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Városunk közéleti lapja.  Megjelenik kéthetente.

Példás összefogás

ségű földért is), Fátyol József egyéni
vállalkozónak, Kucsora Péternek,
hogy munkagépekkel, szállítójárművekkel, úthengerrel segítették a
HMSZ munkáját. Köszönetet mondtak továbbá Benkő Zsolt képviselő
úrnak és a Gilicze-családnak az
aktív részvételért a kézierős munkában, Kovácsné Felföldi Reginának és
Bartucz Ildikónak pedig a hűsítőkért
és a pogácsákért. A gréderezést a
várossal szerződött Czövek Ferenc
végezte.
Remélik, hogy nem kell már sokat
várni a pillanatra, amikor végre teljesen megújul a Rárósi út, melynek
tervezési szakasza el is kezdődött a
Modern Városok Program 117 km-es
kerékpárút építése projektjének ke-

retében. Jelenleg az alábbi tervezési
munka folyik: a Rárósi út pályaszerkezetének kiszélesítése és felújítása
a 47 sz. főút elkerülő szakaszának
csomópontja és a végszelvény között, illetve útépítés a Rárósi út végszelvénye és a 4405 jelű út 19+840
km szelvénye között meglévő földút
nyomvonalán.
A tervezési feladat keretében a
felújítandó aszfaltburkolatú útpályaszerkezet megerősítését és
szélesítését, valamint új vegyes
forgalmú utat kell tervezni és olyan
egyéb létesítményeket, mint például
a műtárgyak és azok vízelvezetési
létesítményei. Ezen kívül szükség
esetén a közműkiváltásokat is meg
kell oldani. 

Baleset volt a játszótéren
Az önkormányzat tájékoztatása
szerint egy kisgyermek leesett egy
játszótéri elemről, ezt akkor azonnal lezárták. A 2021. május 13-án
történt
megfelelőségi
vizsgálat
jegyzőkönyve szerint akkor még
minden rendben volt a most érintett játszótéri elemmel. Az önkormányzat megrendelte a játszótéren
található elemek javítását. Sem az
önkormányzathoz, sem a játszóteret
karbantartó céghez nem érkezett a
balesetről értesítés, de a városházán
úgy tudják, hogy a gyermek kön�-

ÖNKORMÁNYZAT • Saját forrás
pályázatokra, tervekre, engedélyeztetésre

EZÚTTAL A VÁSÁRHELYI RÓNA KFT. SZÁRÍTÓ ÜZEME ÉS A 9-ES KM SZELVÉNY
KÖZÖTT DOLGOZTAK

EURÓPA PARK • A májusi ellenőrzésen még a helyén volt a csavar

BOTTYÁN RÓBERT

8. oldal

Megújul
a belváros

BOTTYÁN RÓBERT

Június utolsó és július első napjaiban a városüzemeltetési csoport
megrendelésére ismét 230 m3 anyag
került a Vásárhelyi Róna Kft. szárító üzeme és a 9-es km szelvény
közötti útszakaszra, hiszen itt sok
helyen már az aszfaltréteg is eltűnt.
Az elkerülő és a szárító által határolt
kátyús részt a HMSZ NZrt. meleg
aszfalttal fogja javítani a mezőgazdasági vállalkozókkal és cégekkel
egyeztetett időpontban, hogy a
munkálatokkal ne akadályozzák a
betakarítási szezont. Ez szeptember-októberre várható.
Az önkormányzat megköszönte a
segítséget az ATEV Zrt.-nek, a Vásárhelyi Róna Kft.-nek (nekik külön
köszönetet mondtak a dűlőutak feltöltéséhez szükséges nagy mennyi-
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KÜLSŐ RÁRÓSI ÚT • Újabb lépés a teljes megújulás felé

Több mint 20 éve megoldatlan probléma a külső Rárósi út állapota, ami naponta keseríti meg az ott élők,
illetve az arra közlekedők
életét. Az önkormányzat tavalyelőtt már közel 300 m3
mart aszfalt szétterítésével
igyekezett ideiglenesen járhatóvá tenni az utat, majd
ezt a munkát 2020-ban 150
m3 kijuttatásával megismételte.

Generációk jövője
az Alföldön
- arculatot vált a város

nyebben sérült.
A balesetet az okozhatta, hogy
az egyik kötélhágcsót tartó egyik
sodrony csavarja eltűnt, akárcsak
2017-ben. Az a csavar most sem volt
a helyén, csak szándékosan lehet
eltávolítani.
Különös, hogy 2017-ben ugyanez az
elem sérült meg az Európa Parkban.
Az akkori sajtóbeszámolók szerint
a kötelet olyan csavarok rögzítik,
amelyeket csak oda felmászva,
szándékosan lehet kicsavarni. Ez a
csavar most sem volt a helyén.
Az önkormányzat az kéri, ha valaki
látja, hogy sérült egy elem, írjon az
https://ugyintezes.hodmezovasar-

hely.hu/kozerdeku-bejelentesek
oldalra, vagy hívja körzeti képviselőjét, vagy körzetének közterület-felügyelőjét a mindenkinek
kiosztott hűtőmágneseken található
telefonszámoK valamelyikén, vagy a
szintén az ezen a hűtőmágnesen is
olvasható városüzemeltetési koordinátort a 06 30 961 52 32-es telefonszámon. 
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A BELVÁROS REKONSTRUKCIÓJA SORÁN A ZÖLDÍTÉSRE IS FIGYELNEK

MUNKATÁRSUNKTÓL

Öt és félmilliárd forintot
törlesztett Hódmezővásárhely abból a több mint 10
milliárdos adósságból, amit
három évvel ezelőtt megörökölt. Már fejlesztésekre
is van saját kerete a városnak, ezt Márki-Zay Péter
polgármester hangsúlyozta
a Vásárhelyi TV Időben című
adásában. Hozzátette, hogy
az adósságok törlesztése
mellett is sikerült eltörölni Vásárhelyen a lakossági
építményadót és harminc
százalékkal csökkentették a
vállalkozások építményadóját is.
Lassan, lépésenként valóra válhatnak a belváros rekonstrukciójának tervei. Erre utalt a város polgármestere a Vásárhelyi TV hírháttér
műsorában, amikor arról beszélt,
hogy a megvalósításhoz már saját
keret is rendelkezésre áll.
Elmondhatjuk, hogy a városnak van
több száz millió forint olyan saját
fejlesztési forrása, nemcsak pályázati, kormányzati, Európai uniós
pénzek, hanem saját források, saját
bevételből, amit azáltal értünk el,
hogy takarékosan, tisztességesen
gazdálkodunk. Ezeket a pénzeket
most elsősorban pályáztatásokra,
tervezésekre,
engedélyezésekre
költjük – mondta a polgármes-

ter. Például a tervező már készíti a
terveket a városháza tornyának és
homlokzatának
rendbetételéhez,
ahogy készen van, a kivitelezést is
meg fogjuk hirdetni.
Márki-Zay Péter arról is szólt, hogy
már idén elkészülhet a Bakay-kút
és az Ótemplom körüli terület megújítása. Nem messze innen tavaly
bontottak el egy raktárépületet,
amelynek helyén egy kétszintes parkolóház állna, amelyet az Oldalkosár
utca és az Andrássy út irányából is
meg lehet közelíteni.
Molnárné Kőfalvi Ágnes, a városfejlesztési iroda mérnöke 2020 decemberében, a bontás végén beszélt a
102 gépkocsi elhelyezésére alkalmas
parkoló kialakításáról. Elmondta,
hogy az 3000 négyzetméteres és
kétszintes lesz. Hozzátette, hogy ez
azt jelenti, hogy ki tudják használni
a telek adottságait. Lesz pinceszint
illetve földszint, tehát minimálisan
fog a környezetéből kiemelkedni. Nem lesz fedett, oldalt nyitott,
átszellőztethető lesz. A tervezők
nagyon jól kigondolták, hogy növényzettel építik körbe, illetve magában az épületben is egy túlméretes
nagyobb fát képzelt el a tervező.
A parkolóház építése az egyik legfontosabb eleme az öt egységből
álló belvárosi közterület rendezési
programtervének. Hasonlóan hangsúlyos feladat a Szent Antal utca
rekonstrukciója, amelynek során az
utca új fasorral és burkolatcserével
válik barátságosabbá. 
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JAKAB FERENC • Az oltatlanokra lesz veszélyes

