
A Délker-Tész tesz a válságra 

Szentes - Ma ünnepélyes keretek között adják át a szentesi Délker-Tész új 
csomagolócsarnokát. A szövetkezetnek jól megy: 2008- hoz képest 13 
százalékkal, 450 millió forinttal nıtt az idei bevétele, és állami segítségre sincs 
szüksége. 

120 milliós beruházással épült az az új 
csomagolócsarnok Szentesen, amit ma egy szakmai nap 
keretében, ünnepélyesen adnak át a Délker-Tész 
Szarvasi úti telephelyén. Nemcsak ez a fejlesztés, 
hanem az is örömre ad okot a tésznél, hogy a 
mezıgazdaság idei lejtmenete nem érinti a 
zöldségfélékkel kereskedı szövetkezetet. Ledó Ferenc 
elnök érdeklıdésünkre elmondta, nem voltak 
értékesítési gondjaik, és ez annak is köszönhetı, hogy 
tudták növelni a csomagolt termékek arányát. 2008 
azonos idıszakához képest 13 százalékkal, mintegy 450 
millió forinttal nıtt a tész bevétele idén. 
 
A beszállító termelık sem panaszkodhatnak, mert Szentesen 14–21 napon belül fizet 
a szövetkezet, amely a fóliát, permetszert, mőtrágyát is rendre megelılegezi a 
tagságnak. A termelık közel 95 százaléka egységes minıségbiztosítási rendszert 
alkalmaz. Az új csomagolóból napi 700 mázsa árut szállítanak ki, tavasztól októberig 
50–60 embernek ad munkát az üzem. 
 

 
A jövıt illetıen Ledó Ferenc elárulta, hogy 2010- ben csak 40 milliós 
gépbeszerzésben gondolkoznak, ami csomagolókapacitásukat növelheti. A következı 
állomás egy konyhakész termékeket elıállító feldolgozóüzem építése lehet, ez 

BÍRÓ DÁNIEL

2009.10.02. 07:20

Az új csomagolóból napi 700 mázsa árut szállítanak ki, tavasztól októberig 
50–60 embernek ad munkát az üzem. Fotó: Tésik Attila
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leghamarabb 2012-ben hozható tetı alá. 
 
Mentıöv nélkül Szentesen 
 
A szentesi Délker-Tész nincs azon szövetkezetek között, akik állami mentıövre 
szorultak az utóbbi hetekben. Mint arról beszámoltunk, 600 milliós forrást pumpált az 
állami tulajdonú Regionális Fejlesztési Holding (RFH) Zrt. a Datész Zrt.-be, amelynek 
tulajdonosi körébe az Aranykert, a Grand-Coop, a Mórakert, a Freeterm, a Medi-Szöv, 
a Primır Ker-tész, és a Róna Ker-tész, valamint a Vajasmenti Zöldség-, a keceli, a 
makói és a Körösker-tész tartozik.  
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