
A gazdaságról és a kamara munkájáról
Küldöttgyűlés A XXI. század technikájával szerelték fel a város legújabb konferenciatermét 

Stabilizálódik a gazdaság, de 
kétarcú a termelőszektorok 
jellege. Ez a kettősség tetten 

érhető Bács-Kiskunban is. A vál-
lalkozások versenyképességét 
kell erősíteni minden területen. 
Egyre nyomasztóbb a munkaerő-
hiány. Bár emelkedtek a bérek, 
a bérköltségek egy része csök-
kent. Egyebek mellett ezeket a 
kérdéseket is érintette Gaál Jó-
zsef megyei kamarai elnök a 
BKMKIK 51. küldöttgyűlésén.

Hangsúlyozta, hogy a GINOP 
rendszer sokmilliárdos összegű 
kerete lehetőséget nyújt a cé-
geknek arra, hogy a termelésük 
hatékonyságát növeljék. Szólt 
a pályázati rendszer problémái-
ról is. Kiemelte, hogy a kamarai 
jelzések ellenére is még mindig 

bürokratikus a projektek elbírá-
lása. Tájékoztatta a részt vevő 
cégvezetőket arról, hogy Buda-
pesten, az Ipar Napjai rendez-
vényen belül beszállítói napokat 
is tartanak májusban, amely ke-
retében hasznos információkra 
tehetnek szert a megyei cégek.

Ezt követően Gaál József el-
nök a legutóbbi küldöttgyűlés 
óta eltelt hónapok során elvég-
zett kamarai munkát foglalta 
össze. Kitért a szakmai konfe-
renciákra, a BKMKIK pálya-
orientációs rendezvényeire. 
Megemlítette, hogy januárban 
23 személy vehetett át mester-
levelet a kamarában elvégzett 
képzések eredményeként. Érin-
tette a MKIK szervezte Szakma 
Kiváló Tanulója versenyt, mely-

nek elődöntőjét a BKMIK szer-
vezte. Ezen több mint 250 diák 
vett részt.

Az elnöki beszámoló után Si-
pos Zsolt kamarai titkár vázol-
ta a szervezet munkáját. Be-
számolt arról, hogy a kamarai 
székházban megvásárolt ingat-
lanokat átalakították. A békél-
tetőtestület számára külön szo-
bákat alakítottak ki, ahol méltó 
körülmények között fogadják az 
ügyfeleket. Az elmúlt hónapok-
ban a székházban kialakítottak 
egy olyan konferenciatermet 
is, mely a legkorszerűbb tech-
nikával rendelkezik, közel 200 
személyt képes befogadni. A vá-
rosban csak néhány ilyen kor-
szerűen felszerelt előadó létezik. 
Megemlítette, hogy új kommu-

nikációs stratégiát alakított ki a 
kamara, ennek keretében meg-
újult a kamarai honlap is.

A BKMKIK továbbra is nagy 
figyelmet fordít a tanulószerző-
déses rendszer fejlesztésére. 
Ma már 2453 diák 527 képző-
helyen sajátítja el a leendő hi-
vatásának fogásait a megyé-
ben. A kérdéssel kapcsolatban 
kifejtette, hogy csak Kecskemé-
ten 3300 dolgozót kell hamaro-
san a cégeknek felvenniük. Van 
ugyan 4 ezer munkanélküli, de 
azok egy része sajnos nem elég 
motivált és képzett arra, hogy 
érdemi munkát vállaljon, ezért 
is fontos a kamara duális kép-
zésben végzett tevékenysége. 
Ez ugyanis elősegíti a képzett 
fiatalok munkába állását. B. Zs.
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Székház:

Gaál József megyei kamarai elnök nyitotta meg a küldöttgyűlést

Kiváló diákok versenyeztek
siker Remek megyei eredmények születtek a Szakma Sztár Fesztivál döntőjében
A hét elején Budapesten meg-
rendezett Szakma Sztár Fesz-
tiválra 18, a megyében tanuló 
diák jutott be. Közülük három 
arany-, öt ezüst- egy tanuló pe-
dig bronzérmet szerzett.

BARTA ZSOLT

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara tizedik alkalommal 
rendezte meg a szakma kivá-
ló tanulója versenyt (SZKTV), 
valamint az országos szakmai 
tanulmányi versenyt (OSZTV). 
Ezek országos döntőjét ápri-
lis 24–26. között a X. Szakma 
Sztár Fesztiválon, Budapesten, 
a Hungexpo Vásárközpont pavi-
lonjaiban rendezték meg. A ren-
dezvényt, ahogy tavaly is Orbán 
Viktor miniszterelnök nyitotta 
meg. A kormányfő azt javasolta 
a diákoknak, figyeljenek a gaz-
dasági életre, mert a gazdaság 
igényei döntik el, ki fog már az 
iskolapadból elhelyezkedni, és 
kinek az élete futhat esetleg egy 
rossz döntés miatt „vakvágány-
ra”.  A megnyitón Parragh Lász-
ló, az MKIK elnöke kiemelte: a 
jó szakma felér egy diplomával, 
az idei fesztiválon már 41 szak-
mában versenyezhetnek a leg-
kiválóbb tanulók. Hozzátette: 
2007-ben, az első döntőn még 
csak 11 szakmából tudtak válo-
gatni, azóta jóval népszerűbb a 
rendezvény. Megjegyezte, hogy 
a rendezvényre több mint 9000 
diák érkezik vidékről, míg Buda-
pestről 5000 látogatót várnak. 

Az idén az Euroskills és a 
Worldskills versenyzői is itt mu-
tatták be tudásukat, és a fiatal 
szakmunkások európai verse-

nyét, az Euroskillst jövőre Buda-
pesten rendezik meg – mond-
ta az elnök. A rendezésért folyó 
versenyben Norvégiát sikerült 
legyőzni, amiben jelentős sze-
repet játszott, hogy a tavalyi ver-
senyen a 28 európai országból 
pontszám alapján Magyar-
ország az 5. helyet érte el. Az 

MKIK elnöke ismertetése sze-
rint a verseny 3 fordulóból áll, 
alapszintű, területi, majd az or-
szágos vetélkedőből. 

