Kitüntetések a HANGYA közgyűlésén
A közgyűlésen bejelentésre került, hogy az Igazgató Tanács javaslata alapján az Országos
Szövetkezeti Tanács minden évben a Szövetkezeti Világnapon átadásra kerülő kitüntetésére
szervezetünk részéről Ledó Ferenc urat, a Délalföldi Kertészek Szövetkezete elnökét terjeszti
elő a HANGYA. Ennek átadására július elején, a Szövetkezeti Világnap alkalmából kerül sor.
A közgyűlésen a HANGYA által alapított kitüntetések két kategóriája került átadásra.

I. HANGYA Kitüntetésben részesültek a kiemelkedő szövetkezeti-közösségi
munkáért:
Bozsár Tamás (Csabai Raktárszövetkezet)
Bozsár Tamás, agrármérnök, 13 éve áll munkaviszonyban a Csabai Raktárszövetkezetnél.
Munkáját becsülettel, tisztességgel végzi, a rábízott feladatokat maradéktalanul elvégzi.
Nevéhez fűződik a raktárszövetkezet növénytermesztési integrációjának teljessé tétele,
tökéletesítése, vetéstől kezdődően az értékesítések lebonyolításáig. Egyenes jellemű,
határozott ember és céltudatos vezető. Munkájának köszönhetően a szövetkezet operatív
működése biztosított és zavartalan. Munkájával jelentős mértékben hozzájárul a szövetkezet
eredményes működéséhez.
Katona Tünde (NEZ Kft.)
Ez a kitüntetés egybeesik Katona Tünde szövetkezeti munkájának 10 éves évfordulójával,
ugyanis 2007–től kezdődően foglalkozik a termelői csoport formában működő szövetkezetek
pályázatkészítési, támogatás igénylési és beszámoló készítési feladatainak sok esetben nagy
türelmet és precizitást igénylő munkáját. Mindig pontos, precíz munkája és ugyanakkor
segítőkész és türelmes hozzáállása miatt javasolták őt tagjaink soraiból többen kitűntetésre.
Jelenleg is 60 szövetkezeti tagszervezetünk adminisztratív munkáját segíti nap, mint nap a 10
év tapasztalatával és segítőkész hozzáállásával. Ezt a munkát köszönjük meg a kitűntetés
átadásával a NEZ – AF Kft munkatársának, Katona Tündének.
Lichtneckert Gyula (Badacsony Borászati Szövetkezet)
Idén tölti be 70. életévet, amelyből immár 45 esztendőt töltött el a szakmában
kertészmérnökként az 1971-ben a Kertészeti Egyetemen szerzett diplomája birtokában.
Szakmai munkája szülőhelyéhez, a Badacsonyhoz köti, így 1971-től 3 éven át
pincemesterként dolgozott a Badacsonyi Hegyközség Szakszövetkezeténél, majd a Badacsony
Mezőgazdasági Ipari Szövetkezethez került, ahol 1979-től főborászaként irányította a
szövetkezet borászatát.
A rendszerváltáskor lehetősége nyílt a Baden-Wüttenberg-i pinceszövetkezetek működésének
tanulmányozására. Az ott szerzett ismereteket felhasználva közreműködött a Badacsony
Borászati Szövetkezet megalakításában, amely alakuló közgyűlésén elnökké választották és a
mai napig a szövetkezet elnökeként dolgozik.

