nála 4-5 évvel 
fiatalabb diákokat kezdte tanítani. 
Mint mondta, folyamatosan képezi 
magát azóta, hogy befejezte a kö-
zépiskolát. Leérettségizett, tréner 
tanfolyamot végzett, amely a ta-
nulókkal történő napi munkában 
segített előre lépni. Több CNC gép 
programnyelvét ismeri, Budapes-
ten CAD-CAM és CNC-Programozó 
Technológus tanfolyamot is elvég-
zett az új berendezések kezelésé-
nek megismerése érdekében.

Mint mondta, a tanulmányok-
kal nem áll le, mivel a Bács-Kis-

kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara keretein belül a mes-
tervizsgát szeretné letenni, illetve 
egy közeljövőben induló német 
tanfolyamra is szeretne beirat-
kozni. Hogy milyen diákokat ok-
tatni? Izgalmas kihívás, örömmel 
végzi. Megjegyezte, hogyan taní-
tották őt a tanárai, hogyan lehet 
a szakma különböző tanulási 
folyamatait elsajátítani. Emlék-
szik, hogy mi volt az, ami neki is 
sokat segített a felkészülés so-
rán. Így készítette fel azt a három 
diákját is a gyakorlati fogásokra, 
akik végül is elfoglalhatták a do-
bogó mindhárom fokát. Hang-
súlyozta: érezte, hogy nagyon jó 
eredményeket érhetnek el a ta-

nítványai, de az eredményhirde-
téskor együtt izgult a fiúkkal. Az 
idén három osztályban harminc 
„kandóst” tanított. Hogy milyenek 
a lehetséges utódok? 

Szabó Richárd azt mondta, a 
diákjainak a többsége ugyanolyan 
lelkes, mint a három érmes tanu-
ló volt. Nem titkolt vágya, hogy a 
Szakma Sztár Fesztivál döntőjébe 
jövőre is több diákot segítsen be-
juttatni. Miért is jó tanítani? A 23 
éves fiatalember azt mondja: nagy-
szerű érzés volt, amikor meghív-
ták az érmes diákok a ballagásra, 
velük ballagott. A tanítványaitól egy 
különleges fotós ajándékot kapott, 
amely az elmúlt hónapokra fogja 
emlékeztetni. B. Zs.Szabó Richárd maga is folyamatosan tanul  Fotó: B. Zs.
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Különleges képzés
LEHETŐSÉG Legyen Ön is zöldgazdasági szakember!

A klímaváltozás olyan új ter-
melési szemléletet feltételez 
a cégek részéről, amely figye-
lembe veszi a természet védel-
mét, minimálisra csökkenti a 
karbon lábnyomot. A témával 
kapcsolatban szervez képzést 
az iparkamara. 

BARTA ZSOLT

A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara exklu-
zív Zöldgazdasági szakember

képzést indít szeptember-
ben minden olyan, a környe-
zetét és szakmáját tudato-
san építő vállalkozónak, aki 
a már érzékelt klímaváltozást 
figyelembe véve tervezi vé-
gezni tevékenységét, jövőbe-
ni fejlesztéseit, beruházásait. 
A Zöldgazdasági szakember 
képzés 24 órában valósul 
meg. A képzés intenzitása: 
4x6 tanóra (heti egy alka-
lom, péntek, 8:30-13:15 óra). 
A tananyagegységek elsa-
játítása során a jelentkezők 
megismerik a Zöldgazdaság 
tematika alapjait. A témát a 
zöldgazdaság fogalma, terü-
letei, jövője, a klímaváltozás 
okai és hatása az éghajlatra, a 
klímaváltozás modellezésének 
módszerei jelentik. Szó esik 
az üvegházhatású gázokról és 
jellemzőiről, a klímapolitiká-
ról, a klímaváltozás hatásairól 
Magyarországon, az EU-ban 
és globálisan. Az előadók érin-

tik a települési klímapolitika, 
a fenntartható város, az okos 
város kérdéseit. Szó esik ar-
ról, hogy milyen lesz Magyaror-
szág zöldgazdasági politikája 
2050-ig, mi a körforgásos gaz-
daság, és milyen módszerrel 
számítható a karbon lábnyom. 