NYITÁS UTÁN • Gyakrabban járunk
vendéglátó helyekre

Jön a 4. hullám

Növekszik a bevétel

MUNKATÁRSUNKTÓL

Senkinek ne legyenek hiú
ábrándjai arról, hogy leküzdöttük a koronavírus-járványt, az oltatlanok száma
ugyanis elég magas ahhoz,
hogy berobbantsa a negyedik hullámot Magyarországon is – ezt Jakab Ferenc
virológus nyilatkozta a Magyar Nemzetnek.
Szerinte az már borítékolható,
hogy a következő nagy hullámot Európában a delta variáns idézi majd
elő. Ő is és a WHO is azt mondja, ez
erősebb lesz, mint az első hullám.
Jakab Ferenc meglátása szerint
egyértelműen van ok az aggodalomra, mert azt lehet látni, hogy még
ott is emelkedésnek indult a fertőzésszám, ahol viszonylag magas az
átoltottság, például Izraelben. Tehát
senkinek ne legyenek hiú ábrándjai,
hogy ezt a járványt leküzdöttük,
maximum most fellélegezhetünk
egy kicsit, mondta.
Amiatt is aggódik, mert bár magas
az átoltottság, de sokan még mindig semmilyen védelemmel nem
rendelkeznek. Nem hiszi, hogy nagyon erős vírushullám elé nézünk,
de biztos, hogy meg fogjuk érezni,
mondta, utalva arra, hogy szerinte
ez a hullám erősebb lesz az elsőnél,
de gyengébb a harmadiknál.
Mindenképpen kijelenthető, áll a
nyilatkozatában, hogy az oltottak
nagyobb biztonságban vannak az
oltatlanoknál, hiszen esetükben a
betegség nem olyan súlyos lefolyású. A fertőzési láncot egyetlen
módon lehet megakadályozni: vakcinabeadással. 

EGYRE SZÍVESEBBEN MEGYÜNK VISSZA ÉTTERMEKBE (A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ)
JAKAB FERENC SZERINT BIZTOS LESZ 4. HULLÁM

Bizonytalan a Sinopharmmal oltott 60 év felettiek
védettsége
Közben egyre több a kérdés a Sinopharm vakcinával kapcsolatban, már
ami a 60 év felettieket érinti. Náluk a hírek szerint nem alakult ki a megfelelő védettség.
Ennek oka az is lehet, hogy a Sinopharm csak a második oltás utáni 2-3.
héttől fejti ki a hatását, de egyre többen szeretnék, ha lehetővé válna egy
harmadik oltás is. Ezt igazolja a Videotonnál végzett antitest mérés is.
Azok a Sinopharmmal oltott 60 felettiek, akiknek nincs antitestes védelmük, T-sejtes immunitással sem rendelkeznek – derült ki a vállalat dolgozóinak körében készült, önkéntes vizsgálatból. Megrendelték a komplex
méréseket azoknak, akiknek nem volt kimutatható antitestes védettségük,
erről a Portfolio írt.
Sinkó Ottó, a cég társ-vezérigazgatója a Portfolio-nak elmondta: ezek az
emberek a két oltás felvétele ellenére a mérések szerint semmilyen védettséggel nem rendelkeznek a vírus ellen, ezért azonnal harmadik dózis
beadására lenne szükség.
Az ellenanyag-tesztek eredménye alapján elmondható, hogy az összes
vizsgált vakcina – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Szputnyik – elindította
az antitestek termelését kortól függetlenül, kivéve a kínai Sinopharm oltását, amely a 60 év felettieknél nem érte el ezt a hatást, mondta Sinkó a
Portfolionak.
A Sinopharm oltása után a 60 évesek és a náluk idősebbek egyharmada
esetében nem volt kimutatható ellenanyag szint, hangsúlyozta a társ-vezérigazgató.
Azt is hozzátette, az érintett, ellenanyaggal nem rendelkező 60 éves vagy
annál idősebb dolgozók közül egynek sem alakult ki a T-sejtes immunitása
sem
A Videoton által megrendelt mérésekből adódik az a következtetés, hogy
akinek negatív az antitestest és a T-sejtes immunitás vizsgálata is, az sajnos nem védett a vírussal szemben – mondta Sinkó.
A WHO szerint is a Sinopharm vakcina egyértelműen csak a 60 év alattiaknál biztonságos.

BOTTYÁN RÓBERT

Júniusban már kis híján elérte a 2019-es, tehát
a járvány előtti bevételét a
vendéglátás – számolt be
statisztikai adatok alapján a
Blokkk.com.
A kereskedelmi szakportál úgy
számolja, a 2019-es júniushoz képest 5%-al van elmaradva az ágazat,
2020-hoz képest viszont több mint
40% a többlet, ugyanakkor megjegyzi: 2021 első féléve összességében 190 milliárd forintos veszteséget hozott a vendéglátás számára.
Mindez természetesen kevesebb a

2020-as, 400 milliárdos mínusznál,
ám nagy kérdés, hogy az alapvetően
magasabb árakat hogyan tudják kigazdálkodni a vendéglátósok.
A bajokat tetézi a munkaerőhiány,
ez magyarázza, hogy van ahol már
bruttó 1300 forintos órábért ajánlanak a felszolgálóknak és 1500 forintost a pultosoknak, de Siófokon van
olyan hely, ahol majdnem félmilliós
bruttó fizetésért keresnek pincért,
Balatonfenyvesen pedig egymillióért szakácsot – ezzel, a munkavállalás hosszabb ideje miatt felveheti a
versenyt egy budapesti étterem 700
ezres, vagy egy német szálloda átszámítva 800 ezres havi ajánlata is.

ÁTOLTOTTSÁG • Csongrád-Csanád megye
a középmezőnyben

55,1%-os az arány

VAKCINÁK • Sok bizonytalan magyar megy külföldre

Romániában kapnak Pfizert
SZOLNOKON 50% ALATTI ÉS CSAK BUDAPESTEN 60% FELETTI AZ ARÁNY
MUNKATÁRSUNKTÓL

Még júniusban röppentek
fel azok a hírek, hogy sok
magyar állampolgár, akit
itthon a kínai vakcinával
oltottak be, de nem lett tőle
elég ellenanyaguk, külföldre
mennek, hogy nyugati oltóanyagot kapjanak.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Többek közt Duda Ernő virológus
is azt mondta, nyílt titok, hogy a
védettségük miatt aggódó magyarok
egy része Romániába vagy Szerbiába
megy újabb oltásért. Gulyás Gergely
ugyanakkor még a június 24-i kormányinfón cáfolta ezt.
A román hatóságok ellenben megerősítették, ugyanis a Magyar Hang
megkeresésére az ottani operatív

A portál hétfőn kapta meg a térképre tett adatokat. Pedig korábban
a portálnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) azt írta, nem
állnak rendelkezésre ilyen adatok.
Az adatok megyei bontásban:
• Jász-Nagykun-Szolnok: 49,2%
• Borsod-Abaúj-Zemplén: 49,6%
• Hajdú-Bihar: 50,3%
• Bács-Kiskun: 51,5%

Eddig titkolták az adatokat, végül a Miniszterelnökség megyei bontásban is
közölte a magyar lakosság
oltottsági adatait a 444.huval.

JÚLIUS ELEJÉIG 715 MAGYAR MENT PFIZERÉRT ROMÁNIÁBA, A SZÁMUK FOLYAMATOSAN NŐ
törzs július második hetében azt
közölte, Romániában az elmúlt időszakban 715 magyar állampolgársággal rendelkező személyt oltottak

be, akik zömében Pfizer-vakcinát
kaptak, és folyamatosan érkeznek
újabb személyek. 
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• Szabolcs-Szatmár-Bereg: 51,7%
• Nógrád: 52,9%
• Békés: 53,3%
• Heves: 54,2%
• Somogy: 54,4%
• Komárom-Esztergom: 54,6%
• Baranya: 54,9%
• Csongrád-Csanád: 55,1%
• Zala: 55,4%
• Győr-Moson-Sopron: 56,1%
• Veszprém: 56,3%
• Tolna: 56,5%
• Vas: 57,8%
• Fejér: 57,8%
• Pest: 58,6%
• Budapest: 61,3%
Ahogy a portál írja, érdekes lenne a
megyéken belül járási szinteken is
ismerni az adatokat. 

