
SIKER, É R T É K ÉS GAZDASÁG MINDEN HÉTFŐN 

A PÉNZ BESZEL 
NAPI MELLEKLETEK 

Kedd GYÓGY-ÍR 
Szerda LÉGYOTT 

Csütörtök BIZALMASAN 
Péntek DÉLMADÁR 
Szombat SZIESZTA 

S Z E R K E S Z T I : H E G E D Ű S S Z A B O L C S , F A B I A N G Y Ö R G Y • 2 0 0 6 . N O V E M B E R 6 . WWW.DELMAGYAR.HU 

AZ ALAPÍTOK MONDJAK KI A VEGSO SZOT A PRESZTÍZS DIJROL 

A szakmai zsűri már döntött 
Sokakat érdekel, milyen szempontok alapján 

ítélik oda a legjobbaknak az üzleti élet Os-
carját, a Délmagyarország Presztízs Díjat. A 

szakmai előzsűri elnökét, Hetesi Erzsébetet, az 
egyetem gazdaságtudományi karának dékánját 

(képünkön) a beérkezett több mint harminc 
pályázat elbírálásáról kérdeztük. 

Az elmúlt napokban a legne-
hezebb helyzetben az a füg-
getlen szakértőkből álló 
szakmai előzsűri volt, ame-
lyik az idei Presztízs Díj pá-
lyázatai közül kategórián-
ként kiválasztotta a legjobb 
hármat. A végső szót azon-
ban - hogy ki áll majd ki no-
vember 23-án a színpadra az 

üzleti élet Oscar-díjáért - az alapítók, a Master-
foods Kft., a KÉSZ Kft., az Allianz Hungária Rt., a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
valamint a lapjainkat kiadó Lapcom Lapkiadó és 
Nyomdaipari Kft. képviselői mondják ki. 

Az előzsűri tagjainak nevét, akárcsak eddig, 
idén sem árultuk el, hogy a legszínvonalasabb, 
legpártatlanabb munkát végezhessék el a hát-
térben. A napokban lezárult munkáról Hetesi 
Erzsébetet, a háromtagú előzsűri elnökét, a 
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudomá-
nyi Karának dékánját kérdeztük. Elmondta, 
idén, a Presztízs Díj harmadik „előválogatásán" 
módosítottak a zsűri összetételén: az egyik 
kolléga számvitelben jártas szakértőként a be-
számolókat, mérlegeket ellenőrizte, a másik 
résztvevő pedig a kis- és középvállalkozásokról 
szerzett ismereteivel segítette az értékelést. 

A zsűri a mérgeléskor főleg azt díjazta, hogy a 
vállalkozás megalakulása óta mennyire fejlő-
dött dinamikusan, mennyire volt nyereséges, 
egy adott térségben mit tesz az ott élők foglal-
koztatásáért, milyen a beszállítói partnerkap-
csolata, milyen referenciákat, elismeréseket 
tud felmutatni. A szakértők arra is figyeltek, 
hogy a vállalkozás mennyire javítja egy telepü-
lés imázsát, mivel járul hozzá környezete fejlő-
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déséhez. Miután idén harmadszorra írták ki az 
alapítók a pályázatot, a zsűrinek arra is figyel-
nie kellett, hogy ne ugyanazok a szereplők kap-
janak elismerést, akik már korábban is dobogó-
ra állhattak. „Másoknak is teret engedtünk" -
mondta Hetesi Erzsébet egyetemi docens. 

Idén a zsűrielnök szerint nagyon nehezen 
hoztak döntést, sokat vitáztak, napokig töp-
rengtek, mire megfontoltan előterjesztették ja-
vaslataikat a legjobb háromról, olykor négyről. 
A szakértők maguk is kíváncsian várják, hogy 
az alapítók kinek ítélik oda a Presztízs Díjat. Á 
tavalyi lista egyébként egyezett az ő véle-
ményükkel. (Az ̂ lapítok fenntartják maguknak 
azt a jogot, hogy ha úgy ítélik meg, akkor ne 
hirdessenek végeredményt valamelyik kate-
góriában.) Hetesi Erzsébet még azt is elmond-
ta: a bírálat során ragaszkodtak a pályázati 
kiírás szövegéhez, és csak az alapján döntöttek, 
amit a pályázók magukról leírtak. Más külső 
tényező, saját ismereteik nem befolyásolták 
őket a sorrend megállapításában. 

