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Venczel Vera átvette 
a Páger-gyűrűt Makón 

Örülnek a sok gondnak a szentesi Árpádban 

Bolgár kertészek 
kultúrájára alapoztak 
A szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet alapításának 45. és 
az Árpád-Agrár Rt. létrehozásának 5. évfordulójára emlékeztek 
tegnap. Csikai Miklós elnök-vezérigazgató arany emlékérmet 
adott át az alapító tagoknak. 

KÖRKÉP 

ÁSOTTHALOM. A „Puszi" 
Ásotthalmi Nagycsaládosok 
Egyesülete ma 10 órától tartja 
farsangi mulatságát az ifjúsági 
házban. Palacsintasütő 
versennyel, játékos 
vetélkedőkkel, álarcos 
meglepetésekkel várják a tagokat 
és a csatlakozni kívánókat. 
- Az Ásotthalmi Ifjúsági 
Egyesület ma este 7 órától tartja 
idei első közgyűlését az ifjúsági 
házban. Beszámoló hangzik cl az 
elmúlt időszak tevékenységéről, 
megbeszélik az idei 
programtervet, valamint a helyi 
civil szervezetekkel, 
intézményekkel történő 
együttműködést. Várják az 
érdeklődő helyi fiatalokat. 

BALÁSTYA. Ma este 6 órától tart 
foglalkozást a nosztalgiaklub a 
művelődési házban. Ott 
Gabriella tart képekkel 
illusztrált úti- és 
élménybeszámolót a 
Kazahsztánban töltött heteiről. 

DESZK. Ma délután 3 órától a 
Kávéházi esték vendége Tóth 
Zsuzsanna, akivel a 
közelmúltban megjelent, A 
deszki templom és egykori 
birtokosai, a Gerliczyck című 
könyvéről beszélgetnek. A 
faluházi előadásra a belépés 
díjtalan. 

FORRÁSKÚT. Az Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
szülői munkaközössége, nevelői 
és diákjai ma este 6 órától bált 
rendeznek a [crncy János 
Művelődési Házban. A bál 
bevételét az erdei iskolai 
program és különböző 
tanulmányi kirándulások 
megvalósítására fordítják. A bál 
a 8. osztályosok nyitó táncával 
kezdődik. Fellép a NOX 
együttes, vacsora után tombolót 
sorsolnak. 
- Vasárnap ismét megrendezik a 
farsangi tuskóhúzást. Gyülekező 
délután 3 órától a művelődési 
háznál, ezt követi 
zenés-maskarás, tuskóhúzó 
felvonulás, melynek végén 
elégetik a telet. A résztvevőket 
forralt borral, fánkkal, fánkevő 
versennyel várják, a legjobb 
maskarások jutalmat kapnak. E 
napon rendezik meg a farsangi 
fánksütü versenyt, arról pedig a 
vendégek és a szakavatott zsűri 
dönt, kié a legfinomabb fánk 
Forráskúton. 

SZATYMAZ. A 
képviselő-testület legutóbbi 
ülésén beszámolót tartott a 
sportszervezetek tavalyi 
tevékenységéről Gáborné 
Madácsi Ildikó RSG-edző, 
valamint Kovács Szabolcs 
dzsúdómester, aki jelezte, 
tanítványaival szeretnének 
csatlakozni a Szatymazi 
Sportkörhöz. 
- Kisebb módosításokkal 
elfogadták az önkormányzat 
idei rendezvénytervét, eszerint 
a hagyományos 
őszibarack-fesztivált idén július 
16-án és 17-én rendezik meg. 
Elfogadta a testület a 
művelődési ház és könyvtár 
beszámolóját, a számvevőszéki 
jelentésre készült intézkedési 
ütemtervet, s jóváhagyták a két 
intézmény munkatervét. 
Előzetes bizottsági vélemények 
figyelembe vételével 
megszavazták az új 
vagyonrendeletet, valamint 
hosszas vita után az qj 
lakásrendeletet is. Mindkét 
rendelet 2005. február l-jén lép 
életbe. A képviselők támogatták 
a polgármester indítványát, 
mely szerint Szatymaz részt 
vesz a LEADER+ program 
megvalósítására szerveződő 
kistérségi együttműködésben. 
Az új állatorvosi iroda helyének 
pontos kijelölését későbbre 
halasztották. Felhatalmazták 
Gyömbér László polgármestert, 
hogy a gondozási központ 
használatában lévő régi Lada 
Niva helyett 3 millió forintos 
értékhatárig egy újabb gépjármű 
beszerzését kezdeményezze. 