Tan Attila klímavédelmi és 
környezetvédelmi szakértő, 
az előadók egyike elmondta: 
a cégeknek olyan működési 
formára kell átállniuk, amely 
sokaknak ma még újszerű. 
Ennek fő szempontja az, hogy 
az energiatakarékosságot ma-
ximálisan figyelembevéve, a 
klímaváltozás hatására is fel-
készüljünk. A tevékenységből 
származó környezetszennye-
zést minimalizálni kell. Úgy kell 
fejleszteni, gyártani, raktároz-
ni, szállítani, értékesíteni és 
felhasználni, hogy a legkisebb 
környezeti kárt okozzuk. Ami-
kor valami hulladékká válik, 
akkor azt a lehető legnagyobb 
mértékben újra kell hasznosí-
tanunk. Ezek alkotják a zöld-
gazdaság alapjait. 

Lukovszky János pályáza-
ti menedzser, a Luko-Peritó 
Kft. ügyvezetője arra hívta fel 
a figyelmet, hogy az előadásai 
során szó lesz arról is, hogy 
milyen forrásokat lehet bevon-
ni a zöldgazdaság területén. 
Nem csak uniós támogatások 
léteznek, hanem olyan nagyon 
kedvező banki lehetőségek – 
lízing lehetőségek, egyéb tőke 
lehetőségek – is, amelyeket 
kevesen ismernek. Ezek meg-
szerzése a mai nagyon magas 
energiaárak mellett gyorsan 
megtérül, hívta fel a figyelmet 
Lukovszky János. 

Előadó lesz a képzésen 
Tóth Attila IT-Project Mana-
ger, a Minero-IT Hungary Kft. 
ügyvezető helyettese, aki 
több mint másfél évtizedig 
élt Németországban, amely a 
zöldgazdaság bevezetése te-
rén Európa éllovasa. Lapunk-
nak elmondta, hogy egy-egy 
beruházás esetében renge-
teg információt kell figyelem-
be venni, ezeket mérlegelve 
szabad a munkát elkezdeni. 

A tevékenység során kiala-
kult úgynevezett karbon láb-
nyomot kell feltérképezni, és 
megfelelő intézkedésekkel 
csökkenteni. A debreceni au-
tógyárat például úgy tervezik 
meg, hogy ne vegyen fel több 
energiát, mint amennyi meg-
újuló energiát vissza tud táp-
lálni a rendszerbe. 

Ekkehardt Philipp, a kecs-
keméti Mercedes gyár ko-
rábbi menedzsere, jelenleg 
a Change Consul EP Adviser 
Kft. ügyvezetője a változási fo-
lyamatok tervezésében (vízió, 
stratégia, vezetés és vállalati 
kultúra) ad tanácsokat cégek-
nek és magánszemélyeknek, 
ezúttal a kamarai Zöldgazda-
sági szakember képzésen. 
Hangsúlyozta, hogy a változási 
folyamatok mindennapi kísé-
rőink lesznek a klímavédelmi 
céljaink elérése érdekében 
tett intézkedéseink végrehaj-
tása során. Az előadásai hang-
súlya az ENSZ ún. Fenntartha-
tó Fejlődési Célok SDG-je lesz, 
amely ma világszerte minden 
környezetvédelmi tevékenység 
alapját jelentik, és amelynek 
létrejöttében a magyaroknak 
jelentős szerepe volt. Az EU-ra 
és Magyarországra fókuszál-
va ezután rátér majd számos 
szervezet tevékenységére és 
célkitűzéseire. Az óráin helyet 
kap az ökológia, a gazdaság 
és a szociális kérdések közötti 
feszültség tere is.

Együttműködési 
megállapodással 
dolgozhatnak  
a gyakorlaton

A régi szakképzési tör-
vény alapján 2022. 
nyarán utoljára lesz le-

hetőségük a 11. évfolyamos 
szakgimnazistáknak arra, 
hogy együttműködési megál-
lapodással töltsék a nyári ösz-
szefüggő szakmai gyakorlatu-
kat gazdálkodó szervezetnél 
vagy költségvetési szervnél. 
Az együttműködési megálla-
podást az iskola és a képző-
hely köti egymással, a fiata-
lok pedig az együttműködés 
alanyai.

