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VÁROSVEZETÉS • Az új alpolgármester szerint Vásárhely kiváló
helyzetben van

CSENGETTYŰ KÖZ • Négy otthont már
kiadtak

Megválasztották Szabó Lakásátadón
Jánost
jártunk

SZABÓ JÁNOST A JÚNIUS 22-I KÖZGYŰLÉSEN VÁLASZTOTTÁK MEG (KÉP: VÁSÁRHELYI TV)

BOROS TAMÁS

Dr. Kis Andrea és Dr. Berényi Károly (utóbbi nem főállásban végzi ezt a feladatot)
mellé választotta meg a rendes közgyűlés Szabó Jánost
alpolgármesterré, aki gaz-

daságfejlesztési feladatokkal foglalkozik majd. Az új
alpolgármester legfőbb „főnökének” saját tükrét tekinti.
Mivel Szabó Jánost csak rendes
közgyűlés választhatta meg alpolgármesternek, ezért eddig tanácsadóként tevékenykedett a Polgár-

mesteri Hivatalban, de most alkalom
nyílt a hivatalos megválasztására.
Szabó János korábban a Media
Markt áruházláncnál dolgozott vezető beosztásban, a hivatali feladata
elsősorban a helyi gazdaságfejlesztés lesz.
Szabót minősített többséggel, 10
igen, 4 nem szavazattal választották
meg alpolgármesterré. Elmondta,
saját akaratából, hosszú előzmények
után hozta meg a döntését, amiben
bizonyos személyek befolyásolták.
Voltak olyan emberek, akik kihozták
őt a passzívitásból, és a közösségért
való cselekvés irányába, akár pozitív
értelemben, akár azért, mert még
2018-ban azt látta, hogy szükséges a
változás városi szinten.
Azt is elmondta, tudja, minden elvárásnak nem fog tudni megfelelni,
de erre törekszik. Szeretné, ha bizonyos ügyek mentén egységesen
tudnának gondolkodni a különböző
politikai oldalak. Ahogy a Vásárhelyi
TV Időben című műsorában kiemelte, van realitás érzéke, de attól az őt
nem menti fel, hogy ne tegyen e cél
érdekében.

Folytatás a 3. oldalon

4 LAKÁS TALÁLT IDEIGLENES GAZDÁT A 33 ÜRESBŐL
BOROS TAMÁS

Már 4 lakást adtak ki azok
a 33 Csengettyű közi lakás
közül, amelyek a Minőségi
Otthoncsere Program keretében került az önkormányzat tulajdonába, de a program áll, a lakásokat viszont
a Modern Városok Programban még 2017-ben vállalt
kötelezettség alapján nem
lehet kiadni. Most a veszélyhelyzet teremtett rá alkal-

mat, így a most beköltözők
nem szociális, hanem járványügyi alapon foglalhatták
el lakásukat.
Viszonylag nehezen nyílt a Csengettyű köz egyik lépcsőházának
egyik 8. emeleti lakása: ezeket a Minőségi Otthoncsere Program keretében rég nem használhatták, hiszen a
program keretében az önkormányzat még 2017-ben megvásárolt 33
lakást.

Folytatás a 3. oldalon

ORSZÁGGYŰLÉS • Lázár János is 80 milliárdról beszélt, a kormány tagadja

Konzultáció indult a tram-train kapcsán
B. D.

Lázár János saját oldalán konzultációt indított a
tram-trainnel
kapcsolatban. A kérdésekre regisztráció után lehet válaszolni.
Közben a parlamentben azt
is tagadja a kormány, hogy
a beruházás mennyibe is került, noha Lázár János régóta
80 milliárd forintról beszél,
hivatalosan is.
A konzultációval, amelyet a lazarjanos.hu/konzultacio
oldalon

találnak meg, a térség országgyűlési
képviselője elmondta, számos olyan
üzemeltetési kérdés van, melyről a
leendő használók véleményét kikérve kell dönteni. Például azt is megkérdezik, mekkora az érdeklődés az
éjszakai járatok iránt; csúcsidőben
milyen gyakran közlekedjenek a
szerelvények; szívesen használnának-e a jegyvásárláshoz mobiltelefonos applikációt vagy bankkártyát
az utazók.
Arra is kíváncsiak, hogy a távolabbról ingázók váltanának-e más
járműtípusokra is érvényes átszállóbérletet vagy Szegeden és Hód-

mezővásárhelyen egyaránt érvényes
ikervárosi kombinált bérletet.
Közben az Országgyűlésben is téma
a tram-train.
Írásbeli kérdéssel fordult ugyanis az
Innovációs és Technológiai Minisztérium irányítójához Kocsis-Cake
Olivio. A Párbeszéd politikusa arra
volt kíváncsi: „120 milliárd forint
miért nem volt elegendő a tram-train
teljes villamosítására, hogy valóban
egy környezetbarát beruházás valósulhasson meg?”

Folytatás a 2. oldalon
40, 80 VAGY 120 MILLIÁRD FORINT? (KÉP: VÁSÁRHELYI MÉDIACENTRUM)
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ORSZÁGGYŰLÉS • Lázár János is 80 milliárdról beszélt, a kormány
tagadja

EURÓPAI UNIÓ • Problémák a keleti
vakcinákkal?

Konzultáció indult
a tram-train kapcsán

A Szputnyik nem
kapott engedélyt

Folytatás a címoldalról
Az ellenzéki honatya levelében
kifejtette, örömükre szolgál, hogy
Szeged és Hódmezővásárhely között
kötöttpályás fejlesztés keretében
valósult meg a vonat-villamos-be-

ruházás, ami mintegy 10 ezer ember
mozgását segíti majd a térségben.
Ám kitért arra is, hogy Lázár János
2017 májusában kijelentette, hogy
a tram-train-projekt nem mehet
30 milliárd forint fölé, mert van egy
megtérülési határ és egy európai

Ha szeretne jegyellenőr
lenni a tram-trainen,
már jelentkezhet
A MÁV-csoport közben már keresi a jegyellenőröket a tram-trainre. Augusztustól – mikor a képzés kezdődik – már fizetnének. Egy 2019-es kikért közadat szerint nem is keveset.
Az új munkatársak feladatai lesznek:
• 6 hetes időtartamú, szegedi tanfolyamon való részvétel, és sikeres vizsga teljesítése
• a tanfolyam elvégzését követően az utasok tájékoztatása, menetjegyeik
ellenőrzése
a tanfolyam helyszíne és kezdésének ideje: Szeged, 2021. augusztus
A munkakör betöltéshez érettségire, orvosi alkalmasságira és 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványra van szükség.
Ezt ajánlja a MÁV:
• teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaszerződés megbízható havi
jövedelemmel már a képzés időtartamára is
• széleskörű béren kívüli juttatási csomag
• a tanfolyam idejére szállás biztosítása
• egészségmegőrző program
• ingyenes vasúti utazási igazolvány Magyarország egész területére – 1
év munkaviszony után további utazási kedvezmény számos nemzetközi
vasútvonalon is
• vasúti utazási igazolvány a családtagok részére is
Július 10-ig várják a jelentkezéseket.
Az nem szerepel a hirdetésben, mennyi fizetést ajánl a vasúttársaság a
leendő tram-train kalauzoknak, viszont az Átlátszó közérdekű adatigényléssel kikérte az átlagbért. A közölt válaszlevél alapján 2019-ben a jegyvizsgálóknak átlagosan 364 507 forint volt a havi bruttó bére.

uniós támogatási keret is. “Ehhez
képest a beruházás jelenleg 80 milliárd forintnál tart, ha hozzáadjuk
a kapcsolódó vásárhelyi pályasín
feletti közúti híd költségeit is, akkor
pedig már 120 milliárd forint felett
járunk. Azonban a beruházás a kötött pálya ellenére sem teljességgel
környezetbarát, mert egy szakaszon
nem került kiépítésre villanyvezeték, így részben dízelüzemű járművek közlekednek majd a vonalon.”
A tárca részéről válaszoló Schanda
Tamás azzal kezdte, hogy politikustársa ismét valótlanságokat állít. A
minisztérium parlamenti államtitkára leszögezte, az infrastruktúra
kiépítése – járműbeszerzés nélkül –
összesen nettó 40,3 milliárd forintba került, ami jelentősen elmarad
a felemlegetett 80 milliárdos ös�szegtől. Schanda szerint akkor is valótlanságot állít a kérdező honatya,
amikor összemossa a tram-train
fejlesztését a város elkerülő útszakasz építésével.
„Ellentétben az ön által sugalltakkal, a
tram-train egy környezetbarát közlekedési forma, a fejlesztésnek köszönhetően jelentősen csökken a környezeti
terhelés. Az új P+R és B+R parkolók
kialakításával növekedhet a vasúton
közlekedők aránya, csökken a közúti
járművek károsanyag-kibocsátása” –
fogalmazott az államtitkár.
Visszatérve a fejlesztési kiadásokra,
múlt héten Lázár János a helyi sajtóban azt nyilatkozta: a kormány
mint beruházó összesen 252 millió
eurót költ el a magyar és az európai
adófizetők pénzéből a tram-trainre
– ez tavalyi, 330 forintos euroárfolyamon 83 milliárd forint. 

