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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
                  Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát megkereste Dr. Darázs Sándor, hogy a Szegedi 
Konzervgyár hetven éve történt alapításának alkalmából a Bába és Társai Könyvkiadó kiadja: 
„A Szegedi Konzervgyár története 1940-2007” címő könyvét. 
 
A könyv átfogóan mutatja be a gyár belsı életét, a termelés, értékesítés szerkezetét és annak 
idıbeli változását, a gyárban folyó munkát, az elért eredményeket és a kudarcokat is. 
A könyvben a konzervgyár Kiszomboron – 1967-1989 között – mőködtetett telepe és az ott 
dolgozók közül 48 fı név szerint is szerepel. 
 
A könyvkiadás költségéhez kérte az Önkormányzat támogatását.  
 
Egyben kérte, hogy a helyi újságban „Kiszombor és a Szegedi Konzervgyár” címmel egy, a 
könyvet ismertetı cikk megjelenhessen, valamint a könyvet a település könyvtárában, 
bizományosi formában árusítani lehessen. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti elıterjesztést vitassa meg, és hozza meg 
döntését. 
 
Kiszombor, 2011. május 25. 
 
       Tisztelettel: 
 
           Szegvári Ernıné 
            polgármester 



Tárgy: „A Szegedi Konzervgyár története 1940-2007” címő könyv támogatása 
 
____/2011.(V. 31.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta „A Szegedi 
Konzervgyár története 1940-2007” címő könyv támogatása tárgyú elıterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  
…………. 
 
A határozatról értesül: 

- Dr. Darázs Sándor 6725 Szeged, Lendvai u. 11/C. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



Kiszombor Község Önkormányzata 
 
Szegvári Ernıné 
Polgármester részére 
e-mail: phkiszombor@vnet.hu 
 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
 

A Szegedi Konzervgyárat hetven éve alapították és tíz éve zárta be kapuit. Ebbıl az 
alkalomból a Bába és Társai Könyvkiadó kiadja dr. Darázs Sándor: A Szegedi Konzervgyár 
története 1940-2007 címő könyvét. 

 
A konzervgyár Dél-Magyarország jelentıs élelmiszeripari vállalata volt, a térség zöldség, 

gyümölcs termelvényeit dolgozták fel, amely mellett hús és halkonzerveket is gyártottak. 
Mőködésének hatvan éve alatt a térség kertészeti termékeinek biztosította a felvevıpiacot. 
Fejlıdése során katalizálta a kertészeti termelés technológiájának fejlıdését is. A Szegedi 
Konzervgyár ily módon a térség igen jelentıs vállalata volt. 

 
A könyv történeti hőséggel mutatja be a gyár belsı életét, a termelés, értékesítés 

szerkezetét és annak idıbeli változását. Bemutatja a gyárban folyó munkát, az elért 
eredményeket és a kudarcokat is. Bemutatja, hogy a gyár hiánya mekkora veszteséget jelent a 
térség mezıgazdasága és a települések lakossága számára. 

 
E könyvben szerepel a konzervgyár Kiszomboron – 1967-1989 között – mőködtetett telepe 

is. Az ott végzett munkán kívül az évek során ott dolgozók közül 48 fı név szerint is szerepel. 
 
Ezúton tisztelettel kérem Polgármester Asszonyt, segítsen abban, hogy az Önkormányzat a 

könyv kiadását anyagi hozzájárulásával támogassa. A könyvkiadás költsége 1 450 ezer forint. 
Kérem továbbá, hogy a település hírújságában egy, a könyvet ismertetı cikk is 

megjelenhessen „Kiszombor és a Szegedi Konzervgyár” címmel. Ezen újságcikk általam 
javasolt szövegét mellékelem. 

További kérésem, hogy a település könyvtárában bizományosi formában árusítani lehessen 
a könyvet. 
 
Szeged, 2011. május 19. 
 

Tisztelettel: 
 
 
Darázs Sándor 
 

 


