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fehér 
feltok 

AZ ember, ha egy pi-
cii is lokálpatrióta, 

azt szeretné, ha Szeged 
mindenütt a sor élén 
állna. Ha a Tisza-parti 
városról csak úgy be-
szélnének, hogy bez-
zeg... Bezzeg Szegeden! 
Ehelyett mi vagyunk 
kénytelenek újabban 
egyre gyakrabban föl-
sóhajtani, hogy bez-
zeg Győrött, bezzeg 
Székesfehérváron, sőt 
még arra is veteme-
dünk, hogy bezzeg 
Nyíregyházán. 

Ránézünk az ipa-
ri parkok tarkította 
térképre és hatal-
mas fehér foltokat lá-
tunk. Nem integet a 
kis ikon Békés és Jász-
Nagykun-Szolnok 
megyéből, csaknem 
üres Csongrád, va-
lamint Bács-Kiskun 
megye. Csongrád me-
gye egy ipari park-
kal dicsekedhet, a mó-
rahalmival, amely 
megépült ugyan, de 
még mindig lakókra 
vár. 

Ugyanakkor ebben a 
pillanatban három ipa-
ri parkkal dicsekedhet 
a pár évvel ezelőtt még 
romjaiban heverő, ma 
már Budapest külváro-
saként emlegetett Szé-
kesfehérvár. Az a vá-
ros, amelynek polgár-
mestere az első évek-
ben prospektusokkal a 
hóna alatt kilincselt, 
ma viszont már ülhet 
az irodájában. Város-
marketing-iroda dolgo-
zik helyette. 

Az is hozzátartozik 
az igazsághoz: Székes-
fehérvár ma más jel-
legű gondokkal küzd, 
lakások kellenének pél-
dául 
rr zegeden vannak la-

kJ kások, hatalmas a 
túlkínálat az ingatlan-
piacon. Itt a befektetők 
hiányoznak. Akiket 
szeretnénk is, meg nem 
is, hívjuk is őket, meg 
nem is. Elhitetjük ma-
gunkkal, hogy Szeged 
csodaszép, aki csak 
idejön, elámul. Még-
sem jön vissza. Úgy 
tűnik. Szeged könnyen 
felejthető emlék. 

F. K . 

• Félresikerült pályázatok után 

Szeged - lépéshátrányban 

Ide álmodták az ipari parkot. Kezdődhet a 21. század. (Fotó: Karnok Csaba) 

Szegeden ebben a pil-
l anatban három ipar i 
park szeretne beruházó-
kat hívni a városba és 
munkát adni az itt élők-
nek. Közülük az egyik 
mögött álló befektetők 
egyelőre nem kívánják 
felfedni k á r t y á i k a t , a 
másik - az Öthalmi úti 
volt szovjet l a k t a n y a 
amer ika i és városi se-
gédlettel - még távol áll 
a megvalósítástál. A har-
madik jutott el a legto-
vább: szinte teljesen ma-
gánerőből indult el útjá-
ra, a KESZ Kft. és az ön-
kormányzat együtt szer-
vez i , és egyedül iként 
adott be pá lyázatot a 
minisztériumhoz az Ipari 
Park cím e lnyerésére . 
(Meg nem erősített infor-
mációink szerint meg-
kapta a jóváhagyást.) 

Miközben Csongrád me-
gyében legelőször Móraha-
lom hozott létre ipari parkot, 
Szegeden csak félresikerült 
pályázatok készültek. Közü-
lük (például Eko-park, Világ 
Utcája Kft.) egyiket sem fo-
gadta el az Ipari, Kereskedel-
mi és Idegenforgalmi Mi-
nisztérium (IKIM). Közben 
telt-múlt az idő. Ma ott tar-
tunk, hogy Hódmezővásár-
hely, Csongrád és Szentes 
beadta a maga pályázatát, 

Szegedről pedig egy, csak 
egy vár elbírálásra: a KÉSZ 
Kft.-é. A tervezett ipari park 
helye a Dorozsmai úttól 
jobbra, a Baumax áruház mö-
götti terület, a volt Szebisz 
régi helye. Neve: Első Szege-
di Ipari Park. 

