
Lcdó Fcrcnc szerint a paprikatermesztésnek igenis van jövője 

Sokat tett azért, hogy az új tí-
pusú szövetkezés elterjedjen, és 
ezért a munkájáért kapott Ko-
vács Béla-díjat Lcdó Ferenc, a 
szentesi Árpád-Agrár Rt. igaz-
gatóhelyettese, a Dél KcrTész 
Szövetkezet elnöke. Szentesi 
központtal nemrég megalakult 
- több mint húsz tész össze-
fogása révén - az ország leg-
nagyobb kertészeti szervezete, 
az Alföldi Regionális Egyesülés, 
amelynek ő az igazgatója. 

Jelentős nap szeptember 1-je a 
szentesi Ledó Ferenc életében. 
Mindenekelőtt ekkor van a 
születésnapja, és 26 évvel ez-
előtt friss diplomásként ezen a 
napon kezdett el dolgozni első 
munkahelyén, mostani nevén 
az Árpád-Agrár Rt -né l . A ker-
tészmérnöki és növényvédelmi 
szakmérnöki oklevéllel rendel-
kező Ledö Ferenc az Árpádnak 
az igazgatóhelyettese, a Dél 
KerTész Szövetkezetnek az el-
nöke és az Alföldi Regionális 
Egyesülésnek az igazgatója. A 
Kovács Béla-díjjal a kiemelke-
dő agrárágazati tevékenységét 
és a termelők munkájá t segítő 
szövetkezetek elterjesztése ér-
dekében kifejtett munkásságát 
ismerték el. 

A ki tüntetet t most több ér-

dekképviseleti szervezet tagja-
ként is azért fáradozik, hogy a 
zöldség-gyümölcs ágazatban is 

felgyorsuljon az a folyamat, 
ami már a húsiparban jó ideje 
tart. Meg kell akadályozni, 
hogy az EU-n kívüli országok-
ból olyan zöldségek, gyümöl-
csök kerüljenek be, amelyek 
minősége kifogásolható. Ledó 
Ferenc szerint ebben az ágazat-
ban is föl kell készülni a külföl-
di áruk szúrópróbaszerű ellen-
őrzésére. 

Ez év januárjától nálunk is ér-
vényes az uniós szabály, amely 
előírja az áruk nyomon követhe-
tőségét. Ennek értelmében az el-
lenőr levesz az áruház polcáról 
egy terméket, és megnézi, hogy 

AZ INTEGRÁCIÓ ÉRTELME 
Szentesi központtal alakult meg tavaly nyáron az Alföldi Regionális Egyesü-
lés Ledó Ferenc vezetésével. Ehhez a szervezethez 22 tész csatlakozott, és 
együttesen 170-180 ezer tonna zöldséget-gyümölcsöt értékesítenek, 
13-14 milliárd forint értékben. Az igazgató szerint az integrációnak az ér-
telme az. hogy mindegyik tész megtarthatja önállóságát, ám a meghatáro-
zó növényekre egységes termesztési technológiát dolgoznak ki, és tervezik 
a közös minőségbiztosítási rendszer kiépítését is. A kitüntetett szakember 
úgy véli: ők azért tudtak megerősödni, mert nem engedtek a minőségből és 
a megbízhatóságból. 

A Magyarországi Volksbank Rt. a képzőművészet mecénása 
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Kovács Béla-díjat kapott a szentesi Ledó Ferenc 
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Tíz 
óriásharcsát 
fogtak 
Nagyon jót tesz a Tisza hal-
állományának a rendkívülinek 
számító, szeptemberi áradás: 
megszámlálhatatlan ivadékhal 
jut a kubikgödrükből a folyóba. 
Kiiencvcnkilós harcsákat is fog-
tak az idén a tiszai halászok. 
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Szeged és Csongrád megye művelődési életében áj színfoltot je-
lent az augusztus 31-én megnyílt Aba-Novák Vilmos reprezenta-
tív kiállítás az ez alkalommal átadón Magyarországi Volksbank épü-
letében (Szeged, Klauzál tér 3. szám, tA.: 62/553-000). A népban-
ki funkciókat ellátó Magyarországi Volksbank vezérkara és Sze-
ged város vezetői adták át a bankfiókot, illetve a november 30-ig 
megtekinthető kiállítást. 
A Magyarországi Volksbank Rt. 1993 óta van jelen a magyar 
bankpiacon. Célunk ügyfeleink, a kis- és középvállalkozások és a 
hozzájuk tartozó családi háztartások ügyfélközpontú, magas szín-
vonalú kiszolgálása, s négy évvel ezelőtt megteremtettük a felté-
teleket az all-finance szolgáltatásra. 
A Magyarországi Volksbank Rt. alapvető feladatának tartja, hogy 
az európai kultúrában meghatározónak számító mccénási szere-
pet is felvállalja. Ez az elv vezetett bennünket ahhoz, hogy orszá-
gos hálózatunkban hároni évvel ezelőtt képzőművészeti kiállítás-
sorozatot kezdeményezzünk. A Volksbank szerte Európában hidat 
épít emberek, kultúrák között az egyetemes értékek mentén. Ez 

