
A világ legjobbjai között
A Szakmák Olimpiáján a magyar csapat a mezőny első felében végzett
A 2015-ös WorldSkills-ver-
senyt S�o Paulóban, Brazíliá-
ban rendezték meg augusz-
tusban. Ezen 63 ország több 
mint 1200 versenyzője 50 
szakmában mérte össze tudá-
sát. A szakmák, a szakképzés 
csúcsát szimbolizáló, koráb-
ban a Szakmák Olimpiájaként 
ismert megméretésen kivá-
lóan szerepelt két ballószögi 
diák is. A Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara szervezésé-
ben Magyarországot tizennégy 
diák képviselte.

BARTA ZSOLT

A brazíliai S�o Paulóban au-
gusztusban megrendezett 
WorldSkills versenyen kivá-
lóan szerepelt két ballószö-
gi diák. Farkas Tamara fod-
rász – aki Kiskunfélegyházán 
a Kossuth Lajos Középiskola 
és Szakiskolában végzett – a  
20.,  míg  Borsodi Ferenc kő-
műves – aki Kecskeméten a 

Gáspár András Szakközépis-
kola, Szakiskola és Kollégium-
ban szerezte meg a szakmun-
kásoklevelet – a 22. helyen 
fejezte be a versenyt. 

László Attila asztalos az 1.,  
míg Csongrádi Dávid informati-
kai hálózati rendszergazda a 2. 
helyen végzett. Kiválósági ér-
met vett át a Zilahi Krisztián és 
Balázs Dávid alkotta mechat-
ronikai csapat, Kunfalvi Melin-
da virágkötő és Mózer Gergely 
épületasztalos az 500 pont 
feletti teljesítményért. Az ered-
ményhirdetést követően Par-
ragh László, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke 
elmondta: a hagyományos 
iparágakban meghatározó 
szerepet játszottak a magyar 
versenyzők. Az aranyérmet 
nyert bútorasztalos szakmá-
ban nagy hagyományokkal ren-
delkező, sikeres országok ver-
senyzőit sikerült megelőzni.

Borsodi Ferenc: –  A kecske-
méti Gáspár András Szakközép-
iskola és Szakiskolában építész 
technikusnak tanulok. Imádom 
a szakmámat. Talán ezért is ja-
vasolta egy éve Péity Márta ta-
nárom, hogy induljak azon a 
válogatóversenyen, amelynek 
a legjobbja Brazíliában képvi-
selheti a magyar színeket. Ez is 
egy verseny volt, ahol több for-
duló után engem választott ki a 
zsűri, hogy S�o Paulóban képvi-
seljem az országot, a szponzo-
rom az ÉVOSZ volt. 

Farkas Tamara: – Még ta-
valy, 2014-ben megnyertem 
a kamara által szerevezett 
SZKTV-t, a Kiskunfélegyházi 
Szakképző Intézmény és Kol-

légium Kossuth Lajos Középis-
kolája és Szakiskolája diákja-
ként, majd ahogy Feri, úgy én 
is egy felkészítési folyamaton 
vettem részt, ahol engem vá-
lasztottak ki a világversenyre. 
Nagyon sok felkészítőm volt, 
támogatóim, trénereim, szpon-
zoraim között voltak ismert 
műhelyek mesterei, akik segí-
tettek a munkában.

Borsodi Ferenc: – S�o Pau-
lóba 13 órás repülőút után 
érkeztünk meg. Voltunk egy 
élményparkban, ahol a közel 
hatvan szakma 1200 verseny-
zője találkozott a világ számos 
országából. A második napon 
a versenypástot néztük meg, s 
a megváltozott versenyszabá-
lyokkal is megismerkedtünk. 

A harmadik nap este a nyitóün-
nepségen vettünk részt, amely 
az olimpiaihoz hasonlított.

Farkas Tamara: – A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra varratott öltözetet minden-
kinek. Nagyon jó minőségű 
anyagból elkészített ruhákat 
és cipőket kaptunk. A negyedik 
napon kezdődött a verseny.

Borsodi Ferenc: – Az én fel-
adatom három modulból állt, a 
szabályok 30 százalékát átala-
kították. Az első nap a világhírű 
focista Pelé mezét kellett kifa-
laznom. A második modulban 
egy olyan falat kellett téglából 
felépítenem, melybe a brasil 
szót kellett beleírnom, felette 
ki kellett alakítanom egy foci-
labdát. A harmadik feladatban 

egy olyan falat építettem, me-
lyet 60 fokban kellett megdön-
teni. Ezt sajnos nem sikerült 
befejeznem. A szabályváltoz-
tatások váratlanul értek, talán 
ez lassította le a munkámat. 
A verseny négy napja alatt 22 
óra jutott a munkára. Valami-
vel jobb helyezést vártam, de 
így is büszke vagyok az ered-
ményemre. 

Farkas Tamara: – Pörgött az 
agyam, mert 30 százalékban 
nálunk is megváltoztatták a sza-
bályokat. Nyolc feladatom volt. 
Próbababafejeken dolgoztunk. 
Nyitott hajjal kezdtünk, az első 
nap meg kellett festeni, fésülni, 
majd kontyot készíteni. Pótha-
jat is kellett készíteni. Második 
nap technikai szárítást kellett 

készíteni, harmadik nap  egy 
fotó alapján kellett férfidivatha-
jat készíteni. Délután férfidauer 
volt szakállvágással, majd női-
divathaj-vágás volt. Majd férfi 
klasszikus divathajvágás volt. 
A rögtönzött feladatok na-
gyon tetszettek nekem. 

Borsodi Ferenc: – Jövő ápri-
lisban végzek, egy vállalatnál 
szeretnék elhelyezkedni.

Farkas Tamara: – Önálló 
műhelyt nyitok Kecskeméten. 
Néhány éven belül mester cí-
met szeretnék szerezni, és 
versenyeken részt venni.

