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Hét szakmában képeznek most mestereket 
Bács-Kiskun Egyebek mellett autószerelők, karosszérialakatosok, kézápoló és körömkozmetikusok is tanulnak

Hamarosan félszáz szak-
ember tesz mester-
vizsgát a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara szervezésében. Autó-
szerelők, karosszérialakatosok, 
kézápoló és körömkozmeti-
kusok, kereskedők, speciális 
lábápolók, kőművesek és szer-
számkészítők tanulnak hóna-
pok óta, hogy szakmájuk mes-
terei legyenek. Néhány „felnőtt 
diákot” kérdeztünk arról, miért 
is ültek iskolapadba. Könyves 
Kálmán autószerelő azt mond-
ta, hogy félévente óriásit lép 
előre a szakma. A kihívások-
kal csak továbbképzések által 
lehet haladni. Emellett diáko-

kat szeretne majd képezni, eh-
hez pedig mesterré kell válnia. 
Azért kezdte el a tanulmányait, 
mivel erre most tudott időt sza-
kítani. A képzésnek van költsé-
ge, de úgy volt ezzel, hogy vagy 
most levizsgázik, vagy más-
kor erre nem lesz ideje. Banák 
Andrea kereskedő, a COOP 
Szeged Zrt. munkatársa, aki 
kérdésünkre elmondta, hogy 
számára előrelépés a kép-
zés. A vállalata a munkatársak 
utánpótlására hangsúlyt fektet, 
így a mester fokozatú dolgozók-
ra nagy a cég igénye. Kiemelte, 
hogy nagyon fontos pedagógi-
ai, vállalkozói, adózási szakis-
meretekre is szert tesz, így a 

folyamatokra nagyobb rálátása 
lesz, illetve könnyebb lesz kom-
munikálni a diákokkal is. Bog-
dán Zoltán Kalocsa környéki 
kőműves vállalkozó azt nyilat-
kozta, hogy ő örömmel képez-
ne diákokat. Maga finanszíroz-
ta a mesterképzés költségét. 
A két fia burkolónak tanul Szé-
kesfehérváron, a gyakorlati ta-
nításukat szeretné hivatalosan 
végezni. Mellettük hátrányos 
helyzetű gyermekek tanítását 
is szívesen vállalná. Ő régen 
tanult, így kissé szokatlan a 
képzés, de hasznát látja, mivel 
új szakmai megoldásokkal ta-
lálkozott. Emellett fontos, hogy 
jogi és pedagógiai ismeretekre 

is szert tett, így könnyebb lesz 
a jövőben a munkája. Márton-
Lukovszki Mónika Budapestről 
látogatja a BKMKIK mester-
képző tanfolyamát. A kézápoló 
és körömkozmetikus szakem-
ber a Crystal-Nails cég oktatá-
si központjának munkatársa, 
így fontos volt számára, hogy a 
mesterképzésre beiratkozzon. 
Önmaga finanszírozza a költ-
ségeit, megjegyezte, hogy Pest 
megyében nem indult ilyen 
képzés. Ahhoz, hogy szakmai-
lag magas szinten teljesítsen, a 
kamarai mesterképzésre szük-
sége van, emellett a pedagógi-
ai és a jogi képzési modulokat 
kimondottan kedveli.  B. Zs.

Balról Könyves Kálmán, Márton-Lukovszki Mónika, Banák Andrea 
és Bogdán Zoltán  Fotó: Barta Zsolt

Hogyan lehet jelentősen spórolni?
Jó tanács A cégeknek érdemes gyorsan áttekinteni az energiamegtakarítási lehetőségeiket
A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara – MKIK – az ener-
gia- és üzemanyagárak vállal-
kozásokra gyakorolt hatásairól 
felméréseket végez. A szerve-
zet rövid időn belül a másodi-
kat juttatta el a cégek vezető-
ihez. Az energiafelhasználás 
csökkentési lehetőségeiről 
kérdeztünk két cégvezetőt.

BARTA ZSOLT

Az MKIK első kérdőíves fel-
mérése szeptemberben zá-
rult le, a másik pedig október 
elején. Ebben a kérdőívben 
35 kérdés szerepelt. Az MKIK 
egyebek mellett arról érdeklő-
dött, hogy az adott vállalkozás 
tervez-e energiahatékonysági 
beruházásokat. Az árbevétel 
mekkora részét teszi ki a ter-
vezett beruházás? Ha leállna 
a vállalkozás az energiaválság 
miatt, mennyi időre függeszte-
nék fel a munkát? Tervez-e ka-
pacitáscsökkentést az adott 
vállalkozás? A kérdőív kitölté-
sével a válaszadók elősegítik, 
hogy az összegyűjtött tapasz-
talatok alapján az országos 
szervezet megismerhesse a 
vállalkozások véleményét, és 
konstruktív javaslatok szü-
lethessenek a döntéshozók 
számára. Az energetikai gon-
dokkal kapcsolatban megkér-
deztük Slonszki Attilát, a Plan 
Zrt. igazgatóját. A Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BKMKIK) keres-
kedelmi alelnökének a cége 
egyebek mellett olyan beren-
dezéseket is forgalmaz, ame-
lyek beépítésével, jó eséllyel 
lehet csökkenteni a vállalko-
zások energiafogyasztását. 
Az üzletember arról is nyilat-
kozott, hogy a társaság telep-

helyein milyen takarékossági 
döntéseket hoztak. Kecske-
méten kialakításra kerül egy 
50 kWh kapacitású naperő-
mű, fogalmazott a cég veze-
tője.