F. K. 

HAT KATEGORIABAN 

A Presztízs Díj alapítói úgy határozták meg a 
kategóriákat, hogy azokba bármilyen méretű, 
típusú vállalkozás „beleférjen". A foglalkozta-
tottak száma alapján a vállalkozások méretét 
tekintve három csoportot - kisvállalkozás (1-5 
fő), középvállalkozás (6-20) és az év vállalkozója 
(20 fő felett) - különböztetünk meg. Az év 
üzletembere díjjal a kimagasló, a vállalat sikerét 
meghatározó személyes teljesítményt szeretnénk 
elismerni. Egy fejlett, modern gazdaság meg-
különböztető jellemzője az innovációs képesség, 
a környezettudatos gondolkodás: ezért hirdettük 
meg újra az Üzleti innováció és Az év kör-
nyezetvédelmi díja kategóriát. 

Ön szerint 
takarékos ország Véleményközeiben 

A Pannon véleményalkotó SMS-rovata 

Írja meg heti kérdésünkre 
válaszát SMS-ben a 
06-20/554-2444 es 
telefonszámra! 

A hét kérdése: 

Ön szerint szükség van 
Árkád nagyságú 
bevásárlóközpontokra? 

Várjuk olvasóink SMS-szavazatait! 
Küldjenek frappáns választ vagy egy egyszerű 
igent, nemet a kérdésre! A legjobb válaszokat 
megjelentetjük! Szívesen vesszük, ha kérdést 
ís javasolnak, miről tudjuk meg a köz véleményét? 

<í pannon 

Árkád nyílt 
Győrött 

MTI 
Új Árkád bevásárlóközpont 
nyílt pénteken Győrött, a bu-
dapesti és a pécsi után az 
országban harmadikként. A 25 
milliárd forintos beruházás 
keretében 35 ezer négyzetmé-
teres eladóterű létesítményt 
emelt a nemzetközi ECE cég -
mondta Gyalay-Korpos Gyula, 
az ECE Budapest Kft. ügyve-
zető igazgatója. A Rába Ma-
gyar Vagon- és Gépgyár bel-
városhoz közeli egykori telep-
helyén épített bevásárlóköz-
pontban 125 üzlet kapott he-
lyett két szinten. 

Két hónapja lapunkban ar-
ról írtunk, hogy Szegeden is 
épül Árkád a kenderfonó négy 
utca által határolt tömbjének 
helyén. 

A KOLBASZGYAR EPULETEBEN HUSUZEMET LETESITENE A TULAJDONOS 

Baranyában gyártják 
majd a makói csípőst 

Hat éve nem kezdődött műszak a makói kolbászgyár épületében 

A makói kolbászgyár tulajdonosváltásával együtt a fel-
vásárlóhoz, a Pick Rt-hez került Fodor Pál egykori igaz-
gató találmánya, a makói csípó's kolbász receptje is. A 
húsipari óriás új, alsómocsoládi üzemében gyárthatják 

majd tovább az egykor népszerű terméket. A makói gyár-
ban húsüzemet létesítene az egyik tulajdonos. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Rozsdás lakat árválkodik im-
már hatodik esztendeje a 
makói kolbászgyár épületé-
nek főkapuján, az enyészet 
egyre komolyabb pusztítást 
végez az épületekben. Meg-
tudtuk: a többhektárnyi ipar-
területet egy befektetői cso-
port vásárolta meg a Picktől. 
A három vállalkozás egyike a 
Ma-Ko Kft. húsipari üzem-
ként működtetné tovább a 
gyárat. 