A Petőfi Népe melléklete
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Székház:

Farkas Tamara egy női bábu fején 
dolgozik

– Nagyon jól sikerült a magyar 
csapat felkészülése a Szakmák 
Olimpiájára. Az eredmények ön-
magukért beszélnek. A világ élme-
zőnyében vagyunk – nyilatkozta 
lapunknak dr. Szilágyi János, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara 
képzési igazgatója. A korábbi négy 
világversenyen a 27–36. közötti 
helyeken végeztünk. Most a 63 in-
duló közül összesítésben a 22. he-
lyet szereztük meg, azaz a mezőny 
első harmadában végeztünk. A bú-
torasztalosunk aranyat kapott, az 
informatikai területen ezüstérmet 
szereztünk. A kiválósági érmek 
száma négy. A kontinensviadalon 
– EuroSkills – tavaly a hatodik he-
lyen végeztünk, ott több arany- és 
ezüstérmet szereztünk, Európában 
az élvonalban vagyunk. Korábban 
az erős dél-amerikai és ázsiai ver-
senyzők miatt a világversenyeken 
nem tudtunk labdába rúgni, de 
most úgy érzem, hogy megtörtént 
a szakmai frontáttörés. Ezek a vi-

lágversenyek a gyakorlatról szól-
nak, az idehaza bevezetett duális 
szakképzés eredménye most már 
mutatkozik. A kamara a gyakorlat-
orientált képzést 2011-ben indítot-
ta el. A sikerre az évente megren-
dezendő Szakmasztár Fesztivál is 
rásegít, ugyanis ezen a versenyen 
találjuk meg azokat a fiatalokat, 
akik a világversenyeken elindulnak 
– hangsúlyozta dr. Szilágyi János. 
A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara szervezte meg a versenyzők 
felkészülését és a versenyen tör-
ténő részvételt. Erről az igazgató 
elmondta, hogy a munka mögött 
nagyon komoly logisztikai szer-
vezői munka áll. Vállalkozások 
szponzorálták a felkészülést, akik 
anyagokat, eszközöket, szakér-
tőket biztosítottak a fiataloknak. 
A felkészülési idő korábban né-
hány hónap volt, melyet egy évre 
nyújtottak meg. 
– Van olyan trénerünk, aki mentális 
pszichológiai felkészítést végez, de 

dolgoznak nálunk olyan felkészí-
tő szakemberek is, akik a világon 
elismert expertként a nemzetkö-
zi zsűrikben pontoznak. A kama-
ra szervezte, koordinálta ezeket. 
Örömmel hallottam, hogy Kecs-
kemét pályázik az Európa Ifjúsági 
Kulturális Fővárosa címre. Ha ezt 
megkapja, akkor 2018-ban a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara 
szeretne együttműködni a város-
sal. A három év múlva Budapes-
ten megrendezendő EuroSkills 
szakmai verseny és a kecskemé-
ti nagyrendezvény erősítheti egy-
mást. Együtt szeretnénk működni 
a várossal és a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
rával, ahol kiváló szakemberek 
dolgoznak – Sipos Zsolt titkár úr 
és Ördögh Dóra szakképzési igaz-
gató. Őket azért is vittük ki Brazí-
liába, mert azt szeretnénk, ha a 
tapasztalataikat a 2018-as Eu-
roSkills-verseny előkészítésében 
hasznosíthatnánk.

Borsodi Ferenc azt a téglafalat építi, amelyen már olvasható a brasil szó és a labda

u Hajas László mester-
fodrász, Farkas Tamara expertje: 
– Nagyon kemény versenyben vett 
részt Tamara. A világversenyek 
történetében az eddigi legjobb 
eredményt  értük el, a 32 induló-
ból a 20. helyet szereztük meg. 
Hogy mi hiányzott ahhoz, hogy 
jobban szerepeljünk? Úgy gondo-
lom, hogy még egy évnyi felkészü-
lés. Erre a megméretésre másfél- 
két évet készülnek a versenyzők 
máshol. A fodrászaink más verse-
nyeken jól szerepelnek, de ilyen 
nehéz megméretésen nem sike-
rült  ilyen  jó eredményt elérnünk.   
Dr. Vidovszki István János, Borso-
di Ferenc expertje:
– Ferenc motivált, jó kezű verseny-
zőnk volt, aki a 22. helyen végzett.  
Jobb helyezésre számítottam. 
Úgy gondolom, hogy a 30 száza-
lékos szabályváltoztatás nagyon 
jelentős volt. Nehéz volt időre el-
készíteni a feladatot, s ez is befo-
lyásolta az eredményét. Idehaza 
sokat készültünk a versenyre, de 
a helyezésében az is szerepet ját-
szott, hogy idehaza alacsonyabb 
a szakmai órák száma, mint pél-
dául a nyugati országokban. Eb-
ből a hátrányból azonban sikerült 
lefaragnunk.
Boros Attila, a kecskeméti At-
tila Virágszalon tulajdonosa, a 
Virágkereskedők és Virágkötők 
Magyarországi Szakmai Egyesü-
letének az elnöke volt az expertje 
az abonyi Kunfalvi Melindának. 
A hölgy virágkötőként 8. helyet 
ért el a 21 induló között. Magas 
pontszáma után kiválósági díjat 
is kapott. 
– A szervezetünk pályázott arra, 
hogy támogatóként segíti a ver-
senyző felkészítését. Ezt az orszá-
gos kamara támogatta – mondja 
az elnök. – Melinda nagyon tehet-
séges szakember, tavaly a fran-
ciaországi EuroSkills-versenyen a 
harmadik lett. Azt éreztem a bra-
zíliai versenyen, hogy szigorúb-
ban pontozzák a versenyzőnket, 
mert tudták, hogy jó helyezést ért 
el tavaly.

Az eredmények a szakértői 
támogatók szemével

Magyarország a világ élvonalába került

Dr. Szilágyi János



Avatás a városházán
Oktatás Nagyon sok jó szakember szerzett mester címet
Az új tanévtől csak mesterle-
véllel rendelkező szakembe-
rek oktathatják a duális kép-
zésben részt vevő tanulókat. 
Ez az oka annak, hogy ebben 
az évben összesen 235 mes-
tert avatunk – mondta ünnepi 
köszöntőjében Gaál József, a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara megyei 
elnöke.

BARTA ZSOLT

A költségek egy részét egy uni-
ós pályázat segítségével tá-
mogatta a kormány. Így 185-
en élhettek a kedvezményes 
finanszírozás lehetőségével. 
A TÁMOP pályázat ugyanis a 
költség 80 százalékát fedez-
te. (Rajtuk kívül tanul még 50 
szakember, akik a teljes költ-
séget fizették.) A felnőtt fej-
jel újból az iskolapadba ülő 
mesterjelöltek 120 óra szak-
mai, 20 órányi vállalkozói és 
40 óra pedagógiai ismeretet 
szereztek meg. Ezzel a tudás-
sal vértezték fel magukat a 
mesterek, amit az utánuk jövő 
generációknak a következő 
években adnak át. Az oktatás 
lebonyolítását a kamara mun-
katársai végezték, akik közül 
Gál Katalin és Csík Vivien ki-
emelendő szervezőmunká-
jának köszönhető az, hogy a 
kamara történetében egyedül-
álló módon 185 mesternek az 
avatását sikerült egy avatóra 
megszervezni.