– Ezzel ugyanis nemcsak 
a világítást és a fűtést old-
juk meg, de a jelentős meny-
nyiségű energiát felhaszná-
ló elektromos targoncáinkat 
is elláthatjuk olcsó energiá-
val. Hőszivattyús rendszert is 
használunk fűtésre, amelye-
ket a naperőmű lát majd el a 
működéshez szükséges ener-
giával. Bár éjszaka nem üze-
mel a minierőmű, úgy szervez-
zük a tevékenységünket, hogy 
minél több energiát használ-
junk fel nappal, amikor ingyen 

termel áramot a rendszer. 
Eddig szaldós volt a hazai nap-
erőműves rendszerek és az 
energiaszolgáltató nagyvál-
lalat kapcsolatrendszere, de 
az új szabályok szerint bruttó 
elszámolást vezetnek be ide-
haza. Abban is kell gondolkoz-
nunk, hogy a későbbiekben 
akár nagy kapacitású akku-
mulátoros rendszert is tele-
pítsünk a telephelyeken, ha 
nincs jobb megoldás a nap-
pal el nem használt energia 
tárolására. Ezeknek azonban 
óriási a beruházási költsé-
ge, és nem kellően hatékony 
megoldás üzemi méretekben 
– mondta a cégvezető, majd 
hozzátette: a Gépész Holding 
cégcsoport 23 áruházából a 

nyolc legnagyobbnál építik 
meg a napelemerőműveket. 
Ezek az elektromos fogyasz-
tás mintegy felét tudják bizto-
sítani. További intézkedések 
keretében a cégnél energia-
takarékossággal kapcsolatos 
döntéseket is bevezettek. A 
raktárakban, irodákban, üzlet-
terekben ledes világítótestek-
re cserélik a korábbi világítást, 
amelyet jelenlét- és alkonyat-
érzékelő rendszerrel látnak el, 
ezzel is optimalizálva a tény-
leg szükséges áramfelhaszná-
lást. Az irodákban 22, míg a 
kereskedőterekben 20 Celsi-
us-fokos hőmérsékletet bizto-
sítanak.

Kérdésünkre Slonszki Attila 
azt nyilatkozta, hogy amilyen 

gyorsan csak lehet, minden 
vállalkozás tekintse át, hogyan 
tud energiát megtakarítani. 
Mint mondta, fel kell mérni, 
hol lehet hőszigetelni, nyílás-
zárókat cserélni, energetikai 
korszerűsítést végezni az in-
gatlanban, mert az el nem fo-
gyasztott energia a legolcsóbb. 
Érdemes napelemrendszert 
telepíteni, ahol van rá lehe-
tőség. Erre rátelepíthető, de 
enélkül is nagyon hatékony 
hűtést-fűtést biztosítanak 
az inverteres légkondicioná-
ló berendezések és hőszi-
vattyúk, amelyek 3-4-szeres 
hatékonysággal fűtenek, az 
enyhe téli időjárásban 1 kW 
villamosenergiával 3-4 kW-nyi 
hőt adhatnak át a környeze-
tüknek. A napelemmel termelt 
ingyenes elektromos áram-
mal működhet a hőszivattyú-
rendszer, a hűtő-fűtő klíma, a 
használati meleg vizet előál-
lító bojler, a hővisszanyerős 
szellőzőrendszer, a világítás 
és minden más elektromos 
fogyasztó. Érdemes automa-
ta hővisszanyerős szellőztető-
rendszert is kiépíteni, amellyel 
szintén energiát lehet meg-
takarítani – mondta végül a 
BKMKIK kereskedelmi alel-
nöke.

    Minden cégnél egyedi  
    felmérést kell végezni 

Hajdú Gábor villamosmér-
nök, a kecskeméti Enerlog Kft. 
cégvezetője azt mondja, hogy 
minden egyes munkahely ha-
sonló és mégis egyedi. Más 
egy esztergályosműhely, más 
egy tésztakészítő üzem. Ennek 
fényében kell vizsgálni min-
dig az adott helyzetet. Ha azt 
akarjuk, hogy valami tökéletes 

legyen, ez esetben az energia-
megtakarítás, akkor annak a 
megoldását rá kell szabni az 
adott cégre. Minden vállalatnál 
más a gépészet, a légcsere, a 
technológia vagy akár a világí-
tás. Az a kérdés, hogy amikor 
ezeket az energiafelhasználó 
berendezéseket beállították, 
akkor tényleg a legkorszerűbb 
elvárásoknak megfelelően vé-
gezték-e azt a szakemberek. 
Kérdés az is, hogy megfelelő-
en vannak-e a berendezések 
beszabályozva, megfelelően 
használják-e azokat, és meg-
felelően vannak-e karbantart-
va. A szakember kérdésünkre 
egy példát hozott fel. Az egyik 
cégnél működik egy légkeze-
lő berendezés, amely akkor is 
dolgozik – szombaton és va-
sárnap is –, amikor nincs ter-
melés. Ha ezeken a termelés 
nélküli napokon lekapcsolnák 
vagy felére csökkentenék a be-
rendezés működését, akkor 
jelentős megtakarítást lehet 
elérni rövid idő alatt – fogal-
mazott Hajdú Gábor. Fontos 
dolognak tartja az energetikai 
szakreferensi kör szakembe-
reinek a foglalkoztatását. Egy 
2015. évi LVII. törvény alap-
ján bizonyos energiafogyasz-
tás felett Ilyen, munkajogilag 
és társasági jogilag független 
munkatársat kell alkalmazniuk 
a vállalkozásoknak. Idehaza 
azonban ez a rendszer nem a 
legoptimálisabban működik. 
A hatékonyság növelését so-
sem késő elkezdeni. Ha valaki 
a jövőt tervezi, akkor nem túl 
jelentős összegért, energetikai 
szempontból sokat megtud a 
vállalatáról, ha egy külső ener-
getikus szakemberrel nézeti át 
a rendszerét – mondta Hajdú 
Gábor energetikai szakember.

Slonszki Attila cégvezető Hajdú Gábor villamosmérnök
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Nagyköveti látogatás
Üzleti fórum Vonzó piac lehet az Egyesült Arab Emírségek

„Miért vonzó az Egyesült Arab 
Emírségek a magyar vállalko-
zások számára?” Ezzel a cím-
mel rendeztek üzleti fórumot 
és konzultációs napot a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (BKMKIK) kecs-
keméti székházában.