– Idén országosan 5255 diák 
indult, a második fordulóba 
456-an jutottak be, míg az or-
szágos döntőbe 224 tanuló ér-
kezett, 102 oktatási intézményt 

képviselve, a határon túlról is - 
mondta Parragh László.

Bács-Kiskunból tizennyolc 
diák jutott a döntőbe. Közü-
lük minden második verseny-
ző éremmel tért haza. Három 
arany-, öt ezüst- és egy bronz-
érmet hoztak haza a szakmun-
kásdiákok. Ők ugyanis az elis-

merések mellett megkapták a 
szakmunkás végzettséget is. A 
BKMKIK szervezésében a me-
gyéből 15 autóbusz szállított 
700 diákot, akik többsége pá-
lyaválasztás előtt álló fiatal volt. 
A szakmákat a látogatók a ka-
marai munkatársak tárlatveze-
tésével ismerhették meg. 

A kiskőrösi Wattay középiskola diákja, Bolla Ákos mesterműve előtt, 
amely aranyérmet hozott számára

A kiskunfélegyházi középiskolát képviselő fodrászhölgyek a versenyen. 
Balog Henrietta, Fodor Dóra, aki 3. helyezést ért el és Nyári Vivien

A kamara jutalmazza az SZKTV-n 
és SZTV-n dobogós helyezése-
ket elért tanulókat és az őket fel-
készítő elméleti és gyakorlati ta-
nárokat. Az első helyezett diákok 
és a felkészítőik személyenként 
200, a második helyezést elérők 
és tanáraik személyenként 150, 
míg a harmadik helyezést elérő 
diák és oktatói személyenként 
100 ezer forint anyagi elismerés-
ben részesülnek. Ennek átadá-
sára a következő hetekben kerül 
sor. Mint arról korábban beszá-
moltunk, a kamara a szakmunka 
társadalmi elfogadottságának 
növelése érdekében pályázati fel-
hívást tett közzé a Bács-Kiskun 
megyében tanuló szakiskolások 
és oktatóik körében. Pályázati ki-
írás alapján egyszeri alkalommal 
külön anyagi támogatásban ré-
szesülnek azok – az iskolai rend-
szerben tanulmányokat végző, 
szakmai vizsga előtt álló, végzős 
nappali tagozatos tanulók, vala-
mint a felkészítésüket biztosító 
intézmény egy elméleti szakokta-
tója, és a gyakorlati képzést foly-
tató gazdálkodó szervezetnél egy 
felkészítő gyakorlati oktató – akik 
a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara által szervezett a szak-
ma kiváló tanulója versenyen és 
az országos szakmai tanulmányi 
versenyen 1–3. helyezést érnek 
el. A kamara a kiírt pályázat hosz-
szú távú működtetésére támoga-
tási alapot hozott létre, amelyhez 
a gazdálkodók, önkormányzatok 
csatlakozását várják.

Kamarai jutalom 
a legjobbaknak

Tizennyolc döntős közül kilencen szereztek érmet
NÉV	 SZAKMA	 ISKOLA	
ELSŐ HELYEZÉST ÉRTEK EL
Bolla Ákos Épület- és szerkezetlakatos Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Kövér Dániel Mechatronikai technikus Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Pallagi István Gépgyártás-technológiai technikus  Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG  

Tagintézménye
MÁSODIK HELYEZÉST ÉRTEK EL
Halutkai Márk Krisztián Szárazépítő Kecskeméti SZC Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Meggyesi János Mechatronikai technikus Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Nemcsok Ádám Gépgyártás-technológiai technikus  Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG  

Tagintézménye
Tóth Krisztián Kőműves és hidegburkoló Kecskeméti SZC Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Szagri Péter Pál Szerszámkészítő Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

HARMADIK HELYEZÉST ÉRTEK EL
Fodor Dóra Fodrász Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma



Beletanul a vezetésbe
staféta Nem kell, hogy mindenhez értsen az utód

A kamara egy cikksorozatot in-
dított, amelyben azt mutatjuk 
be, hogy a hamarosan nyugdíj-
ba vonuló cégalapítók hogyan 
adják át a vállalkozásaikat a 
családtagjaiknak. Mostani írá-
sunkban Gonda Sándorral, az 
Agrohíd Kft. cégvezetőjével be-
szélgettünk. Vállalkozása a ka-
mara tagja.

BARTA ZSOLT

Kis gyártócégként indult Mező-
túron a vállalkozás a rendszer-
váltás hajnalán. Gonda Sándor 
a vállalat megalapítása előtt a 
mezőtúri főiskola docenseként 
az oktatási intézmény tanüze-
mének volt a vezetője. 
– Hogyan alakult a cég sorsa?

– Szerencsésen. TIR 1-es au-
tóipari beszállítóvá váltunk. A 
háttéripar igényeit elégíti ki a 
vállalat. Olyan szerszámalkat-
részeket és részegységeket ké-
szítünk, amely eszközökkel a 
járműveket gyártják. Az AUDI, 
a Volkswagen és a Mercedes 
autók gyártóinak a beszállító-
ja vagyunk – mondja Gonda 
Sándor. 1990-től a cég jelentős 
növekedésen ment keresztül, 
eközben a szervezetet a vál-
tozásokhoz igazítottuk. A min-
dennapi operatív munkát egy 
menedzsment végzi. Ügyveze-

tő igazgatóként megtartottam 
a munkáltatói jogokat, a teljes 
pénzügyi felügyeletet, a fejlesz-
tési és a beruházási ügyeket. 
De minden mást a menendzs-
mentnek delegáltam.
– Mikor került előtérbe a gene-
rációváltás?

 – Miután betöltöttem a 60. 
életévemet, azóta gondolkozom 
a kérdésen. Öt-hat éve azon-
ban a korábbiaknál is nagyobb 
figyelmet fordítok az ügyre. Leül-
tem mindkét fiammal beszélni. 
Az idősebb, dr. Gonda Sándor 
jogász, a kisebbik Gonda Zoltán 
programtervező matematikus. 
Ő egy világcégnél dolgozik, és 
egyelőre nem kíván részt venni 
a családi cég munkájában. Sán-

dor gazdasági témákkal foglal-
kozik jelentős részben. Ismeri 
a vállalkozások szerkezetét és 
működését. Ő minden héten 
egy-két napot a cégünknél tölt. 
Az ügyvédi irodájában a fele-
sége, aki szintén jogász, egyre 
több munkát vesz át. 
– A fia mint tulajdonos, milyen 
területekre dolgozta be ma-
gát?