NEM AZ OROSZ VAKCINÁRA, DE A SINOPHARM HATÁSOSSÁGA IS BIZONYTALAN

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az orosz vakcina nem
ment át a uniós hatóság szűrőjén, a kínai hatékonyságával kapcsolatban meg egyre
több a kétség, de egyelőre
nem lehet harmadszor oltani.
„Az orosz Szputnyik nem volt képes megszerezni az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét, és talán
már soha nem is lesz” – mondta
Mario Draghi olasz miniszterelnök a
brüsszeli uniós csúcson tartott sajtótájékoztatóján június 25-én.
Korábban arról írt az európai sajtó,
hogy május és június lett volna az
Európai Gyógyszerügynökség vizsgálatának ideje, ami alapján kiadhatták volna az engedélyt az orosz
gyártású oltóanyag európai használatára, de a gyártó a végső határidőig, június 10-ig sem teljesítette
az adatszolgáltatási kötelezettségét.
Ezek után kétséges, számíthatnak-e
EU-s vakcinaútlevélre azok, akiket
az orosz oltóanyaggal kezeltek. A
Szputnyikkal oltott magyarok számára a magyar kormány által egyes
országokkal kötött kétoldalú meg-

állapodások biztosíthatnak szabad
beutazást az érintett országokba.
Sokaknál a második oltás ellenére
sem alakult ki megfelelő védettség
a kínai vakcina esetében, egyelőre
azonban nincsenek hivatalos adatok
a Sinopharm hatékonyságáról. Ez
sok pácienset is aggaszt, több száz
panasz érkezett a Főpolgármesteri
Hivatalhoz, ezért 20 ezer ingyenes
antitest tesztet ajánlanak fel a budapesti 60 év felettieknek.
Gulyás Gergelyt, Miniszterelnökséget vezető minisztert újságírók
kérdezték arról, hogy kaphatnak-e
harmadik oltást, akiknél nem alakult ki a védettség. A tárcavezető
az NNK-val összhangban az orvosi
protokollra hivatkozott: – Van egy
orvosi protokoll, ha az orvosi protokoll ezt lehetővé teszi, akkor majd
az orvos eldönti, de ha nem teszi lehetővé, akkor megszegi a saját szakmájának szabályait – tette hozzá.
Ugyanakkor az RTL-nek nyilatkozó
egyik háziorvos szerint az erre vonatkozó egységes protokoll nincs
meg, az egyes vakcinák, így a kínai
esetében is csak különböző előírások
vannak. A kínai oltás esetében csak
első és második oltásról van szakmai
állásfoglalás. 

OLTÁSOK • Sajnos szinte megállt a regisztrációk száma

Öt és félmilliónál újabb enyhítések
A jelenlegi állás szerint idén augusztus 20-án már lesz tűzijáték, illetve
megszervezik az állami ünnepségeket is.
Úgy gondolják, akkora már lesz mit
ünnepelni, hiszen a mostani tudás
szerint nincs olyan variánsa a koronavírusnak, amely ellen ne lennének
hatékonyak az oltások – közölte
Gulyás.
A regisztrált személyek számának
csökkenése miatt az utóbbi napokban lelassult az oltottak számának
emelkedése. Lapzártánk pillanatában még nem érte el a bűvös 5 és
félmilliót, 5 477 405 fő a beoltottak
száma. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Öt és félmillió beoltott
elérése után megszüntetik
a maszkviselést, illetve védettségi igazolvány nélkül
lehet majd menni a szállodákba és a fürdőkbe. Erről
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter
és Szentkirályi Alexandra
kormányszóvivő beszélt a
június 24-i kormányinfón. Lapzártánk pillanatában már közelítünk ehhez a
számhoz, de még nem értük
el. A védettségi igazolványra
a tömegrendezvényeken az
öt és félmillió beoltott után
is szükségünk lesz.
A Schengeni határokon már nem
lesz egészségügyi vizsgálat, illetve
a román, szerb és horvát határon is

GULYÁS GERGELY ÉS SZENTKIRÁLYI ALEXANDRA (FOTÓ: KORONAVIRUS.GOV.HU)
a koronavírus előtti szabályozás lép
életbe.
Július elsejétől elérhető lesz az uniós

zöldkártya, ezt mindenki maga tudja
majd letölteni az internetről. A közeljövőben pedig egy tájékoztatási
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kampány is indulni fog, hogy mindenki zökkenőmentesen szerezze
meg a kártyát.

Városunk
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CSENGETTYŰ KÖZ • 4 otthont már kiadtak

Lakásátadón
jártunk
Folytatás a címoldalról
A program áll, azonban eddig
ezeket a lakásokat nem adhatták ki.
Nem a beszorult ajtó okozott gondot a bejutásban, hanem a kulcsok
száma, a megtalálásuk, 33 lakáshoz
ugyanis elég sok kulcs tartozik.
A lakás alapvetően jó állapotban
volt, ezt a 2 gyermekkel beköltöző,
egyedülálló édesanya, Jankovics
Sándorné mondta. Ami javítási
munka szükséges, annak leginkább
az az oka, hogy hosszú ideig állt
üresen az ingatlan. A Vásárhelyi
Médiacentrumnak elárulta, ő amint
meglátta a lehetőségről szóló felhívást az újságban, egyből jelentkezett. Tisztában van vele, hogy a
bérlet most 3 hónapra szól, illetve

amíg a veszélyhelyzet tart, meg lehet hosszabbítani.
Számára sokat jelent, hogy a belvárosban lakhat, a gyerekeket óvodába, bölcsődébe így könnyebben
hordhatja. Ő maga Szentesen dolgozik, a buszpályaudvar is közelebb
van, mint eddig volt. Természetesen
vonzó volt számára a négyzetméterenként 100 forintos bérleti díj,
ez egy 56 m2-es ingatlan. Eddig a
szüleinél lakott, így megfelelt annak a feltételnek is, hogy több, jelen
esetben 3 generáció lakjon együtt.
A most beköltöző családok lakhatása
a veszélyhelyzet végéig lehetséges, a
megszűnést követően ki kell költözniük. A veszélyhelyzet minimum a
2021. évi őszi országgyűlési ülésszak
első ülésnapját követő 15. napjáig
lesz érvényben. 

DOBÓ-BIBÓ-JANÁKY • Családi nap volt

Egészségügyi
szűrést is végeztek

VÁROSVEZETÉS • Az új alpolgármester szerint Vásárhely kiváló
helyzetben van

Megválasztották Szabó
Jánost
Folytatás a címoldalról
Mindent elsöprő főnöke a tükre,
kezdte jövőképét. A második számú
főnöke a szakmai elvárása: gazdaságosságra és eredményességre fog
törekedni. A harmadik főnöke a felesége lesz. A negyedik számú főnöke
lesz Márki-Zay Péter. De csak addig
tekinti őt annak, amíg nem lop,
nem mások nyomorán húz politikai
hasznot. De főnökének tekinti Hódmezővásárhely mind a 14 települési
képviselőjét is. Arról sem feledkezik
el, hogy felette a munkáltatói jogokat a közgyűlés gyakorolja.
A Szabó szintén az Időben című műsorban árulta el, hogy egy 21. századi
applikációt tervez a városban bevezetni, amely jól tudja, teljesítményarányosan mérni a köztéri munkák
hatékonyságát. Ez egy közterületi
objektum figyelő program, amely
azt mutatja meg a tulajdonosnak,
fenntartónak, hogy a munkás merre
van, mit csinál (például füvet nyír
vagy locsol, vagy kukát ürít), illetve,

SZABÓ JÁNOS AZ ESKÜT TETT A JÚNIUS 22-I KÖZGYŰLÉSEN
azt milyen hatékonysággal (például
a vízfelhasználás tekintetében a
locsolásnál). Szabó azt is elárulta a
Vásárhelyi TV-nek, korábbi munkahelyein akadt olyan, ahol ezután a
köztéri kukaürítések napi mértéke a
két és félszeresére nőtt, egy hasonló
applikáció segítségével. Ezek a mérhető számok kiválóan alkalmasak

teljesítménybérezés bevezetésére is,
mondta.
Az
alpolgármester
illetménye
897.500 Ft és 15% költségtérítést
kap. A polgármester azt mondta,
előző munkahelyén Szabó János
majdnem kétszer ennyit keresett,
ezt hagyta ott a városért. 