Városunk
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INTERJÚ • Hódmezővásárhely is csak akkor lehet szabad, hogyha az ország szabad

Ki lesz a város polgármestere 2022-ben?
három lehetséges. Az első kettő nem
zárja ki egymást, ugyanakkor siker
esetén választani kell, hogy polgár-

KOZÓ ATTILA

Márki-Zay Péter, mint a
Mindenki
Magyarországa
Mozgalom elnöke, miniszterelnök- és képviselőjelöltje hétvégenként járja az országot. Ezek az események
olykor szürreális találkozásokat eredményeznek, mint
például Pusztaottlakán, ahol
a korrupciós bűncselekményekkel vádolt fideszes parlamenti képviselő, Simonka György - akivel szemben
nyolc és fél év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta az ügyészség - pezsgőtablettás vízzel kínálta a
vásárhelyi
polgármestert.
(lásd keretes írásunk). Márki-Zay Pétert esélyeiről és
Hódmezővásárhelyről kérdeztük.
- Közeledik az előválasztás, egyre több
kampányeseményen vesz részt. Hódmezővásárhelyre marad-e energiája?
- Természetesen, olyannyira, hogy
szabadságot is csak nagyon keveset
szoktam kivenni, ezért többnyire
csak hétvégén tudok kampányolni.
Ahogy azt ígértem korábban is, a
heti munkaidőmet bőven ledolgozom Vásárhely érdekében.
- Nem veszít a város azzal, hogy beszállt az országos politikába?
- Ellenkezőleg, én azt gondolom,
hogy ezzel nyer. Hódmezővásárhelyen ennek egyébként komoly
hagyományai
vannak.
Rapcsák
András egy kereszténydemokrata
szövetségnek, gyakorlatilag pártnak
volt a második embere. Neki a város
vezetésére az országos politizálás,
az országgyűlési képviselőség mellett is maradt ideje. Hasonlóképpen
Lázár János is, aki sok esetben szinte
csak ellátogatott Vásárhelyre, még
polgármesterként is, egyszerre volt
országgyűlési képviselő és polgármester, neki nagyon kevés ideje
maradt a városra. Azt gondolom,
hogy ennél én lényegesen többet

mester, vagy képviselő lesz valaki,
mert együtt a kettő nem lehet, erre
is fel vagyok készülve.
- Ha megveri Lázár Jánost, és bejut a
parlamentbe, akkor ki lesz Hódmezővásárhely polgármestere? Korábban
Lázár például megjelölte, hogy kit látna szívesen a polgármesteri székben.
- Én azt gondolom, hogy nem is
az a kérdés, hogy kit jelölünk meg,
hanem, hogy a hódmezővásárhelyi
polgárok kit választanak meg. Mi
mindenképpen olyan embert fogunk
találni - szoktam mondani, hogy
legalább 3 jelöltem van most is -,
többen is vannak, akik alkalmasak.
Természetesen továbbra is gondoskodni fogunk arról, hogy Hódmezővásárhely fejlődhessen szabadon
és ne térhessenek vissza a korábbi
korrupt vezetés emberei. 
MÁRKI-ZAY SZERINT ORSZÁGOS POLITIKAI SZEREPVÁLLALÁSÁVAL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY IS NYER
foglalkozom a város ügyeivel, de
amit inkább hangsúlyoznék, arra
kérdésre, hogy a város nyer, vagy
veszít. Hódmezővásárhelynek az
érdekérvényesítő képessége azáltal
nőtt, hogy részt veszek az országos
politikában, nagyon sok segítséget,
támogatást, információt kapunk.
Hódmezővásárhely
polgármestereként a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnökségi tagja is
vagyok, kiemelt figyelmet kapunk,
ezzel a város mindenképpen nyer, a
befektetők szempontjából, a turizmus szempontjából is. És a másik,
amit mindig szoktam mondani:
Hódmezővásárhely is csak akkor lehet szabad, hogyha az ország szabad.
Polgármesterként is kötelességem
a jogállamért, a demokráciáért, az
állami és uniós források igazságos
elosztásáért, a beruházók, befektetők és vállalkozások szabadságáért,
szabad befektetéseiért, gazdagodásáért küzdeni. Szűnjön meg az a
30 éves átok, ami Hódmezővásárhelytől távol tartotta a befektetőket,
beruházókat, hogy ide még egy KFC

sem jött el, nemhogy komolyabb
beruházás. Tehát mi azon vagyunk,
hogy Hódmezővásárhely végre valóban szabadon fejlődhessen, és
ennek már most is rengeteg jele van,
vagyis úgy gondolom, Hódmezővásárhely nagyon sokat nyert ezzel.
- Jövő tavasszal miniszterelnök-jelölt
lesz, képviselőjelölt lesz, vagy „csak”
polgármester lesz?
- Mind a háromra van esély. Nyilván
a miniszterelnök-jelölt választáson
jobban állnak más jelöltek, ezt azért
tudjuk. Lázár János ellenfelét szintén itt helyben fogjuk kiválasztani
a szeptemberi előválasztáson, tehát
nemcsak miniszterelnök-jelöltként,
hanem képviselőjelöltként is indulok
ezen a választáson. Ott azt gondolom, hogy Mucsi Tamásnál nagyobb
esélyem van ezt a nemes feladatot
elnyerni a választók bizalmából,
hogyha kellő számban vesznek
részt az előválasztáson, tehát erre
nagyobb esélyt látok természetesen
és arra is nagyon nagy esély van,
hogy továbbra is Hódmezővásárhely
polgármestere legyek, vagyis mind a

IFJ. RAPCSÁK ANDRÁS • Első fokon 3 év próbára bocsátást kapott

Ősszel tárgyalás lesz
BOROS TAMÁS

Az Azonnali adatigényléséből derült ki, hogy még
tavaly a Szegedi Járásbíróság első fokon megállapította ifj. Rapcsák András, a
HVSZ Zrt. korábbi vezetőjének bűnösségét, és 3 évre
próbaidőre bocsátotta.
Korábban többször megírtuk, a
hódmezővásárhelyi önkormányzat
informatikai rendszerét összesen
négy alkalommal érte hekkertámadás 2018 októberében, kétszer márciusban és júliusban, ekkor információink szerint csak a biztonsági

mentés miatt nem tűnt el az összes
vagy legalábbis jelentős számú adat.
Ifjabb Rapcsák András ellen tavaly
emeltek vádat információs rendszer
és adat megsértésének bűntette
miatt. Jelen első fokú döntés egy
büntetővégzés, amely nem ítélet, de
ügydöntőnek számít.
Ifj. Rapcsák András közösségi oldalán és portálunknak is reagált az
üggyel kapcsolatban. Ebben azt írja,
hogy médiában és a bíróság előtt is
egyértelművé tette, hogy nem ismeri
el a bűnösségét, a tárgyaláshoz való
jogáról nem mondott le, az ügy közel sem tekinthető lezártnak, ezért
az a véleménye, hogy minden olyan
állítás, mely tényként próbál közölni

Kampány-sztori Pusztaottlakáról
Az elmúlt hétvégén Pusztaottlakáról jelentkezett be élőben Márki-Zay
Péter és Dr. Szabó Ervin, aki jelöltként indul a körzetben az előválasztáson.
Utóbbi arról beszélt, a 450 fős település arról lehet ismerős, hogy több milliárdos pályázati pénzt hívtak le, mégis a töredéke valósult meg a pályázati
céloknak. Márki-Zay a korrupcióról kezdett el beszélni, arról, hogy nem
muszáj minden politikusnak lopni és vannak még tisztességesek köztük. Ekkor jelent meg a körzet fideszes parlamenti képviselője, Simonka
György.
Az egyebek mellett költségvetési csalással vádolt Simonka György, akire az
ügyészség 8 és fél év letöltendő szabadságvesztést kér, az élő videó-adás
közben odalépett, pezsgőtablettás vízzel kínálta a kampányoló Márki-Zay
Pétert és Szabó Ervint.
Márki-Zay és Simonka beszélgetni kezdtek, Hódmezővásárhely polgármestere megkérdezte a büntetőeljárás alá vont Simonkát, hogy meddig
lesz még szabad, mire Simonka azt mondta: „ameddig akarom”. Lázár
János is szóba került, aki korábban a Telexnek úgy nyilatkozott, hogy Simonka a bíróságon fejezi be pályafutását. Simonka erre a 24.hu-nak adott
interjújában azt mondta: „Én Lázár Jánosról regényt tudnék írni, úgyhogy ha
valakinek csöndben kellene maradnia, az pont ő. Én a párttársaktól azt hallottam, hogy Lázár János szégyellje magát.”
Márki-Zay rákérdezett, hogy pontosan mire gondol, de Simonka arra hivatkozva, hogy „túl sok a drót” nem folytatta. Miután kikapcsolták a mikrofont, mégis beszélgettek Lázár Jánosról is. Márki-Zay utólag úgy számolt be erről, hogy Simonka saját magát ártatlannak tartja, legalábbis azt
gondolja, hogy nem fog börtönbe menni. Lázár János ártatlanságáról nem
volt ennyire meggyőződve, azt mondta, Lázár érdeklődését felkeltették az
ő körzetében lévő gazdasági lehetőségek. Simonka a hódmezővásárhelyi
fideszes politikus párton belüli történetéről is beszélt. Márki-Zay arra biztatta, hogy írja meg azt a regényt Lázár Jánosról.
Simonka egyébként azt mondta az RTL-nek, hogy ha Lázár tovább megy,
és többet beszél róla (Simonkáról), akkor majd ő is többet fog elmondani
Lázárról. 

egy nem bizonyított cselekményt,
az valótlan információ és szándékos
ferdítés!
A jelenleg is folyó ügyben meglátása
szerint nem hogy a bűnössége, de
még a bűncselekmény ténye sem
nyert bizonyítást, ezért minden
olyan állítás, mely ennek ellenkezőjét sugallja, csak a jó hírnév megsértésére alkalmas.
A magunk részéről ilyesmit nem
sugallunk, a bíróság döntése nem
ítélet, hanem ügydöntő határozat,
büntetővégzés, amely nem jogerős.