– Ő főleg a szervezetfejlesz-
tésében vesz részt, besegít a 
munkáltatói terület munkájá-
ba. Kétnyelvű jogász, így a né-
metismeretei alapján nagyon 
jó vevői kapcsolatokat épített 
ki. Mi ugyanis jelentős részben 
exportra dolgozunk német-
nyelv-terület felé. 

– Ön mérnök, a fia jogász. Nem 
lesz könnyű dolga, hisz a gyár-
tást, ami a lelke a cégének, nem 
biztos, hogy úgy látja át, mint 
ön, aki műszaki szakember.

– Azt kértem, hogy figyelje 
meg, hogyan is működnek a fo-
lyamatok. Azokhoz a kérdések-
hez szóljon hozzá, amihez ért. 
Nem kell és kötelező minden-
nel foglalkoznia. Ahhoz ugyanis 
ott a megfelelő menedzsment. 
Viszont ami az erőssége, azt 
be kell hoznia az üzletbe. Azaz 
a szerződéskötésben erősítse 
a vállalkozás pozícióit, ugyan-
is ehhez ért. A munka pedig a 
szerződés aláírásakor kezdő-
dik. Közösen ki kell keresni 
azokat a területeket, amelye-
ken keresztül, mint tulajdonosn 
átlátja a céget. Ott ad hozzá a 
tevékenységhez, ahol használ-
ni tud. Beszélgettünk arról is, 
hogy amihez nem ért, azon a 
területen ne avatkozzon be.
– Ön meddig fog dolgozni?

– Amíg élek, addig dolgo-
zom. Kecskemét, Mezőtúr, 
Martfű között ingázom. Hétfőn 
indulok Mezőtúrra, csütörtökön 
Martfűre, a másik telephely-
re megyek, majd aznap jövök 
Kecskemétre. Gyakran tárgya-
lok Kecskeméten – mondta vé-
gül Gonda Sándor, az Agrohíd 
Kft. ügyvezető igazgatója.

Új víziszárnyas- 
feldolgozó üzem 
MÉLYKÚT Új víziszárnyas-fel-
dolgozó üzemet épít a Hunent 
Zrt. mintegy 12,5 milliárd fo-
rintos beruházással, amely-
lyel 350 új munkahelyet is 
teremt, jelentette be április 
10-én Szijjártó Péter minisz-
ter. A csúcstechnológiát kép-
viselő, zöldmezős beruházás-
hoz a kormány 4,4 milliárd 
forintos támogatást biztosít. 
Kiss István, a Hunent igaz-
gatósági elnöke azt mondta, 
hogy Európában egyedülálló 
üzemet hoznak létre, hiszen 
kapacitásban és technológiai 
fejlettségben kevés hason-
ló pecsenyekacsa-vágóhíd 
és -feldolgozó üzem létezik. 
Az első ütemben 2018 de-
cemberéig felépítik az új vá-
góhídcsarnokot, élőállat-foga-
dó csarnokkal, egy biológiai 
szennyvíztisztítót és egy nagy 
tárolókapacitású, automati-
zált hűtőházat. 

Határon átnyúló 
csatorna
VÍZÜGY Az Európai Bizottság 
támogatói döntése alapján 
7,4 millió eurós hozzájárulást 
biztosít a Baja-Bezdáni-csator-
na térségének komplex vízgaz-
dálkodási fejlesztésére. A pro-
jekt fő kedvezményezettje az 
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igaz-
gatóság. A határon átnyúló 
program keretén belül a csa-
torna magyarországi szaka-
szán mederkotrási munkála-
tokra, három uszadékkiszedő 
műtárgy létesítésére, valamint 
fenntartó munkagépek be-
szerzésére kerül sor. A szerbiai 
szakaszon a Sebes-foki zsilip 
és a Bezdáni hajózsilip újulhat 
meg. A 15 százalékos önrészt 
az érintettek biztosítják.

Harmincéves 
a Juhász műhely
 KISKUNHALAS 1987. február 
25-én kapta meg az iparenge-
délyét Juhász Sándor, ez volt az 
első lépése annak a kiskunhala-
si családi vállalkozásnak, amely  
a közelmúltban ünnepelte har-
mincadik születésnapját. A csa-
ládi vállalkozás jelenleg harminc 
főnek biztosít megélhetést. 
A szakmáját és vállalkozását 
rajongásig szerető cégtulajdo-
nos jó időben hozott jó döntései-
nek köszönhetően a műhely a 
német és nyugati piacokra szál-
lít rendszeresen.

Turisztikai 
évadnyitót 
szerveztek 
negyedszer

Negyedik alkalommal 
rendezett Péjó Zoltán 
képviselet-vezető közre-

működésével turisztikai évad-
nyitót a megyei kamara kalo-
csai képviselete. A rendezvény 
helyszínéül az Astriceum Érseki 
Múzeum fogadótere adott he-
lyet. A kalocsai érsekség, illetve 
a Szelidi-tó és környezetének 
beruházásairól, valamint a me-
gyei turizmusfejlesztési lehető-
ségekről hallhattak előadást az 
ágazat érdeklődő szakemberei.

Az előadók között volt Hor-
váthné Csortán Krisztina, az 
Incrementum Érseki Vagyon-
kezelő Központ marketingkoor-
dinátora. Ő az egyházmegye 
kalocsai fejlesztéseiről tartott 
előadást. Arról szólt, hogy a ka-
locsai érsekség az idei szezon-
ban mit is kínál a turistáknak. 
Az előadók levonták a követ-
keztetést a szezonnyitón: több 
vendégért tartalmas program-
csomagokra és több szállásra 
van szükség. 

Elhangzott, hogy a Duna-par-
ti településen alig százötven 
szálláshely van, mely kevés 
akkor, amikor a Paprikafeszti-
válra vagy a Duna Menti Folk-
lórfesztiválra nagyon sok tu-
rista érkezik az országból és 
külföldről is. (Kalocsa a kevés 
szálláshelynek köszönhetően a 
tizenegyedik helyet foglalja el a 
megyében az eltöltött vendég-
éjszakák számát tekintve.) El-
hangzott az is, hogy a kalocsai 
látnivalók önmagukban keve-
sek ahhoz, hogy ott tartsák a 
turistákat. A környékbeli látvá-
nyosságokkal rendelkező ön-
kormányzatoknak is össze kell 
fogniuk.

