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Hírös Vacsora tizennegyedik alkalommal
kecskemét Jótékonysági rendezvényt tartottak a főtéren, nagyon sok vendéggel és támogatóval

A kecskeméti főtéren rendez-
te meg a Hírös Hét kere-
tében a Bács-Kiskun Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
idén is a „Hírös Vacsorát”. A 14. 
alkalommal megtartott jótékony-
sági vacsoraesten a Kecskeméti 
Csárda csapata két kiváló étellel 
kedveskedett a társasági esemény 
résztvevőinek. A cél ezúttal is az 
volt, hogy a bevételből – a megye 
vállalkozóinak segítségével – a 
szakképzésben résztvevő, szociá-
lisan hátrányos helyzetű tanulók-
nak segítséget nyújtsanak.

A rendezvényen 500 vendég 
gondolta úgy, hogy a nemes ügy 
érdemes a támogatásra. A kama-
ra az idén – először – támogatói 

jegyek vásárlására is lehetőséget 
biztosított. Azok, akik személyesen 
nem tudtak részt venni a Hírös Va-
csorán, ezzel segíthették a rendez-
vény célját. Összesen 120 darab 
támogatói jegy kelt el. 

Az elmúlt években 131, a szak-
képzésben résztvevő, szociálisan 
hátrányos helyzetű tanulót össze-
sen több mint 5 millió forinttal tá-
mogattak a szervezők. Gaál József 
megyei kamarai elnök hangsú-
lyozta: idén a decemberi ünne-
pi küldöttgyűlésen kapják meg a 
Kecskeméti Szakképzési Centrum 
kiválasztott diákjai a szociális tá-
mogatásokat.

A Hírös Vacsorát az alábbi cégek 
és magánszemélyek támogatták:  

Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft., OTP Bank Nyrt., 
Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, DAMAX Kft., dr. 
Salacz László, Fejedelmi Pékség 
Kft., Félegyházi Pékség Kft., Font 
Pincészet Kft., Formont Autó Kft., 
Frittmann Testvérek Kft., Füredi 
Képző Központ Kft., Kecskemé-
ti Foglalkoztatási Nonprofit Kft., 
Kecskeméti Szakképzési Centrum, 
KIK-FOR Kft., Koch Borászat Kft., 
Mester-Bau 2002 Kft., Plan Keres-
kedelmi Zrt., Nemzeti Agrárkutatá-
si és Innovációs Központ Szőlésze-
ti és Borászati Kutatóintézetének 
Kecskeméti Kutató Állomása, 
Szimikron Kft., SZEMPONT Öko 
Kft., Tanyacsárda Kft.  B. Zs.A rendezvényre félezer vendég fogadta el a kamara meghívását  Fotó: Bús Csaba

Bácskai kistermelőket díjaztak
baja A képviselő szerint az elmúlt esztendőben megnőtt az igény a helyi élelmiszerek iránt
A X. Bácskai Napot rendezték 
meg a Petőfi-szigeti Turiszti-
kai Központban szeptember 
3-án. A szervező Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Bajai Képviselete 
idén is a térség kiváló élelmi-
szeripari termékeit előállító 
kistermelőket hívta meg és 
díjazta a Kiváló Bácskai Ter-
mékdíjjal.

MÁRTON ANNA

Az elmúlt esztendőben meg-
nőtt az igény a helyi élelmi-
szerek iránt – fogalmazott 
Zsigó Róbert, Baja és térsége 
országgyűlési képviselője az 
ünnepélyes megnyitón. Sok-
kal többen keresik a helyi táj-
egységek ízeit, illetve azokat a 
hagyományok alapján készült 
élelmiszereket, amelyek a 
régmúltban is megvoltak. 

– Köszönöm mindenkinek, 
akik az elmúlt időszakban 
szervezték ezt a rendezvényt. 
Úgy gondolom, hogy fontos 
évente legalább egyszer be-
mutatni, díjazni a kiváló bács-
kai termékeket - mondta kö-
szöntőjében Zsigó Róbert a X. 
Bácskai Nap rendezvényén, 
Baján, amelyet a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara helyi képviselete 
rendezett. A Kincses Bácska 
név fontosságát emelte ki be-
szédében Nyirati Klára, Baja 
polgármestere is. 

A rendezvény reggel me-
netzenével és mazsorett 
menettánccal kezdődött a 
Városi Piacon, innen vonul-
tak a Petőfi-szigetre zenei 
kíséret mellett. Közreműkö-
dött a Madarasi Fúvószene-
kar, a bácsalmási Kyra Dance 
Team Mazsorett csoport és 

Ghanim Tamás bíró. Az ünne-
pélyes megnyitó előtt a Hestia 
Tűztánc csoport zsonglőr 
showwal szórakoztatta az ér-
deklődőket a Turisztikai Köz-
pont bejárata előtt. A köszön-
tőket követően a vállalkozók, 
kistermelők átvehették az 
idei Kiváló Bácskai Termékdí-
jakat. A díjakat Zsigó Róbert 
honatya, Nyirati Klára polgár-
mester, Vedelek Norbert, a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyű-
lés alelnöke és Gaál József, a 
Bács-Kiskun Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke 
adták át.

A X. Bácskai Nap kiállítói kö-
zött volt Taskovics Zsolt is. A 
Ta-Si méhészet a gyömbéres 
napraforgó krémméz előállítá-
sáért kapott elismerést.

– A repceméz a szőlőcukor 
tartalom miatt nagyon gyor-
san bekristályosodik, ezt so-
kan nem szeretik, de egy gép-
pel bekrémesítjük, és így egy 
kellemesen krémes állagot 
kap. Ez már kenhető és íze-
síthető. Kakaóporral, fahéjjal, 
kávés és epres krémmel ízesí-
tett krémeink vannak, illetve 
a díjnyertes napraforgó krém-
mézbe gyömbér fűszert ke-

vertünk, ettől lett különleges 
- mondta lapunknak a családi 
vállalkozás képviseletében 
Taskovics Zsoltné.

A Házi Pirospaprika Kft. 
különleges, mindenmentes 
fűszerekkel jelent meg a ren-
dezvényen. Egyebek mellett 
pleszkavica és csevapcsicsa 
fűszerkeverékeket kínáltak.

