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Augusztus 20-i programok Hódmezővásárhelyen 6-8. oldal
77 milliárdot hagy veszni
a kormány a Norvég
Alapból, amiből Vásárhely
is profitált

Utolsó
devizahitelétől is
megszabadult
a város

2. oldal

3. oldal

Városunk közéleti lapja.  Megjelenik kéthetente.

Nincs fedett lelátó,
Mórahalmon kénytelen
játszani a HFC
5. oldal
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GYORSÉTTERMEK • A McDonald’s is vett egy telket

Megnyílt a KFC
Hódmezővásárhelyen

SZABVÁNY-MIZÉRIA • A kormányhivatal
18 játszóteret záratott be, az önkormányzat
100 milliós fejlesztési programot indít

Egyre több
játszótér nyit újra
VV ÖSSZEÁLLÍTÁS

MEGNYÍLT VÁSÁRHELYEN A KFC (FOTÓ: POLGÁRMESTERI HIVATAL)

BOROS TAMÁS

Megnyílt a KFC 75. üzlete
az országban, Hódmezővásárhelyen. Ahogy Körmendi
István magyarországi vezető
elmondta, még a pandémia
alatt is tudtak új üzleteket
nyitni. Hódmezővásárhely
egy új város a KFC életében.
Márki-Zay Péter polgármester azt emelte ki, hogy a
KFC-vel egy új üzleti kultúra
is meghonosodhat Hódmezővásárhelyen,
amelynek
letéteményesei a dolgozók
lehetnek. Az üzlet 50 munkatárssal kezdi meg működését, nagy részük hódmezővásárhelyi.
Körmendi István, a KFC magyarországi vezetője megnyitó beszédében örömét fejezte ki, hogy megjelentek Hódmezővásárhelyen. Még a
pandémia időszakában is tudtak új
éttermeket nyitni, és ez a járvány
lecsengésével, a zárások végével

felgyorsulhat.
Hódmezővásárhelyen egy jól felkészített csapattal
vágnak neki a munkának, árulta el.
Autós étteremként jelennek meg a
városban, és applikáción keresztül is
tudnak értékesíteni.
Márki-Zay Péter polgármester azt
emelte ki, a KFC egy új kultúrát hoz
Vásárhelyre. Példaként említette,
hogy meg kell nézni az egyenruhát,
a munkavédelmi cipőket, az ügyfélcentrikus hozzáállást. Lényeges
elem az is, tette hozzá, hogy a teljesítmény határozza meg az előmenetelt, hogy az itt dolgozókból
közép-, vagy felsővezető is válhat,
akár itt, akár Budapesten vagy külföldön bárhol. A multinacionális
vállalat pedig magával hozza az
angol nyelvtudás szükségességét és
fontosságát, ami szintén fejleszti
az embert, ráadásul a polgármester
meglátása szerint a franchise-okban
nagy lehetőségek, üzleti tartalékok
vannak. Olyan stratégia, ami alapján
valaki Magyarországról kiindulva
is felépíthet egy regionálisan vagy
globálisan jelentős vállalatot.

Az eseményt követően Márki-Zay
Péter és a KFC regionális igazgatója,
Fukcius Tamás vágta át a KFC Hódmezővásárhely szalagját.
A gyorsétterem 50 embert foglalkoztat, ebből 47-en vásárhelyiek.
Elhangzott az is, a hódmezővásárhelyi üzletben szentesi csirkét és
magyar zöldségeket fognak használni, ami pedig megmarad, azt a
magyar élelmiszer bankon keresztül
rászorulóknak adják, tavaly így 25
tonna jutott el a leginkább nélkülözőkhöz. A megnyitást követően
nem sokkal már megjelentek az első
vásárlók is.
Márki-Zay Péter július 25-i videós
bejelentkezésében beszélt arról,
hogy az Aldi és a Hódtói Pihenőpark közötti területet megvette a
McDonald’s. Az, hogy mikor fognak
hozzá a beruházáshoz, az az ő döntésük, mondta. Az önkormányzat a
fejlesztő cég kérésére módosítja a
helyi építési szabályzatot – közölte
a polgármester. 
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18
hódmezővásárhelyi
játszótérre került “lakat” a
nyár elején a Juhász Tünde
vezette kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályának
levele nyomán. A levél ugyan
formailag adatszolgáltatásra
hívta fel az önkormányzatot,
de az, hogy „nyilatkozzon
milyen intézkedéseket tett a
használat megakadályozása
érdekében” nem tekinthető másnak, mint bezáratásnak. Márki-Zay Péter bejelentette, a város 100 millió
Ft-os játszótér-fejlesztési
programot indít, közben a
kifogásolt hiányosságok javításával egyre több játszóteret már újranyitottak.
Nem csak a szülőket, hanem bennünket is felháborít az, ami a város
játszótereivel történt – fogalmazott
Márki-Zay Péter nem sokkal az eset
után. Elmondta, eddig valamennyi
játszótér minősítése rendben volt,
viszont az a vállalkozás, amelyik
Hódmezővásárhelyen az időszakos
felülvizsgálatot végezte, lényegesen
szigorúbb volt az uniós szabályozás
miatt. Korábban soha nem kifogásolt szabálytalanságokat fedeztek
fel és zárattak le a 42 játszótérből
18-at, egy-egy eszköz javítása miatt.
A polgármester emlékeztetett arra,
hogy legutóbb 2017-ben végeztek
minősítéseket, a játszóterek felének
most járt le, a részben megfelelő kategória megszűnése miatt az itt lévő
játszóterek automatikusan a nem
megfelelő kategóriába estek. Azóta
több játszótéren elvégezték a kért
javításokat és újra kinyithattak. Az
egyedi, faragott, ún. művészeti játszóterek, így a mártélyi és az Európa
parki nem kaphat minősítést, el kell
bontani, szintén az uniós szigorítás