Az érseki város mellett a Sze-
lidi-tó és a Hajós-Bajai borvi-
dék is bevonható a turisztikai 
célok közé. A 2015-ben életre 
hívott Bács-Kiskun Megyei Tu-
rizmusfejlesztési és Marketing 
Kft. ügyvezetője, Csáki Béla a 
közreműködésükkel jelenleg 
előkészítés alatt álló projektek 
közül többről is beszámolt. Érin-
tette a hajósi pincefaluban ki-
alakítandó látogatóközpontot, 
szólt az Eurovelo nyomvonalra 
csatlakozó Dunapataj-Szelidi-tó 
kerékpárútról, a homokmégyi 
vadasparkról, a dusnoki „Bár-
ka” közösségi központról és a 
fajszi dunai kisszerszámos ha-
lászathoz kapcsolódó fejleszté-
si pályázatairól is. 

2017. április 28., péntekGAZDASÁGIII.

Gonda Sándor cégalapító fiával, dr. Gonda Sándorral

Évente egy-egy ügyben hoznak döntéseket
konferencia Kecskeméten ülésezett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottsága

A napokban ülésezett a 
Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Etikai 

Bizottsága Kecskeméten, a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara székhá-
zában. Hargitai Zoltán elnök 
lapunknak elmondta, hogy 
nemrég tartották meg a ka-
marai választásokat az ország 
területi kamaráinál. Megújul-
tak a testületek, és a mostani, 
a kecskeméti találkozó egy-
ben ismerkedés is. A grémium 
tagjai évente két alkalommal 
ülnek össze. Az egyik találko-
zónak mindig valamelyik terü-
leti kamara ad helyszínt, míg 
a másikat a fővárosban szer-
vezik. Az idén Héjja János, a 
BKMKIK Etikai Bizottságának  

elnöke, az országos szerve-
zet etikai bizottságának tagja 
hívta meg az országos szerve-
zet tagjait Kecskemétre. A leg-
utóbbi ülésén a bizottság több 
aktuális kérdést is tárgyalt. Az 
egyik, a kamara korábbi leve-
lére adott válasz volt. A szer-
vezet még tavaly küldött egy 
levelet az Igazságügyi Minisz-
tériumba. Ebben arról érdek-
lődött, hogy az etikai bizottság 
által létrehozott etikai kóde-
xek előírásait ki lehet-e terjesz-
teni a regisztrációban részt 
vevő, de az önkéntes tagság-
hoz nem tartozó vállalkozókra. 
A kérdés azért is fontos, mert 
így rengeteg problémát lehet-
ne megoldani a vállalkozói 
szektorban dolgozó ügyfelek 

között. A válasz nemleges volt. 
Az indoklás szerint a regiszt-
rált cégekre és vállalkozókra 
nem vonatkozik az etikai bi-
zottság döntése.

A szervezet legfeljebb ajánl-
hatja az etikai kódexek fi-
gyelembevételét egyes vitás 
kérdések eldöntése során. 
Kérdésünkre Hargitai Zoltán 
elmondta: a vidéki szerveze-
teknél évente egy-egy ügyet 
tárgyalnak a helyi bizottságok, 
míg Budapesten évente átla-
gosan húsz ügyben kérik ki a 
grémium álláspontját. Az or-
szágos szervezet több tagja a 
konferencia mapján látogatást 
tett a Mercedes autógyárba, 
megtekintette a járműgyártás 
folyamatát.

Gonda Sándor kiadott egy könyvet 
a cégalapítás negyed évszázados 
jubileumára. Cégirányítói gondola-
tai iránymutatóak lehetnek a hazai 
vállalatalapítók számára. Már csak 
azért is, mert a magyar vállalko-
zások átlagéletkora alig több mint 
egy évtized. Gonda Sándor így vé-
lekedik a napi irányítói munkájá-
ról: ” Elsősorban a problémákkal 
találkozom. A rendeltetésszerű fo-
lyamatokkal nincs különösebb dol-
gom. Ahol hiányosság van, a vevő 

reklamál, vagy valami megakad a 
gépezetben, rám ott van szükség. 
Ilyenkor mindig elgondolkodom, 
hogy vajon a szisztémában van-e 
a hiba, tehát ott kell karbantarta-
ni valamit, vagy a szisztémán be-
lül működő valamelyik emberünk 
követett el hibát? Mind a kettő az 
én felelősségem, mert én hoztam 
létre a szisztémát és én vettem föl 
az embert. Végső soron tehát én 
vagyok a hibás, következésképpen 
lépnem is nekem kell.”

A cégalapító a felelősség kérdéséről

A megyei kamara kecskeméti székházában találkoztak az országos szervezet tagjai
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115 műből választották ki a legjobb 26-ot
Kiállítás A kamarában nyitották meg a Montázsmagazin tavaszi tárlatát

Tavasz lett újra címmel 
hirdetett országos pá-
lyázatot a Montázs-

magazin, melynek alkotá-
sait a napokban állították 
ki a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara kecskeméti székhá-
zában. Huszonhat ama-
tőr alkotó anyagát találta 
bemutatásra alkalmasnak 
a zsűri. A grémium tagjai 
Szappanos István festő-
művész, Almási Zsuzsanna 
akvarellfestő és Kuti Péter 
galériatulajdonos voltak. 
Negyedik alkalommal hir-
dették meg az országos pá-
lyázatot, melynek minden 
alkalommal az a célja, hogy 

bemutatkozzanak a művé-
szetkedvelők, akik maguk 
is szívesen ragadnak ecse-
tet. A megnyitón elhangzott,  
magazin pályázatára 115 
művet küldtek be a festé-
szet szerelmesei. A képe-
ken a téli elmúlást követő 
tavaszi megújulás pillana-
tait tükröztetik az alkotók, 
akik a megyeszékhely mel-
lett Gyöngyösről, Diósdról, 
Paksról, Mekényesről, Ba-
latonszárszóról, Siklósról, 
Tahitótfaluból, Budapest-
ről, Tápióságról, Szegedről, 
Szentesről, Monorról, Tab-
rók, Gárdonyról, Csanytelek-
ről, Szigetvárról is érkeztek. 
A rendezvényt a Rózsahöl-

