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A Heves Megyei Közgyűlés idén is a Telekessy István területfejlesztési kitüntető díjjal ismerte el
azokat, akik Heves megye területfejlesztésében, vidékfejlesztésében példamutató, kiemelkedő
eredményt értek el. Heves Megye Közgyűlése a 2018. április 27-ei ülésén döntött a
díjazottakról, akik június 29-én, a megyeháza Barkóczy termében Szabó Róberttől, a Heves
Megyei Közgyűlés elnökétől, valamint a grémium alelnökeitől, Dr. Bényi Szabolcs Tamástól és
Tóth Csabától vehették át a kitüntetéseket.

Telekessy-díjat kapott Kücsön Gyula, valamint Nagy Lajos, a HESI Kft. ügyvezető igazgatója,
Dr. Ruszkai Csaba, az Eger Innovations Kutatásfejlesztési Nonprofit Kft ügyvezetője, az
Eszterházy Károly Egyetem szenátusának tagja. Elismerésben részesült a Robert Bosch
Elektronika Kft. is, melynek képviseletében Horváth Attila, műszaki ügyvezető igazgató vette át
a díjat.
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A díjazottak méltatása

Kücsön Gyula

Kücsön Gyula 2014-ben határozta el, hogy tudását, kapcsolatrendszerét és saját anyagi
forrásait felhasználva, igyekszik felvirágoztatni a Tisza-part egyik legjobb adottságú települését,
Sarudot. Célul tűzte ki, hogy Sarud lesz a Tisza-tó turisztikai központja.

Sarud népszerűsítésére jóval több, mint 100 millió forintot költött saját forrásból és komoly
fejlesztési elképzelései vannak a jövőre vonatkozóan is.

Eldöntötte, hogy létrehozza az Élményfalu programot, amely egy komplex turisztikai projekt,
ahol a szállástól a szabadidős programokig minden a vendégek pihenését és élményeit
szolgálja. Táboroknak, csapatépítéseknek, vízi kalandoknak, túráknak adnak teret, és immár
többeknek biztosítanak munkát a helyiek közül.

Építettek már kikötőt, gyermek-élményparkot, valamint egy vízi-kalandpark létrehozása is
megvalósult, amely, méretét tekintve, Közép-Európa legnagyobb vízi parkja.

Kücsön Gyulának köszönhetően megnyílt Sarudon az ország első horgász zarándokhelye, a
Tisza-tavi Horgászmúzeum. A régi ház felújításában sok sarudi mesterember vett részt.

Kezdeményezésére, immár második alkalommal rendezik meg a Tisza-tavi Intersport
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Félmaratont, melyen futóversenyek várnak a résztvevőkre.

Nagy Lajos

Nagy Lajos a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola befejezése után az Észak-Heves megyei
Sütőipari Vállalatnál helyezkedett el, mint élelmiszertechnológus üzemszervező mérnök.
1975-től gyárvezető, termelési osztályvezető, majd 1990-től megválasztott igazgató volt.

2005-ig több mint 10 éven át a Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesület Heves megyei
elnökeként tevékenykedett. A kamarák újra indításától kezdve a Heves Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarának előbb az élelmiszer feldolgozóipari osztály elnökeként, majd az elnökség
tagjaként, alelnökként munkálkodik.

Aktívan részt vesz a szakmai szervezetek munkájában, a Kereskedelmi Kamarán kívül a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tisztségviselőjeként a két szervezet összehangolt munkáján
fáradozik.

Neves kutatókkal pl. Márkus Józseffel és Czeizel Endrével is konzultált, s több megyei
vállalkozással és klaszterekkel együttműködve fáradozik az egészségtudatos termékek
előállításán.

Negyedszázada nyugat-európai exportra termel, saját fejlesztésű hűtött- és gyorsfagyasztott
termékeivel van jelen az export piacokon és rangos kiállításokon vesz részt.
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Nagy Lajosnak az elmúlt évtizedek során számos publikációja jelent meg, illetve jelentős
szakmai fejlesztési eredményeket tudhat magáénak.

Nagy Lajos kiemelkedő szakmai munkásságát számos díjjal ismerték el: 2008-ban megkapta a
Heves megye Innovatőre Díjat; 2011-ben az Eger Város Gazdaságáért kitüntetést.

Szakmai munkássága mellett sokáig aktív sportoló volt, s mai napig szívügyének tekinti a sport
támogatását.

Korábban a vízilabda, most az NB I-es felnőtt férfi kézilabda-csapat támogatója és aktív
szurkolója. A megyei intézmények alapítványait és az egri Markhot Ferenc Kórház újjáépítését
támogatja, a gyermekrészleget adományaival segíti. A 2001-es tiszai árvíznél a gáton segített,
csónakban szállították a „nép táplálékát”.

Nagy Lajos a szakképzés és az utánpótlás nevelés terén is komoly sikereket ért el. A hazai
élelmiszer-feldolgozóipari cégek meghatározó, kiemelkedő személyisége.

Dr. Ruszkai Csaba

Dr. Ruszkai Csaba 2006-ban terület- és településfejlesztő geográfusként végzett a Debreceni
Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán.