A kamara Kecskeméten kí-
vül Baján, Kiskőrösön és Kis-
kunhalason is szervezett tan-
folyamokat. Gaál József elnök 
beszédében kiemelte Pivon 
József kamarai alelnököt, a 
mestervizsgáztatást felügyelő 
elnöki megbízottat, aki fontos 
szerepet játszik abban, hogy 
az ország 23 területi kama-
rája közül a megyei szervezet 
mindig a képzeletbeli dobo-
gón végez. Azaz a BKMKIK a 
legtöbb mestert képző szerve-
zetek közé tartozik Magyaror-
szágon. 

Pivon József kamarai alelnök, 
a mestervizsga-bizottságot fel-
ügyelő elnöki megbízott:

– Felügyeltem a vizsgabi-
zottságok munkáját, s az a be-
nyomásom, hogy a felnőtt di-
ákjaink szorgalmasak voltak. 
Kiváló döntés volt a kormány 
részéről, hogy hozzájárult a 

képzés költségeihez. Ahogy 
láttam, olyan szakemberek 
vizsgáztak sikeresen, akik-
ből nemcsak jó mester, de jó 
oktató is válik. A most avatott 
185 mester oklevélátadójá-
val nem ér véget a munkánk. 
Több tucat szakember áll még 
vizsga előtt. 

Völgyesiné Lővik Tímea koz-
metikusmester: – Sok olyan új 
módszert és fogást tanultam, 
amelynek hasznát veszem a 
munkám során. 1993-ban vé-
geztem, s  azóta bár képzem 
magam, azt is látom, hogy a 
szakma nagyon gyorsan fejlő-
dik. Az sem mellékes, hogy ta-
nulót tudok képezni, a csalá-
domban a hivatás szeretetét 
a lányomnak szeretném majd 
átadni. Elégedett vagyok az 
oktatás színvonalával. Nem 

volt könnyű az iskolapadba 
ülni, de maximálisan oda tet-
tem magamat, hogy sikeres 
vizsgákat tehessek.

Körtvélyesi Sándor járműfé-
nyező-mester: – 1996-ban 
végeztem, s most újból az is-
kolapadba ültem. Ennek két 
indoka van. Az egyik a szak-
mai fejlődés szükségessége, 
a másik pedig az, hogy az új 

generációnak csak úgy lehet 
átadni a tudást, ha az ember 
közben magát is képezi. A vi-
lág 20 év alatt sokat válto-
zott, folyamatosan tanulnia 
kell annak a szakembernek is, 
aki naponta végzi ezt a mun-
kát. A vizsga nem volt könnyű. 
Mindenekelőtt amiatt izgul-
tam, hogy a  legjobbat kihoz-
zam magamból.
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A munkáról szól-
nak a képek
KECSKEMÉT A megyei iparka-
mara az idei esztendőben is 
meghirdette országos fotópá-
lyázatát; „A MUNKA VILÁGA” 
címmel. Az idei esztendőben 
30 alkotó 132 képét értékel-
te a zsűri, melyből 37 képet 
választott be a jelenleg a ka-
mara kecskeméti székházá-
ban látható tárlatba. A kiál-
lítás anyagát a megye több 
városában is bemutatják, ez-
által is népszerűsítve a külön-
böző vállalkozások értékte-
remtő munkáját.

Az OMÉK-on           
mutatkoztak be
BAJA Fennállását 20. évfordu-
lóját ünnepelte szeptember-
ben a Mazug Ponyva Bt. Ba-
ján. A családi vállalkozásnak 
mára már sok alkalmazottja 
van, nekik is szerették volna 
megköszönni a tulajdonosok 
azt, hogy a cég sikeresen mű-
ködik. 2014-ben pedig közel 
18 millió forint támogatást 
nyertek el, amelyből új csar-
nok készül. A kamarai tag vál-
lalkozás 2015. szept. 23-27-ig 
között Budapesten az OMÉK 
kiállításon is bemutatkozott.

Harminc év            
óta a piacon
BAJA 30 éves lett a bajai 
székhelyű Stranszki Tészta-
üzem. Alapítója Stranszki Jú-
lia, aki kamaránk tagja is. A 
méltán híres bajai halászlé 
tészta és a csuszatészta ter-
mékeik pedig évek óta elnye-
rik a kamara Kiváló Bácskai 
Termék díját.

Pályaválasztási      
kiállítás
OKTÓBER 8-án ismét Pálya-
választási Kiállítás lesz Ba-
ján. A Petőfi- szigeti Turiszti-
kai Központ ad helyet idén az 
általános iskolások részére 
szervezett programnak, ahol 
a standoknál a középiskolák 
képviselői adnak felvilágosí-
tást, információt a továbbta-
nulás előtt álló diákoknak. Az 
iparkamara standjánál pedig 
a tanulószerződésekről is tá-
jékozódhatnak az érdeklő-
dők. A kamarai képviselet 
szervezésében Baján műkö-
dő képzőhelyek meglátogatá-
sára is lehetőség lesz a nap 
folyamán. 

Hírös Vacsora hatodik alkalommal a főtéren
Tradíció Hatszáz adag ételt szolgáltak fel a Tanyacsárda munkatársai

Hatodik alkalommal 
rendezte meg a Ta-
nyacsárda Kft. és a 

megyei iparkamara a Hírös 
Vacsorát a Hírös Hét rendez-
vénysorozat keretében. 

– Olyan tradíció ez, melyet 
minden évben folytatnunk 
kell. Most is közel 600 adag 
étel fogyott el, ami több mint 
duplája a 2010-es vacsorá-
nak. Akkor azt írtuk, hogy 
250-en laktak jól.  A vendé-
gek, a baráti társaságok ké-
szülnek a vacsorára, nagyon 
sokan rendeltek már koráb-
ban vacsorajegyeket a kama-
ránál  –  mondta lapunk ér-
deklődésére Garaczi János, a 
lajosmizsei Tanyacsárda Kft. 