miatt.
Tudomásul vesszük, hogy az Európai Unió és a biztonság megköveteli,
de azt nem, hogy a korábbi szabványoknak megfeleltetés egyik napról
a másikra történik és bezáratással
büntetik – fűzte hozzá akkor Márki-Zay.
A következő játszótereket zárták le:
Csalogány utca, Eszperantó utca,
Dobó Katalin utca, Európa park,
Éva utca, Hódtó utca, Kaszap utca,
Kistópart utca, Kutasi út, Mester
utca, Népkert, Rudnay Gyula utca,
Ormos Ede utca, Serháztér, Tisza
Kálmán utca, Széchenyi tér, Szél
utca, mártélyi játszótér. A mártélyi
és az Európa parki egy ún. művészi
játszótér, ezeknek a szabványosítás
miatt nincs jövőjük, el kell bontani.
Még ha fenn is álltak hiányosságok,
Márki-Zay Péter határozott véleménye szerint ezeket lehetett volna
pótolni 1-2 nap, maximum 1 hónap
alatt, nem kellett volna lezáratni és
bezáratni őket.
Július 20-án a Széchenyi téri játszótéren a polgármester bejelentette,
100 millió forintot költ Hódmezővásárhely játszóterek fejlesztésére
a következő 3 évben. Elmondta,
hogy az új játszóterek beszerzésével
együtt idén 50 millió forintot szeretnének játszóterekre költeni, a következő két évben pedig 25-25 millió
forintot. Ennek érdekében a lapzártánk napján ülésező közgyűlés elé
fogja terjeszteni a három éves, 100
millió forintos játszótér-fejlesztési
programját Hódmezővásárhelyen.
Augusztus 10-ig az alábbi játszótereket már újranyitották:
• Széchenyi téri,
• a Németh László utcai
• a Banner János utcai
• Somogyi dombon lévő
• Kutasi úton az Epreskerti
• Serház-téri
• Éva utcai 
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NORVÉG ALAP • A „civilek” 4 milliárdja fölött is dönteni akartak

77 milliárd forintot
hagyott veszni
a kormány
MUNKATÁRSUNKTÓL

„Magyarország
számára többé nem elérhetőek a
Norvég Alap 2014-2021-es
forrásai” – erősítette meg
a oslói külügyminisztérium
a Népszavának. A magyar
kormány azóta jogi lépéseket tervez, és kormányhatározatban
rögzítette,
hogy jár nekik a 77 milliárd
forint támogatás. Mindezt
azért, mert ebből az összegből 4 milliárd forint odaítélésében és kezelésében egy
kormánytól független szervezetet szerettek volna a
norvégok kijelölni. Az Ökotárs Alapítványt azonban a
kormány “Soros-szervezetnek” tartja, és elfogadhatatlan nekik.
Az augusztus eleji kijelentéssel a
norvég tárca egyértelművé tette: az
összesen 77 milliárd forintos támogatás nem csúszik, nem átmenetileg
került veszélybe, hanem végérvényesen elveszett.
A 77 milliárdos támogatás mostani elveszítéséhez több éves vita
vezetett. A konfliktus még 2014ben robbant ki, amikor a kormány
„megtámadta” a Norvég Alapból
a civileknek járó keret elosztását
koordináló Ökotárs Alapítványt,
mondván az sorosista szervezet.