BARTA ZSOLT

Az arab ország nagykövetsé-
ge szeptemberben indított 
egy roadshow-t, amely kere-
tében vállalkozókkal talál-
kozott őexcellenciája H.E. 
Saud AlShamsi, az Egyesült 
Arab Emírségek magyaror-
szági nagykövete és Hassan 
Al Suwaidi gazdasági szakér-
tő. A vendégek korábban már 
voltak Debrecenben és Pé-
csett is, Kecskemét a 3. hely-
szín volt, de terveznek elláto-
gatni Szegedre, Győrbe is a 
fővároson kívül. A nagykövet-
ség munkatársait Gaál József, 
a BKMKIK elnöke üdvözöl-
te a kerekasztal-konferenci-
án. Elmondta, hogy a nagy-
követ elhivatott a két ország 
gazdasági kapcsolatainak a 
fejlesztése területén. Ez hasz-
nos a magyar vállalkozások 
számára is, így örömmel fo-
gadták a vendégeket a kama-
rában. H.E. Saud AlShamsi, 
az Egyesült Arab Emírségek 

magyarországi nagykövete 
rövid tájékoztatót tartott az 
országáról, amely több ki-
sebb terület közös egysége az 
Arab-öbölben. Hangsúlyozta, 
hogy azért járja az országot, 
mert segíteni akar a magyar 
cégeknek abban, hogy gazda-
sági kapcsolatokat építsenek 
ki hazájával. Kiemelte, hogy a 
nagykövetség minden tőle tel-
hető segítséget megad a ma-
gyar üzletembereknek azért, 
hogy a kinti igényeket felmér-
jék, tájékozódjanak a külföldi 
lehetőségek megismerésé-
ben. A vendég az arab Invest 
Emirates szervezetet emelte 
ki, amely egy, a kormány mel-
lett működő gazdaságfejlesz-
tési szervezet. Ez is fontos tá-
mogatást nyújt a magyar és a 
külhoni partnerek egymásra 
találásában.

A szakmai konzultáción szó 
esett egyebek mellett arról, 
hogy melyek a jövedelme-
ző üzleti lehetőségek, fontos 
keresett áruk a hazájában. 
A nagykövet a kerekasztalon 
elhelyezett egyik ásványvizes 
palackra rámutatott, és meg-
jegyezte, ezt a terméket a ha-
zájában a magyar ár sokszo-
rosáért lehet értékesíteni. Az 
Egyesült Arab Emírségekben 
ismerik a magyar ásványvizek 
minőségét, és jó néven ven-

nék, ha még többet exportál-
nánk. Megjegyezte, hogy egy-
szerű, akár online is intézhető 
Magyarországról a cégalapí-
tás, alacsony adók és bürok-
rácia mellett bonyolítható az 
ügymenet, nagyszerű a föld-
rajzi elhelyezkedés, a gyártók 
részére kiváló bérelhető inf-
rastruktúra (free zone) is lé-
tezik. Több magyar vállalkozó 
jelezte, hogy árualapuk lenne, 
ugyanakkor odakint szükség 
van egy olyan partnerre, aki a 
termékeiket terítené a piaco-
kon. A nagykövet válaszában 
elmondta, nagyon fontos a 
külhoni partnerekkel történő 
kapcsolat kialakítása, de az 
odakinti személyes piaci tevé-
kenység legalább ennyire je-
lentős. Rá lehet bízni egy kinti 
disztribútorra a termék eladá-
sát, de akkor azzal kell szá-
molni, hogy a haszon jelentős 
részét más teszi zsebre.

A rendezvény után kérdez-
tük Gaál József megyei ke-
reskedelmi és iparkamarai 
elnököt a találkozó jelentő-
ségéről. A szervezet vezető-
je hangsúlyozta: a nagykövet 
magasabb fordulatra kívánja 
helyezni a két ország gazda-
sági kapcsolatait. Ezzel a cél-
lal is érkezett korábban Ma-
gyarországra. A BKMKIK arra 
törekedett, hogy olyan megyei 

cégeket hívjon meg erre a fó-
rumra, amelyek kapcsolatot 
építhetnek ki az emírségi or-
szágokkal. Az előzetes jelek 
szerint több olyan termékről is 
szó esett, amely felkeltette a 
nagykövet érdeklődését. Ilyen 
volt például az egyik ásvány-
víz-palackozással is foglalko-
zó cég ajánlata, de volt érdek-
lődés az építőipar vagy akár 
az élelmiszeripari termelő vál-
lalkozások részéről is. Fontos 
tudni, hogy az Egyesült Arab 
Emirátusok kedvező helyet 
foglal el a globális kereske-
delemben. A világ sok orszá-
gából való kereskedelmi, sőt 
kutatás-fejlesztési kapaci-
tásokat tartanak fenn. Gaál 
József hozzátette: fontos tud-
ni, hogy Sharjah az Egyesült 
Arab Emirátusok legkisebb 
emírsége, ahol egy techno-
lógiai, innovációs centrumot 
egy oktatási, felsőoktatási 
centrummá kívánnak fejlesz-
teni. Ennek már nagyon ko-
moly eredményei is vannak, 
ugyanis ott két nagy egyetem 
működik, 40-60 000 hall-
gatóval. Keresik a világban 
azokat az együttműködése-
ket, amelyek illeszkednek az 
ő profiljukhoz, és így találtak 
Kecskemétre, ahol a Neu-
mann János Egyetemmel fel-
vették a szakmai kapcsolatot.

Balról Hassan Al Suwaidi gazdasági szakértő, Gaál József megyei kamarai elnök és őexcellenciája H.E. Saud AlShamsi, az Egyesült 
Arab Emírségek magyarországi nagykövete Fotó: Barta Zsolt

Olajfinomítót 
adtak át
FOKTŐ Közép-Európa legna-
gyobb és leghatékonyabb 
olajfinomító üzeme Foktőn 
működik. 20 milliárd forin-
tos beruházással bővült a 
Viterra Növényolajgyártó 
Kft. telephelye. A 22 milliárd 
forintos, kiemelt jelentősé-
gűnek minősített beruhá-
záshoz az állam 1,8 milliárd 
forint támogatást nyújtott, 
így segítve negyven új mun-
kahely létrehozását és ga-
rantálva a jelenlegi 134 al-
kalmazott megtartását.

Bajára költözött 
a Gabiyo Kft.
BAJA A korábban Nagyba-
racskán működő Gabiyo 
Kft. Bajára költözött. A közel 
100 millió forintos beruhá-
zás során saját gyártókapaci-
tást alakítottak ki, hogy a cég 
bővíthesse a termékkörét. 
A jövőben gluténmentes és 
tartós élelmiszerek gyártását 
végzik majd, segítve ezzel az 
egészséges étrendet követők 
és az egészségügyi problé-
mákkal élők ellátását.

Bútorokat 
gyártanak
HOMOKMÉGY A faluban hely-
takarékos, olcsó bútorokat 
gyártanak. A Belügyminisz-
térium gazdaságélénkítő 
programjának keretében 
létrehozott üzemet egy helyi 
önkormányzati tulajdonban 
álló kft. működteti. Egyedi, kis 
szériás, helytakarékos búto-
rok készülnek itt. A helyben 
foglalkoztatás mellett a jö-
vőben fontos szerepet kap a 
bútorjavítás és a bedolgozói 
tevékenység is.