IFJÚSÁG • Új klub nyílt a Dr. Rapcsák András úton

Főleg 12-20 éveseket
várnak
BOROS TAMÁS
40 EMBER SZŰRÉSÉT VÉGEZTÉK EL

BOTTYÁN RÓBERT

A Dobó-Bibó-Janáky utcai
játszótér mellett egy Területi Operatív Programos pályázat keretében június 26án egészségügyi szűréssel
egybekötött családi napot
tartottak.
Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szűrésen résztvevő
több mint 40 lakos, akik kétezer
forintos
élelmiszer-utalványban
is részesültek. A családi nap keretében vércukorszint és koleszterin
mérést, férfiaknál PSA (prosztata)
gyorstesztet, testsúly, testmagasság (testtömeg index) mérését,
testzsír-százalék, vérnyomás-mérést, érszűkületet, kockázatbecslést,
a nőknél csontsűrűség rizikó mérést, EKG és véroxigénszint mérést
lehetett elvégeztetni.
Miközben a szülőket szűrték, a
gyerekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, illetve péksüteménnyel és gyümölcslével kínálták
őket a városháza jelenlévő munkatársai.
A rendezvény elején Márki-Zay
Péter polgármester elmondta: a

felzárkóztatás kiemelten fontos
itt, ahol a cigány kisebbség aránya
mintegy 35 % körüli. Ezért nagyon sok olyan programjuk akad,
amely ezt a területet célozza meg:
ezek között munkahelyteremtéssel, területrendezéssel és épületek
felújításával foglalkozó programok
egyaránt vannak.
Pócza Edit egészségügyi szakértő a
szűrésekkel kapcsolatban a megelőzés szerepét hangsúlyozta, ami
nagyon fontos lehet a későbbi komolyabb betegségek elkerülésében.
Kiemelte: nem csak a testi, hanem
a lelki egészség is fontos, ezért a
programban mentálhigiénés szakemberek, szociális munkások, pszichológusok is részt vesznek.
A vizsgálatok elvégzése után minden
résztvevő egyéni egészségügyi tervet kapott és fél év múlva kontrollvizsgálatot tartanak számukra.
Ide kapcsolódó hír, hogy ezen felül
egy európai uniós pályázat segítségével a Dobó-Bibó-Janáky utcákon
lakó gyermekek számára nyári tábor
lesz július 4-től. A tábor július 10-ig
tart, ennek keretében a gyerekeket
Doboz-Szanazugba viszi el egy vállalkozó. 

Az egykori Sárkány játékbolt helyén, a Dr. Rapcsák
András úton nyílt meg Hódmezővásárhely új Ifjúsági
klubja. A klubnak otthont
adó ingatlant még az előző
városvezetés vásárolta meg
60 millió forint értékben.
Bérlőt, vagy vevőt azonban
nem sikerült találniuk, és
ahogy Márki-Zay Péter polgármester mondta, ha nem
megy üzleti alapon, akkor
arra gondoltak, hogy közösségi alapon kell az épületet
használni, amely 3 szinten,
büfével, 12-20 éves fiatalok
számára kínál elsősorban
szórakozást.
A klubban képesség-, és tudásfejlesztő programokat, drogprevenciós
beszélgetéseket is terveznek, ahol
3 szintes szórakozás és a szabadidő
hasznos eltöltése garantált a fiatalok számára.
A polgármester elmondta, a beindításban nagy szerepe van helyi
lakosoknak és vállalkozóknak, akik
adományaikkal és a megvalósításban nyújtott segítségükkel járultak
hozzá ehhez.
A klub által azt is szeretnék elérni,
hogy az élet visszatérjen a városba,
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TANULÁSI ÉS SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉG EGYARÁNT LESZ A FIATALOK RÉSZÉRE
(FOTÓ: VÁSÁRHELYI MÉDIACENTRUM)
annak központi helyére és ne olyan
legyen mint, - a polgármester szavaival élve, - egy város egy atomvillanás után, azaz üres és kihalt. Ezért
fontos egy közösségi tér a főutcára.
Krupiczer Ferenc, a klub egyik ötletgazdája elmondta, hogy a fiatalok
maguk ötleteltek, hogy hogyan szeretnék ezt a klubot kialakítani.
Az ifjúsági közösségek fejlesztéséért felelős program még 2017-ben
indult el, 2018-ban választottak
ki 4 közösségfejlesztőt. Ebből az
alkalomból mondott Varga Anikó
köszönetet Kecskemétiné Varga
Beátának, Bereczki Bencének, Bör-

csök Györgyinek, Bálint Alíznak és
a munkában részt vevő Galambos
Kornélnénak is.
A klub megnyitását közösségi beszélgetések, interjúk, kérdőívek feldolgozása előzte meg. A programok
a BFMK mellett a Közösségfejlesztés
Hódmezővásárhelyen Facebook oldalán is láthatóak lesznek.
A klub látogatása, a benne található
értékes dolgok miatt, városkártyához kötött, amit a BFMK-ban vagy
a Tourinform irodában válthatnak
ki. 
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MÁRTÍR 77 • Nem fordulhat elő még egyszer, hogy magyar
a magyart gyűlölje

LAKOSSÁGI FÓRUMOK • Konkrét
kérdésekkel jöttek a lakók

A járvány óta először
A Vásárhelyről
gyűltek össze
elhurcoltakra emlékeztek

A HOLOKAUSZT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK
(FOTÓ: POLGÁRMESTERI HIVATAL)
MUNKATÁRSUNKTÓL

„Holokauszt 77” címmel
mártír megemlékezést tartott június 27-én a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség a zsidó temetőben, majd
a zsinagógában.
– Soha nem szabad hagynunk, hogy
mindez megismétlődhessen – mondta
a vásárhelyi zsinagógában tartott
megemlékezésen Szalay-Bobrovniczky Vince, miután Erdős László
hitközségi elnök köszöntötte a megjelenteket. A Miniszterelnökség civil
és társadalmi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára beszédében
felelevenítette a Hódmezővásárhelyen is átélt Soá borzalmait. Mert
a deportálás és a Holokauszt bor-

zalmai Hódmezővásárhelyet sem
kímélték. 1944. június 16-án reggel
a zsinagóga udvarára gyűjtöttek 740
hódmezővásárhelyit, majd június
17-én lovaskocsikkal vitték ki őket
a Nagyállomásra. A marhavagonok
két nap veszteglés után 19-én este
érkeztek Szegedre, ahol az elhurcoltak az elhagyott téglagyárba kerültek. Innen a vásárhelyieket a szegedi
gyűjtőtábor többi rabjával együtt
június utolsó napjaiban deportálták az auschwitzi megsemmisítő-,
valamint a Bécs melletti strasshofi
koncentrációs táborba.
– A történelem legfőbb tanulsága,
hogy az emberek szinte semmit sem
tanulnak belőle – idézte Aldous Huxley szavait Vásárhely polgármestere.
Márki-Zay Péter külön kifejezte
háláját, amiért a kormány is kép-

viseli magát a helyettes államtitkár
úr személyében az eseményen, és
elmondta, hálás Orbán Viktor miniszterelnöknek is, aki a napokban
kijelentette: minden meleget támogat. Hiszen nem fordulhat elő
még egyszer a történelemben, hogy
magyar a magyart gyűlölje, magyar
a magyart megkülönbözteti. A városvezető megemlékezett Beretzk
Pál néhai polgármesterről, akinek
köszönhetően Hódmezővásárhely
az egyetlen város, ahol nem jött létre
gettó annak idején. Külön kiemelte,
hogy a vásárhelyi zsinagóga falán
emléktábla őrzi nevét, ahogyan II.
János Pál pápáét is, aki megkövette
a zsidóságot. Márki-Zay Péter elmondta, hogy mindenki, aki nem
tesz meg mindent annak érdekében,
hogy megszűnjön a nemre, fajra,
vallásra, szexuális orientációra,
vagy bármi másra irányuló megkülönböztetés, az maga is felelős.
Kis Andrea alpolgármester megemlékező beszédében elmondta, hogy
a holokausztban elhunytak emlékét
őrzi a zsinagóga órája is, ami 1944.
június 16-a óta 10:10-et mutat, arra
figyelmeztetve, hogy emlékezzünk
és emlékeztessünk.
A megemlékező beszédeket követően Darvas István főrabbi tartott
istentiszteletet, aki hangsúlyozta, a
szeretet a leghatékonyabb a gyűlölet
ellen.
A szertartás befejezte után Márki-Zay Péter polgármester, Kis
Andrea alpolgármester és Balassa
László túlélő, valamint Tóth István
roma-referens a megemlékezés
koszorúit helyezték el a zsinagóga
falán található emléktáblák alá. 