– Úgy gondoltam, hogy ez a 
bajaiakhoz közel áll. Nagyon 
könnyen készíthet valaki ott-
hon pleszkavicát és csevapot 
ezekkel a fűszerekkel. Csak 
szódavíz kell hozzá és hús, 
ezután nagyon gyorsan össze 

lehet állítani ezeket a kiváló 
ételeket - mondta Némethné 
Baráth Éva, a sükösdi Házi 
Pirospaprika Kft. képviselő-
je. A vegák és a vegánok is 
válogathatnak a fűszerek-
ből, illetve minden fűsze-
rük gluténmentes. Az egész 
üzem gluténmentes, még 
keresztszennyeződés sincs 
a termékekben, tudtuk meg 
Némethné Baráth Évától. A 
Reformitó fűszerkeverékben 
cukor sincs, és mindentől 
mentesek a Házi Pirospapri-
ka fűszerek. Némethné Éva 
hangsúlyozta, kiváló eredmé-
nyeket érnek el rendszeresen 
a vakteszteken.

A nagybaracskai Gabi-Jó 
Kft. gluténmentes zabkását, 
granolát és lekvárt állított ki a 
X. Bácskai Nap rendezvényen, 
ahol a gluténmentes granolát 
díjazta a zsűri.

– Elhivatottságunk az 
egészséges és tiszta élelmi-
szer. Reform alapanyagokkal 
dolgozunk – hangsúlyozta a 
cég képviselője. Cukormen-
tes lekvárjaink vannak, illet-
ve glutén- és cukormentes 
granoláink, kásáink. Tulajdon-
képpen az ötlet, hogy ilyesmi-
vel foglalkozzunk, akkor jött, 
amikor sokáig voltam otthon 
gyesen. Elkezdtem termelni 
otthon zöldségeket, és azok-
ból savanyúságot, lekvárt 
készítettem. Figyeltem az ét-
rendváltozásokat, a különbö-
ző irányzatokat, azt, hogy a 
cukrot, lisztet mivel lehet pó-
tolni. Először csak a család-
nak készítettem kis mennyi-
ségben egészséges ételeket. 
Ezután elkezdtem egyre több 
zöldséget, gyümölcsöt termel-
ni. Tetszett az egész család-
nak, leginkább a fiamnak, aki 

ezt az egészet felkarolta és 
nagyban megálmodta. Célunk 
az egészséges élelmiszerek 
előállítása, szeretnénk példát 
mutatni azzal, hogy az élet-
módunkkal az egészségün-
ket hogyan tudjuk leginkább 
megőrizni. Az egészségünk-
nek akkor tudunk a legjob-
bat tenni, ha ügyelünk arra, 
hogy mit eszünk és mennyit, 
illetve a sport és a mozgás is 
fontos - fogalmazott Markóné 
Tóth Gabriella, a Gabi-Jó Kft. 
képviselője. A cég a terméke-
it jelenleg az egész országban 
forgalmazza, és webshopot is 
létrehoztak a gluténmentes fi-
nomságoknak.

A X. Bácskai Napon, a dél-
előtt folyamán zenés, vidám 
műsorok szórakoztatták a 
közönséget. Fellépett és óri-
ási tapsot kapott a Danubia 
AMI Nagybaracskai Néptánc 
Együttes II. csoportja. Szendy 
Szilvi és Kerényi Miklós Máté, 
a Budapesti Operettszínház 
művészei musical és operett 
válogatás műsora is nagy si-
kert aratott. Györökné Mé-
száros Eszter, a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Bajai Képviseletének 
vezetője lapunknak elmond-
ta, hogy idén fokozott figyel-
met fordítottak a szervezésre, 
az eddigi legnagyobb rendez-
vényt sikerült megalkotniuk. 
- Örömmel tölt el, hogy létre-
hoztuk és életben tartottuk 
a szívünknek kedves progra-
mot. Mind a kiállítók, mind 
a látogatók visszajelzései 
rendkívül pozitívak, mindenki 
elégedett volt, és bizalommal 
várja a következő Bácskai Na-
pot - fogalmazott Györökné 
Mészáros Eszter kamarai kép-
viseletvezető.

Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke méltatta a rendezvényt
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Kamarai tag lett a cég
B+N Az ország egész területén létesítménygazdálkodik a társaság
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara új tagja a B+N Refe-
rencia Zrt. A cég regionális vállalati 
értékesítési igazgatójával, Jakubik 
Gáborral beszélgettünk.

BARTA ZSOLT 

– A B+N Referencia Zrt. a hazai TOP 
500 legnagyobb cég csoportjában 
foglal helyet. Miért léptek be Kecs-
keméten a megyei iparkamarába? 
Mit vár a tagsági státusztól? –  kér-
deztük Jakubik Gábor értékesítési 
igazgatót.

– Mint az ország teljes területén 
szolgáltató létesítménygazdálko-
dó társaság, minden régióban nagy 
hangsúlyt fektetünk a vidéki jelenlé-
tünkre. Bács-Kiskun megye az egyik 
dinamikusan fejlődő terület, számos 
hazai és nemzetközi cég települt ide. 
Több olyan ügyfelünk van itthon és a 
környező országokban – például a jár-
műgyártás, és más ipari létesítmények 
területén –, melyek révén komoly ta-
pasztalatokat szereztünk e téren. Ezt 
természetesen az itt letelepült vállala-
tok érdekében is tudjuk kamatoztatni. 
Évek óta szolgáltatunk például Szlová-
kiában a JLR-nek (Jaguar Land Rover), 
Csehországban pedig a Skodának. Az 
élelmiszeriparban pedig a Pick-nek, 
Sole Mizo-nak, a Sealed Air-nek.
– Önök Bács-Kiskunban végez-
nek-e munkát valamelyik cégnél?

– Jelenleg a megyében döntően há-
lózati ügyfeleink részére nyújtunk szol-
gáltatást, többek között a Budapest 
Banknak, OTP-nek, NAV-nak, Yettelnek 
és a Magyar Telekomnak, de dolgo-
zunk a Knorr-Bremse Fékrendszerek 
Kft. részére is.
– Az Önök cége azon kevés nagy-
vállalat közé tartozik, amely multi-
nacionális szintre emelkedett. Hol, 
melyik országokban működnek? 
Mennyi dolgozójuk van?

