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SZEGEDI CÉGEKET ISMERTEK EL AZ 0MÉK-0N 

Vetőmag, kereskedés, 
kutatás 

Két szegedi cég is ágazati el-
ső díjat kapott a 74. Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Kiállításon (OMÉK), Bu-
dapesten. Az Agromag Kft. a 
növénytermesztés, a Gabona-

termesztési Kutató Kht. az ok-
tatás, szaktanácsadás, kuta-
tás-fejlesztés kategóriájában 
kapta a legjobbaknak járó el-

ismerést. A szentesi Ár-
pád-Agrár Rt. miniszteri kü-

löndíjat kapott. 

Növénytermesztés kategóriá-
ban a szegedi Agromag Kft. ka-
pott ágazati díjat az OMÉK-on. 
Az idén tizenötéves cég tevé-
kenysége felöleli a vetőmagho-
nosítást, -termesztést, a finan-
szírozásos árunövény-ter-
mesztést, a termeltek feldolgo-
zását, kereskedelmét egyaránt. 
A cég tevékenysége nagyon 
sok más termelő számára is 
működési lehetőséget jelent -
mindezek elismeréseként kap-
ta az első díjat. 

Minden, a profiljába tartozó 
területen kimagaslóan teljesí-
tett az elmúlt időszakban az 
Agromag Mezőgazdasági Ter-
mékelállító, Forgalmazó és 
Szolgáltató Kft. - mutat rá a díj 
átvétele kapcsán Mátrai Pál 
ügyvezető igazgató. - Az Ag-
romag, mert folyamatosan 
nyereséges, bankkölcsönhöz 
juthat. Ennek révén a vető-
magtól a műtrágyán át a nö-
vényvédelmi szerekig min-
dennel ellátja partnereit. Ezt a 
cégek magával a terménnyel 
fizetik vissza, amit az Agromag 
értékesít. 

Azzal, hogy egy egész sor 
mezőgazdasági vállalkozás-
nak is működési lehetőséget 
biztosít az Agromag, munka-
helyek sokaságának fönnma-
radását is lehetővé teszi. A cég 
egyébként - a mezőgazdasági 
üzemek közül egyedüliként az 
országban - úgynevezett saját 
jogú fajtákkal is rendelkezik az 
érdekeltségi körébe tartozó 
növényekből - a kukoricától, a 
napraforgón át az őszi és ta-

SZENTESI 
KÜLÖNDÍJAS 

Miniszteri különdíjat is elho-
zott az OMÉK-ról egy Csongrád 
megyei cég, a szentesi Ár-
pád-Agrár Rt., mely a zöldség-
hajtatás területén végzett több 
évtizedes kiemelkedő tevékeny-
ségéért és a Dél KerTész Szö-
vetkezet megalapításában való 
tevékenyégéért kapta meg a je-
lentős elismerést. 

vaszi kalászosokig. A saját jo-
gú - kitűnő tulajdonságokkal 
rendelkező - fajtákkal csak az 
Agromag, illetve a vele kap-
csolatban álló cégek foglal-
kozhatnak. Bűzát Boszniának, 
lisztet Romániának is értéke-
sítenek. Romániában és Szer-
bia-Montenegróban már le-
ányvállalata is működik az Ag-
romagnak. 

Oktatás, szaktanácsadás, 
kutatás-fejlesztés kategóriá-
ban a szegedi Gabonater-
mesztési Kutató Kht. kapott 
ágazati első díjat. Oktatómun-
kát éppúgy folytat az intéz-
mény, mint ahogyan terme-
lőket is ellát szaktanáccsal. 
Nagyon sok új növényfajtát 
nemesített, helyeztetett fajta-
oltalom alá az intézmény, és 
ipari szabadalmai is vannak. 

Az elmúlt öt évben - a leg-
utóbbi OMÉK óta - a GKI na-
gyon sok, saját nemesítésű 
növényfajtát szabadalmazta-
tott, helyeztetett fajtaoltalom 
alá. Ez - hívja föl a figyelmet 
Matuz János igazgató, búza-
nemesítő - olyan tudományos 
eredménynek számít, amely 
egyszersmind a kutató-, ne-
mesí tőmunka továbbfolytatá-
sát is eredményezi. Hiszen e 
növényfajták után licencdíjra 
jogosult az intézmény, amit a 
kutatásba forgat vissza. A 
GKI-s búzafajták a létező ösz-
szes igényt kielégítik, a ter-
melők mindenütt olyan fajtát 
alkalmazhatnak - a kht. szak-
tanácsai alapján - , amely az 
ottani körülményeknek, lehe-
tőségeknek leginkább megfe-
lel. Olyan is van köztük, ami a 
legsoványabb talajon is jól te-
rem, olyan is, amely különféle 
betegségekkel szemben ellen-
álló, s olyan is, amely, ha jó 
körülmények közé kerül, fan-
tasztikus termésre képes. 