PEGASUS • Terroristák ellen találták ki,
ellenzékiek után kémkedtek

Kormánykritikus
személyek
a célkeresztben
MUNKATÁRSUNKTÓL

Július 18-án hozta le a
Direkt36, és általuk a Telex Magyarországon, hogy
2017-2018-tól, valószínűleg
a magyar-izraeli kapcsolatok szorossá válásától kezdve elkezdték használni magyar célszemélyek ellen is
az NSO nevű izraeli kibercég
okostelefonok
feltörésére
alkalmas kémprogramját, a
Pegasust.

4 MILLIÁRD CIVIL TÁMOGATÁS MIATT LEMONDOTT A KORMÁNY 77 MILLIÁRDRÓL
Noha a civil szervezeteknek járó támogatás csak töredéke az alap teljes
összegének, a vita gyakorlatilag arra
szűkült, ki koordinálja ezeknek a
pénzeknek az elosztását. A kormány
beleszólást akart ebbe, a norvégok
pedig ragaszkodtak a kabinettől
független szervezethez, az Ökotárs
Alapítványhoz.
Később a kormány azt közölte, hogy
Magyarország nem fogadja el Norvégia “diktátumát”, és jogi lépéseket fog tenni a Norvég Alap ügyében.
Egy augusztus 6-án megjelent Magyar Közlönyben külön határozatot
jelentettek meg, mely kimondja: a
Norvég Királyság, bár élvezi az Eu-

Lázár is hadakozott
A norvégokkal szemben először még Lázár János, akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter indított kommunikációs hadjáratot 2014-ben,
amikor azzal vádolta a Norvég Alap civil társadalmi célokra és szervezetekre vonatkozó részének elosztását végző Ökotárs Alapítványt, hogy az általa
finanszírozott szervezetek pártpolitikai tevékenységet folytatnak, a források elosztása nem objektív alapon történik, a jobboldali civil szervezeteket
diszkriminálják, összességében pedig a források elosztása és felhasználása
teljesen átláthatatlan. Később az Ökotárs székhelyét rendőrök szállták meg,
ám a bíróság később ezt törvénytelennek találta, mivel a házkutatás idején
bűncselekmény gyanúja nem volt megállapítható, végül a NAV megszüntette az eljárását bűncselekmény hiányában.
Az Ökotárs Alapítványt 2014-ben még pártkötődéssel vádolta a kormányzat (konkrétan az LMP-hez kötődéssel, most pedig már Soros-szervezetnek minősítik.)