A Könnyűszerkezet Építő 
és Szolgáltató (KÉSZ) Kft.-
nél, a térség sikercégénél 
Skultéti Vilmos tanácsadó és 
szakértő tartja kézben a mun-
kálatokat. Skultétit Székesfe-
hérvárról „importálták", ő ott 
annak a Loranger-csoportnak 
az alkalmazottjaként dolgo-
zott, amely most a város ve-
zetésével tárgyal az Öthalmi 
úti volt szovjet laktanya sor-
sáról és ipari parkká alakítá-
sáról. A helyzet megle-
hetősen pikáns, hiszen Skul-
téti belülről ismeri a Loran-
ger-csoportot... 

- A KÉSZ Kft. régóta dol-
gozik az ipari park koncep-
cióján - mondja Skultéti Vil-
mos - , hosszú ideig mégsem 
sikerült eredményesen tár-
gyalnia a várossal. Arról lett 
volna szó, hogy azt a 10 hek-
tárnyi területet, amely elen-
gedhetetlen egy ipari park-
hoz, az önkormányzattal kö-
zösen birtokolják. Erre azért 
gondoltak, hogy eredménye-
sebben pályázzanak külön-
böző támogatásokra. Meg az-
tán másképp működnek a 
dolgok, ha egy városnak ér-

dekeltsége van az ipari park-
jában. A KÉSZ odáig jutott, 
hogy egymaga 8,5 hektárt 
megvett, a hiányzó másféllel 
kellett csak a városnak be-
szállnia. Amikor már pont 
került az i-re, hallottuk meg, 
hogy megjelent a Loranger-
csoport az ajánlatával. 

• Miért nem lendítene a 
gazdaságon, ha egyszerre 
két park születne Szege-
den? 
- Eddig nem volt egy sem, 

most meg hirtelen kettő? Rá-
adásul a másodikban az ön-
kormányzat a telek jogán ko-
moly eróvel képviseltetné 
magát. Tehát a város a szó 
szoros értelmében a saját ma-
ga konkurenciájának megte-
remtésén munkálkodik. És 
meg kell jegyeznem: az Öt-
halmi úti laktanya nekünk is 
megfele l t volna, de nem 
ajánlotta föl senki. 

• Hol tart ma a KÉSZ 
ipari parkja? 
- Március 16-án beadtuk 

az IKIM-nek - a választ a na-
pokban várjuk. Úgy tudjuk, 
megkaptuk a címet, csak a 
hivatalos eredményhirdetés 
késik. 

• A KÉSZ Kft.-ről azt 
hallani, hogy átteszi a 
székhelyét Kecskemétre. 
Akkor miért tervez Szege-
den ipari parkot? 
- A kft. valóban megvett 

egy 10 hektáros területet 

Kecskeméten, amelyen egy 
10 ezer négyzetméteres csar-
nok, valamint egy 4800 
négyzetméter alapterületű 
iroda található. Öt évre adó-
mentességet ígért az önkor-
mányzat. Ez kétségkívül ked-
vező. De még nem született 
döntés a végleges költözésről 
és természetesen nem is én 
vagyok arra hivatott, hogy 
erről nyilatkozzak. Máskü-
lönben a kecskeméti terjesz-
kedés nem zárja ki azt, hogy 
Szegeden a KÉSZ ipari par-
kot hozzon létre. 

A szegedi park - függetle-
nül a KESZ lakhelyétől - a 
kft. számítógépes bázisára, 
szakembere i re , valamint 
építőipari kapacitására tá-
maszkodnak. Három bérlő 
már be is költözött a terület-
re. Skultéti Vilmos pedig, ha 
már tető alá hozta az ipari 
parkot, a következőkben be-
fektetőket csábit majd Sze-
gedre. 

Básthy Gábor, Szeged al-
polgármestere azzal tette tel-
jessé a képet, hogy közgyűlé-
si döntés értelmében a külső 
infrastrukturális fejlesztések-
hez maximum 22 millió fo-
rinttal járul hozzá a város. Az 
ipari park termelő beruházá-
sai pedig három évig 80, to-
vábbi két évig 50 százalékos 
helyiadó kedvezményben ré-
szesülnek. 