Logisztikai 
terminál
KISKUNHALAS Egy, a magyar–
szerb határon átívelő projekt-
beruházás keretein belül kez-
dődött meg a tervezés három 
logisztikai terminál kialakí-
tására, ezek egyik helyszíne 
Kiskunhalas lesz. A program 
másik része a határon átívelő 
tömegközlekedési szolgáltatá-
sok javítása. A vasúti szállítás 
felgyorsulásával a határátke-
lőkre most jellemző közleke-
dési dugók megszűnhetnek. 
Ebbe az új nemzetközi szállítá-
si rendszerbe kapcsolódik be 
Kiskunhalas az új logisztikai 
terminállal.

Hírsáv Ajtók helyett 
bosszúságot 
vásárolt 
a megbízó

Közel 1 millió forint meg-
fizetésével egy kecs-
keméti fogyasztó több 

hónapra több bosszúságot 
is „megvásárolt”, mellette a 
vállalkozás be sem fejezte a 
megrendelt nyílászárók beépí-
tését.

A fogyasztó előzetes helyszí-
ni felmérés után az Italia Rent 
Hungary Kft. Kecskemét, Rá-
kóczi úti bemutatótermében 
5 ajtó és 1 átjárótok gyártását 
és beépítését rendelte meg. 
A rendeltetésszerű haszná-
latra alkalmas behelyezésre 
csak részben került sor, ezért 
a fogyasztó a Bács-Kiskun 
Megyei Békéltető Testülethez 
fordult. Az eljárás során meg-
állapítást nyert, hogy 4 ajtó 
került beépítésre, amelyből 
kettőt az ajtólapok hosszúsá-
ga miatt nem lehet használ-
ni, 1 ajtót pedig a helytelenül 
felvett méretek miatt nem 
sikerült beépíteni. A betonfal 
vésésével próbálták korrigál-
ni a nagyobb méretből adódó 
különbséget, amely nem járt 
eredménnyel, ezért a nyílászá-
rót újból gyártották.

Az új ajtó beépítésénél 
szembesültek azzal, hogy a 
korábbi vésés nagyra sike-
rült, ezért ígéretet tettek arra, 
hogy az ebből adódó hibá-
kat takaróléccel korrigálják. 
Munkájukat folytatva a tok 
összeszerelésekor elvágták 
az internetvezetéket, továb-
bá a kipakolás során össze-
törték az átjárótokot. Az újra-
gyártott tokot értesítés nélkül 
a fogyasztó távollétében ki-
szállították és a lakása előtt 
hagyták, majd e-mailben érte-
sítették, hogy az 1 darab ajtó, 
illetve az 1 darab tok beépíté-
sét nem végzik el, és az ezért 
járó, már megfizetett összeget 
visszautalják.

A vállalkozás válasziratá-
ban továbbra is elzárkózott 
a beépítéstől, illetve a hibák 
kijavításától. A meghallgatá-
son nem jelent meg. A Békél-
tető Testület eljárótanácsa a 
kérelmet megalapozottnak 
tartotta, és ajánlotta a vállal-
kozásnak, hogy a beépítési 
és javítási munkálatokat fe-
jezze be. Amennyiben ennek 
a megadott határidőben nem 
tesz eleget, úgy a fogyasztó ál-
tal elvégeztetett javíttatás ösz-
szegét a fogyasztónak fizesse 
meg. A vállalkozás az ajánlást 
nem hajtotta végre.

Új vezető a kamara kiskunhalasi képviseletén
Rostás Adrienn A cégek vezetőivel szakmai beszélgetéseket kezdeményez, hogy megismerje a problémáikat 

Rostás Adrienn augusz-
tus 29-e óta a Bács-
Kiskun Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara 
kiskunhalasi képviseletének 
vezetője. A halasi származá-
sú szakember kilenc évet a 
Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórházban dolgozott, majd 
ezt követően egy teljes irány-
váltás következett az életé-
ben. Miután férjhez ment, a 
CIB Banknál helyezkedett el 
Budapesten. A fővárosban 
bankfiókvezető volt, majd 
Pécsre került át, ahol OTP-fi-
ókvezetőként folytatta a kar-
rierjének következő szaka-
szát. Lapunknak elmondta, 

hogy ezt követően pénzügyi 
tanácsadó és közvetítőként 
mint magánvállalkozó dol-
gozott tovább. A világhálóról 
ismert Bankmonitor interne-
tes rendszerrel a háttérben 
végezte a munkáját. Lakos-
sági és vállalkozói ügyleteket 
közvetített a vállalkozások 
és a bankok között. Az utób-
bi három évben főként a vál-
lalkozások finanszírozásával 
foglalkozott. Budapesten tíz 
évet élt, Pécsett hat évig dol-
gozott, majd onnét kanyaro-
dott vissza az életútja a szü-
lővárosába.

Mint mondta, a kamarai 
pályázat szinte szembejött 

vele, amikor egyéni vállal-
kozóként dolgozott, ezért is 
pályázta meg a kiírást. Szak-
mailag a vállalkozások áll-
nak közel az új vezetőhöz. 
A terveivel kapcsolatban 
megemlítette, a térségbeli 
cégek vezetőjével szakmai 
beszélgetéseket kezdemé-
nyez, hogy megismerje a 
problémáikat. Fontosnak 
tartja, hogy segítse a cé-
gek finanszírozását, amely 
feladat jól beilleszthető a 
kamara tevékenységébe. 
A Széchenyi Kártya rendszer 
ugyanis ezt szolgálja, fogal-
mazott a képviselet vezető-
je. Határozott szándéka az 

is, hogy a kamarai szolgálta-
tásokat és az érdekképvise-
let pozitív imázsát erősítse a 
vállalkozók tudatában. Az el-
múlt hetekben a banki kap-
csolatok kiépítését végezte, 
és a vállalkozások képviselő-
ivel, illetve a szakképzés te-
rületén az oktatási intézmé-
nyek vezetőivel ismerkedett 
meg. A jövőben olyan ren-
dezvényeket is szervez majd, 
amelyek a helyi vállalkozá-
sok számára a működés és 
a kapcsolatépítés szempont-
jából is hasznosak, mondta 
Rostás Adrienn, az iparka-
mara kiskunhalasi képvise-
letvezetője.  P. Á.Rostás Adrienn vezeti a BKMKIK kiskunhalasi képviseletét 
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Tanévet nyitottak
Pályaorientáció Három tankerületbe látogatott el a kamara

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(BKMKIK) szervezésében im-
már második alkalommal ren-
deztek pályaorientációs tan-
évnyitót a megye mindhárom 
tankerületében, Kecskeméten, 
Kiskőrösön és Baján.

