
   

 

FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM  

Színvonalas és szakmailag tartalmas 

foglalkoztatási fórum került megrendezésre 

2021. szeptember 21-én Tiszakécskén a Járási 

Hivatal emeleti dísztermében. A Paktum Iroda 

vezető röviden bemutatta a Paktumszervezet 

célkitűzéseit, majd beszélt az  eddigi 

eredményekről, kiemelten a legutóbbi 

Foglalkoztatási Fórum óta eltelt időszakban 

történtekről. Ezt követően részletesen 

beszámolt a 2020. és 2021. év tevékenységeiről, 

az elmaradt rendezvényekről, valamint arról, 

hogy sor került többek között a projektidőszak 

meghosszabbítására is. 

Ezt követően Kicsiny László, a Bács-Kiskun 

Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

ügyvezetője mutatta be szervezetét, a megyei 

és helyi TOP gazdaságfejlesztési projektjeiben 

betöltött szerepét, valamint egy, az 

önkormányzatok részére létrehozott, 

befektetésösztönzést szolgáló adatbázist. 

A szót ezután Terjéki Zsuzsanna a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 

osztályvezetője vette át, aki a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal részéről tartotta meg 

beszámolóját a 2020-2021. évben elért 

eredményekről, szót ejtett a vállalkozások 

munkaerő támogatásának, és a 

munkatapasztalat-szerzést segítő 

támogatásnak a részleteiről, általános 

szabályairól, feltételeiről. 

 A következőkben az Országos Foglalkoztatási 

Közhasznú Nonprofit Kft. részéről Ökrös 

Zsuzsanna és Dienes Mirtill tartott előadást. 

Bemutatták az OFA célját, amely a 

foglalkoztatás és munkahelymegőrzés, az 

innovatív foglalkoztatási formák és a 

munkaerő-piaci integráció elősegítése. Ennek 

két fő pillérjét, a KarrierM állásportált és a 

Felelős Foglalkoztató alprojektet részletesen is 

bemutatták. 

A Bács-

Kiskun 

Megyei 

Kereske-

delmi és 

Ipar-

kamara 

részéről 

Ördög 

Dóra 

szakképzési igazgató tartott előadást, röviden 

összefoglalva a szakképzés területén lezajlott 

változásokat, a megújult  képzési rendszert, 

nem iskolarendszerű szakmai képzési köröket és 

a piaci képzések helyzetét. A szakképzési 

igazgató asszony előadásában a 

szakmatanulás ösztönzéséről is beszélt, 

bemutatva egy lépésenként kidolgozott 

ösztöndíjrendszert. 

Sajnos a pandémia éreztette hatását a 

rendezvény létszámán, a meghívott vendégek 

közül igen kevés számban jelentek meg, a 

visszajelzések és személyes ígéretek ellenére, 

mindazonáltal a magas szakmai színvonalú 

előadások, és az azt követő tapasztalat-

megosztás eredményessé tette a rendezvényt. 
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MUNKAVÁLLALÓI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK  

Munkavállalók részére tartottak tájékoztatót 

2021. november 3-án Lajosmizsén, és 2021. 

november 4-én Tiszakécskén a Paktum iroda 

szervezésében. A rendezvények a TOP-5.1.2-16-

BK1-2017-00003 azonosító számú, a „Helyi 

foglalkoztatási együttműködés megvalósítása 

a Tiszakécskei és a Kecskeméti járásban” 

elnevezésű projekt keretében valósult meg 

annak érdekében, hogy az érdeklődők 

tájékoztatást kapjanak az igénybe vehető 

támogatási formákról, valamint az aktuális 

munkaerő-piaci helyzetről a munkáltatók 

tapasztalatai alapján. 

A tájékoztató megrendezésére azért került sor 

két helyszínen is, mert a Paktumszervezet 

területi adottságait figyelembe véve a cél az 

volt, hogy minél több érdeklődőhöz eljussanak 

a hasznos információk, és lehetőséget 

kapjanak bemutatkozni azon helyi 

érdekeltségű vállalkozások, amelyek nem csak 

jó gyakorlatok bemutatásával tudnak szolgálni, 

de álláslehetőséget is kínálnak a jelen lévők 

számára. 

 Mindkét helyszínen színvonalas szakmai 

előadást is hallhattak a jelenlévők Puskás 

Hajnalka foglalkoztatási tréner részéről, aki 

emberközeli nyelvezettel fejtette ki az 

álláskeresés során alkalmazandó technikákat, 

adott tippeket a munkakeresésre történő elő- 

és felkészülésre. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási 

Foglalkoztatási Osztályai részéről a Tiszakécskén 

megrendezett tájékoztatón Terjéki Zsuzsanna, a 

Lajosmizsén megrendezett tájékoztatón Tóthné 

Szappanos Anikó tarott előadást „Álláskeresést 

elősegítő támogatások” címmel. 