De az őszirepce- és kuko-
ricafajták kinemesítésében is 
kitűnő eredményeket ért el az 
intézmény - az utóbbiakat 
például Törökországban, Ro-
mániában is nagyon keresik, 
ahová jelentős mennyiségben 
exportál is vetőmagkukoricát 
a kht. Ipari szabadalmakkal is 
rendelkeznek: a GKI-ban mű-
ködő, országosan egyedülálló 
mini tésztaüzem olyan spe-
ciális péksütemények alap-
anyagait állítja elő, amelyek-
ből vesebetegek, lisztérzéke-
nyek, cukorbetegek, illetve 
súlyfölösleggel küzdők részére 
állíthatnak elő kenyeret a pék-
ségek. 

Oktatással, tudományos to-
vábbképzéssel szintén foglal-
koznak itt. Rangos szakmai fo-
lyóiratokban publikálnak a 
GKI kutatói, folyamatosan 
konferenciákon vesznek részt. 

F.CS. 

Négyszázalékos növekedés 
MTI 
A kormány a jövő évre 4 százalékos gazdasági növekedéssel 
számol a beruházások 6-8 százalékos bővülése mellett - je-
lentette be Veres János pénzügyminiszter. A szaktárca szá-
mításai szerint az export jövőre várhatóan az ideihez hasonlóan 
10-12 százalékkal bővül. A keresetek reálértéke a termelé-
kenységgel azonos ütemben, 3 százalékkal emelkedik. A kor-
mány kezdeményezi, hogy 2006-ban a szakképzetlen munkáért 
fizetett minimálbér összege 63 ezer, a szakképzetteké 70 ezer, a 
felsőfokú végzettségűeké pedig 77 ezer forint legyen. 

A tervezet szerint jövő januárban a nyugdíjtörvény előírásai 
szerint a várható nettó kereset és éves infláció átlagának 
megfelelően emelkednek a nyugdíjak, ami önmagában a nyug-
díjak reálértékének 2 százalékos növekedését biztosítja. A 
nyugdíjak vásárlóereje azonban ennél gyorsabban, mintegy 4 
százalékkal emelkedik. 

Gazda szeme hizlalja a jószágot. Hevesi Istvánéle családi sertéstelepén 1500 jószág röfög FOTÓ: TÉSIK ATTILA 

Családi sertéstelepének folyamatos fejlesztéséért, a tradí-
ciók továbbviteléért, valamint gyermekek oktatásáért 

nyerte el a napokban a mindszenti Hevesi István az év ag-
rárvállalkozója pályázat miniszteri különdíját. A 32 éves 

gazdálkodó nem csupán 1500 sertést gondoz, hanem a Fi-
atal Gazdák Magyarországi Szövetségének alelnöke is. 

Nagy megtiszteltetés érte a 
napokban a mindszenti He-
vesi családot. A 32 esztendős 
Hevesi István vehette át az év 
agrárvállalkozója pályázat mi-
niszteri különdíját. 

- Közép-Európa legrégebbi 
szakkiállításán, a hetvenne-
gyedik Országos Mezőgazda-
sági és Élelmiszeripari Kiál-
lításon tüntettek ki - mondta 
mosolyogva a búza csávázása 
közben a fiatalember. 

Édesapja már régóta a me-
zőgazdaságból él, sertéseket 
tart. Miután István befejezte 
az iskolát, maga is a családi 

vállalkozásban dolgozik. Nap-
jainkra felfejlődött az állatál-
lomány, a Tiszavirág major-
ban jelenleg 1500 sertéssel 
foglalkoznak. Száznegyven 
anyakoca, valamint a teljes 
szaporulat követeli naponta 
itt az ennivalót. 

- Hat állandó alkalmazot-
tunk, valamint kétnapi kisegí-
tőnk van. Szomorú, hogy ilyen 
kicsi létszámmal középvállal-
kozásnak számítunk a város-
ban. Ez azt jelenti, hogy a na-
gyobb cégek szép sorban tönk-
rementek, és sok ember az ut-
cára került - folytatta a gazda. 

á 
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K O N Y W E L O K 
TOVÁBBKÉPZÉSE N h 

A kamara kht.-ja ismét indítja a könyvviteli szolgáltatást végzők 
továbbképzését vállalkozási területen. Ú j tanfolyamokat Szegeden 
szeptember 26-27-érc, november 7-8-ára és decemberben; Hódmező-
vásárhelyen december 5-6-ára és Szentesen október 13-14-ére tervezünk. 
Akik tavasszal már részt vettek a képzésen, ugyanazon előadókkal 
folytatják a tanfolyamot, őket levélben értesítjük a pontos időpontról, 
helyszínről.Jelentkezési lap és további felvilágosítás a 62 /486-987/131-
es melléken kérhető. 