A 140 órás nyári gyakorla-
tot napi 7 órában, 20 mun-
kanapra kell megszervezni 
a nappali tagozatos diákok 
számára. A gyakorlat tartal-
mára vonatkozóan iránymu-
tatást találunk a szakképzési 
kerettantervekben, továbbá 
a napi munkák megszervezé-
séhez az iskolák adnak segít-
séget, a letöltött időt pedig a 
duális partnernek le kell iga-
zolnia. Amennyiben nem tör-
ténik meg a teljesítés, úgy a 
tanulóknak sikertelen lesz a 
tanévük.

A diákokat nem kell beje-
lenteni. Ebben az időszakban 
heti 9.750 forint juttatás ille-
ti meg őket, melyet részükre 
minden megkezdett hétre ki 
kell fizetni, ezért azt javasol-
juk, hogy hétfői nappal kez-
dődjön a szakmai gyakorlat.

Azok a duális partnerek, 
akik a fiatalokat fogadják, a 
kitöltött jelenléti ív és a fog-
lalkozási napló alapján jogo-
sultak arra, hogy adókedvez-
ményt érvényesítsenek. Ezt 
a kedvezményt a gazdálkodó 
szervezetek – függetlenül az 
adózási formától –, az egyéni 
vállalkozók és a költségvetési 
szervek is lehívhatják. Ennek 
a kedvezménynek a mértéke 
2022. évben munkanapon-
ként 3.307 forint.

A gazdálkodó szervezetek-
nek és költségvetési szervek-
nek az oktatáshoz szükséges 
személyi és tárgyi feltétele-
ket, továbbá kedvezményes 
étkezést, munkaruhát kell 
biztosítaniuk. A nyári gyakor-
lat ideje alatti hiányzás mér-
téke maximum 4 munkanap, 
de lehetőség szerint ezt is 
pótolni kell. A nyári gyakorlat-
tal összefüggő kérdésekre az 
iparkamara tanácsadói kész-
séggel állnak az érdeklődők 
rendelkezésre a 76/501-500-
as telefonszámon.

Külföldi üzleti 
ajánlatok  
magyarországi 
vállalkozóknak

Az alábbi üzleti ajánlatok-
ról Tóth Anita, a Bács-
Kiskun Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara külügyi 
és külkereskedelmi vezető-
je a 76/501-508-as vagy a 
70/702-8401-es telefonszá-
mon ad felvilágosítást.

Egy délnyugat-németorszá-
gi cég prémium mezőgazda-
sági alkatrészek értékesíté-
sére szakosodott világszerte. 
Mezőgazdasági gépek fém 
alkatrészeinek elkészítésé-
hez keresnek gyártót. Megbíz-
ható partnerrel szeretnének 
gyártási megállapodást kötni. 
(BRDE20220608005)
Egy romániai cég kézzel ké-
szített kozmetikumok gyártá-
sára specializálódott nők, fér-
fiak és gyermekek számára. A 
cég termékportfóliója kréme-
ket (arc, kéz és test), testva-
jakat, szérumokat, illóolajo-
kat stb. tartalmaz. A vállalat 
összes termékét üveg-, alu-
mínium- és kartondobozban 
gyártják, hogy minimalizálják 
a környezetterhelést és bizto-
sítsák a termék tartósságát. 
A cég szállítói megállapodás 
keretében keres beszállító-
kat üveg- és alumíniumtartá-
lyokhoz. 
(BRRO20220607006)
A Svédország középső részén 
található lovas oktatási központ 
ló- és lovastermékek (lótakarók, 
zsinórok és táskák) előállításá-
hoz keres gyártót. Megfelelő ta-
pasztalattal és szakértelemmel 
rendelkező partnert keresnek 
az EU-n belül. 
(BRSE20220608009)
Egy holland nagykereskedel-
mi cég kézzel festett vázákat 
szeretne nagykereskedelmi 
szinten értékesíteni Hollan-
diában, és olyan gyártót ke-
res, aki ezeket a vázákat több 
eredeti nyomattal is le tud-
ja gyártani. A leendő partne-
rekkel gyártási vagy szállí-
tói megállapodást kötnének. 
(BRNL20220601011)
Hullámlemezeket és -teker-
cseket, kartonlapokat és vá-
laszfalakat, hornyolt karton-
dobozokat és vendéglátóipari 
dobozokat előállító mál-
tai gyártó cég megbízha-
tó nemzetközi karton-nyers-
papír beszállítókat keres, 
akikkel egy szállítói megál-
lapodást kötve biztosítják 
az ellátás folytonosságát. 
(BRMT20220513011)

