
Nyolcadszor adtuk át a Presztízs díjakat 

Szeged – Nyolcadik alkalommal adtuk át csütörtök este kiadónk és lapjaink 
Presztízs díjait a gazdasági élet legjobbjainak a Szegedi Tudományegyetem József 
Attila Tanulmányi és Információs Központjában. Idén 5 kategóriában hirdettünk 
gyıztest: az év kisvállalkozása az Innovill Kft., az év középvállalkozása a Mérleg 
Adótanácsadó- és Könyvelı Iroda, az év vállalkozása a Szegedi SZEFO Zrt., az év 
új vállalkozása a Szeged 2011. Labdarúgó Sportszolgáltató Kft. Az év üzletembere 
Presztízs díjat Sebık-Papp Imre, a HK-CERAM Kft. ügyvezetı igazgatója kapta. A 
KÉSZ-cégcsoport különdíját a MIÉNK klaszternek ítélték oda. A díjazottakat a 
mecénások jelölték: a KÉSZ-cégcsoport – mint a díj kiemelt mecénása –, a 
Bonafarm-csoport (Pick Szeged és Sole-Mizo Zrt.), a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, a Hungerit Zrt., a Lapcom Kft., a Legrand Zrt. és a 
Szegedi Tudományegyetem. 

A 2004-ben lapjaink és kiadónk által alapított 
Presztízs díjat nyolcadszor adtuk át tegnap este az 
egyetem tanulmányi és információs központjában. A 
gála vendégeit Jaksity Kata mősorvezetı köszöntötte. 
Kóti Zoltán, a Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó 
igazgatója elmondta: 3 évvel ezelıtt, a válság elsı 
évében még azon gondolkodtak az alapítók, lehet-e 
ilyen gazdasági helyzetben díjakat átadni. Ez idén 
már nem volt kérdés – noha a körülmények nem sokat 
változtak. De vannak sikeres vállalkozások, és a 
mecénások, a támogatók a díj mellett állnak. 
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Solymos László, Szeged alpolgármestere is a válságra utalt beszédében. Kifejtette: 
ahhoz, hogy egy cég fejlıdjön, prosperáló gazdaság, kiszámítható jogszabályi 
környezet és innovatív cégvezetés kell. Jelenleg azonban csak az utolsó feltétel adott 
– büszkék lehetünk azokra, akik sikeresek. 
 
Az év kisvállalkozása Presztízs díjat Károlyi László, a Legrand Zrt. vezérigazgatója 
adta át a vásárhelyi székhelyő Innovill Kft. két ügyvezetıjének, Wollner Józsefnek és 
Wollner Andrásnak. Az év középvállalkozása Presztízs díj nyertese a szentesi Mérleg 
Adótanácsadó- és Könyvelı Iroda: Tímárné Straberecz Terézia könyvvizsgálónak 
Magyar József, a Hungerit Zrt. vezérigazgatója nyújtotta át az elismerést. 
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Az év vállalkozása Presztízs díjat a Szegedi SZEFO Zrt. kapta, a díjat Kiss Sándor 
elnök-vezérigazgató vette át Pál Józseftıl, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi 
és közkapcsolatok rektorhelyettesétıl. A SZEFO Zrt. a Presztízs díj 2011 fı 
támogatójától, a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.-tıl a részvénytársaság különdíját 
is kiérdemelte, amelyet Essısy Zsombor vezérigazgató nyújtott át. 
 
Az év új vállalkozása 2011-ben a Szeged 2011. Labdarúgó Sportszolgáltató Kft.: az 
elismerést Emıdi Sándor ügyvezetı vette át Szabó Andreától, a Bonafarm-csoport 
marketingigazgatójától. Az év üzletembere Presztízs díj 2011 elismerést Sebık-Papp 
Imre, a szentesi HK-CERAM Kft. ügyvezetıje érdemelte ki, a díjat Nemesi Pál, a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adta át.  
A KÉSZ-cégcsoport kiemelt mecénásként idén is különdíjat ajánlott fel – a Magyar 
Innovatív Építıipari Nyílt Klaszter, a MIÉNK kapta meg. A díjat Baláspiri Dávid titkár 
Tivadari Józseftıl, a KÉSZ Holding Zrt. vezérigazgató-helyettesétıl vette át. 
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A díj mecénásai – akárcsak a korábbi években – 2011-ben is jótékonykodtak: 1 millió 
forintot adományoztak a Junior Achievement Magyarországnak (JAM). A JAM 
küldetése a felnövekvı generáció fejlıdésének segítése, az elméleti és gyakorlati 
ismeretek átadása a fiataloknak a piacgazdaságról, a vállalkozásokról. A támogatást 
Gergely Orsolya ügyvezetı igazgató Kóti Zoltántól vette át. 
 
A Presztízs díj ezúttal sem járt pénzjutalommal, a gyızteseknek erkölcsi elismerést 
jelent a kitüntetés. Kiadónk olyan kommunikációs csomagot ajánlott fel számukra, 
amellyel egy éven át élhetnek lapjaink hasábjain. A Presztízs díjakat idén is az 
elismerés egyik támogatója, a Szilánk Zrt. készítette el különleges, fekete üvegbıl.  

A 2011. évi Presztízs gála díjazottjai. Fotó: Frank Yvette (galéria)
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