gyek duó (Halasi Éva és Kal-
már Gabriella) gitárjátéka 
és éneke, valamint Gyön-
gyösi Szabó Katalin és Kö-
kény Éva versmondása szí-
nesítette. 
Négy éve az első pályázat címe, 
„Csendélet orgonával”, a má-
sodiké „Tavaszi pillanatok”, a 
harmadiké „Csodálatos termé-
szet” volt. A kecskeméti tárla-
ton az I. díjat Takácsné Sárossy 
Mária Vándor tavasz című képe 
nyerte el. A II. díjat Gróf Gyöngyi 
Magnólia alkotása kapta.  Mol-
nár Gábor „ Nekem-e táj” alko-
tása a III. díjat érdemelte ki. A 
tárlat megtekinthető május 19-
ig a megyei iparkamara kecske-
méti székházában.

Az év beszállítója 
címet érdemelte ki 
a kalocsai cég

Az év beszállítója elis-
merésben részesült a 
kalocsai EMIKA Elekt-

romechanikai Zrt. A vállalat 
menedzsmentje a napokban 
vehette át „Az év beszállítója” 
rangos minősítést az esztergo-
mi székhelyű Magyar Suzuki 
Zrt.-től, amely jelentős mérföld-
kő a cég életében.

 Az utóbbi években a folya-
matos fejlesztéseivel a figye-
lem középpontjába kerülő ka-
locsai cég az idei esztendőben 
mintegy 5,6 millió alkatrészt 
szállít be a Suzuki különböző 
modelljeihez. A növekvő darab-
számnak köszönhetően, 2014 
óta közel 40 százalékkal nőtt 
az autóipari beszállításból szár-
mazó jövedelmük. „Az év be-
szállítója” címmel kitüntetett 
EMIKA Zrt. műszaki-marketing 
igazgatója szerint a gyártás so-
rán új szerszámsort is beállítot-
tak, amely jelentősen csökken-
tette az előállítási költségeiket. 
A cég vezetői ezt a fejlesztési 
folyamatot szeretnék – az in-
novatív dolgozói javaslatok gya-
korlati megvalósításával – a jö-
vőben is tovább vinni.

Fotópályázat 
nyolcadik 
alkalommal

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara fotópályáza-

tot hirdet A Munka világa VIII. 
címmel. A fotópályázat célja 
az országban tevékenykedő 
kereskedők, ipari vállalkozá-
sok, szolgáltatók, kézműve-
sek tevékenységének, termé-
keiknek művészi módon való 
megjelenítése. Ez magába 
foglalja a cégek mindennapi 
életének, az ott folyó munka-
folyamatoknak a bemutatá-
sát. Cél ráirányítani a figyelmet 
a vállalkozások értékteremtő, 
munkaadói tevékenységére. 
Nevezési feltételek és a neve-
zési lap a kamara honlapján, 
a www.bkmkik.hu oldalon ta-
lálhatók. A díjazottak értékes 
jutalmakban és oklevélben ré-
szesülnek. 

A kiválasztásra kerülő ké-
pekből 2017. augusztus 31-
én 15 órától kiállítás nyílik a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Kecske-
mét, Árpád krt. 4. szám alatti 
székházában.

Külföldi üzleti 
ajánlatok 
magyar 
vállalkozóknak
Az alábbi ajánlatokról Kárpáti-
né Becsi Gabriella a 76/501-
508-as vagy a 70/453-3977-
es telefonon ad felvilágosítást.

(BRPL20170227001) 
Autóalkatrészek és kiegészí-

tők kis- és nagykereskedelmé-
vel foglalkozó lengyel vállalko-
zás olyan gyártó cégekkel venné 
fel a kapcsolatot, akik szeretné-
nek belépni a lengyel piacra a 
termékeikkel. Az együttműkö-
dést disztribúciós szerződés ke-
retében képzeli el.  

(BRPL20160713002)
Ipari termékek kereskedelmé-

vel és disztribúciójával foglalko-
zó lengyel cég európai gyártókat 
keres, akiknek vállalná a lengyel 
piacon való elosztását, forgalma-
zását. Hosszú távú együttműkö-
dést kötne disztribúciós szerző-
dés keretében. 

(BRDE20170214001)
Autóipari design és integrá-

ló művészeti rendszerekre spe-
cializálódott német cég keres 
gyártópartnereket Kelet-Európá-
ból, gyártási megállapodás ke-
retében. A potenciális partnerek 
számukra a mechanikai meg-
munkálással, esztergálással, 
marással, hegesztéssel foglalko-
zó cégek, akik a kért alkatrésze-
ket le tudják gyártani számukra.  

(BOSK20170410001)

Egy szlovák cég passzív-
ház-tervezéssel és építéssel 
foglalkozik. A házak zöld tetővel 
vannak ellátva, egy részük föld-
be süllyesztett, lejtőknél vagy 
akár sík területen is megoldva. 
A vállalkozás építkezési kivitele-
zőket keres, alvállalkozói kere-
tek között. Továbbá a cég átfogó 
konzultációs szolgáltatásokat és 
grafikai tervezést is kínál a kül-
földi üzleti partnerek számára.

(BOSK20160509001)

Egy szlovák vállalkozás, 
amely teszteli és fejleszti a 
magas fokú szennyvízkeze-
léssel ellátott membrán mo-
duláris szűrőrendszereket, eu-
rópai partnereket keres gyártói 
együttműködés megkötésére.

(BODE20170210001)

Ipari és kommunális folyadé-
kok szintjének és áramlásának 
mérésére alkalmas berende-
zések német gyártója disztribú-
ció-szerződést kötne lehetsé-
ges partnereivel.

Weninger Erzsébet, Csernus Erzsébet, Takácsné Sárossy Mária, Bíró Ernő, 
Almási Zsuzsanna és Turányi Terézia

A vendégek gyülekeztek a a rendez-
vény előtt

Az öröm halála
Képzés Elnököknek és tagoknak a kábítószer hatásairól

A vizsgabizottsági elnököknek 
és tagoknak rendeztek vizsgá-
val egybekötött továbbképzést 
a közelmúltban, a kamará-
ban. A cél az volt, hogy a peda-
gógusok, akik nap mint nap 
találkoznak a diákokkal, képet 
kapjanak a kábítószer proble-
matikáról. Az előadások egyi-
két Marosi Antal, „A drogokról 
másképpen” című program 
programfelelőse tartotta. Az 
előadás előtt beszélgettünk 
Marosi Antallal.