a híd - melynek pilléreit a bank stabil, színvonalas szolgáltatásai-
val folyamatosan építi - köt össze múltat és jövőt, társadalmi és 
gazdasági értékeket, a gondolkodó embert és a művészetet. Ebben 
a nemes feladatban kíván a Magyarországi Volksbank Rt. a maga 
eszközeivel részt vállalni. E küldetés kiemelkedő eseménye Aba-
Novák Vilmos reprezentatív kiállítása a Magyarországi Volksbank 
Rt. szegedi bankfiókjában és galériájában. 
Néhány fontos adut a művész pályafutásáról: 
Aba-Novák Vilmos 1894. március 15-én látta meg a napvilágot 
Budapesten. 1912-ben rajztanárjelöltként iratkozott be a Képző-
művészeti Főiskolára. 1918 tavaszán közép- és felsőfokú rajztaná-
ri oklevelet kap. 1918-1919-ben kisegítő tanársegéd a M űegye-
tem rajz tanszékén. 192l-l922-ben a Képzőművészeti Főisko-
lán Olgyai Viktor növendéke, Szolnokon Fényes Adolí mellett dol-
gozott. 1922 szeptemberében megrendezik első grafikai kiállítá-
sát az Ernst Múzeumban. 1923-tól a Magyar Rézkarcolók Egye-
sületének tagja. 1924-ben tizennyolc festményét állítják ki az 
Ernst Múzeumban. 1926-ban a Szinyei Társaság grafikai díját nyer-
te. 1927-től tagja a Képzőművészek Új Társaságának (KUT). 
1928-ban a Szinyei Merse Pál Társaság tagjává választják, ugyan-
ebben az évben elnyeri a társaság nagydíját is. Ez évtől minden Ve-
lencei Biennálén részt vesz. 1929 januárjától a római Magyar 
Akadémián ösztöndíjasként dolgozott. 1930-tól egyre több időt 
tölt a szolnoki művésztelcpen. 1931-ben mutatta be Budapesten 
Rómában festett anyagát az Ernst Múzeumban, majd ugyaneb-
ben az évben Milánóban gyűjteményes kiállítást rendezett, több 
képe került olasz gyűjteményekbe. A pittsburgi Carnegie Institute 

VOLKSBANK 
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- Rengeteg ivadékhal maradt kinn 
az idén a hullámtéri kubikgödrök-
ben az eredményes, tavaszi-nyári 
ivás után. Ezt csak nagyon nehéz 
munkával, ivadékmentés kereté-
ben lehetett volna bejuttatni a Ti-
szába. A mostani áradással vi-
szont, mikor a kubikgödrök ismét 
összeköttetésbe kerülnek a folyó-
val, minden ivadék akadálymen-
tesen a Tiszába juthat. Ugyanez 
vonatkozik a kinn rekedt nagyobb 
halakra is - hívja föl a figyelmet 
Újhelyi Dezső, a szegedi központú 
Tisza Halászati Szövetkezet elnö-
ke. Különösen csuka- és süllőiva-
dékból maradt kinn a kubikgöd-
rökben számtalan, s a keszegfélé-
kéből. Kell-e attól tartani, hogy az 
áradással újabb halak jönnek ki a 
hullámtérbe? Egyáltalán nem: 
ilyenkor, ősszel, akár jön kifelé a 
víz, akár nem, a halak minden-
képpen be, a mederbe tartanak. 

És milyennek ítélhető a Tisza 
mostani halállománya? Megle-
hetősen jónak, bár - fűzi hozzá a 
szövetkezeti elnök - ennek a Ti-
sza-szakasznak a tapasztalatok 
szerint nem túl nagy a haleltartó 
képessége, így nagy az elvándor-
lás. Mehetnek a halak a Tisza 
óriási vízrendszerében bárhová, 
például fel, a Körösökbe, de akár 
le, az Al-Dunára is. Azonban 
marad itt is, nem kevés; az idén 
eddig tíz óriási, 40-90 kiló fölötti 
harcsát zsákmányoltak a szövet-
kezet tagjai, az elnök tudomása 
szerint - és még nincs itt a sze-
zonvég. Az utánpótlás jó: harcsá-
ból is rengeteg az ivadék. 