KÖZBESZERZÉS • Másodszor keresik a kivitelezőt

Felújítanák a Teleki utcai
bölcsődét
B. D:

26 férőhelyes lesz a Teleki utcai bölcsőde Vásárhelyen, amelynek felújítására
a napokban ismét kiírták a
közbeszerzést. Július 12-ig
tehetnek ajánlatot az építőipari vállalkozások.
Nyár végéig elkezdődhetnek a
felújítási munkák a Teleki utcai
bölcsődénél. A napokban megint
megjelent a felhívás a Közbeszerzési
Hatóság honlapján: július 12-ig várják az ajánlattevők jelentkezését. Az
első – június 14-én zárult – eljárást
eredménytelennek minősítették.
A közzétett dokumentum szerint
a 347 négyzetméteren modernizált főépületben két csoportszobát

7 FŐNEK ADNA MUNKÁT A MEGÚJULÓ INTÉZMÉNY
alakítanak ki, ahol 26 gyermeknek
biztosítanak majd bölcsődei ellátást. Melléképületben kap helyet az
udvari mosdó, lesz külön hulladéktároló, illetve 6 férőhelyes parkolót
építenek. Mindennek a becsült érté-

ke áfa nélkül közel 147 millió forint.
A fejlesztéshez a forrást 2020-ban
uniós pályázaton nyerte a hódmezővásárhelyi önkormányzat. A tervek
szerint a megújult bölcsőde 7 főnek
ad majd munkát. 
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KONKRÉT KÉRDÉSEKKEL, KÉRÉSEKKEL ÉRKEZTEK A LAKOSOK (FOTÓ: BOTTYÁN RÓBERT)

BOTTYÁN RÓBERT

A járványügyi korlátozások hosszú ideig nem tették
lehetővé lakossági fórum
megtartását. Most már tarthatóak ilyen rendezvények,
így június 22-én dr. Kis Andrea alpolgármester és Gyöngyösi Ferenc önkormányzati képviselő találkozott a
lakókkal a Csúcsi Olvasókör
udvarán.
Az épület kapcsán jó hírről számolt be, ugyanis elindult a közbeszerzés, így jövő év elején megújul a
Csúcsi Olvasókör. Kifejtette, a Vidra
utcán a Szent István tér felé megoldódik a vízelvezetés és elkelt a Rákóczi utcai telek, így talán kevesebb
lehet a kóbor macska azon a részen.
Dr. Kis Andrea elárulta, mivel az
enyhítések miatt lehet rendezvényeket szervezni, így július 1-től
december 31-ig lesznek programok
a városban. A kulturális események
mellett a az eseményhez hasonló
fórumot, találkozást havonta szeretnének tartani.
Gyöngyösi Ferenc tájékoztatása szerint a választókerületi keret terhére
rágcsálóirtást szeretne kérni és az
Arató ünnepség után rendezettebbé
tenné a parkolást az olvasókörnél,
a Rákóczi utcán. Továbbá folyta-

tódnak a zöldterület karbantartási
akciók.
A lakók is szót kaptak. Egy férfi arról panaszkodott, hogy lelógnak a
faágak a Jókai utcai kerékpárút egy
szakaszán, Tarján egyes részein
nagy a fű és zebrát szeretne létesíteni az Arany temetőhöz. Szóba
hozta még az illegális hulladékok
és az elpusztult állatok problémáját.
Gyöngyösi elmondta, rendszeresen
számolnak fel hulladéklerakókat,
nemrég a Dobó-Bibó-Janáky utca
kereszteződésében szereltek fel
kamerákat, de a szemetelők mindig
megtalálják a módját, hogy hova
vigyék. A szentesi úton, az állatvásár helyén hulladékudvar épül, ami
talán megoldás lehet erre. Egy másik
férfi úgy vélte, a szemetelés megelőzésére a legfontosabb a fiatalkorúak
oktatása lenne.
Egy idős hölgy arról érdeklődött,
hogy a Szántó Kovács-Lévai utca
sarkán álló egykori cipészműhellyel
lesz-e valami, ugyanis a gyalogosok, kerékpárosok nem látszanak
mögötte, zavarja a kilátást. Az alpolgármester elmondta, eldőlt, hogy le
fogják bontatni. Szintén ez a hölgy
kérdezte, buszjegyet lehet-e venni
a sofőröktől? Igen volt a válasz, a
jegy 210 forint a buszon, elővételben
170 forint. A fórumon szóba került
még az árkok, az utak állapota és a
kátyúzás. 
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BÍRÓSÁGI PEREK • Döntések, tárgyalások első-, és másodfokon

Több vásárhelyi ügy is folyamatban van
BOROS TAMÁS

Ezekben a napokban számos vásárhelyi, a polgármestert vagy az önkormányzatot
érintő,
nagy
sajtóérdeklődésre
számot
tartó ügy van és volt terítéken a Szegedi Törvényszéken. Egyes ügyekben első-,
és másodfokon ítéletet hoztak, más ügyekben tárgyalást rendeltek el.
Időben a legfrissebb hír, hogy
helyreigazításra
kötelezte
a
Promenád és a Vásárhely24 (akik
azóta már egyesültek) és a Csanád
Média Kft, mint kiadó alpereseket
a Szegedi Törvényszék, mert még
márciusban egy olvasói levél jelent
meg a portálokon, amelyben Szenti
Csilla a következőket írta a polgármesternek címezve:
„Az emlékezetébe idézném azt a
jelenetet, amikor a korábban megjelent Vásárhelyi Valóság című lap
szerkesztőségi ülése után éppen maga
volt az, aki megfenyegette apámat
azzal, hogy amennyiben nem mond
le a szerkesztőbizottsági tagságáról,
nekem valami bajom eshet. Emlékszik
erre, ugye?” Ennek a kijelentésnek,
tényállításnak a valóságtartalmát
vitatta a polgármester, és ennek

nagyrészt helyt adott első fokon a
Szegedi Törvényszék. Az alperesek
által beidézett 2 tanú, Szenti Csilla,
és édesapja, Szenti Tibor tanúvallomásaiban ugyanis ellentmondásokat talált, a szerkesztőbizottsági
tagságról történő lemondás például
egyáltalán nem nyert bizonyítást.
Az első fokon megítélt helyreigazító
közleménynek azonban tartalmaznia kellene, hogy a Promenád és a
Vásárhely24 valótlanságot állítottak
Márki-Zayról, valójában ő ezzel sosem fenyegette meg Szenti Tibort. A
keresetnek azt a részét elutasította a
bíróság, hogy a helyreigazító közleményben kerüljön az is rögzítésre,
hogy Szenti Tibor és a polgármester
között évtizedes barátság áll fenn,
ezt szintúgy nem találta a bíróság
bizonyítottnak. Az alperesek az ítélet ellen fellebbeznek, így az nem
jogerős.

Másodfokon is bűnös
rágalmazás miatt
Másodfokon is bűnösnek mondták ki nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségében
Márki-Zay Pétert egy Facebook
poszt kapcsán. A pert Juhász Tünde
Csongrád-Csanád
Megyei
Kormánymegbízott és Holubán Csilla, a
Szegedi Járási Hivatal vezetője indította. A másodfok azonban mérsé-

Tanúmeghallgatás lesz szeptemberben
A tanácsvezető bíró bizonyítást rendelt el a Lázár János, mint magánvádló és Márki-Zay Péter, mint vádlott közötti rágalmazási perben, amelyet tárgyaláson vesznek fel.
A bíróság ezzel lényegileg azt mondta, hogy nem elég az ügyet másodfokon
nyilvános ülésen tárgyalni, tárgyalásra van szükség a felek és a tanúk meghallgatása által. A valóság bizonyítása a Törvényszék szerint az első fokon
nem volt kielégítő, ahogy Bakos Éva bírónő fogalmazott, részben felderítetlen. Éppen ezért az ügyben valóság bizonyítását rendelte el.
Márki-Zay Péter polgármester örült az új fejleménynek és annak, hogy
most már másodfokon a Szegedi Törvényszék is elismerte azt, hogy ebben
a rágalmazási ügyben nem lehet a vád alá helyezett személy tanúinak meghallgatását mellőzni. Ez a tanú Kendi Imre, a K’Art vezetője lesz. Továbbra
is hangsúlyozta, hogy ő nem gyanúsította Lázár Jánost bűncselekmény elkövetésével, amikor azt mondta, hogy véleménye szerint része volt a K’Art
csődjében.
Úgy tudjuk, hasonlóan pozitív a vélekedése a bizonyítással kapcsolatban
Lázár János jogi képviselőjének is.
Meg szerettük volna kérdezni a tárgyalás után Lázár János véleményét is, ő
azonban udvariasan, de visszautasította a lehetőséget.