Tegnap óta Páger Antal utca is 
van Makón: a színész szüle-
tésnapján leleplezték az új név-
táblát, cs koszorút helyeztek el 
a szülőháznál. A díjat - Páger 
pecsétgyűrűjének másolatát -
ezúttal Venczel Vera vehette át. 
A színésznő azt mondta: ilyen 
öröm akkor érte utoljára, ami-
kor megtudta, fölvették a szín-
művészeti főiskolára. 

- A csípős hidegben megmelen-
geti a szívet a százhat évvel ez-
előtt született Páger Antal emlé-
ke, művészetének szépsége, és az 
az érték, amit mindmáig közve-
tít mindannyiunknak - mondta 
a színész egykori szülőházánál 
Franyó Róbert, a Páger Antal 
Stúdió vezetője a koszorúzás fel-
vezetéseképp. A kicsi polgárház 
márványtáblájánál a színész csa-
ládja, az önkormányzat képvise-
lő-testülete, a Páger Antal Stúdió 
tagjai és az idei Páger-díjra jelölt 
Venczel Vera, a Vígszínház mű-
vésze helyezett el köszörűt. 

A Csanád vezér tér sarkánál le-
leplezték a névtáblát, mely hir-
deti: az utcaszakasz január óta 
funkcionálisan, tegnaptól pedig 
hivatalosan is Páger Antal nevét 
viseli. 

A Páger Antal pecsétgyűrűjéről 
mintázott díj átadására a hagyo-
mányoknak megfelelően idén is a 
Hagymaházban került sor. Az elő-
adóterem padsorai zsúfolásig tel-
tek érdeklődőkkel, a színpadon 
pedig a színészóriás két unokája 
mellett a díj odaítéléséről döntő 
kuratórium képviseletében Hege-
dűs D. Géza színművész, Réz 
András esztéta és a város polgár-
mestere, Ruzás Péter foglalt he-
lyet. A polgármester azt mondta, 
a minap került kezébe egy levél, a 
most 92 esztendős makói polgár 
arról ír ebben, hogy édesapja jó is-
merőse volt Páger Sándornak, a 
színész atyjának, aki egyszer szo-
morúan, könnybe lábadó szem-

Ttgnap este Szabadkán gyüle-
keztek az Európai Parlament 
tényfeltáró bizottságának tag-
jai, akik a magyarok és más 
kisebbségek elleni támadásokat 
vizsgálják. A küldöttség öt tagja 
- a politikusok mellett - a civil 
szféra képviselőivel és az áldo-
zatokkal is találkozik. 

Az öttagú tényfeltáró bizottság 
Temcrinben, Újvidéken, Belgrád-
ban vizsgálódik, kedden pedig 
már az Európai Parlament kül-
ügyi bizottságának számol be -
nyilatkozta tegnap lapunknak 
Szegeden Becsey Zsolt néppárti 
képviselő, a küldöttség tagja. Raj-
ta kívül egy néppárti politikus, 
Boris Pack, két szocialista képvi-
selő, Hannes Swoboda és Hegyi 
Gyula, valamint a liberális Jelko 
Kacin vesz részt a kutatásban. 

Az Európai Parlamentben 
Csongrád megyét képviselő Be-
csey Zsolt elmondta, jelentős elő-
relépésnek tekinti, hogy már nem 
csak bürokraták, hanem politiku-
sok is megjelennek a helyszínen. 

A küldőttségi tagok a pártveze-

A Vígszínház művészének 
emlékgyűrűt 

mel újságolta, hogy a fia komédi-
ásnak állt. Amit akkor a család 
sajnált, az később az egész ország-
nak örömet okozott. A város min-
den lehetséges módon őrizni fogja 
a művész emlékét, a játékával 
képviselt értékeket. 

A színpadon ülők egy-egy cso-
kor virággal köszöntötték a nap 
díszvendégét, Venczel Verát, aki 
Búzás Pétertől vette át a Pá-
ger-gyűrűt és az emlékezetes ese-
ményt megörökítő iratokat. 

- Amikor Bálint Márta, a 
Hagymaház igazgatója felhívott, 
hogy én nyertem el a díjat, elő-
ször nem hittem el - mondta a 
színésznő. - Annyira izgatott 

tők és polgármesterek mellett a 
civil szféra képviselőivel is tár-
gyalnak, így például az egyházak 
vezetőivel, ombudsmanokkal, az 
egyetemi szféra és a média képvi-
selőivel. Az áldozatok közül is so-
kan vállalták a beszélgetést, ezért 
Temerinben és Újvidéken velük 
is találkoznak. De nem csak a he-
lyiekkel, mert Tordáról és Török-
kanizsáról is érkeznek olyanok, 
akiket atrocitások értek. 