– 2021-ben felvásároltuk az ISS 
Csoport csehországi, szlovákiai, ro-
mán, magyar és szlovén érdekelt-
ségeit, majd 2022-ben a lengyel 
IMWEMER System csoportot. E lépé-
sekkel Közép-Kelet-Európa piacvezető 
FM társaságává váltunk. A közelmúlt-
ban a bolgár i-Facility EOOD létesít-
ménygazdálkodó vállalat megszer-
zésével bővültünk. Hét országban, 
21.000 munkatársunkkal több mint 
16,5 millió négyzetméter területet 
látunk el. Ez a regionális jelenlét lehe-
tővé teszi számunkra a cégcsoporton 
belüli tudás- és technológiatranszfert. 
Ebből fakadó szinergiánk és költség-
hatékonyságunk is komoly verseny-
előnyt jelent. Az ügyfélkezelésben be-
vezetett egykapus rendszerünk pedig 
megkönnyíti a kommunikációt, vala-
mint transzparenciát, hosszútávú bi-

zalmat jelent az együttműködésben.
– Mit takar a létesítményfenn- 
tartás fogalma?

– Röviden: minden, az ingatlanok 
fenntartásával, üzemeltetésével (le-
gyen szó iroda, termelő- vagy kereske-
delmi egység) kapcsolatos szolgál-
tatást, ami az ingatlanhasználók fő 
tevékenységét támogatja. Portfóliónk 
rendkívül széles ezen a téren: műsza-
ki üzemeltetést, fit-out kivitelezést, 
takarítási és egészségügyi takarítási 
szolgáltatást, kertészeti munkákat, 
dokumentumkezelést, textilgazdálko-
dási szolgáltatásokat nyújtunk meg-
rendelőinek. Antoine de Saint-Exupéry 
mondását, mely szerint „Te egyszer s 
mindekorra felelős lettél azért, amit 
megszelídítettél”, parafrazálva mi épü-
leteket szelídítünk.
– Az Önök tevékenysége most az ener-
giaválság miatt felértékelődött. Erre a 
kihívásra hogyan lehet válaszolni úgy, 
hogy közben figyelembe kell venni a 
fenntarthatósági szempontokat is (ta-
karékoskodás az energiával stb.)?

– Eddig is törekedtünk a fenntartható-
ságra, az energiatudatosságra, a vál-
ság most egy katalizátor. E téren tel-
jes körű szolgáltatást nyújtunk az in-
gatlantulajdonos ügyfeleinknek, ami 
felöleli a felmérést, tanácsadást, a 
döntéselőkészítést és a megvalósítást 
egyaránt.
– Kérem, soroljon fel néhány olyan 
nagyobb hazai és régiós vállalatot, 
ahol Önök munkát végeznek!

– Hazai és regionális szinten is 
számos lokális és multinacionális 
ügyfélnek szolgáltatunk. A teljesség 
igénye nélkül: Aventis, BKV, Buda-
pest Bank, Cseh Nemzeti Könyv-
tár, Egis Gyógyszergyár, Erste Bank, 
Groupama Aréna, GYSEV, Heineken, 
HP, Hungarocontrol, ING, JABIL, Jaguar 
Land Rover, KEF, Liszt Ferenc repülő-
tér, Magyar Telekom, MÁV, MOL, OTP, 
Prágai repülőtér, Richter Gedeon, Sie-
mens, Tesco, Unilever, Volánbusz.
– Mekkora a konkurencia az Önök 
területén? 
  – A létesítménygazdálkodási ipar-

ág nagyon kompetitív szektor. A na-
gyobb társaságok mellett sok kis 
cég is jelen van a piacon.  Ezért is 
fontos számunkra, hogy üzemmé-
retünkön kívül más tényezőkkel 
is hosszú távú versenyelőnyre te-
gyünk szert. Ennek egyik kiemelt te-
rülete a technológiai, műszaki inno-
váció. Egyedüliként a magyarorszá-
gi FM iparágban K+F részleggel ren-
delkezünk, ahol 25 kutatómérnök 
és technikus munkatársunk dolgo-
zik. Újításaik a teljes cégcsoport ren-
delkezésére állnak a régióban. Ilyen 
például ROBIN, saját fejlesztésű, au-
tonóm ipari takarítórobotunk, amely-
ből már 53 működik országszerte. A 
berendezés nagyméretű, összefüg-
gő, elsősorban ipari és raktárterüle-
tek tisztítását végzi. Használatával 
megsokszorozzuk szolgáltatásunk 
hatékonyságát. Szintén komoly elő-
nye az ellenőrizhetőség: ROBIN ada-
tokat szolgáltat arról, hogy egy adott 
területen mikor, mit és milyen minő-
ségben takarított fel.

Jakubik Gábor, a cég regionális vállalati értékesítési igazgatója

Új technológia

KISKUNHALAS A Ganzair Kft. 
kiskunhalasi üzemében be-
mutatták az első magyar 
ipari zöldhidrogén projekt 
beépítésre kész kompresz-
szorát. A hidrogén komp-
resszor, a Magyar Föld-
gáztároló Zrt. kardoskúti 
telephelyére kerül, ahol az 
Akvamarin hidrogéntermelő 
és -tároló beruházás létesül. 
A Ganzair az elsők között 
ismerte fel az ebben a tech-
nológiában rejlő lehetősé-
geket. Ez komoly fejlődést 
jelent a hidrogéntechnoló-
gia alkalmazása kapcsán 
elindult hazai folyamatok-
ban, és amely a jövőt jelen-
ti az iparági befektetők, a 
magyar vállalatok, a beszál-
lítók, a hazai kutatóműhe-
lyek, egyetemek és általá-
ban a gazdaság számára. 

Az év fodrásza

BAJA Három, a szakmában 
eltöltött év után került be a 
legnagyobbak közé Bene-
dek Ákos bajai fodrász. A 
szeptemberben Budapes-
ten megtartott HOEC 2002 
(Hungarian Open Europe 
Cup) szakmai versenyről ösz-
szesen hat díjjal tért haza. 
Egy első és három második 
helyezés mellett kiérdemel-
te Homenik István Aranyko-
szorús fodrászmester kü-
löndíját, valamint a szakmai 
zsűri neki ítélte Az év fodrá-
sza 2022 kitüntető címet.