MÁRTON ANNA

A bajai rendezvényt október 
4-én tartotta a BKMKIK. Bár-
sony István, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara vezető pályaorientá-
ciós tanácsadója a bajai ese-
ményen kiemelte:

– Pályaorientációs ren-
dezvényünket a múlt évben 
kezdtük szervezni mindhá-
rom tankerületi központban, 
Kecskeméten, Kiskőrösön 
és Baján. Célunk az, hogy a 
pedagógusoknak ne kelljen 
utánajárni, időt fordítani arra, 
hogy honnan kaphatnak pá-
lyaorientációs segítséget, 
hogy jó segítői lehessünk a 
gyerekeknek és a szülőknek – 
mondta a tanácsadó. A ren-
dezvényen kapták meg az ál-
talános iskolák az új Ágazati 
Kalauzt, amelyet már harma-
dik éve készít el a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara. Minden nyolca-
dikos tanuló számára szeret-

nénk eljuttatni papíralapon. 
A tájékoztató kiadvány több 
fejezetből áll. Bemutatjuk a 
gimnáziumot, a technikumot, 
az ösztöndíjakat, az ágazati 
képzéseket. A felvételi külön-
böző állomásairól is szót ej-
tünk. Szólunk arról, hogy egy 
fiatalnak mi mindent kell tel-
jesítenie az adott középiskolá-
ban. Egy pályaválasztási nap-
tárt állítottunk össze, amivel 
lépésről lépésre tudják követ-
ni, hogy mikor, milyen felada-
tuk van. December másodika 
egy fontos dátum számukra, 
hiszen addig kell jelentkezni-
ük a központi írásbeli felvéte-
lire. Egy másik fejezetben egy 
táblázatba foglaltuk azt, hogy 
melyik szakma melyik ágazat-
hoz tartozik, mert mostantól 
ágazatra jelentkeznek a fia-
talok. A harmadik fejezetben 
összegyűjtöttük azt, hogy az 
egyes ágazatokban, Bács-Kis-
kun megyében melyik iskola 
képez tanulókat. Nyilván nem 
csak a megyei kereskedelmi 
és iparkamarát érintő szak-
mákról van szó, összegyűjtöt-
tük az agrárintézményeket 
is. A kiadvány végén hasznos 
információkat, honlapcíme-
ket gyűjtöttünk össze a szülők 
számára – mondta a kamara 
munkatársa.

– A rendezvény kiváló al-

kalom volt arra, hogy a 
2023/2024-es tanévet előze-
tesen előkészítsük, megismer-
tessük a diákokkal a jövő évi 
szakképzési lehetőségeket – 
mondta Valterné Pataki Gabriel-
la, a Bajai Szakképzési Centrum 
főigazgatója. A centrumnak öt 
technikuma, szakképző iskolája 
van, amelyből kettő Kalocsán, 
három pedig Baján található, 
majd a főigazgató felvázolta az 
intézmények profilját. Az egész-
ségügyi szakképzés jelenlegi 
helyzetéről Csík Julianna, a Ma-
gyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara megyei elnöke tartott 
előadást. – Biztos munkahelyet 
tudunk ajánlani a fiataloknak 
– hangsúlyozta a szakember. 
A kiskőrösi és a kecskeméti ren-
dezvényen Ördög Dóra, a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara szakképzési igazga-
tója köszöntőjében elmondta, 
hogy a megyében több szerve-
zet is végez életpálya-tanács-
adást, őket hívták meg, hogy 
egy csokorba gyűjtve hallják a 
legfontosabb információkat a 
pályaválasztásban segítő nyol-
cadikos osztályfőnökök.

– Az egyéni és csoportos 
tanácsadás igénybevéte-
lének lehetőségéről tartott 
előadást a megyei Pedagógi-
ai Szakszolgálat munkatár-
sa. Mindhárom tanévnyitón 

részt vettek a gimnáziumo-
kat bemutató tankerületi 
vezetők, valamint a szakma-
tanulás előnyeit felvázoló 
szakképzési centrumveze-
tők. Az osztályfőnökök meg-
ismerték a szakmákat okta-
tó 3 éves szakképző iskolák 
és az 5 éves technikumok 
ágazati kínálatát, a szakmai 
bizonyítványok és technikus 
oklevelek értékét és az in-
tézmények közötti átjárható-
sági lehetőséget. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara ré-
széről is részt vett egy előadó 
a rendezvényeken, aki a me-
zőgazdasági hivatásokról tar-
tott ismertetőt.

A megyei kereskedelmi és 
iparkamara pedig egyebek 
mellett arról tájékoztatta a 
hallgatókat, hogy milyen is a 
duális képzés. Ördög Dóra el-
mondta, hogy a BKMKIK rend-
szeresen szervez pályaorien-
tációs osztályfőnöki órákat. 
Sőt Kecskeméten nyári tábort, 
úgynevezett Szaki tábort is 
tartanak évek óta, amely na-
gyon sikeres. Végül hangsú-
lyozta: nagyon fontos, hogy a 
közösségi platformokra felke-
rüljenek a pályaválasztással 
kapcsolatos információk. A fi-
atalok egy része ugyanis sok 
esetben a hitelességet az in-
terneten véli megtalálni.

A közjegyzői 
tartozáselismerő 
okirat mint 
teljesítési biztosíték

Folytatjuk a Gazdasági 
Ablak új rovatában a vál-
lalkozásokat érintő köz-

jegyzői eljárások bemutatását 
Dr. Csonka Péter közjegyző se-
gítségével.

Az üzleti életben számos 
esetben nem készül írásos 
szerződés egy megrendelés-
ről vagy rendszeres szállítási 
megállapodásról, illetve, ha ké-
szül is, az nem kerül közjegyzői 
okiratba foglalásra, így, ha az 
adós nem fizet, a jogosultnak 
a követelése érvényesítésére 
hosszas bírósági procedúrával 
kell szembenéznie.