A Szegedi Tudományegyetem Jogi Kara és a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

KÖZBESZERZÉSI REFERENS 
OKJ-s képzést indít (52 3435 10), 

melynek keretében a hallgatók e terület elismert hazai szakértőinek 
segítségével sajátíthatják el a közbeszerzési eljárások elméleti és gyakorlati 
ismereteit. 
Képzésünket azoknak ajánljuk, akik költségvetési vagy önkormányzati 
szerveknél, illetve vállalkozásoknak ajánlattevői vagy ajánlatkérői oldalon 
közbeszerzési eljárásokban részt vesznek vagy részt kívánnak venni. 
A képzés időtartama: 120 óra, heti egy alkalommal (csütörtök, péntek 
vagy szombati napokon) 
A képzés első napja: 200.5. szeptember 30. (péntek), 9.00-17.00 óráig 
Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Szeged, 
Párizsi kr t .8-12.) 
Részvételi díj: kamarai tagoknak: 140 000 Ft + vizsgadíj 
(kb. 30 000 Ft) 
nem kamarai tagoknak: 160 000 Ft + vizsgadíj (kb. 30 (XX) Ft) 
A képzés költsége a szakképzési hozzájárulás dolgozói képzési részéből 
Visszaigényelhető, vagy a képzési költség 30%-a, maximum 60 (XX) Ft 
leírható az szja-ból! 
Részletfizetési lehetőség! 
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány 
További információ: Dovál Anikó, tel.: 62/486-987/182, 
fax: 62/426-149, e-mail: doval.aniko@csmkik.hu 

A hivatalos indoklás szerint 
azért kapta a különdíjat, mert 
a családi sertéstelepet folya-
matosan fejleszti sikeres pá-
lyázatok révén, tradicionális 
magyar nagyfehér fajtával fog-
lalkozik, valamint az Agrya, 
vagyis a Fiatal Gazdák Ma-
gyarországi Szövetségének al-
elnökeként képviseli gazda-
társai érdekeit. 

A telepen teljesen automa-
tizált az etetőrendszer. Ugyan-
csak pályázati pénzből most 
készül a kocaetető. Ennek lé-
nyege, hogy számítógép sza-
bályozza majd, hogy az anya-
állatok vemhességi idejüknek 
megfelelő mennyiségű ételt 
kapjanak. 

Hevesiék elsősorban szapo-
rító tenyészettel foglalkoznak. 
Ez azt jelenti, hogy a száz kilót 
elérő tenyészkoca süldőket 
más telepekre szállítják, ahol 
pároztatják őket. A hízók pe-
dig a keceli és nagyiváni vá-
góhídon végzik. 

- A magyar mezőgazdaság-
nak az egyik nagy problémája, 
hogy elöregszik. Alig vannak 
fiatalok ezen a pályán. Ennek 
az is oka, hogy az idősebbek 
már bejáratott gazdaságot ve-
zetnek, az újaknak így nagyon 
nehéz erőre kapniuk. Ezért az 
Agrya azt is célul tűzte ki, hogy 
segíti a fiatal gazdálkodók in-
dulását - tette hozzá Hevesi 
István. 

A szövetség tagjai, így István 
is az úgynevezett Tellus-prog-
ram keretében 10-14 év közöt-
ti városi gyermekeket fogad a 
telepén. A szabadtéri biológia-
óra keretében a diákoknak el-
mesélik, hogyan lesz a sertés-
ből kolbász, mi kell ahhoz, 
hogy nyár végén megfelelő 
minőségű búzát lehessen be-
takarítani. A program nem tit-
kolt célja az is, hogy a kisdiá-
kokkal megszerettessék a ma-
gyar terményeket, így védve a 
hazait a külföldivel szemben. 

K.T. 

O 

Kevesebb feketeszén 
A feketeszén-kitermelés csökkent a legnagyobb mértékben, 
ugyanakkor az építési alapanyag iránti igény nőtt a legjobban a 
bányászati iparágon belül az elmúlt egy évtizedben - olvasható 
ki a gazdasági tárcának a bányásznap alkalmából készített 
összesítéséből. Miközben 1995-ben még 0,9 millió tonna fe-
keteszenet hoztak felszínre az aknákból, 2004-re mindössze 
0,27 millió tonnára csökkent ez a mennyiség. Ugyanakkor az 
építési homok és kavics kitermelése 19,7 millió tonnáról 49,36 
millió tonnára nőtt ebben az időszakban. 

Él a vonal 
A Pannon GSM véleményalkotó SMS-rovata 

Írja meg heti kérdésünkre válaszát SMS-ben 
a 0 6 * 2 0 / 5 5 4 - 2 4 4 4 - e s telefonszámra! 

Ön szerint 
fontos egy 
nagyvállalatnál 
a kommunikáció? 

A hét kérdése: 
Öli szerint ahhoz, hogy sikeres 

^ vállalkozó legyen valaki, 
szükséges a magas 

iskolai végzettség? 

Várjuk olvasóink 
SMS-szavazatait! 

Küldjenek frappáns vá-
laszt vagy egy egyszerű 
igent, nemet a kérdés-
re! A legjobb vála-
szokat megjelentet-
jük! Szívesen 
vesszük, ha kérdést 
is javasolnak, miről 
tudjuk meg a köz 
véleményét? A* é l v t e e l . 

AZ ÉV AGRÁRVÁLLALKOZÓJA PÁLYÁZAT MINISZTERI KÜLÖNDÍJÁT KAPTA HEVESI ISTVÁN 

A mindszenti gazda sikere 
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