SIMONKA VÍZZEL (ÉS PEZSGŐTABLETTÁVAL) KÍNÁLTA POLITIKAI ELLENFELEIT
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GIMNÁZIUMOK • Bővítés és felújítás, válaszolt
a Miniszterelnökség

PERPATVAR • Fogást keresnek, de nem
találnak

A fejlesztésekről szóló
kormányhatározat
hatályos

Repülős
ügy kontra
autóhasználat
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kormánypárti Promenád24 azzal támadja Márki-Zay Pétert, hogy „önkormányzati
sofőrös
önkormányzati autó szállította hétfőn a békéscsabai
bíróságra Márki-Zay Péter ügyvédjét”. Kérdéseket
küldtek ezzel kapcsolatban
a városházára, de a választ
csak részben közölték. Mi
itt közzétesszük az önkormányzat levelét, változtatás
nélkül.

HIVATALOSAN MÉG SEMMIT SEM LEHET TUDNI A BETHLEN ÉS A NÉMETH LÁSZLÓ SORSÁRÓL

BOROS TAMÁS

Hónapok óta felröppentek olyan hírek, miszerint „a
kormány úgy döntött: már
nem támogatja a Modern
Városok Program programban a Bethlen Gábor- és a
Németh László-gimnáziumok tervezett felújításának,
bővítésének pályázatát.” Azt
is írták, a város ezzel mintegy 7 milliárd forintnyi fejlesztést bukott el. Biztos
forrást azonban nem adtak a
cikkhez, így megpróbáltunk
mi is utánajárni, már csak
azért is, mert több helyütt a
támogatások megvonásáról
már kész tényként beszélnek, miközben erről szóló
nyilvános adat, irat egyelőre
nincs. Ennek ellenére a hír
lehet igaz. Közérdekű adatigénylésünkre most részben válaszolt a Miniszterelnökség.
A hírrel kapcsolatban korábban
arról is beszámoltunk, hogy az EMMI-nél nem tudtak róla, hogy ne
folytatódna a Bethlen és a Németh
László fejlesztése. Információink
szerint a város erről az esetleges
támogatás megvonásról azóta sem
kapott értesítést.
Még a hír nyilvánosságra kerülése
utáni napokban megkerestük az
Emberi Erőforrások Minisztériumát
és a Miniszterelnökséget is. Kérdéseinkre május 13-án az EMMI azt
válaszolta, hogy a Modern Városok
Program a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozik, Gyopáros Alpár
kormánybiztos a program gazdája.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a hódmezővásárhelyi iskolákkal
kapcsolatos döntést nem hozott.

Mivel eredeti levelünkre a Miniszterelnökség először nem válaszolt,
ezért közérdekű adatigényléssel
éltünk irányukba. A következőkre
voltunk kíváncsiak:
- Támogatja-e továbbra is a kormány
a Modern Városok Program keretén
belül a két hódmezővásárhelyi iskola,
a Bethlen Gábor Református Gimnázium és a Németh László Gimnázium,
Általános Iskola felújítását, bővítését?
- Amennyiben igen, akkor a korábbi, a
Modern Városok Program keretében a
Németh László Gimnázium, Általános
Iskola felújítása és bővítése beruházásának megvalósítása érdekében
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére történő támogatás biztosításáról szóló 1705/2018.
(XII. 17.) Korm. határozatát vagy a
Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017.
(XI. 10.) Korm. határozatát szükséges-e módosítani?
Ezen kérdéseinkre azt a választ
kaptuk, hogy a Modern Városok
Program keretében a Németh László
Gimnázium, Általános Iskola felújítása és bővítése beruházásának
megvalósítása érdekében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő támogatás biztosításáról szóló 1705/2018.
(XII. 17.) Korm. határozat, valamint
a Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló
1840/2017. (XI.10.) Korm. határozat
jelenleg is hatályos.
Az előbbi kormányhatározat a Németh László Gimnázium, Általános
Iskola javára 1 milliárd 17 millió 592
ezer forint támogatásról szól.

Míg a 2017-es kormányhatározat
része, hogy abban felhívják az emberi erőforrások miniszterét és a
nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Bethlen Gábor Református
Gimnázium, illetve a Németh László
Általános Iskola és Gimnázium Önkormányzat által történő felújításának és bővítésének támogatása érdekében. Ezek az intézkedések tehát
a Miniszterelnökség szerint jelenleg
hatályban vannak.
Azokra a kérdéseinkre, amelyekben
azt kérdeztük, hogy:
- Amennyiben nem döntöttek a támogatás megvonásáról, tehát azt továbbra is támogatják, ebben az esetben
honnan származhattak a támogatások
megvonásáról szóló sajtóinformációk?
Illetve hogy
- A kormány előtt napirenden van-e a
támogatás kérdése? Amennyiben igen,
akkor milyen döntés várható?
Azért nem kaptunk választ, mert a
kért információk nem minősülnek
közérdekű adatnak.
Arra a kérdésünkre, hogy:
- Az önkormányzat időben, sikeresen
benyújtotta-e az előkészítő fázissal és
annak lezárásával kapcsolatos, ahhoz
szükséges minden iratot? Hol tart jelenleg az előkészítő fázis, annak lezárása? Született-e erről hivatalos döntés? Azt a választ kaptuk, hogy a kért
információnak nem ők az adatkezelői.
Levélváltásunk
után
közérdekű
adatigényléssel éltünk az Emberi
Erőforrások Minisztériuma felé is,
arra vagyunk elsősorban kíváncsiak,
vajon visszavonták-e a projektekkel
kapcsolatos korábban módosított
támogatói okiratot, ezáltal megvonták-e a támogatást a Bethlen és a
Németh László projektektől.
Lapzártánkig kérdéseinkre még nem
érkezett válasz, amint válaszolnak,
azt azonnal ismertetjük. 
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Tisztelt Promenád24 Szerkesztőség!
Számítottunk a téma felvetésére,
hiszen Kriveczky ügyvéd úr elég látványosan fotózta az önkormányzat
autóját és alkalmazottait (annak ellenére, hogy elhangzott a „nem járulunk
hozzá a fotó készítéséhez” mondat).
Kérdéseikre az alábbi válaszokat küldjük:
A korábbi vezetés alatt valóban az volt
a gyakorlat, hogy magáncélra használtak önkormányzati járműveket.
Éppen a tárgyalásban érintett Havasi
Katalin is használt önkormányzati járművet utazásaihoz, például egy makói
bírósági tárgyalása esetén (hogy ne
mélyedjünk el a jelen tárgyalás repülőúttal kapcsolatos részleteiben), de
számos más esetet is felsorolhatnánk,
magánnyaralásra repülőtérre való

szállítástól a Lázár-féle borosládákhoz kapcsolódó bejelentés után
menetlevélben légvonalnál rövidebb
útvonalon történő fuvarozásig.
A korábbi fideszes vezetés korrupciós
botrányaival ellentétben a jelen vezetés a tisztesség és átláthatóság szerint
jár el minden kérdésben. Márki-Zay
Péter nem magánszemélyként érintett
a jelen bírósági tárgyalás során, hiszen
a Vásárhelyi Valóság és a Polgármesteri Hivatal Gyorshír Szolgálata felelős
kiadójaként perelte be Havasi Katalin,
a helyi Fidesz elnöke, ez semmiféleképpen nem a magánéletét érintő
ügy. Az önkormányzati gépjárműben
a sofőrön kívül Márki-Zay Péter polgármester, Csirák Dalma sajtóreferens utazott, valamint Hamvas Ödön
ügyvéd, akivel polgármester úr az
utazás alatt beszélte meg az üggyel
kapcsolatos kérdéseket (polgármester
úr hazafelé magánautójukban utazott
családjával). Hamvas Ödön ügyvéd
úr teljesen ingyen látja el Márki-Zay
Péter védelmét, ezért sem tőle, sem a
várostól nem fogad el díjazást - erre
minden vásárhelyi büszke lehet az előző vezetés korrupt gyakorlatával és az
adófizetők pénzének elherdálása után.
Újabb kérdéseket vet fel, hogy a párttitkárként kinevezett volt kórházigazgató Havasi Katalin ügyvédje hogyan
lett pont ugyanaz a Kriveczky úr, akit
a kórház fizet más esetekben? A tárgyi
ügyben ki fizeti Kriveczky György ügyvédi munkáját? 