Fotókiállítás

BAJA A Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra által meghirdetett orszá-
gos fotópályázaton az idén 
50 alkotó 215 képét értékel-
te a neves zsűri, amelyből 
38 képet választott be „A 
munka világa” című kiállítás 
anyagába. A tárlatnyitóra 
és egyben díjátadó ünnepre 
október 3-án 17 órakor ke-
rül sor Baján, a Bácskai Kul-
túrpalotában.

Kiváló eredmény

BAJA Arany minősítést szer-
zett a bajai Antal Pincészet 
2021-es Chardonnay bora 
az Asia Wine Trophy-n, Ázsia 
egyik legnagyobb borver-
senyén. A Dél-Koreában, 
Daejeon városában megren-
dezett versenyre 34 ország-
ból több mint 4300 minta 
érkezett.

Hírsáv A követelések, 
kinnlevőségek  
érvényesítése

A Gazdasági Ablak új ro-
vatában vállalkozásokat 
érintő, különböző közjegy-

zői eljárásokat mutatunk be. Ez-
úttal a követelések érvényesíté-
sével kapcsolatban kérdeztük dr. 
Csonka Péter közjegyzőt.

Amennyiben egy vevő tarto-
zását határidőben nem fizeti 
meg, és a cég a pénzét szeretné 
gyorsan, pereskedés nélkül visz-
szaszerezni, akkor lehetősége 
van közjegyzőnél fizetési meg-
hagyásos (fmh) eljárást kezde-
ményezni az adósával szemben. 
Az elektronikus úton előterjesz-
tett kérelem alapján a közjegy-
ző a beérkezéstől számított 3 
munkanapon belül kibocsátja 
az fmh-t. A perindítástól eltérően 
az eljárás megindításához nincs 
szükség szerződés, ki nem fize-
tett számlák vagy egyéb bizonyí-
tékok csatolására, ha pedig a 
kötelezett a részére megküldött 
fmh-val szemben 15 napon belül 
nem él ellentmondással, akkor 
a fizetési meghagyás jogerőre 
emelkedik és végrehajthatóvá 
válik, vagyis közvetlenül, külön 
per nélkül indítható az adós ellen 
a végrehajtás.

A közjegyző által lefolytatott 
európai fizetési meghagyásos 
(eufmh) eljárással a határon át-
nyúló követelések esetében is 
gyorsan a pénzéhez juthat az, 
akinek tartoznak. Magyarorszá-
gon az eufmh kibocsátását bár-
melyik cég kérheti, ha fogyasz-
tónak nem minősülő adósa egy 
másik uniós tagállamban rendel-
kezik székhellyel, de a teljesítés 
helye Magyarországon volt. Az 
eljárás egyszerűen, egy magyar 
nyelvű formanyomtatvány kitöl-
tésével bármelyik közjegyzőnél 
kezdeményezhető. Amennyiben 
az adós nem vitatja a követelést 
– erre a kézhezvételt követően 
30 napig van lehetősége –, a 
közjegyző automatikusan vég-
rehajthatóvá nyilvánítja az euró-
pai fizetési meghagyást. További 
előnye az eljárásnak, hogy ha a 
kötelezett ellentmondással él, 
az eljárás ugyan perré alakul, de 
az – magyar közjegyző által kibo-
csátott európai fizetési megha-
gyás esetén – nem az adós szék-
helye szerinti külföldi, hanem a 
jogosult székhelye szerint illeté-
kes magyar bíróság előtt kerül 
lefolytatásra. Mindkét eljárásban 
az eljárási díj mértéke a követe-
lés 3 %-a, de legalább 8.000 Ft 
és legfeljebb 300.000 Ft. A meg-
fizetett eljárási díj ugyanakkor az 
esetleges perré alakulás esetén 
beleszámít a peres eljárás ille-
tékébe.

Segítik a cégek tudatos döntéshozatalát
mentorprogram A regisztráció a vallalkozztudatosan.hu-n zajlik, és alig néhány percet vesz igénybe

A fenntarthatósági vállal-
kozói szemléletformálás 
elősegítése érdekében 

szervez rendezvényeket a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra (MKIK) Bács-Kiskunban. Az 
Országos Vállalkozói Mentorprog-
ram keretében szeptember 6-án 
a hulladékgazdálkodás, szept-
ember 13-án a vízgazdálkodás, 
míg szeptember 27-én további, 
a fenntarthatósággal kapcsola-
tos kérdéseket jártak körbe az 
előadók a megyei kereskedel-
mi és iparkamara kecskeméti 
székházában. Szabó Gézától, az 
Országos Vállalkozói Mentorprog-
ram Dél-alföldi regionális prog-
ramkoordinátorától megtudtuk, 

októberben és novemberben 
még további három rendezvényt 
szervez az MKIK. A programok-
ra folyamatos a jelentkezés: a re-
gisztráció a vallalkozztudatosan.
hu honlapon keresztül zajlik, és 
alig néhány percet vesz igénybe. 
További információkat a Fenntart-
hatósági Vállalkozói Szemlélet-
formálás program tematikájáról, 
illetve a térítésmentes képzésről 
a szabo.geza@mkik.hu e-mail cí-
men kérhetnek a régió vállalkozói. 
A program általános célja, hogy 
olyan fenntarthatósági ismerete-
ket adjon át a kis- és középvállal-
kozásoknak, amelyek új elemek-
kel gazdagíthatják a vállalkozások 
tudatos döntéshozatalát. Ennek 

szemléltetéséhez a szakembe-
rek gyakorlatias, hazai viszonyok 
között megvalósítható mintákat 
mutatnak be a mentoráltaknak, 
amelyhez gyakorló vállalatvezetők 
– mentorok – segítségét veszik 
igénybe. 