Fekete Klára 

Az első fecskék 
ipart hoztak 

e Munkatársunktól 
Azt országban 28 ipari 

park viselheti nagy kezdő-
betűkkel a büszke c ímet . 
Székesfehérváron három ta-
lálható, az Alba, a Videoton 
és a Loranger-csopor thoz 
tartozó Sóstói. Északnyugat-
Dunántúl a szombathelyivel 
(Claudius néven), a győrivel, 
a sárvárival, a szentgotthár-
dival, a sopronival, az esz-
tergomival, a szentendreivel, 
az oroszlányival, a pápaival, 
az ajkaival és a tatabányai-
val dicsekedhet. Majd ritkul-
nak a parkok: Észak-Ma-
gyarországon Balassagyar-
mat, Kazincbarcika (Borsod-
Chem néven), Eger, Ózd és 
Miskolc szerzet t be fek -
tetőket, de jutott Debrecen-
nek, Nyíregyházának, Duna-
ú jvárosnak , Budapes tnek 
( INFOPARK) , Kunszent-
mik lósnak , Marca l inak , 
Paksnak, Pécsnek és Móra-
halomnak (Homokhát Térsé-
gi Agrár-ipari Park) is ipari 
övezet. 

Ipari park: 
mi fán terem? 

Ipari park definícióval 
még egyetlen értelmező 
szótárban sem találkoz-
hatunk. De annyit már 
helyből lehet se j teni , 
hogy nem f á k n a k és 
bokroknak, árnyas utak-
nak, összebújásra csábí-
tó padoknak ad otthont. 
Ez a fajta park termel, 
benne több vállalkozás 
él egymás mellett béké-
ben. Az ipari park fogal-
ma korunk szüleménye, 
az EU-ban már kitalál-
ták, mi pedig boldogan 
vesszük át. 

Nemrégiben volt szeren-
csém egy ipari parkban járni, 
mégpedig Münchenben. Kí-
vülről parknak már csak azért 
sem gondolta volna az ember, 
mert egy többszintes gyár-
épület képében mutatkozott, 
erősen tömbös jelleget öltve, 
több utcára nyílóan, egy vá-
rosrész kellős közepén. A té-
ma szempontjából nem lé-
nyeges, melyik óriás cég múlt 
ki belőle. De az már igen, 
hogy lebontották volna, ha... 
Ha nem találják ki, legyen 
belőle ipari park. Kezelője, 
működtetője a kézműves ka-
mara lett, amely a korszerűsí-
téshez jelentős pályázati pén-
zekhez jutott. Majd kedvező 
feltételek között bérbe adta 
olyan kis- és középvállalko-
zóknak, akik erősebbek, ha 
egy bokorban kínálják szol-
gáltatásaikat, ráadásul nem 
kell irodára, székházra költe-
niük. Mi is kitaláltuk a ma-
gunk ipari park programját. 

A kormány 1996 végén 
döntött az úgynevezett ipari 
fejlesztési célprogram elindí-
tásáról. Már 1997-ben 37 pá-
lyázó szeretett volna ipari 

park lenni, de csak 28 felelt 
meg az előírásoknak és visel-
heti a címet. Döntő többsé-
gük Északnyugat-Dunántúl és 
Északkelet-Magyarország ha-
gyományos ipari területein 
helyezkedik el. Nagyobb ré-
szük zöldmezős beruházás-
ként indult, de akadnak kö-
zöttük rekonstrukciós - ko-
rábbi ipartelepek helyén épült 
- ipari parkok is. A 28 park 
alapterülete összesen 2 ezer 
hektár. A jelenleg a parkoké-
ban dolgozó több mint 300 
vállalkozás közel 26 ezer főt 
alkalmaz. Mintegy 140 milli-
árd for in tos beruházással 
évente körülbelül 300 milli-
árd értékű terméket állítanak 
elő, amelynek 70 százaléka 
exportra megy. Az ipari park 
címmel rendelkezők további 
pályázat keretében, az infrast-
rukturális beruházásokhoz 
kérhet tek támogatást az 
IKIM-től. Ennek eredménye-
képpen 20 pályázó 1 milliárd 
forintot kap, s a végeredmény 
- az egyéb források segítsé-
gével - egy 3,8 milliárdos 
nagyberuházás. (Az egyéb 
források közé tartoznak álla-
mi pénzalapok, Phare-támo-
gatások, bankhitelek.) Idén 
az IKIM ismét meghirdette az 
ipari parkok létrehozását cél-
zó pályázatait. A felhívásra 
52 pályázó jelentkezett - köz-
tük a KÉSZ Kft. az ered-
ményhirdetésnek azonban 
még nincs hivatalos végered-
ménye. Ebben az évben is le-
hetőség nyílik infrastruktúra-
beruházások támogatására. A 
két minisztériumnak - IKIM 
és KTM - 1 milliárd forint áll 
a rendelkezésére. A pályáza-
tokat június 30-áig kell bead-
ni. 