KÜLKAPCSOLATOK • Kölcsönösen hasznos
együttműködések jöhetnek létre

Megújultak
a testvérvárosi
táblák
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi, a szentesi és az
orosházi utak mentén már
láthatják az új tájékoztató
feliratokat a közlekedők. A
hazai és külföldi települések
együttműködésén
alapuló
kapcsolatoknak fontos szerepük van a város gazdasági
és társadalmi fejlődésében
is, ezért döntött úgy a városvezetés, hogy az elhasználódott táblákat korszerűbbekre cserélik.
A
testvérvárosi
kapcsolatok
kiemelt szerepet töltenek be Hód-

mezővásárhely életében is, cserediák programoknak és gazdasági
együttműködések is létrejöhetnek a
jó viszonyt ápoló települések között.
A táblák Hódmezővásárhely jelenlegi kapcsolatait mutatják, a lista
azonban a jövőben akár bővülhet is,
hiszen a települések közötti baráti
viszony mindig alulról építkezik, a
lakosok formálják. Berényi Károly
alpolgármester elmondta, a pandémiás időszak nem tett jót a testvérvárosi kapcsolatoknak sem, de
a járványhelyzet enyhülésével újra
szeretnék éleszteni az együttműködéseket mivel fontos, hogy ápolják a
már kialakult, jó viszonyokat. 

Városunk

5.

GYÁSZ • 2 évtizedig dolgozott a vásárhelyi
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésén

Elhunyt Reith
Imre
MUNKATÁRSUNKTÓL

68 éves korában, 2021. július 4-én elhunyt Reith Imre.
aki az .A.S.A. Köztisztasági
Kft. ügyvezető igazgatójaként majd két évtizedig dolgozott a hódmezővásárhelyi,
a regionális és az országos
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésén.
Reith Imre 1952-ben, egy Pécs
melletti faluban született. Pályafutását geodétaként kezdte, bejárta
az egész országot, sőt külföldi tervezőirodában is dolgozott. Nevéhez
fűződik az ország első, az Európai
Uniós előírásoknak megfelelő hulladéklerakó telepek megépítése: az
.A.S.A. csoport 1993-ban felkérte a

debreceni, majd a hódmezővásárhelyi hulladéklerakó megépítésére.
Az .A.S.A. Köztisztasági Kft. ügyvezető igazgatójaként majd két évtizedig dolgozott a hódmezővásárhelyi,
a regionális és az országos hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésén.
Ezekben az években újabb ütemekkel bővítette a városi hulladéklerakó
telepet, szelektív hulladékválogatót
és komposztáló telepet tervezett és
épített Hódmezővásárhelyen. Aktív
tevékenységet végzett a hulladékgazdálkodás hazai szakmai érdek
képviseletében. Országosan és nemzetközileg is elismert szakember
volt. Gyászszertartására, 2021. július
16-án 10 órakor, a hódmezővásárhelyi Fekete Sas Rendezvényház
dísztermében kerül sor. 

REITH IMRE 68 ÉVES VOLT

KÖZLEKEDÉS • A vállalkozó azt kéri, inkább őt fotózzák, videózzák

Jovány Gyula: ne
támadják a sofőröket!
BOTTYÁN RÓBERT

Az egyik sofőr munkavégzés közben megállt enni,
ami 1 perc késést okozott a
menetrendben. Jovány Gyula közleményében azt kéri,
inkább őt és ne a sofőröket
támadják, akik csak dolgoznak és a családjukat próbálják eltartani.
Jovány azt írta: egy hírportál elég
keményen bírálta sofőrüket, mert
munkavégzés közben az evést választotta. Ezzel szabálysértést követett el, az utasoktól elnézést kértek
a kellemetlenségért és az egy perces
késésért.
„Megkérnénk a politikai résztvevőket,
ha lehetséges minket, sőt személyszerint engem, Jovány Gyulát támadják,
fényképezgessenek, videózzanak, ne
pedig sofőrjeinket, akik csak a munkájukat végzik és családjaikat szeretnék
eltartani. A sofőrjeink hibáiból szeretnének politikai előnyt kovácsolni,
pedig ők semmiről nem tehetnek, csak
az derült ki, hogy ők is emberek, nem
pedig robotok!” – fogalmazott Jovány Gyula.
Bejegyzésében kitért arra is, már 1
hónapja, hogy újra megy a Városkártyával ingyenes tömegközlekedés Hódmezővásárhelyen. 

JOVÁNY GYULA AZT KÉRI, NE A SOFŐRÖKET TÁMADJÁK, AKIK CSAK A MUNKÁJUKAT VÉGZIK

Rendkívüli közgyűlésen módosították a szerződést
A július 8-i rendkívüli közgyűlés legfontosabb feladata volt a módosítás,
ugyanis július 15-ével lejárt a személyszállítási közszolgáltatás nyújtásáról
szóló 131-1683-27/2021. számú határozat. A mostani határozat, melyet
megszavazott a közgyűlés, 2022. március 31-ig hatályos.
A Volánbusz és az új városvezetés között a folyamatos szolgáltatás ellenére
folyamatos vita volt, mert sokallta a vezetés a személyszállítás díját, ráadásul a személyszállításról szóló szerződést a Volánbusz Zrt. a polgármester
elmondása alapján nem írta alá. A Volánbusz lapzártánk pillanatában még
ugyanúgy szolgáltat. Bár ahogy Márki-Zay Péter polgármester mondta,
aláírt szerződés nélkül ez pusztán az adófizetők pénzének az égetése a részükről.
A Jovány buszok a 3 hónapos felfüggesztés után június 5-e óta ismét járhatnak a városban, ennek ellenére ezt a Volánbuszok is megteszik.
Lőkösné Nagy Sarolta kérdésére Dr. Nagy Péter, a jogi iroda megbízott
vezetője elmondta, hogy elméletben lehetséges lesz az iskola megkezdése
előtt a menetrendnek a tanítási időhöz való alkalmazása. Ehhez nem kell
közgyűlési határozat, de 2 héttel előtte szükséges a módosítás, ez része a
közszolgáltatási szerződésnek. 

BERUHÁZÁSOK • Kovács-Küry, könyvtár, kórház, zsinagóga

Építkezések városszerte
MUNKATÁRSUNKTÓL

Felénél jár a Kovács-Küry Időskorúak Otthonának
energetikai felújítása. Egyes
részeket már birtokba is
vettek az intézmény lakói,
jelenleg a nyílászárók cseréjén és a homlokzat szigetelésén dolgoznak a kivitelezők. A dráguló építőanyagok
a beruházást végző céget is
nehéz helyzetbe hozták, az
ablakok ára az elmúlt hónapokban háromszor emelkedett, a beszállítókra pedig
van, hogy 8 hetet kell várniuk. Kiss Zoltán, az energetikai beruházás építésvezetője
elmondta, a 700 milliós projekt várhatóan szeptember
közepére készül el.
A homlokzatok szigetelése és a
nyílászárók cseréje után az intézmény új, hőközpontjának kialakításával folytatódik majd a Kovács Küry
felújítása, a vállalkozó bizakodó,
úgy látja tudják tartani a határidőt
és kész lesznek szeptemberre a kivitelezéssel.
Félidejéhez érkezett a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos

SZEPTEMBERRE KÉSZ LESZNEK A KOVÁCS-KÜRY FELÚJÍTÁSÁVAL
Gyermekkönyvtár tetőfelújítása. A
két épületből álló komplexum egyik
fele már elkészült, a kivitelező így
a gyermekkönyvtár újracserepezésével folytathatja a munkálatokat,
amelyet a homlokzat felújítása követ
majd. Közben a nehézkes parkolásra
is igyekszik megoldást találni az önkormányzat, ezért az épületegyüttes
mögött már elkezdődött a járművek
megállására alkalmas terep kialakítása.