Hogy milyen előnyökkel jár a 
részvétel? A környezettudatos 
szemléletmód napi gyakorlatba 
építésével növelhető a vállalkozás 
versenyképessége. A vállalkozás 
tagja lehet a valóban felelősség-
teljesen működő vállalatok közös-
ségének, ahol lehetősége nyílik 
üzleti kapcsolatépítésre. A részt-
vevők a projekt sikeres elvégzésé-
vel plusz pontokat szerezhetnek 
több GINOP Plusz pályázaton. A képzés résztvevői Kecskeméten, a kereskedelmi és iparkamara székházában Fotó: B. Zs.
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Megnőttek az árak
ipar Beruházásokkal csökkentik az energiafüggőséget

Az energiaárak drasztikus 
emelkedése miatt számos 
mikro-, kis- és közepes vállal-
kozás került nehéz helyzetbe. 
Az energiaár-robbanás miatt 
nehézségekkel küzdő KKV-
szektor támogatása érde-
kében az MKIK párbeszédet 
kezdeményezett a döntésho-
zókkal.

BARTA ZSOLT

A kormány kérésének meg-
felelően a kamara egy gyors 
felmérést kíván végezni a vál-
lalkozások körében az ener-
giaár-emelkedés nyomán 
kialakult helyzetkép megis-
merése érdekében. Vajon 
hogyan érinti a cégeket az ár-
változás? Több cég vezetőjét 
kérdeztük arról, hogy érintik 
a változások, tudnak-e ellene 
védekezni? Kaldenekker Sán-
dor, a kerekegyházi Kalfém 
Kft. cégvezetője azt mondja, 
hogy az elektromos áram ára 
éppen az ötszörösére nőtt a 
korábbi árszinthez képest. 
Szerencséjükre azonban a 
gázvételi szerződés jövő év 

október 1-ig érvényes. Addig 
remélhetőleg a légnemű ener-
giahordozó ára jelentősen 
csökken. A 49 alkalmazottat 
foglalkoztató fémipari cégnél 
van elegendő megrendelés.

A gépalkatrészeket, lemez-
termékeket is gyártó társa-
ság termelésének a 40 szá-
zaléka közvetlenül külföldön, 
míg közel fele pedig olyan 
partnernél talál gazdára, 
amelyek szintén exportálnak. 
Mint mondta, folyamatosan 
cserélik le a gépparkjukat 
olyan készülékekre, amelyek 
energiatakarékosak. Azt is 
tervezik, hogy belátható időn 
belül napelem és napkollek-
tor rendszereket építenek ki 
a vállalkozás területén. Az 
ipari porszórás során várha-
tóan olyan anyagot választa-
nak majd, amely jóval keve-
sebb energiafelhasználást 
igényel a munkálatok során. 
A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
elnökségi tagja hangsúlyoz-
ta: a cég tevékenysége során 
mindig arra helyezte a hang-
súlyt, hogy folyamatosak le-

gyenek a szerződések, így 
egyenletes ütemben tudnak 
termelni.

Mind a gáz, mind pedig az 
elektromos áram ára a ko-
rábbi bekerülési árak sokszo-
rosára nőtt – nyilatkozta a 
lapunknak dr. Nagy Zoltán, a 
Phoenix Mecano Kecskemét 
Kft. ügyvezetője. Mint mond-
ta, már korábban látható volt, 
hogy a Covid-járvány keltette 
válság miatt emelkednek az 
árak. A nagyvállalat vezeté-
se úgy döntött, hogy egy 1,5 
millió kWh teljesítményű nap-
erőművet építtetnek ki a gyár 
területén. Ez mintegy negyed-
ével csökkenti a cég energia-
kitettségét, festette le a hely-
zetet a cégvezető.

Hangsúlyozta: nagyon rugal-
masan kell a munkát meg-
szervezni, mivel az MVM Zrt. 
az időnként pluszban termelt 
energiát nem hajlandó átven-
ni. Megjegyezte, hogy 2023 
év végéig rendelkeznek elekt-
romos áram szerződéssel. A 
gáz esetében nem csak az a 
gond, hogy a tavalyi árhoz ké-
pest majd egy nagyságrend-

del nőtt az energiahordozó 
ára, hanem az is, miszerint 
egy hónapra előre hajlandó a 
szolgáltató biztosítani az igé-
nyelt mennyiséget. A gázt fű-
tésre és az egyik technológiai 
gyártás során használják. Ez 
utóbbi folyamatot elektromos 
műveletre állítják át a jövő-
ben. A fűtés esetében a hő-
szivattyús fűtés kiépítése je-
lenleg még nincs napirenden, 
ezért ennél egyelőre marad a 
gázfüggőség. A várható gaz-
dasági helyzettel kapcsolat-
ban dr. Nagy Zoltán elmondta, 
hogy bár az idén többet ter-
melt a társaság, mint tavaly, 
és egy 2019-es szint feletti 
eredményt ért el a cég, mégis 
lassulás várható. A háború, 
a magas infláció, az energia-
válság, a német termelés las-
sulása, az egyéb fogyasztói 
piacok visszaesése következ-
tében számít recesszióra. A 
német cégek várakozásai ne-
gatív előjelűek, Magyarország 
pedig ezer szállal kapcsolódik 
Európa legnagyobb termelési 
potenciáljával bíró gazdasá-
gához.

Százhetvenhét 
szakmából 
lehet választani

Nagyon fontos tájékozta-
tó kiadványt tett közzé 
a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkama-
ra a közelmúltban. Az idén is 
elkészült, immár harmadik al-
kalommal az Ágazati Kalauz 
című, pályaválasztást segítő 
kiadvány, amelyet az általá-
nos iskolák 8. osztályos tanu-
lóinak, valamint a szülők és a 
pedagógusok részére készí-
tettek.