kelte a pénzbüntetés mértékét, 500
ezerről 300 ezer forintra. Az ítélet
jogerős, azonban a polgármester
még nem döntötte el, a Kúria elé
viszi-e az ügyet. Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott nem kívánt
nyilatkozni a Vásárhelyi Médiacentrumnak, Márki-Zay Péter polgármester továbbra is úgy érzi, nem
tényállítást tett a gyermekek és a
saját gyermekeik megmérgezésével
a facebook bejegyzésében. Az ominózus bejegyzésben ugyanis 3 lehetséges, egymásnak is ellentmondó,
egymást kizáró, alternatív lehetőséget, hipotézist vázolt fel. A bíróság
ezzel nem értett egyet, így a polgármester bűnösségét fenntartotta,
pénzbüntetését azonban 500-ról
300 ezer forintra csökkentette. Jelen
ítéletével a bíróság próbaidő hatálya
alatt marasztalta el Márki-Zayt, így
a törvényszék megszüntette a próbára bocsátást, és halmazati büntetést szabott ki vele szemben.

Személyiségi jogi pert
nyert a város
Részben helyt adott a Szegedi
Törvényszék
Hódmezővásárhely
városának abban a személyiségi
jogi perben, amelyet Cseri Tamás
és Benkő Zsolt, mint alperesek ellen
indított. Az alperesek jogsértését
megállapította a bíróság, ám sérelemdíj fizetési kötelezettséget nem
állapítottak meg ellenük. Az ítélet
egyelőre nem jogerős, mind a felperes mind az alperesek fellebbezhetnek ellene.
Ez év február 8-án Cseri Tamás és
Benkő Zsolt sajtótájékoztatót tartottak, amely során azt mondták,
hogy „Márki-Zay Péter bűnös gazdálkodásának köszönhetően Hódmezővásárhely folyamatosan a csőd szélén
táncol, ezért a Fidesz azt szorgalmazza, hogy csődbiztost nevezzenek ki az
önkormányzat élére.”
Ezen kívül az önkormányzat a következő
kijelentést
sérelmezte:
„Felhívjuk minden olyan helyi vállalkozás és cég figyelmét, aki szerződéses
viszonyban van vagy lesz a várossal,
hogy innentől kezdve semmi garancia
nincs arra, hogy számláik kiegyenlítésre kerüljenek. Magyarul előállt az

TÖBB, VÁSÁRHELYET IS ÉRINTŐ PER FOLYT A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉKEN
a helyzet, hogy nem tudnak fizetni a
beszállítóknak”
Az önkormányzat álláspontja szerint ez valótlan tartalmú tényállítás,
ugyanis 2021. február 10. napján
1 milliárd 387.862.768,- Ft állt a
bankszámláján rendelkezésre, így
az esedékessé vált fizetési kötelezettségeinek eleget tudott tenni.
Mivel az alperesek önkormányzati
képviselők, meglátásuk szerint elvárható lett volna tőlük, hogy a nyilatkozatuk megtétele előtt a valós
helyzetről, az önkormányzat fizetőképességéről meggyőződjenek.
A bíróság megállapította, hogy állításaikkal a képviselők személyiségi
jogi jogsértést követtek el, tehát
megsértették az önkormányzat jóhírnevét. Ezen kívül eltiltották őket
a további jogsértéstől, valamint kötelezték őket arra, hogy saját költségükön adjanak az önkormányzat
számára elégtételt, a kérelemben
megfogalmazottak szerint. A Szegedi Törvényszék azonban sérelemdíj
fizetésére nem kötelezte az alpereseket.
Cseri Tamás Facebook oldalán
egyértelműen győzelemként értékeli
az ítéletet, ahogy véleményében írja,
a „hivatal jogásza meggyőzte a bíróságot arról, hogy Vásárhelynek igenis
van pénze, semmivel sem rosszabb
az anyagi helyzetünk, mint a többi
városé. Tehát mikor Márki-Zay krokodilkönnyeket hullatva arról beszél már
három éve, hogy a gonosz Fidesz miatt
nincs városfejlesztés, hazudik! … Ma

a bíróság előtt egyértelműen kiderült,
hogy Hódmezővásárhely fejlődését
soha nem a pénzhiány okozta, hanem
jelenlegi tehetségtelen polgármestere!”

Szerződés felmondása
miatt büntették a kórházat
Alapos indok nélkül mondta fel az
informatikai szerződést a vásárhelyi
kórház, ezzel anyagi kárt okozott a
HVSZ Zrt.-nek, áll a Polgármesteri
Hivatal közleményében. A HVSZ
ugyanis másodfokon is pert nyert
a kórházzal szemben. A hódmezővásárhelyi önkormányzat, mint a
kórház akkori fenntartója 2011-ben
közbeszerzési eljárást indított a
kórház informatikai szolgáltatásainak ellátása érdekében. A nyertes a
HVSZ Zrt. volt, és a szerződés 2022.
január 31-ig szólt. A feladat a számítástechnikai rendszer fenntartása,
illetve hibaelhárítás, karbantartás,
incidenskezelés volt. A kórház 2019.
november 22-én írásban jelezte,
hogy egyoldalúan felmondja a szerződést. A HVSZ Zrt. ezt az eljárást vitatva, továbbra is eleget kívánt tenni
a kötelezettségének, de az egészségügyi intézmény ezt lehetetlenné
tette, a vállalkozói díjat sem fizette
tovább.
A jogerős ítélet értelmében a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ köteles megfizetni
3.172.147 forintot, plusz annak késedelmi kamatát, valamint a perköltséget a vásárhelyi cég felé. 

SZIKÁNCS • Tetőjavítás és közösségi élet újraindítása a fő célok között

Megalakult a településrészi önkormányzat
BOROS TAMÁS

Egy nappal megbízatásuk
átvétele után, június 23-án
délután megtartotta alakuló ülését Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész
Önkormányzata. A következő fél év legfontosabb feladatai a járvány utáni közösségi élet újraindítása a
településrészen,
valamint
a képviselői keret hatékony
felhasználásával kapcsolatos munkálatok lesznek.

Benkő Zsolt, önkormányzati
képviselő, a részönkormányzat elnöke a Vásárhelyi Médiacentrumnak
elmondta, az eseménynek otthont
adó épület, a szikáncsi iskola egykori épületének a sorsa is prioritást
élvez. Egyrészt nagyon lepusztult,
másrészt az utóbbi másfél év pandémiás időszaka sem tett jót az iskolának. Elmondták, fontos, hogy most,
a korlátozások feloldásával az iskola
ismét rendszeresen, amennyire lehet, karban legyen tartva. Ez a tisztítást, fűnyírást, karbantartást és az
egyéb munkákat jelenti. Ezen felül
kiemelt szerepet kap az iskola tete-

jének javítása. Ebben számítanak az
önkormányzat, egész konkrétan általuk megbízott személy segítségére
is.
Benkő Zsolt beszélt a képviselői keretének felhasználásáról is. Elárulta,
ezt a Petőfi utca elejének munkálataira szeretné fordítani, ugyanis az
év elején belvízhelyzet alakult ki ott.
Az utca azon szakaszának árokrendszerét felújítanák, betonelemekkel
kibéleltetnék, hogy a belvíz ne veszélyeztethesse az ott lévő ingatlanokat. A munkálatokra, amelyeket
nyáron, legkésőbb az ősz elején
szeretnének elvégeztetni, befutott
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már az árajánlat, árulta el a körzet
képviselője.
Szeretnék a szikáncsi iskola mellett
az óvoda épületét is átadni a közösségi programoknak ismét. Az óvoda
tekintetében Benkő Zsoltnak már
jelezték szülők ez irányú igényüket,
úgy, hogy segédkeznének a meszelésben és egyéb kisebb felújítási
feladatokban. Benkő Zsolt itt elvi és
gyakorlati támogatásáról is biztosította a kérelmező szülőket. Nagyon
fontos, mondták el mindannyian,
hogy újra beindulhasson a közösségi
élet Szikáncson.
Ennek lenne egyik első „előfutára”

július 10-én egy pótlásra kerülő gyereknap a településen. Benkő Zsolt
elmondta, mivel sokáig bizonytalan
volt, mikor és milyen mértékű lehet
a nyitás, ezért idén nem volt gyermeknap május utolsó vasárnapján,
ezt szeretnék most megtartani. A
július 10-e a céldátum. Fontos, tette
hozzá, hogy a későbbiekben egyre
több közösségi, családi, gyermekprogramot szeretnének szervezni a
településrészen. 
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Kultúra