Az adós nemfizetése termé-
szetesen nem feltétlenül jelen-
ti, hogy ki akar bújni a kötele-
zettsége teljesítése alól, annál 
is inkább, hiszen ezzel valószí-
nűleg egy hosszú idő alatt fel-
épített üzleti kapcsolatot tenne 
tönkre. Erre a helyzetre jelent-
het megoldást a közjegyző 
előtt tett tartozáselismerő nyi-
latkozat. A tartozáselismerés 
olyan, az adós részéről tett kö-
telezettségvállaló nyilatkozat, 
amelyben az adós elismeri, 
hogy valakivel szemben tarto-
zása, kötelezettsége áll fenn. 
A tartozáselismerő nyilatkozat 
továbbá kizárólag a kötelezett 
fél egyoldalú nyilatkozata, azaz 
a hitelezőnek nem is feltétlenül 
kell jelen lenni az okirat készí-
tésénél.

A közjegyző előtt tett tarto-
záselismerő nyilatkozat alap-
ján gyors és hatékony módon 
kikényszeríthető a kötelezett 
fél szerződésszerű teljesítése. 
A közjegyzői okirat birtokában 
ugyanis bírósági peres eljárás 
nélkül az okiratot készítő köz-
jegyzőnél közvetlenül végrehaj-
tást kezdeményezhet a jogo-
sult, ami alapján a végrehajtó 
behajtja az adott követelést, 
azaz inkasszálja a követelt ösz-
szeget a kötelezett bankszám-
lájáról, letiltja a munkabéréből, 
végrehajtás alá vonja a köte-
lezett ingó- és ingatlanvagyo-
nát stb.

Végezetül biztosítékot je-
lent az is, hogy a közjegyző 
köteles a felek személyazo-
nosságát a központi nyilván-
tartásból ellenőrizni, hiteles 
cégkivonat lekérdezésével a 
képviselők képviseleti jogáról 
meggyőződni, így az sem for-
dulhat elő, hogy esetleg olyan 
személy vállal fizetési kötele-
zettséget a cég nevében, aki 
arra nem jogosult.

Külföldi üzleti 
ajánlatok 
magyarországi 
vállalkozóknak

Az alábbi üzleti ajánlatok-
ról Tóth Anita, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara külügyi és külke-
reskedelmi vezetője a 76/501-
508-as vagy a 70/702-8401-es 
telefonszámon ad felvilágosítást.

Nagy pontosságú maratott és 
megmunkált fém alkatrészeket 
gyártó lengyel cég beszállítói vagy 
gyártási megállapodást kínál. 
A  vállalat a legmodernebb gép-
parkkal rendelkezik, a kínált CNC-
vel megmunkált alkatrészek kis 
vagy nagy tételben, szigorú minő-
ségellenőrzés mellett készülnek. 
(BOPL20221010023)

Beszállítókat keres egy görög 
start-up technológiai vállalat, 
amely az ipari ásványok és fé-
mek, az anyagok és az ener-
gia területén dolgozik. A vállalat 
többféle hulladékforrásból szár-
mazó anyagokat keres, például 
bauxitmaradványt, fémgyártás-
ból vagy acéliparból származó 
maradékot, téglát, csempét és 
egyéb bontási hulladékot, üveg-
hulladékot, valamint biomassza 
elégetéséből származó pernyét. 
(BRGR20220916011)

Osztrák cég zárható, nyomtatott 
pamutszatyrok gyártóit keresi. 
A táskákat hajkiegészítők tárolá-
sára használják majd, az ideális 
méret 25x25 cm. A leendő part-
nernek a következő követelmé-
nyeknek kell megfelelnie: kiváló 
minőség, prototípus az első meg-
rendelés előtt, gyors kivitelezés 
és szállítás, hosszú távú együtt-
működés. 
(BRAT20220823005)

Autók professzionális tisztítására 
szakosodott szlovák cég beszál-
lítókat keres. Olyan partnerekkel 
dogoznának együtt, akik az autók 
mosásához szükséges hatékony 
és környezetbarát termékeket 
tudják biztosítani, mint például 
sampon, viasz, üveg-, bőr- és tex-
tiltisztító. 
(BRSK20220815003)

Kereskedelmi közvetítői szolgál-
tatásokra szakosodott lengyel 
kkv különböző áruk és szolgálta-
tások gyártóival és nagykereske-
dőivel lépne kapcsolatba. Olyan 
cégeket keresnek, amelyek bőví-
tenék eladásaikat a lengyel pia-
con, illetve akik különböző áruk 
és szolgáltatások Lengyelország-
ból történő beszerzését tervezik. 
(BRPL20220808011)

A munka világa sajátos pillanatait mutatták be
baja Ötven alkotó 215 képet küldött a megyei kereskedelmi és iparkamara felhívására az országból

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
mara által meghirdetett 

országos fotópályázaton az idén 
50 alkotó 215 képét értékelte a 
neves zsűri, amelyből 38-at vá-
lasztott be A munka világa című 
kiállítás anyagába. Az alkotások-
ból nyílt tárlatot október 3-án 
a Bácskai Kultúrpalota aulájá-
ban nyitották meg, a közönség 
október 17-ig tekinthette meg. 
A megnyitón Györökné Mészáros 
Eszter, a Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara bajai 
képviseletvezetője hangsúlyoz-
ta, öröm számukra, hogy a bajai 
Duna Fotóklub tagja, Ligeti Lász-
ló rendszeresen indul a rangos 

fotópályázaton. Köszönetképpen 
egy kis ajándékkal lepték meg. 
A rendezvényen a Bajai Kézmű-
ves Egyesület is részt vett, kézzel 
készített alkotásaikkal színesí-
tették az eseményt. Eördögh 
Gabriella, a Bajai Liszt Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola hege-
dűtanára és tanítványai színvo-
nalas népdalcsokorral emelték 
a rendezvény hangulatát.

– Azt a kettősséget próbálja 
a zsűri szem előtt tartani, hogy 
a különböző szakmák bemu-
tatásra kerüljenek egy kiállítás 
keretében, illetve olyan képeket 
válasszon ki, amelyek művé-
szi ranggal is bírnak. Valahogy 
más szögből, valami új megol-

dást vonultatva mutatják be az 
adott szakmát. Annak örülünk, 
ha nemcsak egy kirakodóvásá-
ron készült képekkel pályáznak 
az alkotók, hanem bemennek 
egy üzembe, műhelyekbe, és 
az ott készült alkotásokat tár-
ják a zsűri elé. Így történt ez az 
idei esztendőben is. Örvendetes 
tény, hogy a megyéből is több 
pályázó is bekerült – mondta la-
punknak Péjó Zoltán, a projekt 
szervezője.