 A fórum során a járások néhány jelentősebb 

munkáltatója mutatkozott be és ismertette az 

álláskeresőket érintő elvárásokat, 

tapasztalatokat, valamint az általuk kínált 

lehetőségekről. A Lajosmizsén megrendezett 

tájékoztatón Szélesi Lászlóné Erika, a Geréby 

Kúria Hotel és Lovasudvar*** munkaügyi 

vezetője, valamint Putyora Dóra, a Lajosmizsei 

Folplast Kft. HR vezetője ismertette a cég 

történetét, a cég szerepét a településen, illetve 

a térségben történt fejlesztéseket. A 

tiszakécskei rendezvényen Ézsiás Bálint, a Poliol 

Kft. ügyvezető igazgatója, Takács-Bene 

Krisztina a Maspex Olympos Kft. HR vezetője, 

valamint Simon Erika az Andritz Kft. HR vezetője 

mutatta be az általuk képviselt céget, jó 

gyakorlatok bemutatásával ismertették mit 

várnak el a munkavállalóktól, s mit kínálnak a 

náluk dolgozóknak. 

 

 IRÁNYÍTÓ CSOPORT ÜLÉSEK

 A Paktumszervezet Irányító 

Csoportja 2021. szeptember 

5-én ismét összeült, hogy az 

előző időszak tevékenységeit 

áttekintse, valamint döntést 

hozzon néhány fontos 

kérdésben. 

Az ülésen szó esett az 

Államkincstár által elvégzett 

helyszíni ellenőrzésről és 

annak tapasztalatairól, a 

paktum-szervezet operatív 

projektterveinek részleteiről 

és megvalósulásáról, 

valamint a soron következő 

rendezvények szervezésének 

előkészítéséről is. 

 

A soron következő ülésen 

november 11-én a tagok a 

beszámolók mellett a 

projektzáró rendezvény 

tematikáját, és szervezését 

taglalták. 

 

Az Irányító Csoport utolsó 

ülésére december 9-én 

került sor, ahol a záró 

beszámolók megtárgyalása 

után az ünnepélyes 

projektzáró rendezvény 

pontosításáról, végleges 

formájának elfogadásáról 

volt szó. Elfogadásra került 

továbbá a projektzáró 

önminősítés, amelyet a 

minősítési eljáráshoz 

továbbítottunk az irányító 

hatóság illetékesei felé. 

 

Az Irányító Csoport üléseiről 

készült jegyzőkönyvek 

elérhetőek a paktum web 

aloldalán. 
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ONLINE WORKSHOPOK 
 

 A Paktumszervezet a 

pandémiával összefüggő 

korlátozásokra hivatkozva 5 

rendezvényét online 

workshop formában tartotta 

meg, amelyben a Bács-

Kiskun Megyei Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. 

valamint a Bács-Kiskun 

Megyei Önkormányzat volt a 

Paktumszervezet partnere.  

 Köszönjük minden résztvevő 

jelenlétét és idejét. 
 

 

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY  

 A Tiszakécskei és Kecskeméti Paktumszervezet 

projektzáró ünnepélyes rendezvénye 

Tiszakécskén az Arany János Művelődési 

Központban került megrendezésre 2021. 

december 15. napján. 

 Tóth János Polgármester Úr köszöntötte a 

megjelenteket és elmondta, hogy a 

paktumszervezet indulása óta milyen 

kölcsönösen kooperatív kapcsolat alakult ki a 

konzorciumi tagok között és ennek 

köszönhetően zárhatjuk most sikeresen a 

projektet. Pár szóban felelevenítette a pályázat 

és az együttműködés indulását. A köszöntők 

sorát dr. Mák Kornél alelnök úr folytatta a Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzat részéről, majd a 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara képviseletében Gaál József elnök 

úr szavait (váratlan elfoglaltsága miatt) Sipos 

Zsolt titkár úr tolmácsolta. 

Ezt követően a paktum iroda vezetője 

megköszönte a méltató szavakat, majd a 

Foglalkoztatási Fórum szekcióhoz tartozó 

szakmai előadások következtek: 

 Kollár Péter főosztályvezető úr szakmai 

összefoglalóját Terjéki Zsuzsanna, a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 

osztályvezetője tartotta meg. Gazdasági és 

munkaerőpiaci körképében a megyében 

nyilvántartott álláskeresők arányának 

alakulását mutatta be az egyes járások 

területén. 

 Ezt követte Rigóné Kiss Éva elnöki tanácsadó 

asszony előadása a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület helyi 

Pantumszervezetben betöltött szerepéről és az 

elmúlt három év tapasztalatairól.  

 Az utolsó előadást Horváth Marianna a Bács-

Kiskun Megyei Önkormányzat fejlesztési 

szakértője tartotta. Előadása során a következő 

pályázati ciklus TOP-plusz projektjén belül a 

megyei paktumszervezet pályázatát mutatta 

be, valamint a helyi paktumok tapasztalatait is 

érintette, a közönség aktív együttműködésével. 

 Ezúton köszönjük, hogy a résztvevők 

megjelenésükkel megtisztelték a paktum 

projekt zárórendezvényét.

 

Felelős szerkesztő:  Sotus Róbert 

Paktum Iroda vezető 

Paktum Iroda:  6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2. 

e-mail:  sotus.robert@tiszakecske.hu 

tel.: 06-76-542-030 