A kiadvány bemutatja az 
iskolatípusokat, az ágazati 
képzést, a szakmák ágazati 
besorolását. Tartalmaz egy pá-
lyaválasztási naptárt is, amely 
segít abban, hogy mikor, mi-
lyen feladatokat nem szabad 
elmulasztani. A kereskedel-
mi és iparkamara munkatár-
sai összegyűjtötték azokat az 
információkat, amelyek ága-
zatonként mutatják be, hol 
lehet szakmákat tanulni me-
gyénkben. A kiadvány megje-
lent papíralapon, de elektro-
nikus változatban a BKMKIK 
honlapján, a www.bkmkik.hu 
oldalon is elérhető. Nagyon 
fontos tudni, hogy a szak-
képzési rendszer jelentősen 
átalakult, racionálisabb, ru-
galmasabb lett. Alapvető vál-
tozást jelent, hogy a választ-
ható szakmák száma 2020. 
szeptember 1-jétől csökkent, 
jelenleg 177 szakma közül 
választhatnak a diákok. Az új 
szakképzési rendszerben a 
szakmák megszerzése iskolai 
rendszerű képzésben valósul 
meg: az ötéves technikum-
ban érettségi és technikusi 
szintű szakképzettség sze-
rezhető, a hároméves szak-
képző iskolában a tanuló a 
képzés végén szakképzettsé-
get szerez. 2020 szeptembe-
rétől a szakgimnáziumokból 
ötéves technikumok lettek, a 
szakmákra specializálódott 
szakközépiskolákból pedig 
szakképző iskolák, amelyek-
ben a képzési idő továbbra is 
három év. A technikumban az 
első két évben, a szakképző 
iskolában az első egy évben 
a széles alapozású ágazati is-
mereteket sajátítják el a tanu-
lók, majd ágazati alapvizsgát 
tesznek.

A 9. évfolyam végén, illet-
ve a technikumban a 10. év-
folyam végén ágazaton belül 
szakmát választanak, és lehe-
tőség szerint duális képzés-
ben folytatják tanulmányaikat. 
Egyéb fontos részletek a kiad-
ványban olvashatóak.  B. Zs.

Külföldi üzleti 
ajánlatok 
magyarországi 
vállalkozóknak

Az alábbi üzleti aján-
latokról Tóth Anita, a 
Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkama-
ra külügyi és külkereskedel-
mi vezetője a 76/501-508-
as vagy a 70/702-8401-es 
telefonszámon ad felvilágo-
sítást.

Az egyedi emelő és rakodá-
si megoldások német speci-
alistája könnyű emelődaru-
rendszerének telepítéséhez 
keres szolgáltatókat Auszt-
riában és Magyarországon. 
A kód alapján várják az ér-
deklődők jelentkezését. 
(BRDE20220404013)

Festékek, lakkok és a 
hozzájuk tartozó kiegé-
szítők, csiszoló- és vágó-
anyagok, medenceké-
mia, kézi- és elektromos 
szerszámok, vízellátási 
eszközök, hardverek és 
munkavédelmi felszerelé-
sek kis- és nagykereske-
dője beszállítókat keres. 
(BRHR20220902007)
 
Partnereket keres egy 
dán női ruházati beszállí-
tó, aki beszállítói megál-
lapodás keretében szeret-
ne együttműködni európai 
női ruházati cégekkel. 
(BRDK20220222017)
 
Zsákok gyártására és 
forgalmazására szako-
sodott szlovén vállalat 
PE-LD ZIP záródású (simí-
tózáras) műanyag zacs-
kók beszállítóit keresi. 
(BRSI20220726004)
 
Spanyol cég olyan euró-
pai gyártót keres, amely 
nagy mennyiségű csoma-
golási megoldást kínál el-
vitelre: tészta doboz, erős 
papírdoboz papír polie-
tilénnel a hamburgerek-
hez, erős zsákok polie-
tilénnel az előételekhez 
stb. 
(BRES20220713006)
 
Talajvizsgálati berendezé-
sek és műszerek holland 
gyártója bővítené partne-
ri körét termelési kapaci-
tásának kiszervezésével, 
közös vállalkozással vagy 
(részleges) felvásárlással. 
(BRNL20220602004)

Új kedvezményes hitelkonstrukciók
Augusztus 29-től igényelhető 

a kormány által és a gazda-
ságfejlesztési miniszter mun-

kaszervezetének közreműködésével 
nyújtott támogatás mellett a Széche-
nyi Kártya Program MAX legújabb ele-
me, a Széchenyi Mikrohitel MAX, mely 
speciálisan a mikro- és kisvállalkozá-
sok fejlődését segítő Széchenyi Kár-
tya konstrukció. A Széchenyi Kártya 
Program MAX konstrukciói a rendkívü-
li inflációs környezetben a piacon elér-
hető legkedvezőbb kamatok mellett, 
célzott módon biztosítják a vállalati 
működés fenntartásához, fejlődésé-
hez szükséges forrásokat, lehetővé 
teszik a vállalkozások beruházási el-
képzeléseinek megvalósítását, segítik 
a cégek likviditási helyzetének stabi-
lizálását, továbbá segítenek a normál 
üzletmenet fenntartásában, és a jövő-

beli növekedés lehetőségeinek bizto-
sításában. A programon belül érhető 
el a Széchenyi Mikrohitel MAX, amely 
kifejezetten a hazai mikro- és kisvál-
lalkozások fejlődését segítő állami ka-
mat-, kezelési költség és kezességi díj 
támogatásban részesített beruházási 
hitel, amely szinte minden beruházá-
si hitelcél finanszírozására alkalmas. 
Finanszírozható főbb hitelcélok: klasz-
szikus beruházási célok (mint pl. új és 
használt gép, berendezés, ingatlan, 
egyéb, jármű kategóriába nem tartozó 
tárgyi eszköz beszerzés, akár az ag-
rárszektorban is), illetve forgóeszköz 
beszerzés a hitelösszeg 20%-a erejé-
ig, valamint a feltételeknek megfelelő 
korábbi beruházási hitelek kiváltása is 
megengedett. A Széchenyi Mikrohitel 
MAX a teljes futamidő alatt fix kama-
tozással, évi 1 % nettó kamatszinten, 

a konstrukció szabályzatában rögzített 
egyéb díjtételek mellett érhető el.

Az igényelhető hitelösszeg legfel-
jebb 50 millió forint.

A hitel maximális futamideje 120 
hónap.

Kezdő vállalkozások is igényelhetik.
A Széchenyi Kártya Program MAX 

többi konstrukciója - a Széchenyi Kár-
tya Folyószámlahitel MAX, a Széche-
nyi Likviditási Hitel MAX, a Széchenyi 
Beruházási Hitel MAX és a Széchenyi 
Lízing MAX - is folyamatosan elérhető 
a vállalkozások számára.

A Széchenyi Kártya Program MAX hi-
telkonstrukciói Bács-Kiskun megyében 
4 helyen, mind a 4 kamarai irodában 
igényelhetők az ügyfélszolgálatok teljes 
nyitvatartási idejében. A nagy tapaszta-
lattal rendelkező munkatársak gyors és 
hatékony ügyintézést garantálnak.