2006-ban felvételt nyert a Debreceni Egyetem Földtudományi Doktori Iskolájába, kutatási
témája a LEADER program régiófejlesztési elemzésére irányult. Doktori tanulmányai mellett a
LEADER programhoz köthetően szakértői tevékenységet folytatott a Bükki, majd a
Bükk-Miskolc Térségi Helyi Akciócsoportban.
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A doktori tanulmányai után, 2009-ben az egri Eszterházy Károly Főiskola egykori Földrajz
Tanszékének tanársegédi beosztású munkatársa lett. Szakmai továbbfejlődésében
meghatározó jelentőségű volt az egri munkakezdés. Rutin jellegű felvételi elbeszélgetés
helyett, szokatlan módon a geográfia oktatásának reformelképzeléseit, valamint egy gyakorlati
képző, kutató és szolgáltató központ megalapításának koncepcióját vázolta fel Dr. Pajtókné Dr.
Tari Ilona tanszékvezető Asszonynak. Ennek az ötletelésnek a végeredménye másfél évvel
később a régiómenedzser geográfus képzés elindítása lett, amelyet az Innorégió Tudásközpont
megalapítása követett a Földrajz Tanszék vezetőjének kezdeményezésével és a
Természettudományi Kar egykori dékánja szakmai és stratégiai támogatásával. A három alapító
tag Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, Dr. Liptai Kálmán és Dr. Ruszkai Csaba az országban
egyedülálló módon a földrajz és környezettudományi kompetenciákra épülő, alkalmazott jellegű,
kvázi egyetemi vállalkozást hozott létre. 2013 júliusától vette át a Tudásközpont igazgatói
megbízatását. Ugyancsak 2013-tól az Eszterházy Károly Egyetem szenátusának tagjává
választják.

Az Innorégió Tudásközpont megalapítását követően annak építésére és saját tudományos
fokozatának megszerzésére koncentrált. Előbbihez kapcsolódik egy magyar-német kutatási
projekt alapvetéseinek kialakítása, amely a fenntartható regionális fejlődés feltételeinek
meghatározására fókuszált.

Jelenleg kollégáival újszerű térinformatikai szolgáltatások piaci bevezetésén dolgozik, valamint
egy területi döntéstámogató rendszer fejlesztésével tervezi erősíteni az Egri borvidék gazdasági
attraktivitását.

2015-től látja el az Eger Innovations Kutatásfejlesztési Nonprofit Kft ügyvezetői teendőit,
melynek köszönhetően tovább bővíti az Eszterházy Károly Egyetem, Heves megye, Eger és a
régió gazdasági szereplői közti szakmai és gazdasági kapcsolatokat. Munkatársaival közösen
készítették el többek között a város befektetésösztönzési stratégiáját, helyi termékfejlesztési
koncepcióját, és befektetésösztönzési promóciós kisfilmjét is.

Jövőbeli tervei között a kutatás és szolgáltatáshasznosítás fejlesztése, korszerű tananyagírás,
valamint alkalmazott jellegű, nemzetközi szintű kutatási irányok megerősítése szerepel,
elsősorban térinformatikai, távérzékelési támogatású, agroökológiai területen.
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Kollégái optimista, humánus és agilis embernek ismerik, aki sokat tesz a jó minőségű és a jó
hangulatú munkakörnyezet megteremtéséért is.

Robert Bosch Elektronika Kft.

A Robert Bosch Elektronika Kft. 1999-ben kezdte meg működését Heves megyében, Hatvan
városában. A közvetlen autóipari beszállító néhány tíz főről mára 4700 főt meghaladó
foglalkoztatási létszámmal nemcsak a város, de a megye, valamint a régió legnagyobb és
legmeghatározóbb foglalkoztatójává és munkaadójává vált.

A cég nem csupán méretében, de komplexitásában is jelentős fejlődésen ment keresztül. A
kezdetekben induló 2 termékcsaládhoz képest, ma 300-at meghaladó, különböző típusú
terméket szállítanak szinte az összes jelentős gépjárműgyártónak a világ minden kontinensére.
A cég a kezdeti évek összeszerelő termelővállalatából mára egy komplex termékeket gyakran a
világon egyedüliként lefedő technológiával gyártani képes innovatív vállalattá vált, amely
munkavállalóira fő értékként, a jövő zálogaként tekint. Ez megjelenik mind a minőség- és
szociálpolitikájában, valamint tükröződik a képzéssel kapcsolatos, az iparági
összehasonlításban is kiemelkedő aktivitásokban. A mára 100 000 nm-t meghaladó termelői
bázison mintegy 500 mrd forint éves árbevétellel a cég a teljes magyar gazdaság egyik
kiemelkedő résztvevője.

A fő üzleti tevékenységeken túlmenően a cég igen aktív az oktatás-fejlesztés terén is.
Együttműködési szerződések keretében szakképzéseket és felsőfokú képzéseket folytat és
finanszíroz részben a saját telephelyén, részben a Hatvan városával közösen kialakított
közösségi főiskolán, illetve több jelentős egyetemen is. A cég elkötelezett a térség fejlesztése
és támogatása iránt. Jelentős összegeket fordít óvoda-, iskolafinanszírozásra, közösségi terek
létrehozására, fenntartására.
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A cég Magyarország Kormányának, valamint Hatvan város Önkormányzatának stratégiai
partnere. Munkavállalói közel 70 km-es körzetből, a cég szervezésében üzemelő több tucat
autóbuszjárattal járnak munkába, jelentős részük immár 10 esztendőt meghaladó ideje. Ezzel a
vállalat jelentősen támogatja a térség fejlődését nem csupán a közvetlen, de a közvetett
környezetében is. A fentieken túl a közellátást biztosító intézmények (kórház, mentőszolgálat,
rendőrség, önkormányzat) tekintetében is szoros az együttműködés a Boschsal, mely
elkötelezett és részben helyi vezetősége révén a régió stabil és kiszámítható partnere.

2018. június 29.

www.hevesmegye.hu

Fotó: Lénárt Márton
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