Folyamatosan halad az építkezés
a Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központnak a Szatmári Irgalmas Nővérek Egyesülettel közösen
elnyert román-magyar Interreg
pályázatán a kórház bővítésével
kapcsolatban. Az építkezések során
jövő nyárra két új, összesen 2300
négyzetméter alapterületű szint
kerül a járóbeteg- szakrendelő
épületére. Az új szinteken kap majd
helyet az új, 35-35 ágyas gyermek-,
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illetve
belgyógyászati
osztály.
Egy-, két-, három-, valamint egy
négyágyas kórtermeket alakítanak
ki. Az önkormányzat is segítette a
beruházást, módosították az építési
szabályzatot, így lehetővé vált a további ráépítés.
A Zsinagóga nyugati főhomlokzatának és keleti hátsó homlokzatának
karbantartó munkálatai június 9-én
kezdődtek el. A munkálatok a tervezett ütemezés szerint haladnak.
Már elkészült a keleti homlokzat
vakolatjavítása, illetve látványos részéhez érkezett a nyugati homlokzat
felújítása is. Elkészült az északnyugati torony díszvakolatának a javítása és jelenleg készül a délnyugati
toronyé.
A műemléképület lemállott, illetve
laza részeit a kivitelező szakaszosan eltávolítja, majd több sorban a
vakolatot felépíti és a végén a díszvakolatot kimunkálja, mindezt közel
10 méteres magasságban. A vakolási
munkálatok után természetesen
utolsó lépésként sor kerül majd a
javított részek meglévővel eredeti
színre festésére is. A munkálatok
augusztus elejére elkészülnek. A
munkálatok 4,2 millió forintba kerülnek. 

MÁR TERVEZIK A VÁROSHÁZA TORNYÁNAK
FELÚJÍTÁSÁT IS. (FOTÓ: PURGEL ZOLTÁN)
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Kultúra

TÖRTÉNELEM • Az 1945-1990 közötti időszakot mutatják be

15 éves lett az Emlékpont
MUNKATÁRSUNKTÓL

Július 7-én volt 15 éve,
hogy megnyitotta kapuit a
látogatók előtt a vásárhelyi Emlékpont. Egyediségét
most is az adja, hogy a vidéki Magyarország egyetlen olyan múzeuma, amely
egy közösség, jelen esetben
Hódmezővásárhely történetén keresztül mutatja be az
1945 és 1990 közötti időszakot. Ennek a fél évszázadnak a kutatása azóta is tart,
így már az állandó kiállítás
anyaga meghaladja a 2006ban fellelhető tudást.
Az Emlékpont ötlete 2005 elején
született meg, majd Schmidt Mária
kurátor és F. Kovács Attila építészmérnök tervei alapján az Andrássy
út 34 szám alatti épület 21. századi
múzeummá nőtte ki magát, amely
2006. július 7-e óta fogadja a látogatókat. Az eltelt 15 év nem múlt el
nyomtalanul, hiszen az 1945 és 1990
közötti időszakot sikerült még alaposabban feltárni a munkatársaknak.
Miklós Péter, az Emlékpont szakmai
tanácsadója a Vásárhelyi TV-nek elmondta, nagyon sok esetben tudták
módosítani és meg tudták haladni
a 2006-os tudásukat. Ekkor nem
csak egy kiállítás jött létre és nem

MÁRTÉLY • 8,2 millió forintot adott volna rá
Vásárhely

Hivatalos: nem
lesz Mártélyi
Kavalkád
BOTTYÁN RÓBERT

2006. JÚLIUS 7-E ÓTA NYITVA
csak egy akkor még humán oktatási
központ szerveződött, hanem egy
kutatócsoport is.
Volt időszak, tette hozzá, amikor
több, jelenleg kevesebb történésszel
folyamatosan kutatásokat végeztek
és ennek jegyében az elmúlt öt évben
már az ő vezetése idején került sor
számos olyan alapkutatásra, amelyet ennek a kiállításnak létrehozói
még nem ismerhettek.
Többek között a népbíróságok története és vásárhelyi áldozatainak névsora is napvilágot látott, ahogyan
az egyházüldözés momentumai és
a rendszerváltás viszonyai is górcső
alá kerültek múzeum fennállása óta.
Ezeket a kutatási eredményeiket
folyamatosan publikálják, és ami-

re külön büszkék, hogy folyóiratot
tudtak indítani, ezzel pedig a 20.
századdal
foglalkozó
történész
műhelyek egyikeként fel tudtak
kerülni a tudományos térképre. Az
Emlékeztető című periodika immáron ötödik évfolyamát fejezték
be a tavalyi évben és elsősorban az
intézmény szervezésében zajlott
konferenciáknak az anyagát tartalmazza. Emellett egy könyvsorozatot
is indítottak, amelynek már 17-18
kötetét rendezték sajtó alá.
Eddig százezres nagyságrendben látogatták az Emlékpontot. Küldetése
az alapítás óta változatlan: megismertetni a felnövekvő generációk
tagjaival a diktatórikus rendszert. 

A jogszabályi környezet
miatt Dr. Putz Anita mártélyi
polgármester már májusban közölte, hogy elmarad
az augusztus 6-8. közöttre tervezett rendezvény. A
hódmezővásárhelyi önkormányzat 8,2 millió forintot biztosított volna nekik,
az erről szóló határozatot a
mártélyi döntés miatt a közgyűlés júliusi ülésén visszavonták.
Vásárhelyiek is nagy számban
vettek részt 15-20 évvel ezelőtt az
évenként megrendezett kavalkádon.
Ezt szerették volna visszahozni, a
véleményező ülés támogatásával
8,2 millió forintot biztosítottunk

rá. Azonban mégsem lesz, a mártélyi önkormányzat döntött így,
a járványügyi szabályok mellett
csak védettségi igazolvánnyal lenne látogatható és az ellenőrzését
nem tudják biztosítani – fejtette
ki Márki-Zay Péter polgármester a
legutóbbi közgyűlésen. Szerinte elképzelhető, hogy a kormány feloldja
augusztusig a korlátozást, de végül
visszavonták a támogatást.
Dr. Putz Anita májusban azt írta:
mivel a kártyával nem rendelkező
üdülőtulajdonosok, horgászok-vadászok, természetjárók szabad bejutását nem akadályozhatják a fesztivál területén, a látogatók száma a
megkülönböztetés miatt egyébként
is korlátozott lenne, így a komoly
anyagi vonzattal járó szervezést leállították. 

TORNYAI JÁNOS MÚZEUM • Dokumentumok, fényképek gyűjtését
szervezik

Kalmár Zsigmond
emlékezete

SAJNOS NEM IDÉN FOG FOLYTATÓDNI A NAGYSZERŰ HAGYOMÁNY (FOTÓ: HEGYI ENDRE)

FELÚJÍTÁS • 2005-ben avatták fel

Renoválják
a József Attila
szobrot

MUNKATÁRSUNKTÓL

Kalmár Zsigmond (18601941) emlékezete címmel
rendez ősszel kiállítást a
Tornyai János Múzeum, a
híres vásárhelyi rostagyáros és közéleti személyiség
előtt tisztelegve. A közgyűjtemény fotókat, dokumentumokat és tárgyi emlékeket
vár a lakosságtól a Kalmár
rostagyárról.
A Tornyai János Múzeum 2021
őszén kiállítással emlékezik a 80
évvel ezelőtt elhunyt Kalmár Zsigmond rostagyárosra, aki nemcsak
világhírű találmányával írta be a nevét Hódmezővásárhely történetébe,
hanem filantrópként is. A szegény
sorsú iparosok és családtagjai támogatása mellett, a saját költségén bevezettette a kútvölgyi szanatóriumba a villanyvilágítást, kiburkoltatta
a Simonyi utcát, valamint harangot
adományozott a susáni templomnak.
A
hódmezővásárhelyi
közgyűjtemény Kalmár Zsigmondhoz és

BOTTYÁN RÓBERT

Az alkotás Hódmezővásárhely egyik központi helyén, a Hősök terén, a kőfal
előtt található.
VASÚTI SZÁLLÍTÁSHOZ FELSORAKOZTATOTT KALMÁR-ROSTÁK A MAI BAJCSY-ZSILINSZKY ÉS
SZEREMLEI UTCÁKON, 1906 KÖRÜL (FOTÓ: PLOHN JÓZSEF)

rostagyárához kötődő dokumentumokat és fényképeket, illetve a gyár
termékeit keresi a tárlatra; a gyűjtési
felhívásra jelentkezni a múzeum
központi elérhetőségein, a +36 62

242 224-es telefonszámon vagy a
tjm@tjm.hu e-mail címen lehet. 
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Az alkotás 5 méter magas,
főalakja József Attila és 3 figurás
mellékalak egészíti ki. József Attila
születésének 2005. évi centenáriuma alkalmából készült. A bronzból
és kőből készített kompozíciót Kligl
Sándor
szobrászművész
Novák
István építész közreműködésével
alkotta és Áder János, még fideszes
frakcióvezetőként avatta fel a nagy

FOTÓ: A POLGÁRMESTERI HIVATAL
GYORSHÍR SZOLGÁLATA
hagyományú Őszi Hetek nyitó rendezvénysorozatának keretében október 2-án. 