ügyvezető igazgatója. A be-
folyó összeg egy részét olyan 
szakmunkás diákok anyagi 
támogatására fordítjuk, akik 
szakmailag, magatartásuk 
alapján megérdemlik a segít-
séget. Ezt a kamara év végi 
rendezvényén a kamara, a 
város vezetése és a cégünk 
adja át a fiataloknak. Min-
den évben 6–7 tanuló része-
sül segítségben, az összes 
jutalmazott száma eléri ha-
marosan a negyvenet. 

Az első alkalommal ren-
dezett vacsora kolbászos 
lebbencs volt kovászos 
uborkával és hideg fröcs-
csel. A magyaros ételt most 
a laskagombás borjúpapri-

kás képviselte, mely kop-
panásig elfogyott. De évek 
óta van egy második étel is, 
a flekken, mely grillen gyor-
san elkészíthető, ha elfogy 
a  paprikás. Az idén 25-en 

dolgoztunk a vacsorázók 
gyors kiszolgálása érdeké-
ben Kecskemét főterén, a 
borutca mellett. A Tanyacsár-
da szinte minden munkatár-
sa segített a munkában.
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Miért érdemes 
tanulószerződést 
kötni? 

A duális képzés szélesíté-
sét segíti elő a tanuló-
szerződéses rendszer 

bevezetése és elterjedése. 
A tanulószerződés a gyakorla-
ti képzés teljesítése céljából a 
tanuló és a képző között meg-
kötött írásbeli szerződés. A ta-
nulószerződés már 9. évfo-
lyamtól megköthető, továbbá 
felnőttoktatás keretében, nap-
pali, esti és levelező munka-
rendben folyó képzésben is.

Tanulószerződést az a ta-
nuló köthet, aki: tanulói jogvi-
szonnyal rendelkezik, az első, 
bizonyos esetekben további, 
állam által elismert szakképe-
sítését szerzi meg, megfelel az 
előírt egészségügyi, ill. pálya-
alkalmassági feltételeknek, si-
keres szintvizsgát tett, ameny-
nyiben ez előírás. Gyakorlati 
képzőhely az a szervezet lehet, 
amely a kamara nyilvántartá-
sában szerepel. A kamara nyil-
vántartásába csak az a képző-
hely kerül be, amely megfelel 
a képzéshez szükséges sze-
mélyi és tárgyi feltételeknek. 
A tanulószerződést a gazdálko-
dószervezet vagy egyéb szerv, 
szervezet köti a tanulóval, de 
csak a kamara ellenjegyzésé-
vel válik érvényessé.

A szerződéssel a diák bizto-
sítottá válik, a tanulóévek szol-
gálati időnek számítanak. Ha-
vonta pénzbeli juttatást kap, 
amely szorgalma és magatar-
tása függvényében, sikeres 
félévet követően növekszik. 
További juttatásokat kap: napi 
egyszeri étkezést biztosítanak 
számára, ingyenes pályaal-
kalmassági orvosi vizsgálatról 
és felelősségbiztosításról gon-
doskodik a vállalkozó.

A tanulót munkaruha, védő-
felszerelés illeti meg. A gya-
korlati képzés teljesítését 
követően nagyobb az elhelyez-
kedési esélye. A cégek számá-
ra is előnyös a tanulószerződé-
ses rendszer, mert megfelelő 
szakemberhez juthat a cég. 
A szakképzési hozzájárulásról 
szóló 2011. évi CLV. törvény 
értelmében a képzés felme-
rülő költségei – szakmánkén-
ti normatíva alapon – a szak-
képzési hozzájárulás terhére 
elszámolható. A kamara ki-
emelt feladatának tekinti a ta-
nulók és szüleik folyamatosan 
tájékoztatását. Munkatársaink 
elérhetőségeit, további infor-
mációkat a www.bkmkik.hu 
hunlapon kereshetnek.

Gaál József megyei kamarai elnök gratulál az egyik mesternek a városházán

Garaczi János, a Tanyacsárda ügyvezető igazgatója maga is felszolgált 
a vendégeknek

uAz idén autóelektronikai mű-
szerészek, autószerelők, burkolók, 
épületasztalosok, bútorasztalo-
sok, cukrászok, épület- és szer-
kezetlakatosok, festők, díszítők, 
mázolók, fodrászok, villanyszere-
lők, kőművesek, gázfogyasztóbe-
rendezés- és csőhálózat-szerelők, 

gépi forgácsolók, szerszámké-
szítők, gáz- és tüzeléstechnikai 
műszerészek, hegesztők, jármű-
fényezők, karosszérialakatosok, 
kereskedők, női szabók, szaká-
csok, pincérek és villanyszerelők 
tettek sikeres mestervizsgát a me-
gyei kamara szerevezésében.

Szakmák, amiknek mesterei lettek

Körtvélyesi SándorPivon József Völgyesiné Lővik Tímea

Főtámogatók:
Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal
Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft.
Támogatók:
Félegyházi Malom Kft.
Foxer Kft.
Gong Rádió

Hovány Kft.
Kádár Környezetvédelmi Kft.
Mátrix Oktatási Központ
Mercur Kft.
Ölelő Kéz Alapítvány
Pilze-Nagy Kft.
Szimikron Kft.
Vector Kft.
VER-BAU Kft.

A jótékonysági est támogatói:



Változtak a szabályok
Fogyasztóvédelem Többen fordulnak a békéltető testületekhez

Hogyan változott a fogyasztó-
védelemről szóló törvény? Mi-
ként érinti ez a békéltető testü-
leteket? Ezeket a kérdéseket 
is érintették a minap megtar-
tott szakmai konzultáción az 
előadók, amelyen a testület 
megyei tagjai vettek részt.

BARTA ZSOLT

A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara mel-
lett működő békéltető testület 
(BT) tavaly 412 ügyben járt el. 
A befejezett ügyek számát te-
kintve a megyei grémium a ne-
gyedik a hasonló hazai testü-
letek között. Az első a fővárosi, 
a második a Pest megyei, a 
harmadik a Győr-Moson-Sop-
roni BT idehaza. Az idén ed-
dig szinte mindennapra jutott 
egy-egy panaszos ügy – tájé-
koztatta Puskásné dr. Csorba 
Éva, a BT titkára a testület tag-
jait a megyei kamara kecske-
méti székházában megren-
dezett szakmai konzultáción. 
A BT-hez egyre több polgár for-
dul panaszaival. Egyre többen 
bíznak abban, hogy a BT taná-
csai rövid idő alatt megoldást 
találnak problémáikra. Ezek 
skálája igen széles. A fennállá-
sa óta a testület tárgyalt már 
idő előtt tönkrement lábbeli-
vel kapcsolatos ügyet éppúgy, 

mint milliós kártérítést is ma-
gában foglaló ingatlanépítési 
problémát.