BARTA ZSOLT

 – Miről szól a projekt, az elő-
adás?

– Miért beszélünk máskép-
pen? Mi nemcsak jogi, bűnügyi 
szociológiai oldalról közelí-
tünk a problémához. Nemcsak 
azt hangsúlyozzuk, hogy hány 
gramm kábítószer terjeszté-
sért hány évet lehet ülni. Arról 
beszélünk, hogyan is működik 
az emberi szervezet. Mi törté-
nik akkor, ha ebbe bekerül egy 
olyan anyag, amely „ gyárilag” 
nem odavaló. Az előadással 
a saját döntéseinkkel szem-
beni felelősségre hívjuk fel a 
figyelmet. Tartunk ismertetőt 
tanároknak, gyerekeknek, tűz-
oltóknak, de rendőröknek is. 
Az iskolásoknak például hang-
súlyozzuk, hogy már 13 évesen 

is van felelősségünk a dönté-
seink iránt, nem csak felnőtt 
korunkban. Arra fókuszálunk, 
hogy mit tesz tönkre a kábító-
szer. A tűzoltóknál például pon-
tosan az megy tönkre, amitől 
képesek gyakorolni hivatásu-
kat. A magas hő áramlására ki-
finomult érzékszervek válnak 
érzéketlenné, elvész a másik 
iránti felelősség, és a vészhely-
zetek felismerésével problé-
mák adódnak.  Hangsúlyoz-
zuk azt is, hogy a kábítószer az 
öröm halálát okozza. Egy elő-
adásunk több részből áll. Felvil-
lantjuk, hogy a dealer miként is 
dolgozik, mi is a taktikája? Ar-
ról is szólunk, hogy a baráti kör 
milyen érvekkel szoktatja rá a 
fogyasztót a szerre. Beszélünk 
arról, hol a helye a kábítószer-
nek az életünkben – mondta 
Marosi Antal.
– Hogyan reagál az emberi 
szervezet a szerre?

– Ez egy bonyolult kérdés, 
nehéz röviden válaszolni. Er-
ről szól az előadás. Az emberi 
szervezet úgy működik, mint a 
svájci óra. Ha ebbe a rendszer-
be beteszek egy rendszeride-
gen dolgot, akkor a rendszer 
minimum felborul. 
– Mondana példát?

– Az előadásban közérthető-
vé téve egyszerűsítve próbál-
juk ismertetni az eufórikumok 

és a stimulánsok támadás-
pontját. Hasonlóképpen sú-
lyos elváltozásokat okoznak 
a hallucinogének, mint pél-
dául az lsd vagy a mescalin. 
Ezeknél a támadáspont a be-
épülés agytörzsi szinten van 
olyan érzékeny ponton, ahol 
az ébrenlét és alvás változása 
zavarodik össze, az alkalmaz-
kodás olyan súlyos zavarával, 
mely a kezdeti élvezet után, 
szabályozhatatlansága miatt 
lerombolja a fogyasztó élet-
minőségét és életveszélybe 
sodorhatja őt. Ismerünk olyan 
esetet, amikor a 160km/órá-
val száguldó autó vezetője 
az M7-esen elrántotta a kor-
mányt, mert úgy érezte, az út 
háromszögben összezárult 
előtte és elfogyott! Nem akart 
nekimenni…, négyen haltak 
meg az autójában.
– Említette, hogy a kábítószer 
az öröm halála. Ez mit jelent?

– Mi arról beszélünk, ho-
gyan működik az ember 
szervezete, kiemelve a ju-
talmazórendszer szerepét, 
működését. Bemutatjuk, 
hogy mi történik az agyunk-
ban, ha meglátjuk a szerel-
münket, vagy amikor elis-
merik a munkánkat stb. Mi 
történik azokkal a hormon-
szerű anyagokkal, amelyek 
ilyenkor keletkeznek. Ezek 

az ingerületátvivő anya-
gokként hogyan segítik az 
öröm megszületését. A ká-
bítószer lényegesen kisebb 
molekulasúlyú, mint amit a 
szervezet termel. Mégis ki-
váltja a hatást, de csak úgy, 
mint hamisítvány! A hamisí-
tott örömszerző anyag tönk-
reteszi azt az érzékelőt, az 
úgynevezett receptormole-
kulát, amelyik megélhetővé 
teszi az örömöt. Ez az, ami 
visszafordíthatatlan káro-
kat okoz a szervezetben. 
Így aztán teljesen mindegy, 
hogy a kábítószer könnyű, 
vagy kemény drog. A szer-
vezet nem így kategorizál. 
Részben emiatt alakul ki 
a drogos kiégés, amikor a 
drogra szokott ember öröm-
telenné, céltalanná válik, 
és a szenvedésnek ez a 
tompa, de kíméletlen for-
mája egész életére elkísér-
heti, akár a leszokás után 
is. Ezért bár támogatjuk a 
drogos állapot kezelésére 
irányuló kísérleteket, meg-
oldásokat, a drogfogyasztás 
megelőzését elsődlegesen 
fontosnak tartjuk!  – mond-
ta végül Marosi Antal. A pro-
jektről bővebben a http://
www.adrogokrolmaskep-
pen.hu oldalon olvashat az 
érdeklődő.

Vizsgabizottsági elnökök és tagok hallgatták az előadást

GAZDASÁGI



Kihelyezett ügyfélszolgálat
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozók 

ügyeinek gyorsabb intézése érdekében kihelyezett  
ügyfélfogadási napokat tart az alábbi városokban:

2017. április 28. (péntek) 9.00–12.00 óráig

Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1 – Polgármesteri Hivatal  
II. emelet 

Kiskőrös, Árpád u. 8. – Régi NAV iroda mellett 
Bácsalmás, Polgármesteri Hivatal - Gr. Teleki József u. 4–8. 