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagdíj-
hátralékkal nem rendelkező önkéntes tagjainak: 49 000 Ft + 
áfa. Nem önkéntes kamarai tagok (regisztrált vállalkozások) 
részére: 61 000 Ft + áfa. A képzési díj befizetését 2022. au-
gusztus 25-e, péntekig átutalással lehet megtenni a 
10915008-00000009-21320012 számlaszámra. 

A kamarai képzés díjai

A kamarától kapták a szakmai segítséget 
BEST-Tool Kft. Megfelelőnek tartják az új szakképzési rendszert és a szakképzési munkaszerződést

Az új szakképzési rend-
szert és a szakképzési 
munkaszerződést meg-

felelőnek tartja a BEST-Tool Kft. 
tulajdonosa, Bach János. 

A dunapataji társaság autó-
ipari beszállító, vállalatoknak 
gyárt fémalakító szerszámokat 
és készülékeket. Évek óta részt 
vesz a cég duális képzés kere-
tében a diákok oktatásában. 
Nagyon elégedett az ügyvezető, 
hiszen az elmúlt időszakban, 
az új rendszer bevezetésében 
sok szakmai segítséget kapott 
a Kft. a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamarától. 
Bach János úgy látja, hosszú 
távon megéri a képzés, még ak-

kor is, ha ez jelentős költséggel 
jár. Jelenleg négy szakmunkás 
jelölt, három szakközépisko-
lai tanuló és egy gépészmér-
nök tölti a nyári gyakorlatát a 
vállalkozásnál. Ez komoly ki-
adás, csak a négy szakmun-
kás jelölt bérére több mint 430 
ezer forintot fordít a vállalko-
zás minden hónapban. Ugyan-
úgy állományban vannak, 
mint a főállású kollégák, így a 
bér mellett a munkába járás 
költségtérítése és az étkezési 
hozzájárulás is megilleti őket. 
Hosszútávú befektetésként ke-
zelik Dunapatajon a duális kép-
zést, az utánpótlás biztosítá-
sa a fő cél, hangsúlyozta Bach 

János, a 33 évre visszatekintő 
cég alapítója. A vállalatnál je-
lenleg 65-en dolgoznak, köztük 
vannak a szakmunkásjelöltek 
is. A társaság korábban is kép-
zett diákokat, akik közül egy-két 
fiatal mindig ott marad. Jellem-
ző, hogy 2-3 év után a végzősök 
egy komolyabb gyakorlati idő és 
szakmai tudás megszerzését 
követően váltanak, és nagyobb 
városokba mennek dolgozni, 
„szerencsét próbálni”. A koráb-
bi duális rendszerhez képest 
a jelenlegi forma jobb. Annak 
idején ugyanis egy gyakorlati 
képzőhelynek nem volt ráhatá-
sa a diákra, ha az fegyelmezet-
len volt, mondta az üzletember. 

Most viszont, mivel alkalma-
zottként dolgoznak, ugyanazok 
a szabályok vonatkoznak rájuk, 
mint egy dolgozóra. Ha hiány-
zik, vagy, ha nem felel meg a 
munkához való hozzáállásuk, 
felelősségre lehet vonni őket, 
vagy akár fel lehet mondani 
nekik. Havonta több mint 80 
ezer forintot visz haza egy szak-
munkás tanuló és 5 ezer forint 
étkezési hozzájárulást is kap. A 
családi kasszában ez jelentős 
összegnek számít, ezért talán 
a szülők jobban odafigyelnek 
a gyerekre, hogy megbecsül-
jék magukat a munkahelyen – 
mondta Bach János, a BEST-
Tool Kft. cégalapítója.