Belgrádban - többek között - az 
igazságügy-, belügy-, külügymi-
niszterrel, továbbá menekültügyi 
szakértőkkel találkoznak a kül-
dőttségi tagok. A Csongrád me-
gyei EP-képviselő elmondta, a bi-
zottság munkájának köszönhető-
en várhatóan nyilvánvalóbb lesz 
az incidensek etnikai irányultság-
sága. Ezenkívül céljuk, hogy Szer-
biának európai perspektívát adja-
nak, s az állam megteremtse a 
magyar kisebbség hosszú távú 
megmaradásának lehetőségét. A 
találkozók eredménye lehet az is, 
hogy Szerbia szorosabbra fűzheti 
kapcsolatát az Európai Unióval. 

G. ZS. 

Péter polgármester adta át az 
Fotó: Schmidt Andrea 

voltam, hogy tegnap éjjel nem 
aludtam egy szemhunyásnyit 
sem, csak most, hogy a kezemen 
van, tudom elhinni, hogy igaz. 
Nagyon köszönöm ezt a csodála-
tos napot és az ünneplést: higy-
gyék el, ez olyan boldogság ne-
kem, mint amit akkor éreztem, 
amikor felvettek a színművészeti 
főiskolára. 

A díjazottal Réz András beszél-
getett. A színésznő azt mondta, 
Páger Antal igazi példaképként 
állt előtte: mindenekelőtt a szak-
ma szeretetét tanulta tőle, és erre 
a tanulásra emlékezteti majd a 
most átvett gyűrű is. 

I . s z . 

Hóvár épül 
Hóvárépítésre várja a gyerekeket 
és a felnőtteket Solymos László 
önkormányzati képviselőjelölt. 
A program szombaton délelőtt 
fél 10-kor kezdődik a szegedi Ko-
dály Téri Altalános Iskola előtti 
téren. A jó hangulatot zene, me-
leg tea, játékos programok és 
ügyességi játékok biztosítják. 

Ezután Hódmezővásárhely ön-
kormányzata használhatja azt a 
vásárhelyi Kossuth téri épületet, 
amely eddig a Szeged Touristé 
volt. A döntést a megyei közgyű-
lés tulajdonosi bizottsága hozta 
meg, mégpedig egyhangú szava-
zással - tájékoztatta lapunkat 
tegnap Molnár József, a grémium 
elnöke. A házra összesen négyen 
pályáztak, a bizottság pedig -
mint Molnár hangsúlyozta - azt 

Pontosan 45 esztendő történése-
it idézték fel tegnap Szentesen 
abból az alkalomból, hogy ennyi 
évvel ezelőtt alakult meg az Ár-
pád-Agrár Rt. jogelődje, a zöld-
ségtermelő szövetkezet. Csikai 
Miklós elnök-vezérigazgató, egy-
ben a Magyar Agrárkamara elnö-
ke azt mondta, minden évet úgy 
kezdett a kollektívájuk, hogy 
már túljutottak a nehezén. Ám 
újra és újra szembesülniük kel-
lett azzal: olyan verseny részesei 
lettek, amelyben a feltételek 
nem egyenlőek. Ezzel együtt azt 
vallja Csikai Miklós, hogy nem a 
tőke termeli a tehetséget, hanem 
a vállalkozó szellemű, tehetséges 
ember hozza létre a tőkét. Mie-
lőtt a szövetkezet alapító tagjai-
nak oklevelet és arany emlékér-
met nyújtott volna át az el-
nök-vezérigazgató, egy svéd író 
mondásával jellemezte a mosta-
ni körülményeket, azt magyaráz-
va: akinek kenyere van, sok a 
gondja, akinek viszont nincs be-
tevője, annak egy gondja van. -
Mi örüljünk, hogy sok a gon-
dunk! - kérte Csikai Miklós. 

Egy híján 240 zöldségtermelő 
gondolta úgy 1960. január 27-én, 
hogy ha egyesülnek, közösen na-
gyobb sikert érhetnek el. Mint el-
hangzott az emlékünnepségen: 
közülük ma már csak tizenöten 
élnek. Az alakulástól a rendszer-
változásig terjedő időszakot az 
egyesülés korszakának nevezték, 
hiszen jó néhány nagyüzem csat-
lakozott a szentesi térségből az 

az ajánlatot választotta, amely a 
megye lakossága számára a leg-
kedvezőbb volt. A városi önkor-
mányzat is vállalta azt, amit a 
többi pályázó, ami a legfonto-
sabb követelmény volt: a ház ez-
után is a turistákat, az idegenfor-
galmat szolgálja. 