VÁSÁRHELYRE IS JUTOTT A NORVÉG TÁMOGATÁSOKBÓL, KAPOTT A KÓRHÁZ,
EBBŐL ÉPÜLT A MÁRTÉLYI IFJÚSÁGI SZÁLLÁS ÉS A TANÖSVÉNY

rópai Unió közös piacának előnyeit,
megszegi az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, vállalt kötelezettségeit, és rosszhiszemű eljárása miatt nem került sor a
2014–2021-es támogatási időszakban a Magyarországnak járó 214,6
millió euró támogatás kifizetésére.
A kormány a határozatban azt is
rögzítette, hogy a Norvég Királyság
tartozik Magyarországnak.
Emellett felhívták Varga Judit igazságügyi minisztert, hogy Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszterrel együttműködve tájékoztassa az Európai Unió intézményeit Norvégia magatartásáról,
valamint vizsgálja meg, miként lehet Magyarország igényét a Norvég
Alapból járó támogatások kapcsán
jogi és egyéb úton érvényesíteni.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Palkovics László innovációért és technológiáért felelős
miniszter, valamint Varga Mihály
pénzügyminiszter pedig azt a feladatot kapták, hogy vizsgálják felül
a Magyarország és Norvégia közötti
gazdasági kapcsolatokat.
Lattmann Tamás nemzetközi jogász
Facebook-oldalán azt írta: „Minden
egyes érintett (magyar) állami vezető, akinek szerepe van abban, hogy
ez a helyzet előállt, személyesen
felelős ezért a veszteségért. (...) Ez
nem maradhat felelősségre vonás
nélkül. Ez tudatos, szándékos vagy
olyan mértékben gondatlan magatartás, ami ezzel a kár okozásával
köztörvényes bűncselekményt valósít meg.”
Hódmezővásárhelyre is nyújtott támogatást korábban a Norvég Alap:
2008-ban közel 300 ezer euró forrást biztosított az önkormányzatnak a mártélyi ifjúsági szálláshely
fejlesztésére, valamint a holtág
mentén összesen 11 kilométer hos�szú, szárazföldi és vízi tanösvény
kialakítására. A vásárhelyi kórházat
pedig 144 ezer euróval támogatta a
Norvég Alap 2016-ban. 
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Az NSO tagadott mindent, pert
helyezett kilátásba, és azt mondta, a
programot csak kormányok vehetik
meg. Magyarországon kezdeményezték a Nemzetbiztonsági bizottság összehívását, ám arra a kormánypárti képviselők nem mentek
el, így Pintér Sándor nem felelhetett
a bizottság kérdéseire. Varga Judit
igazságügyi miniszter pedig először
azt mondta,a megfigyelések engedélyezése nem is az ő hatáskörébe
tartozik. Magyarországon kiderült,
hogy újságírókat, ellenzéki politikusokat, aktivistákat is bemértek
célszemélyként, tehát akár meg is
figyelhették őket.
A Direkt36 azt állította, hogy a Pegasus annyira komoly kiberfegyvernek
számít, hogy az NSO csak az izraeli
védelmi minisztérium engedélyével adhatja el más országoknak.
Hivatalosan csak terrorizmussal és
szervezett bűnözéssel gyanúsított
személyek ellen lehetne bevetni,
de a tényfeltáró projekt kiderítette,
hogy az NSO ügyfelei legalább 10
országban használják újságírók,
jogvédők, ellenzéki politikusok,
ügyvédek és üzletemberek ellen.
Magyarországon is. Az első cikk
arra épült, hogy megszereztek egy,
mintegy 50 ezer nevet tartalmazó
adatbázist, amelyen mintegy 300
magyarországi név szerepel, akik
nem azonosíthatóak még be hiánytalanul. Először 4 újságíró neve vált
nyilvánossá, köztük a Direkt36 két
munkatársáé, Panyi Szabolcsé és
Szabó Andrásé, valamint Dercsényi
Dávidé, a Hvg.hu korábbi újságírójáé, a negyedik személyről később
derült ki, hogy ő Csikász Brigitta, a
Blikk közéleti, bűnügyi újságírója.
Utóbbi, amikor engedélyezte, hogy
a neve nyilvánosságra kerüljön, azt
mondta, ennek az ügynek nem szabad következmény nélkül maradnia.

Nixon belebukott
a Watergate-ügybe,
Magyarországon terelnek,
hallgatnak
A cikk megjelenése után az is
kiderült, hogy célszemély lehetett
Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének, a kormánnyal sok-

szor kritikus elnöke is.
A polgármester telefonszáma is szerepelt abban az adatbázisban. Hangsúlyozták, hogy az, hogy szerepel
ebben az adatbázisban, az még nem
bizonyíték arra, hogy hogy a célszemélyek ellen biztosan be is vetették
az NSO Pegasus nevű, okostelefonok
feltörésére alkalmas programját,
és a készülékekbe ténylegesen be is
hatoltak.
Gémesit - elmondása szerint évek óta zaklatják, fenyegetik, és a
nyilvánosság előtt is beszélt arról
a gyanújáról, miszerint a magyar
titkosszolgálatok megfigyelik, írta
a Telex.
Az ügy azóta nemzetközi színtéren
is, például Franciaországban nagy
port kavart. Magyarországon először a Fidesz-KDNP nem ment el
az ellenzék által összehívott Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére, így
az határozatképtelen maradt, pedig
megjelent rajta Pintér sándor belügyminiszter. Aki egy újságírónak
azt mondta, mivel az általa megosztani kívánt információk titkosak, ezért nem csak elmondani őket
nyilvánosan lenne bűncselekmény,
de rájuk kérdezni egyenesen felbujtó
magatartás. A bizottsági ülés elhalasztásával kapcsolatban Stummer
János, a bizottság Jobbikos elnöke
azt mondta, ez egy beismerő vallomás a részükről.
Varga Judit Igazságügyi miniszter
szerint neki nincs rálátása a dolgokra, ő a jogszabályok betartásáért felel, korábban azt mondta,
hogy Völner Pál, az Igazságügyi
Minisztérium államtitkára dönt az
engedélyek kiadásáról vagy megtagadásáról.
Azóta viszont a HVG azt tudta meg,
hogy idén a Pegasus-botrány kirobbanásáig 928 nemzetbiztonsági
célú titkos információgyűjtést hagyott jóvá az igazságügyi miniszter,
majdnem annyit, mint 2015-ben
egész évben. Ez ebben az évben naponta csaknem 5 engedélyt jelent.
A kormánypárti körök nemzetközi
hisztériakeltésről beszélnek az üg�gyel kapcsolatban, a kémszoftver
gyártója azt hangsúlyozta, ők államellenes és terrorcselekmények
megfigyelésére, megelőzésére adták
el államoknak a Pagasust, de Magyarországon legalábbis a célpontok
listájára bűncselekmény elkövetésével vagy előkészületével nem
vádolható személyek is felkerültek.
Július 26-án tüntetés volt a Pegasus
megfigyelések ellen. A demonstráló
ennek során a Terror Háza, valamint
a Fidesz székház elé is vonultak. Az
a kérdés, hogy többek között Csikász
Brigitta kívánságának megfelelően
lesznek-e súlyosabb következményei az esetnek Magyarországon,
vagy egy idő után a Pegasus eset is
feledésbe merül. 

