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DÉL-BÉKÉS JÖVŐJÉÉRT SZÖVETSÉG 
A digitális munkahelyek fejlesztése érdekében 
Összefogva a szakképzett munkaerőért  
 

Szeptember 23-án, Orosházán került sor a Dél-Békés Calendula IT Konzorcium 
szerződés-aláírására. Az együttműködő felek célja a hazai informatikaképzés 
problémáinak leküzdése innovatív eszközökkel, az IT-szektor megerősítése, új IT 
vállalkozások betelepülésének elősegítése Dél-Békésben.  
 
Nyitottság és az összefogás fontosságának felismerése – ezekre volt szükség valamennyi fél 
részéről ahhoz, hogy létrejöjjön az az együttműködés, amely jelentős fejlődést hozhat Dél-
Békés oktatásában és munkaerőpiacán, emellett csökkentheti a régióban az 
informatikushiányt.  
 
A májusban megalakult Dél-Békés Jövőjéért Szövetség a térség komplex fejlesztését tűzte ki 
célul, annak érdekében, hogy a fiatalok kiszámítható jövőre találjanak. A Simonka György 
elnök vezette összefogás és a térségfejlesztési koncepció, a Calendula Terv központi eleme a 
megfelelő szintű, és a munkáltatói igényeket figyelembe vevő képzési rendszer kialakítása, 
elősegítve a felzárkózást, emelve a dél-békési gazdasági fejlődést.  
 
Az együttműködések és a több hónapos közös munka egyik gyümölcse az a konzorciumi 
szerződés, melyet pénteken írt alá a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség, Orosháza Város 
Önkormányzata, a Kodolányi János Főiskola, a PC Trade Kft. és az Informatikai, Távközlési 
és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) Orosházán, a Kodolányi főiskolán. Az 
együttműködő felek célja az IT-szektor megerősítése, új IT vállalkozások betelepülésének 
elősegítése Dél-Békésben, valamint megfelelő létszámú szakemberek biztosítása, olyan 
képzést és tudást nyújtva számukra, amellyel az elhelyezkedés után azonnal értékes tagjai 
lehetnek a foglalkoztató cégeknek. 
 
A székhelyét Orosházára áthelyező Kodolányi János Főiskolán rövidesen előkészítő 
tanfolyam, majd februártól az alkalmazott informatikát oktató tanszék is indul minősített 
oktatókkal és az informatikai ágazatokból érkező előadókkal. Nem csak oktatnak, a szak 
elvégzése után munkahelyet is biztosítanak a cégekkel történő megállapodás értelmében. A 
PC Trade Kft. is garantált munkahelyet biztosít a jól teljesítők részére, hiszen a lassan 15 éve 
az informatikai piacon működő vállalkozásnak kiemelten fontos a megfelelő képzettségű 
szakemberek megtalálása. Az IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért a saját szakértőivel, 
valamint a tagszervezeteinek bevonásával vesz részt a tervezett közös feladatokban.  
 
Orosháza Önkormányzata mellett a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség is kiáll amellett, az itt élő 
fiataloknak is jár a magas szintű képzés. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 
későbbiekben azt helyben kamatoztassák, növelve a város megtartó erejét, a térség jövőjét 
szolgálva.  
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