Igénybe vehető szolgáltatások: 
- Vállalkozói hitelek - Széchenyi Kártya Program 

- Pályázati lehetőségek 
– Szakképzési tanácsadás, tanulók foglalkoztatásának előnyei

- Üzleti lehetőségek 
- Békéltető Testület - vitás vállalkozói ügyek kezelése,  

fogyasztói panaszok 
- Építőipari, kamarai regisztrációval kapcsolatos információk stb.

A Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa

Szerkesztők:

Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt

Készült:

Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., 

Budapest

GAZDASÁGI

Beszállítói 
konferenciát 
rendez a kamara

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) és a 
Német-Magyar Ipari- és 

Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 
jármű- és gépipari beszállítói 
konferenciát szervez az innova-
tív vállalkozások számára.

– Időpont: 2017. május 10., 
szerda, 10:00 óra

– Helyszín: HUNGEXPO 
Budapesti Vásárközpont, 
„MACH-TECH és Ipar napjai” 
kiállítás 1101 Budapest, Alber-
tirsai út 10. („F” PAVILON Ru-
bin terem) A konferencia célja, 
hogy a beszállító fejlesztési fo-
lyamatot elősegítse Magyaror-
szágon, a hazai vállalkozások 
beszállítói hálózata pedig erő-
södjön és bővüljön. 

A kiállításról bővebb infor-
máció: iparnapjai.hu honlapon 
lehet olvasni. A konferencián 
való részvétel díjmentes, azon-
ban online regisztrációhoz kö-
tött, a Beszállítói fórum – 2017 
linkre kattintva. A regisztráció 
határideje: 2017. május 8.

A konferencia programja:
10.00–10.30 Regisztráció a 

konferenciára az „F” pavilon-
ban. 

A konferencia levezető elnö-
ke: Gaál József, az MKIK ipari 
alelnöke.

10.30–10.50 Pomázi Gyu-
la, az NGM iparstratégiáért és 
gazdaságszabályozásért fele-
lős helyettes államtitkára meg-
nyitja a rendezvényt, és röviden 
felvázolja a kormányzati elkép-
zeléseket a beszállítói tevé-
kenységgel, illetve a beszállítói 
tevékenyég finanszírozási lehe-
tőségeivel kapcsolatban (pl.: in-
tegrátori program).

10.50–11.05 Dr. Parragh 
László, az MKIK elnöke beszél 
a kamara szerepéről a hazai 
beszállítói rendszer fejleszté-
sében.

11.05–11.20 Dale A. Mar-
tin, a DUIHK elnöke a beszállí-
tói rendszer fejlesztéséről tart 
ismertetőt.

11.20–11.40 Baranyai 
László, cégtulajdonos, QSR24h 
Hungary Kft. előadása „Beszál-
lítói audit” témában.

11.40–12.15 A B2B kétolda-
lú beszállítói megbeszélések-
ben részt vevő cégek bemutat-
kozása.

12.15–15.00 ÁLLÓFOGA-
DÁS (közben 13.00 órától 
megkezdődnek a B2B megbe-
szélések).

13.00–16.30 B2B (beszerző 
és beszállító) Találkozó (média-
partner az MKIK).

Új tagok a megyei 
kamarában

Az alábbi vállalkozások 
gyarapították az elmúlt 
negyedévben a kamara 

tagságát:
• ARANYKÉZ BT., Kalocsa
• BÁCS-BALANCE BT., Baja
• DURGÓ TAMÁS, Szentkirály
• FÁBIÁN ZSOLT PÁL, Akasztó
• HAIR-CAR SZERVÍZ KFT., Kis-

kunhalas
• IQ KECSKEMÉT KFT., Kecs-

kemét
• IRISZ-KÉSZEM KFT., Kiskőrös
• KOBELA AUTÓS ISKOLA, Kecs-

kemét
• KŐRÖSI CARGO FUVAROZÓ 

KFT., Baja
• MADARÁSZ ADRIENNE, Bu-

dapest
• MIRO-GRAFIKA KFT., Kalocsa
• MOHOS MIHÁLY, Kiskunha-

las
• NASI-PACK KFT., Jánoshalma
• PARK ÉS KERT KFT., Kiskőrös
• RÁCZ EDIT, Kalocsa
• ROMSICS NORBERT SZILVESZ-

TER, Kalocsa
• SIGMA-TEL 2000 GSM BT., 

Baja
• SOLAR GLASS KFT., Baja
• SZEGEDI TEAM KFT., Tisza-

kécske
• SZŰCS ZOLTÁN, Kecskemét
• TWIN-CAR BT., Soltvadkert
• VONALVEZETŐ KFT., Kecske-

mét

Póttagot kell 
jelölniük a BT-be

A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara mellett mű-

ködő békéltető testület a 
békéltető testületi tagok ki-
jelölésének szabályairól szóló 
2015/2008. (VIII.29.) Korm. 
rendelet 14.§ (1) bekezdésé-
ben előírt kötelezettségének 
megfelelően, ezúton hívja fel 
a testület illetékességi terü-
letén működő fogyasztóvé-
delmi szervezetek figyelmét 
arra, hogy a jelen hirdetmény 
közzétételétől számított 30 
napon belül – tag pótlása ér-
dekében – jelöljék ki a testü-
letbe az általuk javasolt 1 fő 
jogász szakképzettséggel ren-
delkező személyt.

A fogyasztóvédelmi szerve-
zetek javaslataikat – a fent 
hivatkozott kormányrendelet 
4. §-ában foglaltak figyelem-
bevételével – a Bács-Kiskun 
Megyei Békéltető Testület el-
nökének kell megküldeni (dr. 
Horváth Zsuzsanna, 6000 
Kecskemét, Árpád krt. 4.).

Construma Díj 
Innováció Baján gyártott termékére kapott elismerést a cég
Construma Díjat vehetett át a 
hónap elején rendezett építõ-
ipari szakkiállításon az Intero 
Design márkájáért a bajai Foto 
Reklám Kft.

KUBATOVICS TAMÁS

 Mit takar a márkanév és mit 
keres egy marketingszolgálta-
tásokra alapított vállalkozás 
ezen a terepen? – kérdeztük 
Földvári Istvánt, a 30 főt fog-
lalkoztató vállalkozás ügyveze-
tőjét.

