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Kreatív vívmányok Vásárhelyen
A 2. napjához érkezett az „IDEA-Expo 2016” nemzetközi kiállítás, amit a 20 éves Ötlet
Club 13 Egyesület szervezésében tekinthettek meg az érdeklődők Vásárhelyen, az SzTE
Mezőgazdasági Karán.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, pénteken Hódmezővásárhelyen megnyitották az „IDEA-Expo 2016”
nemzetközi kiállítást az SzTE Mezőgazdasági Karán.

Az Ötlet Club 13 Egyesület jubilált is ebben az évben, hiszen 20 évesek lettek. A kiállítás ötlete '99-ben jött,
és azóta töretlen lelkesedéssel minden évben, több városban megrendezésre kerül.

"A kiállításon mindenki helyet kap, aki egy kis újítással, kreativitással jelentkezik. A mezőgazdaságtól az
építőiparig, a háztartási cikkeken át, az egészségógyön keresztül minden megtalálható a kiállításon." - mondta
el Nagy Zoltán, az egyesület elnöke.

Összesen 84 kiállító érkezett Vásárhelyre, ami 90 is lehetett volna, de a hely zsúfoltsága miatt 6 jelentkező
nem került be a kiállítók sorába.
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