Máté Józsefné (Balaton Ker-Tész)
Máté Józsefnét, a BALATON-KER-TÉSZ SZÖVETKEZET elnökét a kertészeti szakma
Máté Panniként ismeri. A Somogy megyei Böhönyén élve 1995 óta foglalkozik a
gyümölcstermesztők integrálásával. Kezdetben Belső Somogy málnatermelőit fogta össze,
majd 1998-tól az új gyümölcsültetvényeket létre hozó termelőket segítette a pályázati
rendszerben való eligazodásukban és az ültetvények kialakításában. Férjével is kialakított egy
60 ha– s családi gazdaságot körte és meggy ültetvénnyel. Ebben az időszakban kezdte
szervezni a TÉSZ – t, és 2002-ben 15 gazdatársával közösen megalakították a KER- TÉSZ
SZÖVETKEZET- et, amely előzetesen elismert TÉSZ lett 2003-ban. Kiváló szervező
munkájával, és szövetkezetük példamutatásával elérte, hogy fokozatosan csatlakozott TÉSZükhöz több, a régióban tevékenykedő szervezet, amely 2005-ben felvette a működési területét
jelző BALATON-KERT-TÉSZ nevet, a szervezet egészére bevezette a GLOBALGAP
minőségbiztosítási programot. A TÉSZ 2009 óta rendelkezik a végleges elismeréssel,
működési területe immár 4 megyére terjed ki, megteremtve Dél-Dunántúl regionális szintű
összefogását a gyümölcs-szektorban. Máté Józsefné társadalmi, és szövetkezeti
elkötelezettségét igazolja, hogy kezdeményezője volt a Tolna megyei Völgység Kincse, és a
Somogy megyei Kapos Aranya szociális szövetkezet megalakításának is. Tanárként pedig
élete egyik legfontosabb sikerének tekinti, hogy aktív szerepet tölthetett be az iskolagyümölcs
program elindításában.
Nagypéter Sándor (Délalföldi Kertészek Szövetkezete)
Nagypéter Sándor a fiatal generáció képviselője, aki az egyik legsikeresebb TÉSZ, a
Délalföldi Kertészek Szövetkezetének gazdasági vezetője. Közgazdász végzettsége alapján
közvetlenül a végzése után került a szövetkezethez, ahol fokozatosan került a gazdasági
irányítás egyre jelentősebb pozícióiba, és lényeges meglátásai jelentős mértékben segítették a
szövetkezet eredményes gazdálkodását. Mint a termelői együttműködések mögöttes gazdasági
problémáit belülről ismerő szakember számos javaslatot tett a szövetkezeti formában működő
szervezetek gazdálkodását hátrányosan érintő szabályozások módosítására, és ezen keresztül a
gazdasági szabályozás területén a HANGYA lobby tevékenységének fontos partnere a
Fruitveb TÉSZ Főbizottság elnökségi tagjaként.
Tímár Zsolt (Gazda- Tej Értékesítési Szövetkezet)
A Gazda- Tej Értékesítési Szövetkezet Igazgatóságának tagja. A szövetkezet 2004-ben
kezdett erősödni, ekkor csatlakozott Tímár Zsolt is, aki főleg, a Zsanai, kiskunmajsai és
környéki szétzilálódott termelőket egyesítette a szövetkezetben.
A termelői csoport folyamatos fejlődését szem előtt tartó, a gazdatársait tanácsokkal ellátó,
haladó és előregondolkodású gazdálkodó szakemberként munkájával jelentős mértékben
hozzájárul a szövetkezet folyamatos fejlődéséhez és eredményes működéséhez.

II. A Magyar Örökség díj másolatát, és a vele járó emlékérmet vehette át
Kovács Károly (Komárom Környéki Szövetkezet)
Már gyermekként is vonzódott a mezőgazdasághoz, a háztáji gazdaságban mindennel
foglalkoztak, amit az akkori rendszer engedett. 26 éven keresztül tanárként dolgozott és adta
át tudását a fiatal nemzedékeknek egészen a rendszerváltásig. Ettől kezdve két tevékenységet
végez megszakítás nélkül: önkormányzati képviselő és családjával együtt
növénytermesztéssel foglalkoznak. A gabonatermesztők Komárom Környéki Szövetkezetét
2003-ban alapították, ahol kezdetektől fogva az Igazgatóság tagja, 2008 óta pedig a
szövetkezet elnöki feladatokat is külön díjazás nélkül ellátja.
Magánéletének legbiztosabb alapja a családja: felesége védőnő, egyik gyermeke pedig a
környéki településeken falugazdász. Mindhárman a helyi közösségek szolgálatában végzik
napi tevékenységüket, amihez elengedhetetlenül szükséges az együttműködő gazdák közötti
kölcsönös bizalom és a térség fejlődése iránti személyes elkötelezettség.