A szakmai zsűri véleménye 
alapján Gajdos Gábor „Bejárás” 
című alkotása kapta az első 
helyezettnek járó díjat. Sági Ági 
A karbantartó magányossága 
című fotója a második, illetve 

Szabó Béla Kovácsok – Gyimes 
című fotója a harmadik helye-
zettnek járó díjat érdemelte ki. 
A különdíjat Gyenes Kata vehet-
te át Ötvösmesterek című alko-
tásáért.

A fotópályázati anyagot a 
kecskeméti, a kiskunhalasi és a 
kalocsai közönség is megtekint-
heti a közeljövőben.

– Az alkotókat is bemutatjuk 
a tárlaton. Egy külön falon készí-
tettünk egy összeállítást róluk, 
hogy ismerjék meg egymást is 
a fotóművészek – mondta el 
lapunknak Györökné Mészáros 
Eszter, a szervező kereskedelmi 
és iparkamara bajai képviselet-
vezetője. M. Á.

A felvételen iskolaigazgatók és osztályfőnökök hallgatják a tájékoztatót

Györökné Mészáros Eszter nyitotta meg a tárlatot Fotó: M. A.



Elismerés a cégeknek 
márkák Kiosztották a MagyarBrands program díjait

Negyvenegy Bács-Kis-
kun megyei székhelyű 
vállalkozás kapta meg 

a MagyarBrands program 
díjait a márkaépítésbe fekte-
tett munka elismeréseként. 
Idén összesen 350 fogyasz-
tói márka, 350 üzleti márka 
és 150 innovatív márka sze-
repelt sikerrel a kiválasztás-
ban és érdemelte ki a Kiváló 
Fogyasztói, a Kiváló Üzleti 
és a Kiváló Innovatív Már-
ka címet. A MagyarBrands 
program immáron tizen-
három éve minősíti a ma-
gyar vonatkozású márkák 
közül a legeredményeseb-
beket. Küldetése ráirányí-

tani a fogyasztók és a piac 
figyelmét a legsikeresebb 
magyar márkákra, valamint 
a legnépszerűbb, innovatív 
termékekre és szolgáltatá-
sokra. A Bács megyei szék-
hellyel rendelkező díjazott 
vállalkozások közül többen 
két vagy három kategóriá-
ban is remekeltek.

A MagyarBrands program 
kizárólag olyan magyar már-
kát értékel, amely Magyar-
országon született, vagy 
a létrejöttében, alapításá-
ban magyarok vettek részt. 
A program kiválasztási fo-
lyamata rendkívül komplex: 
egy márka pénzügyi adatok 

többszempontú vizsgálata, 
valamint fogyasztók és szak-
értők egyöntetű értékítélete 
alapján részesülhet ebben 
az elismerésben.

A díj odaítélése számsze-
rűsíthető kritériumok alap-
ján történik, amelyet egy 
önkéntes, független szakér-
tőkből álló bizottság dön-
tése egészít ki. Pontozás 
alapján születik meg végül 
a három alapkategóriában 
a díjazotti lista. A Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara gratulál a díja-
zott vállalkozásoknak! 
A lista megtekinthető a 
bkmkik.hu honlapon.
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Zöldgazdasági képzés
Hasznos tudnivalók Hogyan lehet fenntartható módon termelni?

Zöldgazdasági szakember 
képzést indított a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 
Iparkamara (BKMKIK) üzlet-
emberek részére. A klímavál-
tozással együtt járó kihívások 
problematikáját járja körül a 
négyalkalmas tanfolyam.

BARTA ZSOLT

A klímaváltozás óriási kihívá-
sokat jelent a gazdaság szá-
mára. A cégvezetőknek fel 
kell készülniük a változások-
ra. Ezt segíti elő a BKMKIK 
egyedi képzése. A tematika 
elkészítésében kulcsszerepet 
játszott Tan Attila klímavédel-
mi szakértő, akit a megkez-
dett tanfolyamról kérdeztünk. 
Cégvezetők és vállalkozások 
munkatársai vesznek részt 
ezen az egyedi oktatáson, 
mondta a szakember.

A négy alkalomból álló 
képzésből egy már lezajlott. 
Mint mondta, az egyedülál-
ló képzésnek az a célja, hogy 
a résztvevők átfogó képet 
kapjanak arról, hogy a klíma-
változás folyamata hol tart. 
A különböző termelési terüle-
teken mit is lehet tenni azért, 

hogy a természet terhelé-
sét csökkenteni lehessen? 
A résztvevők ehhez kapnak 
éghajlati alapismereteket, be-
tekintést számítási módsze-
rekbe, és arra is válaszokat 
kapnak, milyen módon lehet 
összefogással a negatív hatá-
sokat csökkenteni. Arra is fel-
hívják a figyelmet az előadók, 
hogy a megfelelő hulladék-
gazdálkodás, a vízgazdálko-
dás, a levegőtisztaság óvása 
és maga a karbonlábnyom 
kibocsátás csökkentése ho-
gyan is kapcsolódik a klíma-
változás lassításához. Tan 
Attila megjegyezte: egy egy-
szerűsített karbonlábnyom 
elemzésén keresztül jutnak el 

addig, hogy mindenki a maga 
területén megfogalmazza, 
miként is lehet csökkenteni 
a kibocsátást. Három terüle-
tet érintenek: a termelést, a 
cégek energiafelhasználását 
nézik meg, illetve a beszállí-
tók vonalát elemzik majd. Így 
a hallgatók a maguk terüle-
tén is megláthatják azokat 
a megoldandó feladatokat, 
amelyekre a válaszokat ők 
adják majd meg. Az előadók 
útmutatást, elveket, módsze-
reket nyújtanak a foglalko-
zások során. Emellett külön 
vizsgálják az informatikai hát-
teret, amelynek ugyanúgy sa-
ját előadója van, mint annak 
a fontos témának is, amely az 

európai uniós források felku-
tatását helyezi előtérbe, ha 
valaki zöldberuházást kíván 
elvégezni. A résztvevők te-
hát kapnak egy reális képet 
arról, mit is okozott a klíma-
változás, és ha nem teszünk 
semmit, akkor mi történhet. 
– Emellett megnézünk az 
érintett szakágakon belül egy 
egyszerűsített projektet stra-
tégiai szinten. Ezen végigme-
gyünk a foglalkozások során 
– tette hozzá Tan Attila.