Dr. Horváth Zsuzsanna bé-
kéltető testületi tag a fogyasz-
tóvédelemről szóló 1997. évi 
CLV. törvény módosításáról 
adott tájékoztatást. A válto-
zások elsősorban a békéltető 
testületek működését, illetve 
az ezzel összefüggő tájékoz-
tatásokat érinti. Szigorodtak 
a békéltető testületekkel kap-
csolatos tájékoztatási kötele-
zettségek, amelyek nemcsak 
a vállalkozásokra, hanem a 
testületekre is vonatkoznak. 
A panaszok közlése érdeké-
ben a vállalkozások honlap-
jukon, általános szerződési 
feltételekben, vagy külön for-
manyomtatványon kötelesek 
a fogyasztókat tájékoztatni le-
velezési címükről.  A tájékoz-
tatásnak ki kell arra is terjed-
nie, hogy a fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó lakhelye, 
tartózkodási helye szerint il-
letékes békéltető testülethez 
fordulhatnak, valamint meg 
kell adni a testületek elérhe-
tőségét is. Üzlettel rendelkező 
vállalkozásoknak e tájékozta-
tásokat az üzletben jól látható-
an, olvashatóan kell megtenni.

A  békéltető testületek széle-
sebb körű tájékoztatást köte-
lesek adni a feleknek, amely-

nek az elsődleges célja, hogy 
a fogyasztók, illetve a vállal-
kozások megismerjék a bé-
kéltető testületi eljárás során 
fennálló jogaikat, illetve köte-
lezettségeiket.

A törvény a vállalkozások 
számára szigorú együttmű-
ködési kötelezettséget ír elő. 
Ennek keretében a testület 
eljárása során köteles az ügy 
érdemében nyilatkozni, illet-
ve a meghallgatáson köteles 
egyezség létrehozására feljo-
gosított személyt biztosítani. 
Amennyiben a vállalkozás az 
együttműködési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, úgy az 
illetékes fogyasztóvédelmi ha-
tóság pénzbírságot szab ki.

Dr. Horváth Zsuzsanna után 
Kolozsi R. Gyula békéltető tes-
tületi tag arról tartott tájékoz-
tatót, hogy mikor  fordulhat-
nak  a békéltető testülethez a 
mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok, egyházak, civil szerveze-
tek, társasházak, lakásszövet-
kezetek. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy csak olyan eset-
ben kezdeményezhetik a vitás 
ügyekben az eljárást, ha az 
„önálló foglalkozásán, gazda-
sági tevékenységi körén kívül 
eső cél érdekében történik.” 
Példaként elmondta: ha egy 
bolttulajdonos a szociális he-
lyiségben vízcsapot szerel fel, 

és az rövid időn belül tönkre-
megy, vita keletkezik a szerelő 
és a kereskedő között, akkor 
a boltos a BT-hez fordulhat. 
A mosdó javítása ugyanis nem 
tartozik a kereskedelmi, gaz-
dasági  tevékenységhez, s így 
a törvény értelmében a kisvál-
lalkozás fogyasztónak minő-
sül. Az előadó Kolozsi R. Gyula 
megjegyezte: a fogyasztóvé-
delmi törvény csak a békéltető 
testületre vonatkozó szabá-
lyok szerint minősíti fogyasz-
tónak a fentebb említett szer-
vezeteket. Ez nem jelenti azt, 
hogy élhetnének a természe-
tes személy fogyasztók általá-
nos jogával. Így például nem 
érvényes rájuk a természetes 
személyeket megillető kellék-
szavatosság kétéves elévülé-
se, hat hónapon belüli szava-
tossági vélelmezés, a kötelező 
jótállási jog biztosítása, a 3 
munkanapon belüli termék-
csere lehetősége.

Az előadást követően a té-
mához kapcsolódóan közö-
sen oldottak meg feladatokat. 
A vállalkozások képviselőinek 
beazonosításával kapcsolatos 
teendőkről dr. Simon Éva BT-i 
tag beszélt, míg a megyei tes-
tület emblémájának a hasz-
nálatával kapcsolatos kérdé-
sekről Karádi János, a testület 
elnökhelyettese szólt.
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A kis- és közép- 
vállalkozások 
várják 
a pályázatokat

Óriási az igény a magyar 
cégek részéről a ter-
melés fejlesztésére ki-

írt pályázatok iránt, amelyek 
sajnos a tervezettnél lassabb 
ütemben érkeznek. A közel-
múltban megjelent Mikro-, 
kis- és középvállalkozások ter-
melési kapacitásainak bőví-
tése – GINOP-1.2.1-15 című 
pályázatot szeptember 19-én 
felfüggesztették. Ennek az az 
oka, hogy a 65 milliárd forint 
keretű projekt 214 százaléká-
ra érkezett igény a hírforrások 
szerint. A vállalkozók szintén 
nagyon várták a Mikro-, kis- és 
középvállalkozások kapaci-
tásbővítő beruházásainak tá-
mogatása – GINOP-1.2.2-15 
nevű programot. A keretösz-
szeg 10+10 milliárd Ft (sza-
bad vállalkozási zónákon 
belül+kívül). A vállalkozások 
többek között új termelőesz-
köz beszerzésére, kapcsoló-
dó infrastrukturális, ingatlan- 
és informatikai beruházásra, 
honlapkészítésre, gyártási 
licenc, gyártási know-how be-
szerzésre is költhetik a támo-
gatást. Időközben azonban 
augusztus 27-étől a szabad 
vállalkozási zónának (hátrá-
nyos térségek) nem minősülő 
településen megvalósuló be-
ruházásokhoz már nem nyújt-
ható be támogatás. Megjelent 
az Iparjog (GINOP-2.1.3-15) 
kiírás is, mely célja a szelle-
mitulajdon-védelem eszköz-
tárának tudatos, versenyké-
pességet fokozó, széles körű 
alkalmazása. A keretösszeg 
egymilliárd forint.

Nagyon fontos a GINOP- 
2.1.1.-15 – Vállalatok K+F+I 
tevékenységének támogatása 
című felhívás, amely szeptem-
ber 30-ától pályázható.