F. K. 

A Loranger-csoport 
• Munkatársunktól 

Dr. Szalay István pol-
gármester május 14-én 
az amerikai Loranger-
csoport vezetőivel ipari 
park létesítéséről tár-
gyalt Szegeden, a város-
házán. Ennek kijelölt he-
lye az Öthalmi úti volt 
szovjet laktanya területe. 

Mint ahogy azt a polgár-
mester elmondta, a tekinté-
lyes amerikai vál la lkozói 
csoport, a Loranger Magyar-
országon már több ipari par-
kot hozott létre és azokat 
működteti is. Közéjük tarto-
zik a székesfehérvári (amely-
ben a Loranger-en kfvül a 
Philips, a Stollwerck és a No-
kia is „lakik"), s a címmel 
még nem rendelkező kapos-
vári, siófoki, dabasi. Az aján-
lattal az amerikaiak keresték 
meg Szegedet azon informá-
ció tudatában, hogy az autó-
pálya 2-3 éven belül elér a 
Tisza-parti városig. Addigra 
a Loranger-csoport nemcsak 
kialakítaná, de 30 százalék-
ban be is üzemelné a parkot. 

A polgármester szerint a 
Loranger képviselői úgy nyi-
latkoztak, minden szempont-
ból alkalmasnak találják a 
Szeged ipari övezetében lévő 
103 hektárt ipari park létesí-
tésére. Feltételeik közé tarto-
zik, hogy a jelenleg állami 
tulajdonú volt szovjet lakta-
nya az önkormányzathoz ke-
rüljön, 5 évig működtethes-
sék, s a terület eleget tegyen 
a környezetvédelmi előírá-
soknak (hogy a laktanya 
erősen szennyezett földjének 
kicserélése melyik fél költ-
ségvetését terheli, még dön-
tés kérdése) . A Szegedi 
Felsőoktatási Szövetség kép-

viselői is részt vettek a tárgy-
aláson, mivel abban érdekel-
tek, hogy az egyetemek által 
működtetett volt szovjet lak-
tanyáért cserébe más városi 
ingatlanokat kapjanak. Az 
amerikai ajánlat felgyorsít-
hatja a felsőoktatási intézmé-
nyek és a városvezetés között 
régóta tartó, az ingatlancse-
rékről szóló tárgyalásokat. 

Egy jelenleg érvényes ön-
kormányzati határozat értel-
mében a Loranger-csoport 80 
százalékos helyiadó-kedvez-
ményt kaphatna. 

• 
Próbáltuk telefonon elérni 

a csak néhány alkalmazottal 
dolgozó amerikai cég ve-
zetőjét, George Loranger-t, 
valamint feleségét, aki szin-
tén tájékozott az ingatlanfej-
lesztő és befektető cég bel-
ügyeiben. Először megígér-
ték, hogy egy telefoninterjú 
erejéig lapunk rendelkezésére 
állnak, ám sejtetni engedték: 
voltak már kellemetlen ta-
pasztalataik újságírókkal. A 
továbbiakban azonban elzár-
kóztak az információadástól 
arra vonatkozóan, hogyan 
bukkantak föl Szegeden, mi-
kor adnak be pályázatot az 
Ipari Park cím elnyerésére. 

Más, sajtóban megjelent 
elemzések arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy Székesfe-
hérvár kinőtte a befektetőit. 
Mint ahogy az ugyanezen az 
oldalon olvasható, a városban 
három ipari park működik, 
de ezek mellett további úgy-
nevezett ipari zónákat is nyil-
vántartanak. Munka tehát van 
bőven, de a város szolgáltatá-
sai, lakásállománya nem érte 
el azt a szintet, amely a to-
vábblépésre rövid időn belül 
lehetőséget nyújtana. 