Ördög Dóra, a Bács-Kiskun 
megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara oktatási igazgatója 
lapunknak elmondta: a 24 
órás képzés heti egy alkalom-
mal, négy pénteki napon, 6–6 
tanórában, választhatóan on-
line vagy személyes jelenlét-
tel zajlik. Az oktatók: Tan Attila 
klímavédelmi és környezetvé-
delmi szakértő, Tóth Attila IT 
project manager, a Minero-IT 
Hungary Kft. ügyvezető helyet-
tese, Lukovszky János pályá-
zati menedzser, a Luko-Peritó 
Kft. ügyvezetője. A felkészítés 
végén a képzésről a kamara 
– a 11/2020. (II.7.) Korm. ren-
delet alapján – tanúsítványt 
bocsát ki.

A gazdaság zöldítése alapvető érdeke a termelőknek

A világ legjobb 
szakmunkás diákjai

Sisák Botond ezüstérmes lett 
a szakmák világversenyén, 
webfejlesztő versenyszámban 

léphetett a dobogó második foká-
ra a WorldSkills Competition 2022 
Special Edition versenyen, Dél-Koreá-
ban. Szeptember 7. és november 26. 
között kerül megrendezésre a Szak-
mák Olimpiája. Az idei WorldSkills-
versenyt 15 ország 26 városában 
bonyolítják le, és 62 szakmában 
mérhetik össze tudásukat a verseny-
zők. A WorldSkills Hungary program 
részeként Magyarországot 23 ver-
senyszámban 27 fiatal szakember 
képviseli.

Az utóbbi napokban hat kiváló-
sági érmet is hazahoztak a magyar 
tehetségek: Lakos Bence szoftver-
fejlesztő, míg Bóné Áron Zoltán in-
formatikai rendszerüzemeltető ver-
senyszámban versenyzett kimagasló 
eredménnyel. Ferenczi Krisztofer és 
Kovács Márton csapata a németor-
szági Stuttgartban, mechatronika 
szakmában bizonyította felkészültsé-
gét. Svájcban, Aarauban Uszkó Dor-
ka Csenge grafikus, Basel városában 
Nagy Dániel épületasztalos és Sajtos 
Dániel bútorasztalos remekeltek.

Kiválósági érmet azoknak a ver-
senyzőknek ítéltek oda, akik pont-
számuk alapján közel kerültek 
a dobogósok eredményéhez, és 
szakmailag szintén kiemelkedően 
teljesítettek. 

A magyar versenyzők részvételét 
a WorldSkills és a EuroSkills nemzet-
közi szakmai versenyeken a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara szer-
vezi és koordinálja, szponzorokkal 
együttműködve biztosítja a verseny-
zők felkészítését az eredményes sze-
replésre.

A magyar sikerekhez a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara is gratulál.

Zöldgazdaság: 
az energiadrágulás 
és a klímaváltozás 
összefüggései

Az energia-iparág isme-
rete korábban nem 
volt kiemelt feladata 

egy vállalkozásvezetőnek. 
Most azonban már számol-
ni kell a kiszámíthatatlan és 
magas árakkal, a kereslet-
csökkenés miatt fellépő ár-
emelésekkel.

A piacon maradás alap-
feltétele lesz a rugalmas és 
gyors alkalmazkodás a vál-
tozó körülményekhez. A vil-
lamosenergia-szektorban a 
megújuló energiára alapoz-
va zajlik az átállás, melynek 
aránya 35–40 % körüli havi 
szinten. Ez meghaladja a 
fosszilis energiaarányt, ami 
nagyon kedvező. Piacveze-
tővé vált tehát a megújuló 
energia rendszere. Ezt az 
unión belül állítjuk elő, ami 
a külső kitettség kockázatát 
csökkenti.

Hazánkban a napelem 
által termelt energia ará-
nya 11%, ami az arányo-
kat tekintve első az EU-ban. 
A gázár emelkedése ezt 
tovább ösztönözte, ami klí-
mavédelmi szempontból is 
nagyon kedvező. A prob-
léma azonban az elekt-
romos hálózat szétosztó-
képességében van, mely 
bővítésre szorul. Éppen 
ezért a napelemerőművek 
létrehozása a jövőben már 
csak helyi tárolókapacitás-
sal együtt valósítható meg. 
Feladat, hogy a villamos há-
lózatot alkalmassá tegyük 
a nagyobb árammennyiség 
befogadására. Erre a meg-
oldás, ha a napenergia ter-
melési helyén a napelem tu-
lajdonosa a termelt energiát 
helyben használja fel.

Jelenleg egyetlen biztos 
energiaforrásról tudunk, 
amire mindig számíthatunk, 
ez pedig a Nap, amely órán-
ként több energiát bizto-
sít az egész Földnek, mint 
amennyit egy év alatt a boly-
gón felhasználunk. Az Euró-
pai Unió helyzetét tekintve 
tehát megállapítható, hogy 
a magas gázár és az azzal 
előállított áram emelkedése 
arra sarkall mindenkit, hogy 
a megújuló energiák felé 
forduljunk a klímaváltozás 
érdekében is.

Az összeállítás Tan Attila 
környezetvédelmi és klíma-
védelmi szakértő cikkének 
kivonata (www.bkmkik.hu).

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa
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Kedvezményes áron  
iroda kiadó

Vállalkozói tevékenységre iroda vehető bérbe  
a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és  

Iparkamara kecskeméti székházának földszintjén.
Az igényes kivitelezésű, frissen felújított, 

klimatizált irodaegység portaszolgálattal,  
parkolási lehetőséggel várja bérlőit  

az Árpád krt. 4. szám alatt.

Bővebb információ a köztestület  
elérhetőségein kérhető:  

Tel.: 76/501-500,  
E-mail: titkarsag@bkmkik.hu

HIRDETÉS

A médiából ismerjük az alapokat. Nyáron nagyobb a száraz-
ság, ősszel több lesz a csapadék. Nyáron több már a hőség-
napok száma, mint korábban, ez nemcsak nehezebbé teszi 
az életünket, de növeli az elhalálozások számát. Ősszel a 
csapadék intenzívebben hullik le. A helyzet kezelésére kell 
felkészülnünk. A telekre jellemző lesz, hogy nagy hidegek 
nem lesznek. A telek miatt átalakul az életformánk és az 
étkezésünk is. Az előrejelzés szerint Magyarország éghajla-
tára 50–70 éven belül a jelenleg 500–600 km-rel délebbi 
lesz a jellemző.

Mit is jelent a klímaváltozás?
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