A kiírás a hazai vállalkozások 
kutatás-fejlesztési és innová-
ciós tevékenységének növe-
lését segíti elő olyan hazai ku-
tatás-fejlesztési és innovációs 
tevékenységek támogatásával, 
amelyek jelentős szellemi hoz-
záadott értéket tartalmazó, új, 
piacképes termékek, szolgál-
tatások, technológiák, továbbá 
ezek prototípusainak kifejlesz-
tését eredményezik. Erre 50 
milliárd forint áll rendelkezés-
re. A pályázatokról bővebb fel-
világosítás Nyerges Tibortól, a 
BKMKIK gazdaságfejlesztési 
vezetőjétől kérhető.

Vélemény: 
Magyarország 
a lehetőségek 
országa lehetne

Éppen huszonhárom éve 
annak, hogy Haász Pál 
egyéni vállalkozóként meg-

nyitotta a Haász Kulcs- és Zár-
szerviz műhelyét Kecskeméten, 
a Széchenyi városi Kristály téren. 
Munkájára nem csak Kecske-
méten, de Soprontól Székely-
földig is igényt tartanak, egyedi 
speciális gépjárműzárak és -kul-
csok javítására. Egyre többször 
keresik a kamara szakmai el-
ismerését is kiérdemlő szakem-
ber speciális, roncsolásmentes 
zárnyitásismeretét, amelyet a 
NAV is gyakran igénybe vesz.

A kecskeméti Mercedes au-
tógyár és a Siemens nagyvál-
lalat is beszállítói között tartja 
nyilván a vállalkozót. Zárszakér-
tői szaktanácsadó munkájával 
már több mint húsz éve segíti a 
rendőrség munkáját is. Tavaly 
decemberben a kormányhivatal 
épületének főkulcsos zárrend-
szer-kiépítését pályázaton nyer-
te el, amit minőségi munkával, 
határidő előtt végzett el.

Haász Pál atomerőművi turbi-
na- és reaktorszerelőként dolgo-
zott 1984 és 1988 között a mai 
Németország keleti és nyugati 
tartományaiban.

– Szakmailag ott szocializá-
lódtam. A munkához szükséges 
kompetenciák – a precizitás, a 
pontosság, a megbízhatóság, a 
hivatás iránti alázatosság a fo-
lyamatos fejlődés igénye – ott 
erősödtek meg bennem – nyi-
latkozta lapunknak.

Egy német gyárban nagyon 
jó állást ajánlottak fel neki egy 
általa benyújtott újítás elfoga-
dása után, de inkább hazajött.

– Nem Németországban, ha-
nem Magyarországon akartam 
felnevelni a két fiamat. Magyar-
ország a hazám, mely a lehető-
ségek országa is lehetne. A mai 
napig ebben bízom – mondta.

A békéltető testület tagjai a szakmai konzultáción

Három jó nevű szakértő zsűrizett a versenyen
Díj A tiszakécskei Fejedelmi Pékség sütötte ki Kecskemét legjobb kenyerét

Harmadszor érdemelte 
ki a Kecskemét legjobb 
kenyere címet a tisza-

kécskei Fejedelmi Pékség Kft. 
A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara által 
rendezett versenyen a szakmai 
zsűri a hagyományos Szent Ist-
ván-napi burgonyás kenyérnek 
és a táplálkozás-élettani szem-
pontból korszerű kategóriában 
induló Bajor rozscipónak adta 
az első díjat. A cím viselésére 
egy évig jogosult a vállalkozás. 
A díjat az augusztus 20-ai váro-
si ünnepség keretében adta át 
Sipos Zsolt, a kamara titkára.

A pékversenyt hetedszer 
rendezték meg. Lovas József, 
a tiszakécskei Fejedelmi Pék-

ség Kft. cégvezetője elmondta: 
a cég munkatársai örömmel 
fogadták a hírt, arra meg külö-
nösen büszkék, hogy két ter-
méküket is a legjobbnak minő-
sítette a zsűri.

A bírálók között volt Kiss Zol-
tán lajosmizsei mestercukrász 
is. – Számomra a legfontosabb 
szempont az volt, hogy milyen 
is az alakja, az íze a kenyérnek, 
mennyire ropogós a minta. 
A termék megjelenése, akár-
csak a sütemények esetében, 
nagyon fontos. A vásárló ugyan-
is sok esetben az első benyo-
más alapján dönt – mondta.

Győri Zoltán, az Intersnack 
Magyarország  Kft. termékfej-
lesztési vezetője elmondta: a 

bírálat során az egyénileg adott 
pontokat átlagolták, majd az 
értékeket a szakmai szerve-
zet által bevezetett szorzókkal 
látták el. Így a bélzetet példá-
ul 1,4-es, míg az illatot 0,4-es 
számmal szorozták meg. Az így 
kapott végeredmény alakította 
a termékek sorrendjét.

A bírálók harmadik tagja 
Nagykőrösről Tóthné Kovács 
Mária, a Magyar Pékek Feje-
delmi Rendjének a tagja, a 
Toldi Miklós Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Kollégium 
szaktanára volt. Tapasztalata 
szerint csak az elhivatott tanu-
lókból lehetnek olyan pékek, 
akik a legjobb minőségű ke-
nyeret sütik.Kiss Zoltán mestercukrász kezében a kenyér, Tóthné Kovács Mária tanár mellett Győri Zoltán, a zsűri elnöke

Haász Pál a műhelyében
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A viták gyorsan lezárhatók  
Építőipar Teljesítésigazolási Szakértői Szerv segít a problémák tisztázásban

Az építőipari szektor-
ban kialakult lánctar-
tozások a mikro-, kis 

és középvállalkozások létét 
fenyegetik. A folyamat meg-
állítása, és az újratermelő-
désének megakadályozása 
nemzetgazdasági kérdés. A 
tervezési, építési, kivitelezé-
si szerződésekkel kapcso-
latos vitás ügyek megoldá-
sát segítő Teljesítésigazolási 
Szakértői Szerv (TSZSZ) a 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) mellett 
működik.

A TSZSZ eljárása a vitás 
építkezés helyszíne sze-
rint illetékes területi keres-
kedelmi és iparkamaránál, 

vagy az MKIK-nál kezdemé-
nyezhető. A 2013. évi XXXIV. 
törvény alapján a TSZSZ a 
megrendelő, a tervező, a ki-
vitelező vagy az alvállalkozó 
kérelme alapján ad szakvé-
leményt a teljesítésigazolás 
kiadhatóságával összefüggő 
vitás ügyekben. A teljesítés-
igazolás kiadásának gyakori, 
sokszor indokolatlan késlel-
tetése, megtagadása a lánc-
tartozások kialakulásának 
egyik oka.