A ház tulajdonosa, a megyei 
önkormányzat így hamarosan 
szerződést köt Hódmezővásár-
hely önkormányzatával. . 

Árpádhoz. A kilencvenes évekre 
az átalakulás, míg 2000 után a 
kiszervezés volt a jellemző. El-
hangzott: a termőföldek privati-
zációjakor csak 27 személy vált 
ki a nagyüzemből, több mint ez-
ren az együttmaradásra szavaz-
tak. Amikor rt.-vé alakult a szö-
vetkezet, a vagyona mintegy két-
milliárd forint volt. Most viszont 
nem az ingatlanok a jelentősek, 
hiszen bérelt földeken termelnek, 
hanem a 760 dolgozó jelenti az 
értéket. Közülük mintegy százan 
felsőfokú végzettségűek. 

Az elmúlt három évben több 
adót fizetett be az Arpád-Agrár Rt. 
a költségvetésbe, mint amennyit 
kapott. A nagyüzem jó adófizető, 
bár ez a magatartás a cégvezetők 
szerint nem jelent nagy dicsősé-
get. Az európai uniós csatlakozás 
után nincs más lehetősége az Ár-
pád-Agrár Rt.-nek, mint a techno-
lógiai fejlesztés - mondta Gulyás 
László gazdasági igazgató. Valójá-
ban ezt tették a megalakulás óta 
eltelt 45 évben mindvégig. Bakó 
László kertészeti igazgató vissza-
emlékezése alapján a bolgár kerté-
szek melegágyas termesztésétől 
indultak, és mostanra eljutottak 
az úgynevezett kőzetgyapotos, az-
az a termőföld nélküli hajtatásos 
zöldségtermesztésig. A fejlődést 
megakaszthatja, hogy 2007-től 
magas bírsággal sújtják a termál-
energia felhasználóit. Az igazgató 
szerint ellensége az országnak, aki 
ezt a büntetést bevezeti. 

BALÁZSI IRÉN 

- Szerintem is jó üzleti ajánla-
tot adtunk, és örülök a kedvező 
döntésnek - felelte kérdésünkre 
Lázár jános, Hódmezővásárhely 
polgármestere. - Az, hogy az 
épület sorsa így alakult, valóban 
erősíti a megyei önkormányzat 
és a megyei jogú város közötti 
kapcsolatot; köszönöm ezt a 
döntést Frank József elnök úrnak 
is. 

A vásárhelyi polgármester azt 
mondta, továbbra is szeretné 
megszerezni az önkormányzat 
az épület tulajdonjogát is. Arról, 
hogy ez a terv mikor válhat való-
ra, még tárgyalni kell a megyé-
vel. 

A minap arról számoltunk be, 
hogy a megyei önkormányzat 
szeretne megállapodni Hódme-
zővásárhellyel egy telek ügyé-
ben. A megye új házat szeretne 
egyik vásárhelyi intézményé-
nek, a Kozmutza Flóra-iskolá-
nak, ám ezt az épületet egy 
olyan portára építené, amely 
közelebb van a központhoz. 
Ezért kérik a város segítségét. 
Várható, hogy amikor a most 
használatba adott főtéri épület 
tulajdonjogáról esik szó, a telek 
ügye is szóba kerül. 

B. A. 

A MÁV-óvoda 
nem szűnik meg 
Nem fenyegeti bezárás a szegedi MAV-óvodát, bár ha az önkormány-
zat megvonja jelenlegi támogatását, az intézmény nehezen tudja 
riiajd fenntartani az ellátás eddigi magas színvonalát - mondta la-
punknak Bíró Irma, az óvoda vezetője. A szülők eddig is hozzájárul-
tak az óvoda működéséhez, de a többletterheket nem tudnák vállalni, 
ezért bíznak az önkormányzat kedvező döntésében. Az óvoda azon-
ban városi támogatás nélkül is működni fog. 

Ezután Hódmezővásárhely önkormányzata használhatja a jelleg-
ze tes é p ü l e t e t Fotó: Tésik Attila 

Az Európai Parlament küldöttsége Szabadkán 

Mától a helyszínen 
vizsgálódnak 

A bizottság a legkedvezőbb ajánlatot fogadta el a Szeged Tourist-ügyben 

Vásárhelyé lett a ház 
Bérleti szerződést köt Hódmezővásárhely a megyei önkormány-
zattal: a városé lett ugyanis a Szeged Tburist volt épületének 
használati joga. A vásárhelyi polgármester az apró, de városképi 
jelentőségű épület megvételéről is tárgyalni szeretne. 

Az évfordulón az alapítókat is köszöntöt ték Fotó: Vidovics Ferenc 