– Valóban egy reklámstúdió 
az alap, 25 éves tapasztalattal 
és ma már nagyobb portfolió-
val. Két éve foglalkozunk ötle-
tünk valóra váltásával, a Fotó 
Reklámstúdió Kft. belsőépíté-
szeti üzletága az Intero Design. 
Egy általunk kifejlesztett tech-
nológiáról van szó, ami olyan 
felület gyártását teszi lehető-
vé, amely üvegen, csempén, 
fán egyaránt látványos. Olyan 
félkész alapanyagokat állítunk 
elő, amik egyedi, sokszínű, lát-
ványos megoldásokat tesz-
nek lehetővé. Ahol ma üveget 
használnak, ott mi is képesek 
vagyunk labdába rúgni. A díjra 
lehetett pályázni, hazai gyártá-
sú, innovatív termékkel. Olyan 
cégek mellé került a nevünk, 
amelyek hozzánk képest óri-
ások – foglalta össze Földvári 
István.

Hangsúlyozta: nem fóliázásá-
ról van szó, fényjátékot visznek 
a felületbe, a minta tartósan 
megmarad és háromdimenzi-
ós látványt ad például bútoro-
kon, térelválasztó elemeken, 
zuhanykabinon. Kültéri lehe-
tőségként pedig a budapesti 
Széll Kálmán téren lévő, nem 

szokványos képet mutató busz-
megálló a cég egyik referencia-
munkája. Honlapjuk számláló-
ján 259 elégedett ügyfélről és 
2522 négyzetméterről adnak 
hírt.

– Nem frissítjük elég gyak-
ran az adatokat – kommen-
tálja a számokat az ügyveze-

tő, aki jelentős érdeklődést 
és piaci lehetőségeket lát. 
Az újítás lényegét így össze-
gezte: egy kiállításon látott 
gép adta az ötletet, amit tel-
jesen más területen és mó-
don kezdtek el használni, így 
laikusként érkeztek meg az 
üveg világába. 

Bemutatkozott a Bajai Járás 
A mi megyénk A Kiváló Bácskai Termék díjas készítményeket is bemutatták

A Bajai Járás mutatko-
zott be a közelmúlt-
ban Kecskeméten. 

A megyeháza mellett kiala-
kított részen a „Bács-Kis-
kun, a mi megyénk” ren-
dezvénysorozat keretében 
találkozhattak az érdeklő-
dők a megye déli területé-
ről érkezett vendégekkel. 
A bográcsokban bajai ha-
lászlé rotyogott, a résztve-
vők tamburaszó mellett 
kóstolhatták a Hajósi bor-
vidék specialitásait. Csá-
talja standjánál a székely 
keresztszemes hímzés szép-
ségeivel, Felsőszentiván 
sátránál a tojásfestés és 
mézeskalács-díszítés mes-
terségével ismerkedhettek 

a látogatók. Az egyik stan-
don a kamara Kiváló Bács-
kai Termék díjas készítmé-
nyeit is megtekinthették a 

látogatók. Ezek között vol-
tak például a Stranszki Jú-
lia 8 tojásból készített bajai 
halászlé főzésénél hasz-

nált tésztái, a Kápolnási 
Szikviz Üzem termékei is. 
A vásárlók Etsberger Teré-
zia őstermelő biotermesz-
tésű gyógyfüveiből vásárol-
hattak. A Kecskeméten jól 
ismert termelő elmondta, 
hogy Baja környékén egy 
tanyán él, melyet egy több-
hektáros biogazdaság vesz 
körül. Harmincöt féle gyógy-
növényt termeszt, melyeket 
a tanyája padlásán szárít. 
Tapasztalata szerint az em-
berek egyre jobban érdek-
lődnek a biotermékek iránt. 
Főleg a fiatalok vásárolják a 
gyógynövényeket, ők ugyan-
is nyitottabbak a természe-
tes gyógymódok iránt, mint 
a szüleik. B. Zs.

Földvári István az elismeréssel

2017. április 28., péntekGAZDASÁGIIV.  

„MESTERMUNKA” 
Pályázat

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghirdeti 
MESTERMUNKA című pályázatát, melyre várja a vállalkozók, cégek 

termékeit, szolgáltatásait, vagy a pályaművekről készült fotókat  
és az azokról szóló rövid leírást.

Amennyiben olyan termékről van szó, mely szállítható, postai 
úton elküldhető, úgy azt a mellékelt pályázati lap kíséretében  

várjuk, a BKM Kereskedelmi és Iparkamara kirendeltségének címére:

6300 Kalocsa, Szent István u. 39.

Meghosszabbított beadási határidő: 2017. május 8.
A termékek, szolgáltatások közül szakértő zsűri választja ki a  

legigényesebben megvalósított, leginnovatívabb pályaműveket, 
 melyek elismerésben részesülnek és megkapják a

MESTERMUNKA elismerő díjat és oklevelet.
Pályamű lehet – többek között – egy családi ház önálló  

kivitelezése, egy kézműipari termék elkészítése, fodrász által  
elkészített frizura, a cég által önállóan megvalósított  

és legyártott ipari késztermék stb. 
Pályázati lap és további információ igényelhető  

a pejo.zoltan@bkmkik.hu e-mail-címen, illetve letölthető  
a www.bkmkik.hu weboldalról.

Etsberger Terézia őstermelő biotermesztésű gyógyfüveit mutatta be

Bácskai nap Baján

A Bácska elnevezés Eu-
rópában fogalom,  az 
élelmiszeripar és egyes 

ipari termékek vonatkozásá-
ban. A megyei kamara bemu-
tatkozó lehetőséget kíván adni 
minden olyan vállalkozásnak 
Baján, amelyek fontosnak tart-
ják termékeiket bemutatni, és 
üzleti kapcsolataikat tovább-
építeni. Ezért Baján május 27-
én 9.00 és 14.00 óra között  a 
kamara megrendezi a Bácskai 
Napot, ahol bemutatkozásra, 
kóstoltatásra, ismertető anya-
gok kiosztására is sor kerülhet. 
A vállalkozók május 15-ig jelent-
kezhetnek. A részvétel ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.

A jelentkezési lapot a kama-
ra bajai irodájába kell eljuttat-
ni. (6500 Baja, Tóth K. u. 11/b. 
Fax: 79/520-400, e-mail: 
bkmkikbaja@t-online.hu).