F.CS. 

nemzetközi kiillítáx rósitvcvőjc. 1931-1932 is 1932-1933 tele: 
Milánó, Genova, Bergamo, Triest a helyszín, ahol csoportos kiál-
lításon közösen mutatkozik be Szőnyi Istvánnal ós Iványi Grün-
wald Bálával. 1932-ben a pácluai Egyházművészeti Kiállításon 
aranyérmet nyert, valamint Budapest főváros jubileumi nagydí-
ját kapta. Ez idő tájt készült a jászs'/entandrási római katolikus temp-
lom freskója, a szegedi Hősök Kapuja - 1945 után lemeszelték, 
majd napjainkban renoválták - , a székesfehérvári Szent István-ma-
uzóleum és a városmajori templom freskói. 1941. szeptember 29-
én, negyvenhét éves korában Budapesten hunyt cl. 
A szegedi kiállítás 2005. november 30-ig tekinthető meg. 
Az alábbiakban véleményeket közlünk a Magyarországi Volksbank 
szegcdi Aba-Novák kiállításáról. 

Kováit Kristóf, Aba-Novák Vilmos unokája: - A megnyitón elhang-
zott az a javaslat, hogy a Magyarországi Volksbank szegedi fiókja 
nyisson s/imlát a Dömötör-torony Aba-Novák-lreskójának resta-
urálására. Amennyiben ez. a közeljövőben megtörténik, arra kérem 
a Délmagyarország és Délvilág olvasóit, hogy adakozásuk számá-

val (sok szerény hozzájárulással) jelezzék és nyomatéko-
sítsák azt az óhajt, hogy e művészi alkotást mentsük meg 
az utókornak! 
Nagy Jenőműkereskedő: - Szegedi vagyok, a Magyaror-
szági Volksbank dél-dunántúli kiállításain hévízi cége-
men keresztül veszek részt. Most jó érzés volt Szegedre jön-
ni: az Aba-Novák kiállítás európai mértékű és értékű tett. 
Jó tudni, hogy Tóth Sóndorlesz a következő kiállító ezen 
a helyen. 
Két szegedi képzőművész is hallatta hangját a kiállítás kap-
csán. 
Sinkó János. - Rendkívül pozitív kezdeményezés a mece-
natúra ezen formája! 
Aranyi Sóndor: - Nagyszerű és újszerű Szegeden e kiál-
lítás. Talán egykor a szegedi és Csongrád megyei művé-

szek a Volksbank németországi és ausztriai hálózatában, esereki-
állitóként bemutatkozhatnak az ottani közönségnek. 

A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK RT. AJÁNLATA 
lakossági szolgáltatásainkból 
Forint- ós devizabetétek 
Európa számla/sávos kamatozású betét 
Volksbank Stabilitás betét/fix kamatlábbal 1 vagy 2 évig 
Volksbank ingatlanhitelek 
építésre, felújításra, vásárlásra, lakáscsere esetén 
Támogatott kamatok, állami támogatások új és használt lakásra 
Vállalati szolgáltatásainkból 
Optimum hitel 
Rugalmas vállalkozói hitelek/EBRl)-program 
Európa hitelprogram 
Széchenyi-kártya 

Bővebb információval szívesen állunk rcndelkezósóre fiókunkban. 
6720 Szeged. Klauzál tér 3. 
Telefon: 62-553-000. Fax: 553-005 
svww.volk.sbank.hu. * Vulksbank-Einc: 06-4041-42-43 

Fotó: Karnok Csaba 

ki szállította azt be. Ha mondjuk 
a szentesi Dél KerTész, akkor a 
helyszínen megvizsgálja: tényleg 
abból az üvegházból vagy fóliasá-
torból került-e ki a paprika, mint 
amit állítottak. Ledó Ferenc jó-
nak tartja ezt, mert - mint fogal-
mazott - a vevőnek joga van tud-
ni, mit eszik. 

A Dél KerTész 2002 novembe-
rében alakult mintegy 230 tag-
gal. Az elmúlt évben már 600 
magán- és őstermelő csatlako-
zott hozzá, de van kft. is a szö.-
vetkezetben, amelyhez az Ár-
pád-Agrár Rt. is tartozik. Egyéb-
ként pedig minden egyes tag, az 

őstermelőtől az Árpádig egyetlen 
szavazattal bír a döntések meg-
hozatalakor. A tész árbevétele 
2003-ban 2,5 milliárd forint 
volt, ebből az Árpádé 900 millió. 
Tavaly az utóbbi már elérte az 
egymilliárdot, az összes árbevé-
tel pedig a 2,7 milliárdot. Ennek 
a kétharmada a paprika értékesí-
téséből származott. A vevőkörük 
több mint negyven százalékát az 
áruházláncok teszik ki, a portéka 
huszonöt százalékát exportálják, 
a fennmaradó részt nagybani pi-
acon és a konzerviparnak adják 
el. 
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