Sport

7.

HFC • Visszatérő ember lesz a vezetésben

OLIMPIA • Csak védett magyar sportolók utazhatnak

Szűcs Róbert a Nem lehetnek nézők
szakmai vezető Tokióban
BOROS TAMÁS

MUNKATÁRSUNKTÓL

Japánban jelentősen megugrottak elmúlt hetekben a
koronavírusos megbetegedésekkel kapcsolatos számok. A szervezők a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal
karöltve
döntöttek
úgy,
hogy még japán nézőket sem
engednek be a játékokra.

A Hódmezővásárhelyi FC
korábbi játékosa, edzője ismét a csapat szolgálatába
állt. Közben bejelentették a
csapat első igazolásait.
A HFC július 2-án adta hírül, hogy
Szűcs Róbert a jövőben a sportigazgatói poszton segíti az egyesület
munkáját. Elsősorban a felnőtt
csapat életét érinti a feladatkör, de
az utánpótlás játékosok átkerülését
a felnőtt csapatba is segíteni fogja,
írja a HFC közleménye. A csapat célja
továbbra is az, hogy minél több saját
nevelésű sportoló kapjon játéklehetőséget az NB III-ban, ahol a jövő
idényben is elindulhat a Hódmezővásárhelyi FC.
Mindeközben június 28-án megkezdte a felkészülést a következő
szezonra a HFC. Július 3-án a szintén harmadosztályra készülő Füzesgyarmattal játszott edzőmeccset,
ahol 2-0-s vereséget szenvedtek
Koncz Zsolt tanítványai. A találkozón több próbajátékos is szerepet
kapott. Azóta néhány érkező neve
biztossá vált, írják honlapjukon.
Az előző kiírásban a Bács-Kiskun
megyei bajnokságot a Jánoshal-

JÁTÉKOS, EDZŐ MAJD SPORTIGAZGATÓ
mával megnyerő Füstös Krisztián
Hódmezővásárhelyen folytatja, írja
a csapat szerkesztőségünkhöz is eljuttatott hivatalos közleményében.
A 23 éves kapus korábban a Makó
együttesében is játszott.
Szintén makói nevelésű Bány Bence, a fiatal védő az előző szezont
Szarvason töltötte. A középpályára
érkezik Kiss Krisztián. A 20 éves
játékos az előző idényben az Újpest
II-es csapatánál szerzett NB III-as
rutint, a Szeged-Grosics Akadémia
utánpótlás nevelése.
Ondrejó Tamás is a középpályára
érkezik, ő a tavalyi évben a Szegedi
VSE-nél játszott, de a SZEOL-ban
is szerzett már NB-s tapasztalatokat.

ÚSZÁS • Ugrai Panna egyéniben és váltóban
is kiválóan szerepelt

Római remeklés

„Nem volt más választásunk” – ezt
Hasimoto Szeiko, a szervezőbizottság vezetője közölte a mai napon.
A döntés a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal történt egyeztetés után
született meg, és az előzménye az,
hogy a japán kormány a koronavírus-járvány miatt július 12-étől augusztus 22-éig rendkívüli állapotot
hirdetett a fővárosban, írja a Nemzeti Sport. A szervezők és a NOB el
szeretnék kerülni, hogy a japán főváros és a nézők előtti olimpia újabb
gócponttá váljon.
Mindeközben a Magyar Olimpiai
Bizottság (MOB) július 9-i elnökségi
döntésének értelmében a magyar
sportolók csak akkor vehetnek részt
a július 23-án kezdődő tokiói olimpián, ha védettek a koronavírussal
szemben. Azt írják, a 363 tagú magyar delegációból 176 a sportoló,
mindössze hárman nem rendelkeznek védettséggel.
Az egyik szerb evezős pozitív mintát
adott Japánban, majd a vele utazó
négy társát is két hétre karanténba
helyezték. A MOB orvosi bizottsága
ezután tette meg javaslatát, amelyet
egyhangúlag elfogadtak.

NÉZŐK NÉLKÜL FOGNAK ZAJLANI AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK
„A szerb sportolók esete megmutatta,
hiába voltak korábban olyan jelzések,
hogy egy esetleges pozitív PCR-tesztet mérlegelés követ majd, a japánok
üzenete egyértelmű: ha egy sportoló
nem védett, nemcsak saját, hanem
csapattársai részvételét is kockára teszi” – mondta Kulcsár Krisztián, a
MOB elnöke.
Tudja és hangsúlyozta, hogy nincs
100 százalékos biztonság, ugyanakkor minden egyéb kérdést háttérbe
kell szorítania annak, hogy senki ne
essen el azért az olimpiai részvételtől, mert ezen a téren a MOB nem
tett meg minden tőle telhetőt. Elmondásuk szerint azonban a játékok
kezdetéig mindenki védett lesz.
Jó, hogy fölébredt a MOB, de így, pár
héttel az olimpia előtt természetesen
már semmi értelme nincs a védőoltásnak, semmilyen védelmet nem

nyújt az első adag arra az időre, amíg
kint lesznek Japánban a sportolók –
magyarázta a lapnak Ócsai Lajos,
az ÁNTSZ korábbi járványügyi vezetője, aki szerint az injekciózás a
teljesítményre is negatív hatással
lehet. – Ráadásul a vakcinának ott
vannak a mellékhatásai, amelyek a
teljesítményre is kihathatnak. Ilyen
az oltás utáni napokban az izomfájdalom vagy a levertség, ez pedig
a felkészülés végén nyilvánvalóan
nem szerencsés.
A Blikk még úgy tudta, hogy négy
sportolónkat érintheti a szigorítás,
Úgy értesültek, hogy van olyan, aki
eddig az életkora miatt nem kaphatta meg az oltást, s olyan is, aki már
az időeltolódás mielőbbi leküzdése
miatt a térségben edzőtáborozott
július elején. 

BMX • Érmek, helyezések Sopronból

Kiválóan szerepelt az
AKE BMX Racing Team
A 4×100-AS LÁNY GYORSVÁLTÓ. KÉP: MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG

VV ÖSSZEÁLLÍTÁS

Július 7-én kezdődött
Rómában az úszók junior
Európa-bajnoksága. A korosztályos válogatott tagjaként a Hód Úszó SE 17 éves
versenyzője, Ugrai Panna 50
és 100 méter háton, 200 méter vegyesen, valamint 100
méter pillangón mérettette
meg magát és további váltószámokban is számított rá a
szakvezetés.
Ugrai elsőként a 4×100-as gyorsváltó tagjaként (Mészáros Dániel,
Magda Boldizsár, Pádár Nikolett,
Ugrai Panna) ért el 3. helyezést,
Oroszország és Olaszország mögött.
A magyar csapat mindössze 15 századdal végzett az ezüstérmes olasz

váltó mögött.
200 méter vegyesen Panna 2:14,37es új országos csúccsal úszott bronzérmet.
A 4×100-as lány gyorsváltó Pádár
Nikolett, Ugrai Panna, Molnár Dóra,
Nyírádi Réka összeállításban ért
célba a 3. helyen az oroszok és az
angolok mögött. A 3.43,86-os időeredmény szintén országos rekord.
A 4×100-as vegyesúszás döntőjét
az oroszok nyerték 4:02.72-es idővel. A franciák a második (4:03.69),
Nagy-Britannia
a
harmadik
(4:07.49) helyre ért be. A Molnár
Dóra, Péter Virág, Ugrai Panna,
Nyiradi Réka összetételű váltó
4:07.94-es idővel csapott a célba.
Ezen kívül 4x100m vegyesváltóban
az 5. helyet szerezték meg Pannával
a magyarok, míg 100 méter háton 6.
helyezést ért el. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Július 10-11-én Sopronban rendezték a BMX Racing Magyar Kupa 4. és 5.
fordulóját. Hódmezővásárhelyet az Alföldi Kerekesek
Egyesület BMX Racing Team
versenyzői képviselték. A 10
főből álló csapat igen szép
eredményeket ért el mindkét
napon, tájékoztatta szerkesztőségünket
Hegedűs
János, az AKE BMX Racing
Team elnöke.
A csapat színeiben a következő
eredmények születtek:
BMX Racing Magyar Kupa 4. forduló 2021.07.10. Szombat
• U7 Szél Gellért Zsigmond 7.hely
• U9 Nagy Patrik 7.hely
• U9 Szél István Sebestyén 13.hely
• U11 Szűcs Péter Zalán 8.hely
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KITETTEK MAGUKÉRT KICSIK ÉS NAGYOK EGYARÁNT (KÉP: ALFÖLDI KEREKESEK EGYESÜLETE)
• U11 Szüki Dominik 12.hely
• U13 Szűcs Márk Csanád 5.hely
• U17 Szűcs Máté Barnabás 1.hely
• U17 Győri Csanád 5.hely
• Masters Szűcs Péter 3.hely
• Masters Süle Adrián 4.hely
BMX Racing Magyar Kupa 5. forduló
2021.07.11. Vasárnap
• U7 Szél Gellért Zsigmond 8.hely
• U9 Nagy Patrik 8.hely

•
•
•
•
•
•
•
•

U9 Szél István Sebestyén 11.hely
U11 Szűcs Péter Zalán 10.hely
U11 Szüki Dominik 13.hely
U13 Szűcs Márk Csanád 5.hely
U17 Szűcs Máté Barnabás 1.hely
U17 Győri Csanád 2.hely
Masters Szűcs Péter 2.hely
Masters Süle Adrián 4.hely 

8.