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA • Láthatták, amit máskor nem feltétlenül

PÉTER ÉS PÁL NAPJA • Csúcson kaszások
és marokszedők arattak

Örültek a kiállításoknak, Hagyományőrzés
játékos feladatoknak
felsőfokon

VASS RAMÓNA

A kulisszák mögé pillanthattak be azok a látogatók,
akik részt vettek az idei Múzeumok Éjszakáján Hódmezővásárhelyen. Folyamatos
volt a jövés-menés a város
kulturális intézményeiben,
hiszen olyan programok közül lehetett választani, amelyek a hétköznapokban nem
elérhetők. A Tornyai János
Múzeum udvara például régészeti tereppé változott,
ahol többek között a kincskeresés élményét lehetett
megtapasztani, bent pedig
annál a gramofonnál is el
lehetett időzni, amely évtizedek hallgatása után újra
zenélt.
Volt olyan család, amely Orosházáról érkezett az idei Múzeumok
Éjszakájára. Apa és fia együtt régészkedtek a Tornyai János Múzeum
udvarán, míg más fémdetektorral
pénzt kereshetett a fűben. Bán Maja
a Vásárhelyi TV-nek elmondta,
nagyon szokta élvezni, amikor múzeumban van. Szeret ilyen helyekre, ilyen programokra jönni, mert
hasznosan lehet vele eltölteni az
időt. Maja édesanyjával együtt évek
óta visszatérő vendége az országos
kezdeményezés helyi kínálatának,
most is kapva kaptak a lehetőségen.

MUNKATÁRSUNKTÓL

APA ÉS FIA IS KIPRÓBÁLHATTA EGYÜTT A RÉGÉSZKEDÉST A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN
Délelőtt már voltak szoborkereső
programon, 10 kültéri alkotást kellett megtalálni. Nem voltak megadva a neveik, Maja találta ki, hol
lehetnek a városban. Így számukra
az éjszaka már délelőtt elkezdődött,
mondta Maja édesanyja, Bán Anikó.
Swing dallamok is felcsendültek
azon a 100 éves gramofonon, amelynek restaurálása májusban fejeződött be.
Erre az alkalomra, hogy ezen a napon megszólaltassuk a látogatók
számára, Béres Benedektől kaptunk
hanglemezeket, amiket lejátszunk
és végre hallhatjuk a gramofont sok
idő után- nyilatkozta Molnárné Balázs Zsuzsa, a Tornyai János Múzeum restaurátora.

Miklós Péter, a múzeum szakmai
tanácsadója azt is elmondta, llyenkor bepillantást engednek olyan helyekre, olyan módszerekbe, amelyek
egyébként az átlagos nyitvatartási
napokon nem tekinthetők meg, nem
szerezhető velük kapcsolatban élmény.
Mindeközben az Alföldi Galériában
67. Őszi Tárlat várta az érdeklődőket. Nyíri Tamásné szerint szebbnél
szebb, csodálatosabbnál csodálatosabb alkotásokat lehet is megtekinteni.
Érdemes volt az Emlékpontot is útba
ejteni, ahol sötétedéskor a sötét Rákosi korszakról hullt le úgymond a
lepel az idei Múzeumok Éjszakáján.
---

UNIÓS PÁLYÁZAT • Közösségi ház épülhet, felújítanak 3 olvasókört

190 milliót nyertek
civilek és város
B. D

Vásárhelyi civilek és az
önkormányzat mintegy 190
millió forintos támogatásáról született kormányzati döntés nemrég: Új-Kishomokon közösségi ház
épülhet, három olvasókört
felújítanak, a Kankalin Néptánc Egyesület próbatermet
kap, a stadionnál közösségi
sportparkot alakítanak ki,
Bagi Mátyás erőnléti edzőtermet létesíthet.
Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztésére, valamint helyi közösségszervezésre
nyújt pénzügyi forrásokat a CLLD
program, amelynek első vásárhelyi
nyerteseit az uniós pályázati döntéseket közlő kormányzati portálon
hirdették ki. A felhívásokat az önkormányzatot, helyi civil szervezetek, intézményeket és vállalkozásokat tömörítő Vásárhelyi Helyi

Közösség Helyi Akciócsoport tette
közzé, a támogatási igényeket is ők
bírálták el, majd elfogadásra javasolták a Pénzügyminisztériumnak
és az államkincstárnak. Az összes
projekt 100 százalékban támogatott.
Új közösségi ház építésére és három
olvasókör felújítására 136 millió forintot ítéltek meg a hódmezővásárhelyi önkormányzatnak. Az összeg
egy részéből mintegy 150 négyzetméteres, akadálymentesített épületet kap Új-Kishomok, amelyben
rendezvénytért, konyhát és irodahelyiséget alakítanak ki, továbbá
modernizálják a Csúcsi, a Tarjáni
és az Újvárosi Olvasókor épületeit.
Mindhárom helyszínen az igények
szerint akadálymentesítenek, illetve energetikai felújítást, nyílászáró
cserét végeznek el. A munkalatok
2022 szeptemberében fejeződhetnek be.
20 millió forintból újíthatja fel a
Kankalin Néptánc Együttes közösségi házát, amelyben próbatermet
alakítanak ki. A tetőszerkezet, a
fűtésrendszer, a vizesblokk és a vil-

lamoshálózat korszerűsítése mellett
öltözők és irodák is helyet kapnak az
épületben.
A Hódmezővásárhelyi Futball Club
az elnyert 13,5 millió forintból közösségi helyszínfejlesztést hajthat
végre a Városi Stadionnál, melynek
keretében olyan családbarát környezetet alakítanak ki 300 négyzetméteren, ahol kültéri játszótér és
fitneszpark, nyugágyhinta, kötélgúla, lábteniszpálya és bográcsozó
várja majd a létesítménybe kilátogatókat.
8,5 millió forintot ítéltek meg Bagi
Mátyásnak,
aki
professzionális
funkcionális- és erőnléti edzőtermet létesíthet a támogatásból. A
terembe tervezett gépek, eszközök
nagy része alkalmas a sport- és
egyéb sérülések utáni rehabilitációban, vagy mozgásukban bizonyos
szintig korlátozott emberek állapotjavításában.
Rendezvényekre is nyertek forrást
civilek. A HFC 3,5 millió forintot
családi sportnapra, amit június 19én tartottak a Városi Stadionban. 
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Három napos, nagyszabású hagyományőrző ünnepséget szerveztek a csúcsiak
az Olvasókörök Országos
Szövetségével közösen június 25-27-én Hódmezővásárhelyen. Az programsorozat legfontosabb része a
kézi aratás bemutatása volt
a Rárósi út melletti búzatáblán, ahol a kaszások és a marokszedők álltak csatasorba.
A nagy meleg nem kön�nyítette meg a nehéz fizikai
munkát, de utána- ahogyan
az eleinknél is történt- a betakarítást az önfeledt szórakozás kísérte, amelyből még
vasárnap délelőttre is jutott.
Miután Németh László plébános
megáldotta az idei termést, a gazda
és a napszámosok képviselője megalkudtak a munka árában. Csak ezt
követően vonultak fel a kaszások
a Rárósi út melletti búzatáblára és
kezdődhetett el a hagyományos betakarítás. A szerszámnak nemcsak
élesnek kellett lennie, de használójának a megfelelő technikát is ismernie kellett.
Jó hátra kell húzni az embernek a
kaszát. Ha ügyesen csinálja, akkor
nagyjából párhuzamosan állnak a
búzaszálak és akkor a marokszedőnek könnyebb felszedni- mesélte
Imre Péter hagyományőrző a Vásárhelyi TV-nek.
Az érdeklődők itt azt is figyelemmel kísérhették, hogy madzag híján
eleink a búzaszálak összesodrásából
miként tudtak kötözőanyagot gyártani.
Saját anyagából kötelet csinálva, bedugom és úgymond bokorra és kész
is a kéve. Így csinálták valamikor,
mert nem volt eszköze a parasztembernek, és a cséplőgépbe is így
tették be, árulta el Gajdán Ernő hagyományőrző.
Általában Péter, Pál napján kezdődik az aratás, ezt a szokást a hagyományőrzők is igyekeztek szem
előtt tartani. Bár az elmúlt időszak
extrém forró és csapadékmentes