Kaldenekker Sándor, a Kalfém Kft. cégvezetője egy nagy teljesítményű gép előtt Fotó: Barta Zsolt

A hiteltermékek 
igényelhetők 
a kamara
ügyfélszolgálatain:
Kecskemét  
6000 Kecskemét, Árpád krt 4.
E-mail: titkarsag@bkmkik.hu
Tel: +36 76 501-500
Baja  
6500 Baja, Kossuth Lajos u. 2-4.
Tel: +36 79 520-400
E-mail: bkmkikbaja@t-online.hu
Kalocsa  
6300 Kalocsa, Búzapiac tér 10.
Tel: +36 78 566-220
E-mail: bkmkikkalocsa@t-online.hu
Kiskunhalas  
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 31.
Tel: +36 77 528-896
E-mail: bkmkikhalas@t-online.hu



Kiállítás nyílt a kamarában
Tájképek Szász Norbert a művészetben találta meg az önkifejezést  

Szász Norbert fotóalkotása-
iból nyílt tárlat a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara (BKMKIK) kecs-
keméti székházában. A fotós 
tárlatát Sipos Zsolt, a BKMKIK 
titkára méltatta köszöntőjében. 
A képek a múltat és a jelent 
egyformán ábrázolják, illetve 
az alkotások bemutatják azt 
a személyt is, aki a kamerát a 
kezében tartja. A látásmódja, 
a megismételhetetlen pillanat 
megragadásából elkészült al-
kotások adják az értékét a ki-
állított anyagnak. Sipos Zsolt 
hangsúlyozta, Szász Norbert 
hat éve kezdett fotózni, és négy 
éve jutott hozzá egy olyan gép-

hez, amely segítségével minő-
ségi képeket tud készíteni. Az 
alkotó vallja, hogy valójában 
akkor születik magas színvona-
lú kép, amikor spontán fotózik. 
Szőke Veronika művészettera-
peuta nyitotta meg a tárlatot.

Mint mondta, Norbert a mű-
vészetben találta meg az ön-
kifejezést. Sajátos látásmódja 
a szín, a forma, a kompozíció 
egységében jelenik meg. Idézte 
Wass Albert erdélyi író gondola-
tát, miszerint mennyire is töké-
letes az a világ, amelyet nem az 
ember alkotott. Szász Norbert 
tájképeiből ez a tökéletesség 
sugárzik, hangsúlyozta Szőke 
Veronika.
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Nehéz az orosz export
Online Konferencia a keleti gazdasági kapcsolatok alakulásáról

Több mint 2,2 milliárd dollá-
ros a magyar-orosz exportpi-
ac, szintén jelentős az ukrán 
és a belorusz külkereskedel-
mi forgalom, amelyek a há-
ború miatt visszaestek. Mit 
lehet tenni ebben a helyzet-
ben? Hogy látja a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
(MKIK), és milyen segítséget 
tud nyújtani a vállalkozások-
nak? Egyebek mellett ezekről 
is szó esett egy online szak-
mai tájékoztatón.

BARTA ZSOLT

Az elhúzódó orosz-ukrán há-
ború kedvezőtlen gazdasági 
hatásai, az egyre szélesebb 
körben bevezetett szankci-
ók eredményeképpen jelen-
tős mértékben csökkent a 
magyar export volumene az 
orosz, ukrán és fehérorosz 
relációkba. Az érintett vállal-
kozások hatékony tájékozta-
tása, a szankciókkal kapcso-
latos gyakorlati tudnivalók 
elsajátítása, valamint az 
MKIK Magyar-Orosz Tagozata 
által kidolgozott javaslatok és 
támogatási rendszer megis-
mertetése érdekében a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (BKMKIK) on-
line tájékoztató rendezvényt 
szervezett. A rendezvény 

résztvevőit köszöntötte Gaál 
József, a BKMKIK elnöke, aki 
hangsúlyozta, hogy a magyar 
cégek nehéz helyzetben van-
nak.

Sújtja őket az infláció, az 
energiaköltségek emelkedé-
se, illetve a keleti piacok szű-
külése. Orosz oldalról viszont 
növekednek az igények, mi-
vel tetten érhetők az áruk, a 
termékek szolgáltatásának 
hiánya. Mint mondta, nem 
egyszerű megfelelni majd az 
orosz piaci igényeknek, mert 
szigorúan be kell tartani az 
uniós szankciós rendelkezé-
seket, de amiben tud a ka-
mara, abban segítségére van 
a vállalkozásoknak. Erre szol-
gál az a szakmai tájékoztató 
is, amelyet a BKMKIK szer-
vezett.

A rendezvény keretében az 
orosz-ukrán háború magyar 
vállalkozásokra gyakorolt ha-
tásai, következményei cím-
mel Bacsák Dániel, az MKIK 
Gazdaság- és Vállalkozásku-
tató Intézetének (GVI) elem-
zője tartott ismertetőt. Hang-
súlyozta, hogy a GVI áprilisi 
felmérésében 2227 cégve-
zetőt interjúvoltak meg. Ezek 
többségét érinti az említett 
két ország konfliktusa. Meg-
említette, hogy a forint árfo-
lyam változása a negyedüket, 

a kereslethiány a 14 száza-
lékukat, a nyersanyag- és 
energiaárak változása pedig 
a 43 százalékukat érinti. A 
vállalkozások jelentős része 
az ellátási láncok megsza-
kadására, az alapanyag- és 
termékhiányra is panaszko-
dott. Az ellátási láncok eseté-
ben a GVI az ipari szereplők-
nél 41, az építőiparban 48, 
a kereskedelemben 69, míg 
az egyéb szolgáltatás szerep-
lőinél 57 százalékos nega-
tív visszajelzést regisztrált. A 
háború hatására az építőipa-
ri vállalkozások 27 százalé-
ka, míg a kereskedelmi sze-
replők 31 százaléka jelzett 
visszaesést. Bacsák Dániel 
után Az orosz-ukrán hábo-
rú gazdasági-kereskedelmi 
kihívásai és a lehetséges vá-
laszok címmel Szekeres Ist-
ván, az MKIK Magyar-Orosz 
Tagozatának elnöke tartott 
ismertetőt. Az üzletember 
megemlítette, hogy akár 50 
százalékos is lehet az Orosz-
országba irányuló korábbi ex-
portunk csökkenése. Idehaza 
mintegy 2000 gazdasági sze-
replőt érinthet közvetlenül a 
háború negatív hatása. Ebből 
800 Oroszországgal áll kap-
csolatban, míg kb. kétszer 
ennyi Ukrajnával. Megemlí-
tette, hogy 2014-ben a Krím 

oroszok által történt elfogla-
lása után szintén szankcio-
nálták Oroszországot. Akkor 
a 2013-as 2,2 milliárd dollá-
ros hazai export 1,6 milliárd-
ra csökkent, de ezt hét év 
alatt csaknem sikerült vissza-
tornáznia a hazai cégeknek.