- Amennyiben megegye-
zünk az üzlettársakkal és si-
kerül pályázati forrást találni 
a komplexum felújítására, 
átalakítására, szeretnénk 
húsfeldolgozóként üzemel-
tetni a makói gyárat. Ehhez 
több mint százmillió forint 
kellene. Felvetődött a zöld-
ségfeldolgozó ötlete is, ha 
nem valósulhat meg a hús-
üzem. Egy biztos: minden-
képpen hasznosítani szeret-
nénk az ingatlant - mondta 
érdeklődésünkre Molnár 
Alajos, a Ma-Ko Kft. ügyveze-
tője. 

- Az szinte biztos, hogy 
ebben a gyárban nem állít-
hatnak elő többé makói csí-
pőskolbászt, hiszen az in-
gatlan eredetileg sem erre a 
célra épült, és most semmi-
lyen szempontból sem felel-

ne meg az uniós élelmi-
szer-biztonsági előírások-
nak - mondta el lapunknak 
Fodor Pál, a kolbászgyár 
egykori igazgatója. 

Áz egykori vezető elmond-
ta: csak az épületek belső te-
rülete meghaladja az egy 
hektárt, és sajnos az elhe-
lyezkedésük sem alkalmas 
kolbász gyártására. A gördü-
lékeny anyagáramlás akadá-
lyoztatása mellett az üzem 
energiaellátása is nehézkessé 
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az épülettel együtt nem vész 
el örökre, hiszen a cég felvá-
sárlója, a Pick Rt. tulajdoná-
ba került a találmányom re-
ceptje is. Úgy tudom, a hús-
ipari óriás új, dunántúli üze-
mében újra gyártják majd a 
csípős kolbászt, amit egykor 
Makón évente másfél tonná-
nyi mennyiségben állítot-
tunk elő - mondta Fodor 
Pál. 

A nyugalmazott igazgató 
elmondta: a régi gyárak klí-
mája volt igazán alkalmas a 
különleges aromájú kolbá-
szok érleléséhez. Szerinte a 
ma korszerű, automatizált 
rendszerekben ugyan a ha-
gyományos technológiánál 
jóval gyorsabban megérnek a 
húskészítmények, ám ízhatá-
suk már sosem lesz olyan, 
mint régen. 

Remélem, a Justh Gyula utcai üzemben egykor 
előállított, és országszerte kedvelt makói csípős 

kolbász azért az épülettel együtt nem vész el 
örökre, hiszen a cégfelvásárlója, a Pick Rt. 

tulajdonába került a találmányom receptje is. 

teszi a működtetést, hiszen 
az épületektől több mint 
harmincméternyire álló ka-
zánházból csak komoly vesz-
teségek árán juttathatják el a 
meleg vizet és a gőzt az épü-
letek vezetékeibe. 

- Remélem, a Justh Gyula 
utcai üzemben egykor előál-
lított, és országszerte kedvelt 
makói csípős kolbász azért 

F O D O R PÁL 

A napokban a Baranya me-
gyei Alsómocsoládon felavat-
ta új, egyben Európa legna-
gyobb szárazárugyártó kapa-
citású üzemét a Délhús és a 
Pick. A gyár 3,5 milliárd fo-
rintba került, és ötven em-
bernek biztosít új munkahe-
lyet - elképzelhető, hogy itt 
gyártják majd a makói csípős 
kolbászt is. 

Hogyan öltöztessük a férfit? 
Jöjjön a Filippo-Roma márkaboltba! Segítünk! 

A Szeged Plazában működő üzleztünkben exkluzív olasz felsőruházati termékek-
ből válogathatja össze férje vagy kedvese ruhatárát. Széles választékunkból ' C j 
a legkényesebb ízlésű vásárlóink igényeit is a legnagyobb odafigyeléssel ' ' 
szolgáljuk ki. Termékeink kiváló, szigorúan csak első osztályú alapanyokból 
készülnek Olaszországban. Győződjön meg róla üzletünkben személyesen! 

FILIPPO i 
ROMA 

exkluzív férfi felsőruházat 

www.filippo-roriiaxorn 

„Nyakkendője elárulja ki-ki mennyit ér- bemutatja 
az embert, leleplezi lényét, tükrözi szellemét. " 

Honoré de Balzac 

http://www.delmagyar.hu
http://www.filippo-roriiaxorn