AZ ARATÁS VÉGÉN JÖN MAJD AZ ÚJ KENYÉR
időjárása miatt idén némileg később
érik a gabona- emelte ki Gila István,
az egyik szervező.
Elmondta, a régi búza kupec 50-60
éve úgy vette a búzát, hogy belenyúlt, megfogta és megrágta. Ha jól
pattant a foga alatt, akkor jó volt a
minősége. Ezt nevezték kemény búzának. amit könnyen el lehetett harapni, az már nem olyan jó. Ma már
azonban a minőséget borzasztó sok
paraméter alapján vizsgálják.
A rendezvény a helyiek mellett mások érdeklődését is. A Csúcsi Olvasókör és az Olvasókörök Országos Szövetségének közös rendezésében jött
létre ez az aratás. Nyilván az ország
több részéről is érkeztek tagszervezetek képviselői, bár most kevesebben számban, mint előző években.
A járvány befolyásolta a létszámot,
mert voltak feltételek, ki vehet részt
rajta, árulta el Kiss Imréné, az Olvasókörök Országos Szövetségének
társelnöke.
A sokaság innen a Csúcsi Olvasókörhöz vonult vissza, ahol a délután
már a megérdemelt pihenésről és
szórakozásról szólt. Többek között
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter operett és musicalslágerekkel
kedveskedett a közönségnek, míg
vasárnap délelőtt a fúvósoké és a
mazsoretteké volt a főszerep. 

DÉLELŐTT MUNKAÉ, DÉLUTÁN A SZÓRAKOZÁSÉ VOLT A FŐSZEREP CSÚCSON
(FOTÓ: VÁSÁRHELYI MÉDIACENTRUM)

Sport
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ÚSZÁS • Mindkét vásárhelyi úszóklub jól
szerepelt az uszodaavatón

NICS-HSÚVC
aranyeső
Szegeden

A NICS-HSÚVC 5. LETT A CSAPATOK VERSENYÉBEN

B. D.

47 klub közül az ötödik
helyen végzett csapatával a
NICS-HSÚVC a X. Naturtex
Kupa szegedi uszodaavató
úszóversenyen.
544 induló állt rajtkőre a kétnapos
viadalon, amit a nemrég elkészült
Tiszavirág sportuszodában rendeztek a csongrád-csanádi megyeszékhelyen. Az egyesületek versenyében
a 33 versenyzőt nevező NICS-HSÚVC

az ötödik, a 8 sportolóval résztvevő
Hód Úszó SE a 29. helyen végzett.
A NICS-HSÚVC úszói 19 arany-, 12
ezüst- és 12 bronzérmet nyertek.
Közülük a legeredményesebben
Szabó Marcell, Mérai Janka, NagyNémedi Anna, Oláh Ádám, Csuka
Noel és Kohán Benjamin szerepelt.
A Hód Úszó SE különítménye három
arany- és egy bronzérmet nyert a
viadalon. Rauch Róbert, Rácz László
és Horváth Ákos állhatott a dobogó
legfelső fokára. 

UTÁNPÓTLÁS • Ismét szép vásárhelyi
ökölvívó sikerek

Cseh Katalin arany-,
Csuka Eszter
ezüstérmet nyert
MUNKATÁRSUNKTÓL

Négy napig a hőségtől és
a pofonoktól izzott a ring a
Kemény Ferenc Sportcsarnokban. Serdülő, Junior fiúk
és lányok pofozkodtak, persze csak ökölvívás keretein
belül.
A Hódmezővásárhelyi Box Club
versenyzői közül Csuka Eszter 54
kg-ban 2., míg Cseh Katalin +75 kgban az 1. helyet szerezte meg Egerben.
A Szalkai Edina által vezetett Hódmezővásárhelyi Box Klub tovább készül, mert július 10-11-én Gyomaendrődön újabb megmérettetésen
vesz részt 5 fővel, gyerek, serdülő,
ifi és felnőtt kategóriában. Ezt követően tábort szerveznek, ahol szintén
a bunyó játssza majd a főszerepet. 

CSEH KATALIN ÉS CSUKA ESZTER SZÉPEN
SZEREPELTEK EGERBEN
(FOTÓ: HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BOX CLUB)

LABDARÚGÁS • NB III-ban marad a vásárhelyi együttes

Szentesről igazolt edzőt
a HFC
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az egykori NB I-es labdarúgót, az elmúlt idényben
a Szentesi Kinizsit irányító
Koncz Zsoltot nevezték ki
a HFC NB III-as labdarúgó
csapatának élére.
A HFC az előző szezonban a Közép csoport 16. helyén zárt, és úgy
tűnt, búcsúzhat a harmadosztálytól,
ám a 3×20 csapatra történő bővítés
miatt mégis bennmaradtak.
- Úgy éreztük, egy külső impulzusra,
egy új szakemberre van szükségünk,
akinek a megfelelő játékos-múlt mellett edzői tapasztalata is van már. Így
esett a választás Koncz Zsoltra, aki egy
fiatal, ambiciózus edző, illeszkedik
abba az elképzelésbe, amit mi itt meg
szeretnénk honosítani – nyilatkozta
Horváth Zoltán klubelnök.
- Óriási megtiszteltetés számomra,
hogy itt lehetek. Azzal tudtam ezt kivívni, amit Szentesen az elmúlt egy évben letettünk az asztalra. Biztos, hogy

KONCZ ZSOLT ÉS HORVÁTH ZOLTÁN STABIL KÖZÉPCSAPATOT SZERETNE.
az előző évek is segítettek, de ez az előző év sokat jelenthetett. Stabil középcsapattá szeretnénk formálni a csapatot, az a célunk, hogy ne kelljen félni a
kieséstől a szezon végén. Ez persze legfőképpen a játékoskeret kialakításán
múlik majd. Rengeteg tehetség kikerült
már innen, Vásárhelyről. Bízom benne,
hogy megtaláljuk azt a közös utat, ami
előrelendíti a vásárhelyi labdarúgást.

Szeretném, ha nem csak a felnőtt
csapat, hanem a klub minden csapata
szép fényben tündököljön, hiszen sokkal többre hivatott ez a klub – mondta
a 43 esztendős Koncz Zsolt, aki a
Kecskemét színeiben játszott az NB
I-ben, s aki még az előző szezonban
is aktív futballista volt a Szentes játékos-edzőjeként. 

ITT A NYÁR • Egyre többen kedvelik az aktív kikapcsolódást

15 perc alatt megtanítanak
wakeboardozni bárkit
SOÓS KATA

A meleg nyár szerelmeseinek kedvez végre az időjárás.
Ha a hőmérséklet 30 fok fölé
kúszik, akkor érdemes vízpart mellett múlatni az időt.
A pihenés aktív eltöltéséhez
számos vízisport közül lehet
választani, a legújabbak közülük a SUP és a Wakeboard.
„Izgalmas nagyon, főleg, amikor
új trükköt tanulok, akkor a legizgalmasabb. Elég sokat tudok, főleg a kis
boxon 360, meg ilyeneket” -mondja
Hegedűs Szofi, aki most 10 éves, de
6 éve wakeboardozik.
A meleg idő előcsalogatta az embereket. Van kedvük napozni, jet-skizni, és strandolni is. Az aktív pihenés
kedvelőinek már számos lehetősége
van, hogy vízen töltsék el az idejüket. Nagyon kedvelt új vízi sport a
SUPolás, amikor állva kell evezni,
egy kemény sporteszközön. A wakeboard régebb óta van a köztudatban,
Vásárhelyen is egyre többen szeretik. Ha valaki nem tud még wakeboardozni, segítséggel akár 15 perc
alatt ráérezhet, hogyan tud talpon
maradni.
„Itt nálunk a wakeboard pályán jól ki
lehet kapcsolódni, ami nagy előnyünk,
hogy két tanulópályával is rendelkezünk, ha valaki nem tud egyből wakeboardozni, akár 15 perc alatt, amikor
csak vele foglalkoznak, meg tud tanulni, és hétköznap vannak a tanulóórák
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KEZDŐK ÉS PROFIK IS BÁTRAN KIPRÓBÁLHATJÁK EZT A SPORTOT
délelőtt, itt lassú pályán húzva lehet
megtanulni wakeboardozni”-árulta
el a Vásárhelyi Médiacentrumnak
Hegedűsné Kovács Heni, a Sun City
Wakeboard pálya üzemeltetője.
A gyerekek is hamar elsajátítják ezt
az extrém sportnak látszó kikapcsolódást, de egyszerű megtanulni,
és jobban kikapcsol, mint gondolnánk: „Ez olyan, mint snowboard,
csak itt nem havon, hanem vizen siklik
az ember, és egy drótkötélpálya van,

ami húzza fix sebességgel az embert,
körbe-körbe, mivel a snowboardon
hegyen megyünk, itt sík felületen,
vízen. Nem kell hozzá más, csak egy
fürdőnadrág. -tette hozzá Heni.
Wakeboard versenyeket is rendez a
Sun City, tavaly az országos bajnokságot tartották itt, nagy létszámmal,
és idén is terveznek megmérettetést
a sportolóknak, ahová nézőként védettségi igazolvány nélkül is be lehet
lépni. 
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Színes

