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Kedves Olvasó,
Hírlevelünk keretein belül szeretnénk tájékoztatni Önöket a Hegyeshalom és Bezenye
között létrejövő európai mérföldkő projektünk aktuális helyzetéről.
Már az év első hónapjaiban is jelentős előrelépéseket sikerült elérnünk: januárban
számos sikeres megbeszélést folytattunk a lehetséges együttműködő partnerekkel a
beruházás helyszínén, valamint Mosonmagyaróváron aláírásra került a Széchenyi
István Egyetemmel való együttműködési megállapodásunk is. A FAKT AG részt vett a
Szegeden megrendezett kertészeti konferencián és új nevet adott a több, mint 300
hektár nagyságú beruházási területnek. Ezenkívül folyamatban van a szabályozási
terv módosításainak kidolgozása, illetve jóváhagyása is.
Intenzív tárgyalások befektető-, illetve együttműködő partnerekkel
Az E.ON mellett szorosan együttműködünk még a magyar építőipari vállalattal, a
KÉSZ-szel, amely bizonyított szakértelemmel rendelkezik komplex építési projektek
tervezésében és megvalósításában mind gazdasági-, mind lakossági projektek terén.
A kertészeti termékek értékesítése és disztribúciója, valamint az ehhez szükséges
infrastruktúra kialakítása kapcsán a szintén elismert Landgard eG céggel dolgozunk
együtt.
Januárban a FAKT AG „magyar csapatának” négy tagja és Prof. Hubert SchulteKemper vezérigazgató is Hegyeshalomra, illetve Budapestre látogatott, ahol három
napon keresztül, mintegy 50 potenciális bérlővel, üzemeltetővel és befektetővel
találkoztak és folytattak eredményes megbeszéléseket.
A FAKT AG magyarországi beruházásáért felelős csapata jelenleg aktívan keresi a
további befektető és együttműködő partnereket. Emellett számos érdekelt vállalat
veszi fel velünk a kapcsolatot. Bízunk benne, hogy a jövőben további együttműködő
partnerek is csatlakoznak ehhez a vonzó projekthez.
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A 2020. januári magyarországi látogatás alkalmával a FAKT AG és a Széchenyi István
Egyetem aláírt egy együttműködési megállapodást Mosonmagyaróváron, amely
magába foglalja az oktatás és képzés, a kutatás, valamint a projekt- és
termékfejlesztés
terén
folytatott
kooperációt.
A
Mezőgazdasági
és
Élelmiszertudományi Kar dékánja, Dr. Szalka Éva hangsúlyozta, hogy a beruházás
nem csak a munkahelyteremtés szempontjából meghatározó, hanem az egyetem
számára is rendkívül fontos, mivel több hallgató jelentkezhet a karra, ha a közelben
munkalehetőséget látnak. Hozzátette, hogy a hallgatók számára nagyon fontos, hogy
az elméletben megtanultakat a gyakorlatban is alkalmazhassák. Szintén
megemlítendő, hogy a Széchenyi István Egyetemen széles körű oktatási és kutatási
lehetőségek rejlenek más szakterületeket tekintve is.
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A szegedi kertészeti konferencián való részvétel
Márciusban a FAKT AG elfogadta a Szegeden évente megrendezett kertészeti
konferencia meghívását, ahol bemutathatta a projektet a szakmabeli érdeklődőknek.
Dr. Nikolai Ulrich, a FAKT AG igazgatóhelyettese ezután egy pódiumbeszélgetés
keretén belül válaszolta meg a projekt céljairól és egyéb jelenlegi terveiről, az érdekelt
vállalatok, iparági szakértők és intézmények által feltett kérdéseket. A konferencia
résztvevői nagyon pozitívan fogadták a projekttel kapcsolatos tervek bemutatását.
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Névpályázat: A Hegyeshalom és Bezenye területén létrejövő európai mérföldkő
projektünk ezentúl a Lajtania Park nevet viseli
Az év elején a FAKT AG névpályázatot hirdetett a mérföldkő projekt számára. A
névötletekkel március 10-ig lehetett jelentkezni. A számtalan benyújtott javaslat közül
a zsűrinek végül a „Lajtania Park” névre esett a választása, a Lajta folyó neve alapján,
amely festői környezetben halad át a térségen. A FAKT AG örül a jellegzetes,
hangzatos névnek és reméli, hogy új felhasználási lehetőségeket hoz majd a területre.

Megbízás a szabályozási terv módosítására
Március elején megbíztuk partnerünket, a KESZ Deutschland GmbH-t, hogy
módosítsa a korábbi Eurovegas területének szabályozási terveit. A szükséges
változtatások a RegioPlan várostervezővel, az érintett önkormányzatokkal és a FAKT
AG alkalmazottaival együttműködve kerülnek kidolgozásra. A módosítások elkészültét
és az önkormányzatok általi jóváhagyását szeptember végére várjuk.
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