Most azonban rosszabb a 
helyzet. A több mint fél éve 
tartó háború miatt hatalmas 
a szankciókkal sújtott termé-
kek száma, az alapanyagok 
exportja is tiltó listára került, 
az ellátási láncok működé-
se is egyre inkább akado-
zik. Szekeres István arról is 
beszélt, miszerint az Orosz-
országba történő szállítás 
egyre nehezebb. Ma már Be-
lorusszia nem engedi be az 
uniós kamionokat, ezért az 
exporttermékeket belorusz 
járművekre kell átpakolni. A 
korábbi Budapest-Moszkva 
közötti 2500 eurós szállítási 
költség így mára 8000 euró-
ra nőtt. A korábbi 3-4 napos 
út pedig 2-3 hétig is eltart-
hat. Az előadó szólt arról is, 
hogy a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara júliusban – a 
tagozat segítségével – egy 
javaslatot juttatott el a Kül-
gazdasági és Külügyminisz-
tériumba, amelyben a keletre 
exportáló cégek támogatását 
kérte a kormánytól.

Az online konferenciát nagyon sok infografikával színesítették

A fiataloknak is tetszettek az alkotások

Legyen ön is 
zöldgazdasági 
szakember!

A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkama-
ra exkluzív Zöldgazda-

sági szakember képzést indít 
októberbertől minden olyan, a 
környezetét és szakmáját tuda-
tosan építő vállalkozónak, aki 
a már érzékelt klímaváltozást 
figyelembe véve tervezi végezni 
tevékenységét, jövőbeni fejlesz-
téseit, beruházásait.

A Zöldszakember képzés 
résztvevői   

    • reális képet kapnak a 
klímaváltozás aktuális helyze-
téről,

    • megértik azt, hogy a 
zöldgazdaság elveinek hasz-
nálatával hogyan és miért já-
rulnak hozzá a globális klíma-
változás által okozott hatások 
lassításhoz és a kibocsátások 
csökkentéséhez,

    • megismerik azokat a 
környezetvédelmi szempon-
tokat, amelyeket a munkájuk 
során az alapanyag kiválasz-
tásától a hulladékká válásig fi-
gyelembe kell venniük,

    • a klímaváltozás okozta 
elvárosoknak megfelelően tud-
ják elvégezni feladataikat, illet-
ve tudják elkészíteni a termé-
ket, vagy a szolgáltatást ennek 
megfelelően tudják végezni.

A Zöldgazdasági szakem-
ber képzés óraszáma: 24 óra. 
A képzés intenzitása: 4x6 tan-
óra (heti egy alkalom, péntek, 
8:30-13:15 óra).

A képzés - a 11/2020. (II.7.) 
Korm.rendelet alapján - Tanú-
sítvány kiadásával zárul. Je-
lentkezni a BKMKIK honlapján 
elektronikusan lehet.

Az étkezési 
szokásaink 
hatással vannak 
a klímaváltozásra

A legfrissebb kutatások 
szerint a vegetáriá-
nus táplálkozás mind 

a termelés, mind az étkezés 
vonatkozásában kedvező-
en befolyásolja az üvegház-
hatású gázok (ÜHG) kibo-
csátását. A húst tartalmazó 
egészséges táplálkozás is 
már jelentősen támogatja a 
klímaváltozást.

A cél tehát nem az, hogy 
mindenkinek le kell állnia a 
húsfogyasztással, csak mér-
sékelnünk kell azt. Fontos 
tudatosítani, hogy a Föld 
eltartó képessége véges, 
mind a terület, mind az ÜHG 
kibocsátás szempontjából. 
Mivel a lakosság száma egy-
re nő, ezért a hústermelésre 
lesz igény, hiszen az ember 
alapvetően húsevő. A te-
nyésztés klímabarát mód-
ja és a hús minősége lesz 
majd a piac meghatározója. 
Igazodni kell a jövőhöz, és 
ha ezt az előre jelző infor-
mációk alapján tesszük, ak-
kor az állattartó ágazat az 
ÜHG kibocsátás csökkenté-
se mellett fejlődhet, és egy-
re magasabb minőségben 
képes termelni.

Aki ezt meg tudja való-
sítani, annak lesz biztos 
piaca a jövőben. A klíma-
változás során az együttmű-
ködés, a közös gondolko-
dás, a közös döntések és 
lépések minden ágazatban 
fontosak. A fejlődési lehe-
tőség az ellátási láncban 
szereplő, új technológiát 
fejlesztő, szállító, gyártó és 
feldolgozó tevékenységet 
végző vállalkozások számá-
ra is adott. Olyan rendsze-
rek fejlesztése szükséges 
tehát, amelyek a fenntart-
hatóság elveit megvalósít-
ják. Magánemberként pe-
dig mindenki önállóan dönt, 
hogy fogyaszt-e húst, vagy 
sem. A jövőben a fenntart-
hatóság irányában haladva, 
az életünk minden terüle-
tén változtatnunk kell, így 
az étkezési szokásainkon 
is. Ez be fog következni, 
mert változik a világunk, és 
ennek szemtanúi vagyunk. 
A kérdés az, hogy miként vi-
szonyulunk hozzá, mint ter-
melő és fogyasztó.

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

Szerkesztők:

Barta Zsolt, Gaál József, Sipos Zsolt

Készült:

Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., 

Budapest

GAZDASÁGI

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
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