Bali József ügyvezető igazgató, jobbról Bach János tulajdonos, a 
háttérben a diákok dolgoznak



Nagy sikert aratott a Múzeumok Éjszakája
kecskemét Az eddigi öt alkalom bebizonyította, hogy a művészi értékteremtéshez egy köztestület is hozzájárulhat 

Az idei Múzeumok Éjsza-
káján a 30 kecskeméti 
helyszín egyike a Bács-

Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara volt. Nem elő-
ször. Az eddigi öt alkalom bebi-
zonyította, hogy a művészi ér-
tékteremtéshez egy köztestület 
is hozzájárulhat, elsősorban a 
lelkesen rajzoló gyermekkezek 
által. Az idei évben is meghir-
dette az iparkamara a pályaori-
entációs gyerekrajzpályázatot. 
A „Mi leszek, ha nagy leszek?” 
kérdésre 14 kecskeméti, illet-
ve bugaci intézményből együt-
tesen 234 alkotás született. 
Az óvodai, az általános iskolai 
alsó tagozatos, valamint felső 

tagozatos kategóriában az 5-5 
nyertest és a kiállításra érde-
mes pályaműveket Bruncsák 
András festőművész és Sipos-
né Ditzendy Alojzia képzőmű-
vészet – terapeuta, a Kecske-
méti Corvin Mátyás Általános 
Iskola Hunyadi János Általános 
Iskolájának pedagógusa vá-
lasztotta ki.

Döntésüket az befolyásolta, 
mennyire vált egyénivé az elké-
szült kép, milyenek a kompozí-
ciós formák, milyen az életsze-
rűség ábrázolása és az, hogy 
érzékelhető-e, hogyan vált kép-
pé a kompozíció. Elmondásuk 
szerint minden pályázó kapha-
tott volna díjat azok közül, akik-

nek a műve kiállításra került. 
Az eredményhirdetés egyben 
tárlatnyitó is volt, ahol értékes 
és hasznos ajándékokkal ju-
talmazta az iparkamara a leg-
tehetségesebb gyermekeket, 
fiatalokat. A június 25-én este 
a köztestületbe látogató csalá-
dok „Elfelejtett mesterségek” 
címmel láthattak egy zenés-
táncos mesét, egy Rubik-kocka, 
valamint egy vidám társasjá-
ték bemutatót. A mézeskalács-
díszítés és foltvarrás mellett 
a retró reklámfilmek vetítése, 
majd a bortörténettel dúsított 
borkóstoló ezúttal sem maradt 
el a Múzeumok Éjszakájának 
iparkamarai programján.

2022. június 30., csütörtökIV.  GAZDASÁGI

Digitális jelenlét
vendégforgalom Nagyban függ a korszerű megoldásoktól
A Modern Vállalkozások Prog
ramja keretében Jövőálló 
vendéglátó címmel rendezett 
online beszélgetést a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara, 
valamint a Magyar Könyvelők 
Országos Egyesülete. A prog
ram résztvevői egyebek mel
lett a hazai turizmus és ven
déglátás aktuális kérdéseiről 
hallhattak ismertetőt. Ezen
felül a résztvevők több, jól mű
ködő digitális megoldásról is 
tájékoztatást kaptak.

BARTA ZSOLT

Manapság szinte elképzelhe-
tetlen, hogy egy szálláshely, 
étterem, cukrászda vagy ká-
vézó ne legyen jelen az online 
térben, vagy legalább a Google 
térképen. Ez persze sokaknak 
nagy lépést jelent, és kezdet-
ben valószínűleg a digitális vi-
lág idegen is lehet számukra, 
de a szakemberek azt mond-
ják: aki időben hoz jó dönté-
seket, hatalmas előnyre tehet 
szert versenytársaival szem-
ben. Az elmúlt két év jelentő-
sen felgyorsította ezeket a fo-
lyamatokat. 