A jogalkotó célja, hogy az 
ilyen ügyek nagy része le-
hetőleg a bíróság elkerülé-
sével, a TSZSZ által kiadott 
szakvéleményben foglaltak-
nak megfelelően megoldód-

jon. Ha ez mégsem így törté-
nik, a vállalkozó a számára 
kedvező szakvélemény birto-
kában a neki járó pénz kifi-
zetését a bíróságon nagyobb 
eséllyel érvényesítheti. 

A bíróság a felperes vállal-
kozó kérelmére már a per 
kezdetén elrendelheti a vita-
tott összeg kifizetését. Az is 
kedvező fejlemény a pénzé-
re váró számára, hogy a bíró-
sági ítélet előzetesen végre-
hajtható, és az ilyen perek a 
kiemelt perekre vonatkozó 
gyorsító szabályoknak megfe-
lelően zajlanak. A TSZSZ eljá-
rását a vitatott összeg 1 szá-
zalékának megfelelő eljárási 
díj, maximum 450 ezer forint 

megfizetésével, valamint az 
eljárás iránti kérelem-nyom-
tatvány kitöltésével lehet kez-
deményezni a területi kama-
ránál vagy a TSZSZ-nél.

Az adott ügyben a TSZSZ 
vezetője által kijelölt három 
igazságügyi szakértő jár el. A 
szakvéleményt 30, bonyolul-
tabb ügyben 60 napon belül, 
helyszíni szemle lefolytatása 
után adja ki a szervezet. A 
szerv nagyon sok ügyben járt 
már el az elmúlt időszakban. 

További információ a 76/ 
501-535-ös telefonszámon 
Nyerges Tibortól a BKMKIK 
munkatársától kérhető, vagy 
az mkik.hu oldalon olvas-
ható.

2015. június 27., szombatGAZDASÁGIIV.

A kamara 
új tagjai

Tagsági jogviszonyt létesí-
tettek 2015. június 20-tól 
szeptember 20-ig.

Balogh Erzsébet Kalocsa
NIVO Motorsport Kft. Solt
Galambos Mihály Vaskút
Expert Express Kft. Baja
Kusztos Lajos Szabadszállás
Sipos Parketta Kft. Kalocsa
VT Veres Kft. Kecskemét
Pogatsnik Anette Kiskunhalas
Fontelite Kft. Császártöltés
Győri Tamás Akasztó
Vágó Sándor Kecskemét
Szigeti Zoltán Lajosmizse
KA-ÚR 2003 Kft. Baja
Keredit Kft. Baja
K&F Company Kft. Kiskun 
halas
Hertam-Adó Bt. Nemesnád
udvar
Csontos János Városföld

Újraélesztette 
munkatársát

Egy reggel az egyik kecske-
méti üzemben a munka-
kezdés idején egy nyugdíj 

előtt álló dolgozó szívproblé-
mákra panaszkodva össze-
esett. Szerencsére a közelben 
volt egy olyan dolgozó, aki az 
iparkamarában rendezett el-
sősegély tanfolyamok egyikén 
részt vett. Mivel nem lélegzett és 
a keringése is leállt a tanultak 
alapján az újraélesztés fogásait 
alkalmazta.

A beteg keringése többször 
visszatért, de ugyanannyi alka-
lommal le is állt. Az újraélesz-
tést addig folytatták, amíg  a 
mentők meg nem érkezett. Az 
egészségügyi szakemberek si-
keresen újraélesztették, stabi-
lizálták a beteg helyzetét, majd 
a megyei kórház intenzív osztá-
lyára szállították. A történetet dr. 
Augusztin Gábor kardiológus, 
belgyógyász, foglalkozás-egész-
ségügyi szakorvos mesélte, aki, 
dr. Lódi Brigitta családorvos, 
foglalkozás-egészségügyi szak-
orvos, mentőorvossal együtt a 
megyei kamarában évek óta 
tart a munkahelyi elsősegély-
nyújtó képzés a kamarában.

Dr. Augusztin Gábor arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy évente 
mintegy 25 ezer ember hal meg 
hirtelen halál következtében, 
de egy részük - 10 százalék – jó 
eséllyel megmenthető ha közel-
ben van egy alapvető életmentő 
fogásokat ismerő személy, aki 
addig ellátja a beteget amíg a 
mentő ki nem érkezik.

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi  

és Iparkamara kiadványa
Felelős kiadó:

a kft. ügyvezető igazgatója
Főszerkesztő- 
kiadóigazgató:

Király Ernő
Szerkesztők:

Barta Zsolt, Gaál József,  
Sipos Zsolt
Készült:

Mediaworks Kiadó  
és Nyomda Kft., Budapest

GAZDASÁGI

Akár 50 millió 
forint Széchenyi 
Kártyával

Már 50 millió forintra 
emelkedett a Széche-
nyi Kártya Program a 

Széchenyi Kártya Folyószámla-
hitel maximálisan igényelhető 
hitelkerete. A feltételek rugal-
masabbá tételével könnyítették 
a Széchenyi Kártya Program 
konstrukcióihoz történő hozzá-
férést. A Széchenyi Kártya Fo-
lyószámlahitel a program máig 
legnépszerűbb hitelkonstrukci-
ója, amely kedvezményes felté-
telekkel segíti a már legalább 
egy éve működő, hazai mikro-, 
kis- és középvállalkozások át-
meneti likviditási problémái-
nak megoldását. A Széchenyi 
Kártya „klasszik” szabadon 
felhasználható folyószámlahi-
tel éves nettó kamata jelenleg 
4,35 százalék és az igénylők 
már 3 hét alatt minimum 500 
ezer, maximum 50 millió forint 
összegű szabadon felhasznál-
ható hitelhez juthatnak, gyors 
és egyszerűsített hitelbírálatot 
követően, csökkentett admi-
nisztrációval, akár ingatlan-
fedezet nélkül is. A Széchenyi 
Kártya „klasszik” esetében az 
idei évtől lehetőség van már az 
ún. bankváltásra is, tehát az 
ügyfél a konstrukciók kereté-
ben fennálló hiteltartozás visz-
szafizetése nélkül válthat finan-
szírozó hitelintézetet.