Színes

CSALÁD • Pataki Béla dokumentumfilmje több versenyen is
szerepel majd

ARCULAT • Kiderült, melyik pályázat kapta
a legtöbb szavazatot

Filmet készített szülei
életéről

Megvan
Hódmezővásárhely
új logója

MUNKATÁRSUNKTÓL

28 évvel ezelőtt édesapját, rá három évre pedig
édesanyját is a kamera elé
ültette Pataki Béla, hogy
életüket megőrizze a családi legendárium számára.
Idővel azonban az amatőr
filmes felismerte azt, hogy
szülei története másoknak
is okulásként szolgálhat,
ezért elővette archív felvételeit és dokumentumfilmet szerkesztett belőlük. A
kész alkotást beválogatták a
Bujtor István Fesztivál versenyfilmjei közé, de további,
őszi mustrákon is szerepel
majd a vásárhelyi produkció.
„Apám fő problémája az volt, hogy
miután az édesapja csendőr volt,
egyszerűen nem kapott munkát” –
mesélte a Vásárhelyi Televíziónak
Pataki Béla.
Az 1950-es években az édesapja
azért választotta Hódmezővásárhelyt lakhelyéül, mert itt nem tudtak
székelyföldi felmenője múltjáról.
Jól döntött, mert itt ismerte meg
feleségét, és alapított családot. Az
Apám, Anyám emlékére című dokumentumfilm az ő történetük előtt
tiszteleg.
– Legszebb 10 évét, 20 éves korától 30

BOTTYÁN RÓBERT

Az önkormányzat két fordulós online szavazáson
kérdezte meg a vásárhelyieket, melyik arculati elemet
választanák városunknak. 

FOTÓ: VÁSÁRHELYI VTV
éves koráig, háború, katonaság, fogság tették ki. Borzalmas körülmények
között élt, de erről igazából soha nem
beszélt. Néha próbáltuk faggatni, ám
valahogy nem akarta elmesélni, mi is
történt vele. Egyszer azonban 28 évvel
ezelőtt, amikor nagymamám meghalt,
akkor nyílt meg, talán lehet, hogy úgy
érezte, hogy nem akarja magával vinni
az emlékeit. Akkor egyszer sikerült kamera elé ültetni – fogalmazott Pataki
Béla a VTV-nek.
Végül édesapja minden emlékét és
szavát sikerült rögzítette és megőriznie az utókornak, ahogyan
három évre rá, 1996 tavaszán is ezt
tette, amikor édesanyja mesélte el
életét. A történetfűzéreket archív
fotók is hitelesítik.

– Amikor későbbiekben ezt digitalizáltam és feldolgoztam, mert egy hos�szabb anyagról volt szó, akkor derült
ki számomra, hogy ebből össze lehet
vágni egy viszonylag rövidebb dokumentumfilmet is, ami nemcsak családi
vonatkozásában érdekes, hanem esetleg másoknak is meg lehetne mutatni.
Ezért idén nekiültem és egy 23 perces
dokumentumfilmet
szerkesztettem
belőle. Beneveztem több fesztiválra.
Az első a balatonszemesi Bujtor István
Fesztivál, ahol bekerült a versenyfilmek közé – árulta el a stábnak.
Ezen kívül az alkotás még az Ars
Sacra, a Göcsei és a Lakiteleki mustrákon is megmérettetik, felhívva a
figyelmet az élni akarás és a szeretet
erejére. 

A NYERTES LOGÓ

AUGUSZTUS 20. • 2 színpadon lesznek
a programok a BFMK előtt

Varga Miklós
és Bródy János
is fellépnek
Vásárhelyen

MÉHÉSZET • Gyorsan elvirágoznak a növények

Drága lesz idén az akácméz
BUDAI DÁNIEL

Idén is kevés akácmézet
tudtak pörgetni a vásárhelyi
méhészek. A felvásárlási ár
akár harminc-negyven százalékkal is emelkedhet az elmúlt évhez képest, így 3000
Ft lehet az induló ára egy
kiló akácméznek. De többet
kell majd fizetnünk a vegyes virágmézért is, ugyanis
a forróság hatására gyorsan
elvirágzanak a növények,
alacsonyabb a hozam és
ezért drágul a méz.
Szépen lassan megtelnek a keretek,
napraforgó virágport gyűjtenek
Hegedüs Gábor méhei. A rovarok
jól érzik magukat a forró nyári időjárásban, a méhészeknek azonban
figyelniük kell arra, hogy hová te-

szik le a családoknak otthont adó
kaptárokat.
Arra kell figyelnie a méhésznek,
amikor a kaptárokat telepíti, hogy a
délelőtti nap érje a kaptársort, hogy
minél hamarabb elmenjenek gyűjteni. A délutáni nagy meleget okozó
napot úgy próbáljuk kikerülni, hogy
a fasor alá helyezzük a kaptárakat
- nyilatkozta a Vásárhelyi TV-nek
Hegedűs.
Jól működik a rovarok hűtőrendszere, a körülmények ideálisak, gyorsan
gyűlik a nektár.
Akácmézből, az elmúlt évhez hasonlóan idén is kevés lesz, felvásárlási ára 3000 Ft körül alakul
majd, de 30-40%-kal drágulhat a
vegyes virágméz is. Ez többek között
a forróságnak köszönhető. A tűző
napon gyorsabban elvirágzanak a
növények, így a méz is kevesebb. A
méhészek vándorlással igyekeznek

Városunk közéleti lapja.

javítani a hozamokon. Esetenként
több száz kilométert utaznak családjaikkal.
A tanya körül 20 hektár repce volt
vetve, ebből sikerült pörgethető
mennyiséget gyűjteni, aztán volt
téli akác, ám ott sajnos hiába ért
úgymond a földig a virág, az időjárás
nem volt kedvező és nem volt nektárképződés. De Hegedűs Gábor felment északra a Mátrába. Ott sikerült
gyűjteni családonként 24 kilót.
Hegedűs Gábor ezekben a napokban
kezdte meg a napraforgó méz pergetését. A nektár mennyiségéből ítélve
ebből a fajtából nem lesz hiány, ezt
követően az aratások után kikelő
virágokról gyűjtik majd a pollent a
méhek. 

A SZOROS VERSENY, ÉS A MÁSODIK
HELYEZETT GRAFIKAI ELEMÉNEK KEDVES
MONDANIVALÓJA MIATT VÉLHETŐEN
EZZEL A LOGÓVAL VAGY VALAMELYIK
VÁLTOZATÁVAL IS TALÁLKOZHATUNK MAJD.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Varga Miklós, Kalapács
József, Rudán Joe, a Vad
Fruttik és Bródy János is fellép az augusztus 20-ához
kapcsolódó városi rendezvényen, amelyet 2 színpa-

don rendeznek majd meg a
BFMK előtti téren.
Emellett a nemzeti ünnephez
kapcsolódó, valamint családi rendezvények várják egész hétvégén az
érdeklődőket. A részletes programokat következő lapszámunkban,
augusztus 13-án olvashatják. 

BRÓDY JÁNOS LESZ AZ EGYIK A NEVES FELLÉPŐK KÖZÖTT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN
(KÉP: MTI)

Megjelenik kéthetente.  Főszerkesztő: Kozó Attila  Felelős szerkesztő: Boros Tamás
Szerkesztőség: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 1. Telefon: 06 30 6252 451.  Lapzárta: 2021. július 13.
Olvasói levelek, információk, fotók: info@hodpress.hu  Sajtóközlemények, meghívók: szerkesztoseg@hodpress.hu
Kiadja: Vásárhelyi Médiacentrum Nonprofit Kft., (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 1.)  Ügyvezető: Kozó Attila
Nyomdai kivitelezés: Délkelet-Press Kft.  ISSN 2630-8266.

2021. július 16.