A vendéglátással foglalko-
zó vállalkozások sok részte-
rületre találhatnak már jól 
működő szoftvert, így a raktár-
készlet-kezeléshez, pénzügyi 
nyilvántartáshoz és az ezek-
hez kapcsolható modulokhoz. 
A Modern Vállalkozások Prog-
ramja –Jövőálló vendéglátó el-
nevezésű online eseménye ezt 
a kérdést járta körbe. A beszél-
getésben neves előadók vet-
tek részt. Digitalizáció – Veszé-
lyek, kihívások és lehetőségek 
a turisztikai – vendéglátó szek-
tor számára címmel dr. Böröcz 
Lajos, a Turisztikai és Vendég-
látó Munkaadók Orszá gos 
Szövetségének főtitkára kezd-
te a programot.

Ő arra hívta fel a figyel-
met, hogy a számítógépes 
algoritmusok a nagy cégek-
re fordítja a weben keresők 
figyelmét, nem pedig a ki-
sebb vendéglátóipari egysé-
gekre. Dr. Kelemen Csaba, az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium főosztályvezető-
je Kormányzati támogatás az 
ágazat KKV-inak digitalizálá-
sához címmel tartott ismerte-
tőt. Hangsúlyozta: még mindig 
hátul kullog az ország a hazai 
kkv-k digitalizálási folyamatá-
ban az uniós átlaghoz képest. 

Ugyanakkor biztatónak nevez-
te azt, hogy a Modern Vállal-
kozások Programja évek óta 
segíti a hiányosságok felszá-
molását. Mint mondta, 2015 
és 2022 decembere között 
6,4 milliárd forint jut a prog-
ram fenntartására.

Eddig 15 300 kkv-t értek 
el, ebből 1003 volt turisztikai 
vendéglátóiparhoz kapcsolódó 
cég. Koleszár Péter, a Modern 
Vállalkozások Programja ve-
zető IKT tanácsadója a kkv-k 
körében elért eredményeket 
vázolta. Mint mondta, jelentős 
az előrelépés, ugyanakkor az 
Európai Unió átlag értéke 36 
százalék, míg nálunk a cégek 
21 százaléka lépett be a digi-
tális világba.

A digitalizáció forradalma a 
vendéglátásban címmel Zsi-
dai Roy, a Zsidai Gasztronómi-
ai Csoport ügyvezetője tartott 
ismertetőt. Hangsúlyozta: a 
fejlődésüket gyorsította fel a 

digitalizáció. Olyan szoftvert 
használnak, amellyel asztalt 
lehet foglalni, amely a belső 
kommunikációt felgyorsítja, a 
pénzügyeket áttekinthetőbbé 
teszi, illetve a napi egyéb fo-
lyamatokra is rálátást enged. 
Mint mondta, több olyan mar-
keting és sales felületet hasz-
nálnak, amely a vendégforgal-
mat növeli. Tőle átvéve a szót, 
a Digitalizált megoldások a 
kiemelkedő vendégélményért 
címmel Zelenka Andrea, a 
SabeeApp regionális értéke-
sítési vezetője ismertette a 
cége tevékenységét. Kecs-
kemétről ifj. Bakos Tamás, a 
Finomeat’s cég ügyvezetője 
egy esettanulmányt vázolt fel. 
A Covid-19 járvány előtt ta-
lálták ki édesapjával, hogy a 
klasszikus minőségi és a fast 
food ételek közötti szegmenst 
választják. 

- A Finomeat’s brandet 
2018 januárjában alapítot-

tuk. Észrevettük a piaci rést, 
miszerint a minőségi vendég-
látó egységek és a gyorsét-
termek között nincs átmenet. 
Jelenleg bárki, aki gyorsan 
szeretne ételhez jutni megfi-
zethető áron, kénytelen az is-
mert étteremláncok kínálatá-
ból választani. A webshopon 
keresztül lehet rendelni. A leg-
frissebb információkat pedig 
a Facebookon érheti el az ér-
deklődő. Célunk egy gyorsét-
terem-lánc kialakítása, amely 
szakít a hagyományos Ham-
burger/sült burgonya irányvo-
nallal, a könnyen fogyasztha-
tó, laktató és FINOM sülteket 
helyezi előtérbe. 2020-tól 
szállítjuk ki a vásárlóknak az 
ételeket. Előbb a nagy kiszállí-
tókkal dolgoztunk, de ma már 
ezek mellett önálló rendelési 
felülettel is rendelkezünk, sze-
retnénk a vendégeket ide át-
csábítani a jövőben – mondta 
ifj. Bakos Tamás.