A program valamennyi hitel-
típusához állami kamat- és ke-
zesi díjtámogatás kapcsolódik, 
amelyek lényegesen csökken-
tik a vállalkozások által fizeten-
dő hiteldíjakat, így a Széchenyi 
Kártya Folyószámlahitel 4,35 
százalékos, a Széchenyi Önerő 
Kiegészítő Hitel 0,85 százalé-
kos, míg a Széchenyi Támoga-
tást Megelőlegező Hitel 0,35 
százalékos éves nettó kamat 
mellett érhető el. Továbbra is 
van mód a 3 éves futamide-
jű Széchenyi Forgóeszközhitel, 
valamint a 10 éves futamide-
jű Széchenyi Beruházási Hitel 
konstrukciók igénylésére is. 
Tájékoztatás és hiteligénylés 
a kamara ügyfélszolgálati iro-
dáin:

Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: +36 (76) 501-502, 501-503
Baja, Tóth Kálmán u. 11/B.
Tel./fax: +36 (79) 520-400
 Kalocsa, Szent István király u. 39.
Tel./fax: +36 (78) 566-220
Kiskunhalas, Szilády Áron u. 31.
Tel./fax: +36 (77) 528-896
E-mail: bkmkikhalas@t-online.hu

A vendéglátás az élete
Az Ipar Kiváló Mestere Tiszakécskén lakik
A Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara veze-
tése Az Ipar Kiváló Mestere 
címmel jutalmazta Fazekas 
Istvánt, a közkedvelt vendég-
látóst.

 A jól ismert tiszakécskei 
szakember egyszer azt nyilat-
kozta az egyik újságnak „ Ezt a 
szakmát vagy maximális oda-
adással a vendégek iránt vé-
gezze valaki vagy sehogy.” Ez a 
gondolat hatja át évtizedek óta 
Fazekas István munkáját, aki 
nélkül Tiszakécskén elképzel-
hetetlen a vendéglátóipar. 
A családi vállalkozás két ven-
déglőt és egy rendezvényhá-
zat visz a városban. A mester 
szakmai karrierjének az íve a 
fővárosi Gundel és Royal Étter-
mekben kezdődött 1968-ban, 
majd Szolnokon egy nagy étte-
remben folytatódott. Amikor a 
tiszakécskei termálfürdőbe ke-
restek vezetőt, megpályázta, s 
ő rendezhette be a fürdő létesít-
ményeit kiszolgáló egységeit. A 
rendszerváltáskor megvásárolta 
az általa felügyelt éttermet, me-
lyet ma Tisza-parti Fazekas ven-
déglőnek neveznek, 1992-ban 

megnyitották a családi házuknál 
a Fazekas Éttermet, majd a tisza-
bögi rendezvényházat. A mester, 
aki az évek során több szakács-
versenyt is megnyert, 2012-ben 
Az év vendéglátóhelye címet kap-

ta meg az iparkamarától. Mint 
mondta: a legbüszkébb mégis 
Az Ipar Kiváló Mestere címre.
Az elképzelések szerint a család-
ban a két lány viszi tovább a vál-
lalkozást, Irén a nagyobbik lány 

két diploma mellé megszerezte a 
mesterszakács címet, férje Pető 
Krisztián pincérmester is a cég-
nél dolgozik. A kisebbik lány Kit-
ti egyetemre jár, de őt is várja a 
vállalkozás a végzés után.

Gaál József megyei iparkamarai elnök adta át Fazekas Istvánnak az elismerést

Az Év Kézművese díjat kapta
A Gál család vállalkozása több mint egy évszázada működik

Gál Márta a kecske-
méti Gál Glass Kft. 
cégvezetője. – A tár-

saság igazi családi vállal-
kozás, nagyapám 108 éve 
kezdte a szakmát Cegléden, 
majd 1909-ben költözött 
Kecskemétre. Halála után 
édesanyám Lanyik Eszter 
folytatta az üveg megmun-
kálást, a hivatás szeretetét 
a családban kaptam meg, 
melyet a két lányomnak is 
átadtam. Így elmondhatom, 
hogy már a negyedik gene-
ráció is dolgozik a szakmá-
ban - mondja a Gál Márta. 
A mester 1980-től síküveg-
csiszoló, tükörkészítő dísz-
üvegező szakember, 1983-
tól magánvállalkozó. Majd 
1985-ben tett mestervizs-
gát, 1992-ben Bt-ben, 2010-
től Gál Glass Kft. néven irá-
nyítja a családi vállalkozást. 
A vállalkozó szakmai refe-

rencia listája nagyon szé-
les: Budapesten a Fővárosi 
Bíróság mennyezeti ólom-
üvegeit, a Víg Színház néző-
téri ajtók díszüvegeit, tük-
reit készítette. Ausztriában 
Bécsben és Salzburgban a 
Kleider Bauer üvegvitrinje-
inek elkészítése is fűződik 
a nevéhez. Az évek során 
sok belsőépítésszel dolgo-
zott együtt. A megrendelé-
sek fele egyedi megrende-
lőktől származik, a másik 
fele pedig ipari beruhá-
zóktól. A forgalom növeke-
dése miatt a családi ház 
körüli területet a cég kinőt-
te, s új telephely építését 
tervezi a cégvezető. Ehhez 
azonban meg kell keresni a 
megfelelő helyet Kecskemé-
ten. – A piacot csak így lehet 
bővíteni, ez a jövő útja - mond-
ta Gál Márta, a Gál Glass Kft. 
cégvezetője.   Gál Márta kapta Az Év Kézművese díjat

A webes levelezés 
használata

Az informatika a vállalko-
zások sikerének szol-
gálatában, avagy ho-

gyan használjuk ki az e-mail 
erejét?” Ezzel a címmel a 
témáról  október 16- án 10 
órától Balázs Gábor, – az in-
ternet révkalauza – informa-
tikus tart előadást Baján, a 
Malom-Club étterem külön-
termében  Szegedi út 19. Az 
előadás, mely az elektroni-
kus levelezés kérdéseit gya-
korlati szemmel járja körül 
térítésmentes, melyre októ-
ber 12-ig lehet jelentkezni a 
kamara bajai képviseleténél: 
Baja, Tóth K. u. 11/b., e-mail: 
bkmkikbaja@t-online.hu , fax: 
79/520-400)  A rendezvényen 
előzetesen regisztrációval lehet 
részt venni.