SÁRGULÁS • Kiléptek a nagybetűs életbe a Mezőgazdasági Kar
hallgatói

ÁLLATVILÁG • Ruganyos Rezső egy helyi
panzió vendége

Újra megtarthatták
Kenguru
a hagyományos menetet Vásárhelyen
SOÓS KATA

Nem egy állatkertből,
esetleg cirkuszból megszökött állatról van szó. Ausztrália
hódmezővásárhelyi
megtestesítője
Ruganyos
Rezső, a 7 éves bennett kenguru, akit mindenki szabadon megcsodálhat. Rezső
jelenleg egyedül él, mert korábban elveszítette a párját
és a kicsinyeit is, de gazdája
azt tervezi, hogy új menyasszonyt hoznak majd neki.

TAVALY NEM, DE IDÉN MÁR MEGTARTHATTÁK A HAGYOMÁNYOS SÁRGULÁST (FOTÓ: VÁSÁRHELYI MÉDIACENTRUM)

MUNKATÁRSUNKTÓL

Június 25-én tartotta hagyományos sárgulás ünnepségét a Szegedi Tudományegyetem hódmezővásárhelyi
Mezőgazdasági Kara. A pandémia miatt az intézményben a ballagást és a diplomaosztót is ezen a napon
rendezték meg. Idén 32 végzős búcsúztattak a délutáni
órákban A diákok fogatokra
ültek és sárga pólót húztak,
ezzel szimbolizálva érettségüket és azt, hogy készen
állnak kilépni a nagybetűs
életbe.
Tavaly elmaradt, idén azonban
meg tudta szervezni a hagyományos
sárgulási ünnepségét a Szegedi Tudományegyetem vásárhelyi Mezőgazdasági Kara. A pénteki ballagással és diplomaosztóval egybekötött

rendezvényt már a tanárok és a
diákok is nagyon várták, a pandémia
alatt kevés lehetőségünk volt a személyes találkozásokra.
Dr. Mikó Edit dékán a Vásárhelyi TVnek elmondta, azt nem állítja, hogy
a föld fölött repkednek, de felszabadító érzés az egész. Nagyon várták
már ezt a lehetőséget, hiszen látszik, nem csak az oktatók várták ezt,
hanem a hallgatók is. Tavaly sajnos
nem tudták megszervezni a sárgulás
ünnepséget.
A Mezőgazdasági Karon idén 32
diák végzett. A frissdiplomások úgy
látják, az agrárium szerepe egyre
erősebb Magyarországon, így örülnek, hogy ezt az utat választották .
Tóth-Sári Szilvia élete egyik legjobb
döntésének nevezte az SZTE MGKra való jelentkezést. Igaz barátokat
talált, jó oktatásban részesült és
úgy érzi, hogy megtalálta az útját.
Ormódi Márton gyakorlatát végzi a
vásárhely Kite Zrt-nél. Nagy meg-

tiszteltetés ez számára, mert azt az
üzenetet kapta, hogy ha jól sikerül
a mérnöki gyakorlata, utána állást
is tudnak biztosítani neki és ez egy
óriási motiváció egy ilyen országos
cégnél.
Az esemény keretében Sipos József,
hódmezővásárhelyi növényorvos is
átvehette oklevelét, ugyanis a Szegedi Tudományegyetem Kari tanács
előterjesztése alapján, az egyetemi
szenátus kinevezte címzetes egyetemi docenssé. Sipos 20 éve áll kapcsolatban a Mezőgazdasági Karral. A
Vásárhelyi TV-nek elmondta, óriási
megtiszteltetés ez neki, szakmai pályája egyik csúcspontjának tartja ezt
az elismerést.
A diplomaosztó után a hallgatók
sárga pólókban fogatokra ültek,
hogy így ünnepeljék sikeres államvizsgájukat és diplomájukat. A sárga
az érett gabona jelképe, a hallgatók
is megértek, és készen állnak kilépni
az intézmény falai közül. 

Rezsőt is megviseli a nagy meleg,
de étvágya azért van. Egyedül tölti a
mindennapjait, korábban volt párja
és kicsinyei is, de egy betegség elvitte őket. Hét éve hozta el őt gazdája
egy gyulai farmról.
Kovács Gábor, aki a Kenguru Panzió
tulajdonosa is, a Vásárhelyi TV-nek
elárulta, hazájában Ausztráliában is
mérsékelt övön él a bennett kenguru, ott is négy évszak van, mint
Magyarországon, csak ott fordítva.
így az életfeltételei itt is ugyanolyanok, mint a hazájában, télen is
kint lehet. A takarmányozása olyan,

mint egy lónak, szemestakarmányt,
zabot, árpát kap, de mindig marad a
konyhából neki egy kis répahéj, vagy
káposztahéj is, mondta.
A hím kenguruk hazájukban általában egyedül élnek, csak ritkán alkotnak laza csapatokat. Rezső a tervek
szerint hamarosan új párt kaphat,
hiszen ő is vágyik a társaságra. Ételt
leginkább csak a gazdájától fogad el,
és bármennyire is ölelgetnivalónak
látszik, ő nem kívánja a babusgatást.
Igazából ő egy vadállat, nem követel annyi figyelmet, mint egy kutya.
Enni és inni kell neki adni, nincs
annyira kézhez szoktatva. A fontos
neki, hogy legyen megfelelő élettere, itt megvan, napos, árnyékos rész,
fás terület, egy állatkerthez képest is
nagy helye van. Más egyéb kívánsága nincsen, mondta el Kovács Gábor.
Ruganyos Rezsőt sokan megcsodálják Vásárhelyen, már akik tudnak
róla. Gazdája szívesen fogadja a
hozzájuk akár csak állatnézés miatt
betérő vendégeket, volt már nála
több óvodás és iskolás csoport is. A
bennett kenguruk 12-13 évet élnek,
Rezső középkorúnak számít, a maga
7 évével. 

MELEG VAN, DE REZSŐ BÍRJA A MAGYARORSZÁGI ÉGHAJLATOT (KÉP: VÁSÁRHELYI TV)

CIVILEK • Sajtónyilvános beszélgetést tartottak

FOGADÓÓRA • Július 6-án 9 órától

Pandémia után az élet

Ön is kérdezheti
a polgármestert

BOROS TAMÁS

A bezártság után a civil
szervezetek számára is fontos, hogy újrakezdjék működésüket, mindennapjaikat.
Erről beszélt június 24-én Szegeden 4 civil szervezet, többek között a Szegedi Tudományegyetem
hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági
Karának oktatóiból álló Agrár-

modernizációs és Régiófejlesztési
Alapítvány egy, a Csongrád-Csanád
megyei Civil Közösségi Szolgáltató
Központ által szervezett csütörtöki
eseményen. Elhangzott, a járványhelyzet utáni korlátozások feloldásával, június 1-től most már lehet
személyes taggyűléseket, közgyűléseket tartani a civil szervezeteknek,
de lesz lehetőség továbbra is videókonferenciák tartására vagy hibrid
megoldásra is. Ha a korlátozások
alatt módosultak bizonyos tisztsé-

Városunk közéleti lapja.

gek vagy az alapszabály/alapító okirat, egyszemélyi döntésben, akkor
azt szentesíteni kell a közgyűlésnek/
kuratóriumnak, október 15-ig. Ezt
Lukács László, a Központ szakmai
vezetője árulta el.
A megyei civil sajtóesemények sora
a tervek szerint ősszel folytatódik.
Fontosak ugyanis, hogy minél gyakrabban tapasztalatcsere történjen
ezen szervezetek között. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Márki-Zay Péter polgármester a Covid-helyzetre és
a kánikulára való tekintettel
ismét telefonos fogadóórát
tart július 6-án, kedden délelőtt 9 órától.

séges, amit megtehet a 06 62 530
100-as telefonszámon, ahol meg
kell adnia:
- nevét,
- telefonszámát, amelyen polgármester úr elérheti önt,
- meg kell jelölnie a témakört, amilyen ügyben beszélne a polgármesterrel és kollégáival. 
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