Ifj. Bakos Tamás édesapjával, Bakos Tamással

A „Mi leszek, ha nagy leszek?” kérdésre 14 kecskeméti, illetve bugaci intézményből együttesen 
234 alkotás érkezett

Szomorú szívvel 
veszünk búcsút 
dr. Gregus Ferenctől

Elhunyt dr. Gregus 
Ferenc, aki 1997 
és 2012 között a 

Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
mara Etikai Bizottságá-
nak elnöke volt.

Dr. Gregus Ferenc 
Prónayfalván gazdálko-
dó családba született 
1947-ben. Kiskőrösön 
járt gimnáziumba, majd 
Budapesten, az ELTE 
Jogtudományi Karán vég-
zett 1972-ben. Előbb a 
kiskőrösi Városi Tanács 
igazgatási osztályvezető-
jeként dolgozott, néhány 
év múlva a keceli, ké-
sőbb a tabdi szövetke-
zetben jogtanácsosként, 
majd elnökként. 6 éven 
keresztül, 1997 és 2012 
között a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Etikai Bizott-
ságának elnöki tisztsé-
gét is betöltötte. 2006-tól 
ügyvédként tevékenyke-
dett Kiskőrösön.

Hivatásában, vala-
mint közéleti személyi-
ségként is nagy meg-
becsülésnek örvendett. 
Munkáján kívül a sport, 
az olvasás szeretete és 
a heti sakkprogramok 
tették szebbé a minden-
napjait.

 A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara tisztségviselői és 
munkatársai kegyelettel 
őrzik Dr. Gregus Ferenc 
emlékét.

Kamarai 
fotópályázat

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
mara FOTÓPÁLYÁZATOT 

hirdet „A MUNKA VILÁGA” XIII. 
címmel.

A fotópályázat célja az or-
szágban tevékenykedő ke-
reskedők, ipari vállalkozások, 
szolgáltatók, kézművesek te-
vékenységének, termékeiknek 
művészi módon való megjele-
nítése.

Nevezési feltételek:
 • A pályázaton 18 éves kor-

tól minden alkotó részt vehet.
• A pályaműveket e-mail-

ben a munkavilaga@bkmkik.
hu címre kérjük beküldeni, 
vagy postai úton, digitális for-
mában (CD-n, DVD-n) a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 6300 Kalo-
csa, Búzapiac tér 10. címre 
várjuk!

(Egy e-mail max. 15 MB mé-
retű lehet, vagy mammutmail-
ben kérjük elküldeni!)

• A díjazott és kiállítandó ké-
peket a kamara nagyítja ki.

• A megküldött képek file 
neveit a következőképpen ne-
vezze el: sorszám_név_képcím 
(például: 1_Gábor János_Esti 
hangulat)!

• A pályázatra maximum 
5 db alkotás küldhető be.

• A pályázaton való részvé-
telhez szükséges a nevezési 
lap beküldése is.

• Pályázati díj: 1500 Ft/fő, 
melyet a 
10915008-00000009-21320012 
számú számlaszámra kérünk 
utalni „Fotópályázat” megjelö-
léssel! Kérésre postai csekket 
küldünk.

Pályázati naptár:
• Beérkezési határidő: 

2022. szeptember 5.
• A zsűri tagjai: Bedi Gyula 

– EFIAP, A-MAFOSZ/p – fotó-
művész, Bahget Iskander – 
Kossuth- díjas fotóművész,  
Péjó Zoltán – ES-MAFOSZ.

• Kiállításmegnyitó, díjazás: 
2022. október – Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara.

• A résztvevőket az ered-
ményről e-mailben értesítjük, 
továbbá a díjazottak listáját 
a www.bkmkik.hu honlapon 
2022. szeptember 30-ig nyilvá-
nosságra hozzuk.

• A kiállítás anyagát több 
helyszínen: Kecskeméten, 
Baján, Kiskunhalason és Kalo-
csán is bemutatjuk.

További információ a 
munkavilaga@bkmkik.hu 
e-mail-címen, illetve a 
20/2242-485 telefonszámon 
kérhető.

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa

Szerkesztők:

Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt
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Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., 
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