
Presztízs gála: a díjazottak nyilatkozatai 

Szeged - Kiadónk és lapjaink 2004-ben alapított Presztízs díját hat kategóriában, 
hetedszerre adtuk át a 2010-es esztendıt értékelı és a 2011-es évet megnyitó 
rendezvényként. 

Az év kisvállalkozása: Barizber Kft. 
Baranyi Imre ügyvezetı igazgató. 
 
– Nagy megtiszteltetés, hogy ezt a díjat 
a cégem kapta meg, és éppen Magyar 
Józseftıl vehettem át, aki példaképem 

az üzleti életben. A vállalkozás 1996-os alapítása óta 
mindig nyereséges volt, mert nem nıtt óriásira, és a 
legkisebb munkát is elvállalja. Ha kell, kollégáim 
átmennek Baksra, hogy kicseréljék a helyi 
élelmiszerbolt zárját – de 200 milliós felújításra is 
vállalkozunk, vagy éppen hőtıházat építünk. Pici cég 
a miénk, de igazán nagy feladatokra alkalmas az építıiparban. 
 

Az év üzletembere: Bozó Zoltán, a MetalCom Zrt. vezérigazgatója. 
 
– Rendkívüli boldogságot jelent a díj. Nem egyedül nyertem, kollégáim, 
családom – négy leány édesapja vagyok –, barátaim, szüleim nélkül nem 
sikerülhetett volna. Nekik is köszönöm! Ennek a csapatnak szól az 
elismerés, velük dolgozom, töltöm a napjaimat. A teljes cégcsoport 

300– 350 embert foglalkoztat naponta. Igazi lokálpatriótaként Szentesnek is hálával 
tartozom. Növeli a díj értékét az is, hogy nem pályázat útján ítélték oda, hanem a 
felmutatott eredmények, a szigorú kritériumok alapján. 
 

MUNKATÁRSAINKTÓL - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP

2011.01.21. 09:45

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
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Az év új vállalkozása, a KÉSZ-csoport különdíja: 3dvalosag.hu, Somorjai 
Tamásügyvezetı igazgató. 
 
– A díj hívószavai: magyar, innovatív, építıipari. Óriási, hogy két 
elismerést is átvehettem ezen az estén. Az embernek van egy ötlete, 
majd az év 99 százalékát azzal tölti, hogy megvalósítsa, bízva abban, jó 

úton jár. Aztán egy szép napon felébred, és elnyeri Az év új vállalkozása, illetve a 
KÉSZ-csoport különdíját. Azt gondolom, ez a világ legjobb érzése. 2011 az 
ingatlandigitalizálás éve. Ha 3 dimenzióban mutatjuk meg, emberközelivé varázsoljuk 
az ingatlant. „Körbejárhatjuk", az internet segítségével. Partnereinknek ez a 
fejlesztésünk hozza a legnagyobb sikert, segítségével igyekszünk kihúzni az 
ingatlanpiacot a válságból. 8000 ingatlant szeretnénk digitalizálni az év végére, és 
még hangsúlyosabban jelen akarunk lenni a nemzetközi piacokon. Lokálpatrióták 
vagyunk, így külön kedves a szívünknek, hogy elérhetıvé tettük Szeged 3 dimenziós 
térképét. 
 

Az év vállalkozása: Naturtex Kft. Gellért Ákos ügyvezetı igazgató. 
 
– Ez egy nagyon komoly díj, rangos elismerés, köszönjük, hogy minket 
jelöltek. Meghatódik ilyenkor az ember. Köszönöm több mint 140 
dolgozónknak, két fiamnak, Ákosnak és Balázsnak és a feleségemnek, 
Mariannak. Két fiam pont úgy húz, mint én, feleségem pedig egyszerően 

mindenben segít. 21 év munkája ez a díj. Az elmúlt 5 évben rengeteget invesztáltunk 
a cégbe, megérte. Mexikótól Dél-Koreáig ismerik termékeinket, a legutóbb 
Frankfurtban vettünk részt egy kiállításon. 
 

Az év középvállalkozása: Déli-Farm Kft. Palotás Sándor ügyvezetı 
igazgató. 

Presztízs gála a TIK-ben. Fotó: Frank Yvette és Schmidt Andrea (galéria)
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– Nagyon szépen köszönöm az elismerést, próbálunk a jövıben is tenni 
azért, hogy e megtiszteltetésnek eleget tegyünk. Nagyon nehéz 
szavakat találni erre, meglepett a döntés. Bízom benne, lökést ad 
családi vállalkozásunknak, amelyet apa és fia együtt vezet. Az egyik 
legnehezebb ágazat az állattenyésztés, de megpróbáltuk a lehetetlent, 

bíztunk benne – és nem vallottunk kudarcot. Több lábon állunk, a mai világban ez is 
fontos. Mindezt köszönöm munkatársaimnak, akikkel 25 éve dolgozom együtt.  

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

A hibák is a mi eredményeink, 
elvtársak - Csongrád megyei 
közgyőlés online

Biztosabb a bejutás, ha idejében indulnak a fiatalok bulizni

Öngyilkos lett egy 17 éves diák - magasfeszültségő áram 
végzett vele

hirdetés    

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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