Városunk
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HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS • Nem hagyja
annyiban a Volánbusz

ADÓSSÁGOK • Még a főtéri wc-n is jelzálog volt

Kiváltották a város
Irány a bíróság!
utolsó devizahitelét
KOZÓ ATTILA

PERRE MENNEK
tartja hatályosnak.
B. D. - B. T.

Perre megy a Volánbusz
Hódmezővásárhelyen
és
Szombathelyen is. Vásárhelyen azt kifogásolja, hogy
álláspontjuk szerint jelenleg
is érvényben van a korábban
még velük megkötött szolgáltatói szerződés. Az önkormányzat hangsúlyozza,
nincs aláírt szerződés, éppen az állami társaság folyamatos módosítási kérelmei
miatt. A vállalat megtette
a szükséges jogi lépéseket,
azaz benyújtották a peres eljárás megindítását szolgáló
keresetlevelet – értesült a
magyarbusz.info.
A hódmezővásárhelyi önkormányzat új szolgáltatót bízott meg
a helyi személyszállítási feladatok
március 1-től történő biztosítására.
Azonban a Volánbusz szerint a helyi
közszolgáltatási szerződést a városvezetés nem mondta fel jogszerűen
és a közös megegyezéssel történő
megszüntetésben sem állapodtak
meg a felek. A Volánbusz egyébként
a helyi járatok üzemeltetésének feladatait az önkormányzati döntéstől
függetlenül azóta is változatlanul
ellátja és továbbra is a 2018-ban
pályázat útján elnyert, 2023 végéig
tartó közszolgáltatási jogviszonyát

A rendőrség szerint sincs
érvényes szerződés
Érdekesség, hogy amikor a buszpályázattal
kapcsolatban
Lázár
János feljelentését a Békés Megyei
Rendőr-Főkapitányság elutasította,
mert a feljelentés alapjául szolgáló
cselekmény nem bűncselekmény,
nem állapítottak meg hivatali vis�szaélést, akkor a rendőrség indokolásában azt is leírta, hogy az
önkormányzat és a Volánbusz között nincs mind a két fél által aláírt,
érvényes szerződés. Igaz, ez persze
egy polgári jogi eljárásban maximum hivatkozási alap lehet, de nem
feltétlen ez alapján hoz döntést majd
a bíróság.
Nem csak Hódmezővásárhelyen,
hanem Szombathelyen is jogi útra
kerül a buszközlekedés ügye. A Volánbusz a vasi megyeszékhelyen azt
sérelmezi, hogy az önkormányzat a
2022. január 1-től ellátandó feladat
odaítélése érdekében lefolytatott
eljárás során jogszerűtlenül nyilvánította érvénytelennek az állami
busztársaság ajánlatát. Szerintük
szabályos, a valós költségekre fedezetet nyújtó pályázatot adtak be, a
kihirdetett eredmény (a Blaguss Agora Hungary Kft. nyerte meg) pedig a
felhívásban foglaltakra, jogszabályi
környezetre tekintettel jogszerűségi
aggályokat vet fel. 

Utolsó
devizahitelétől
szabadul meg a város, jelentette be a Vásárhelyi TV Időben című műsorában Márki-Zay Péter. 3 év alatt 5 és
fél milliárd Ft-ot faragott le
a város új vezetése az elődök
által felhalmozott, összességében 10 milliárdos adósságból. Mindez az után történt, hogy 2012-2014 között
magyar adófizetők pénzéből
a kormány már egy 22,5 milliárd Ft-os hódmezővásárhelyi adósságot kifizetett.
2014 februárban zárult le az
önkormányzatok nagy konszolidációja, amely a költségvetésnek
1368,9 milliárd forintjába került.
Hódmezővásárhely különösen nagy
terhet rótt a magyar adófizetőkre, a
megyei jogú városok között a kétes
dicsőséggel járó első helyet szerezte
meg az egy főre vetített adósság tekintetében, a városok között ugyanebben a mutatóban még megelőzte
Harkány és Esztergom. Az akkor 46
395 lakost számláló városnak 22,5
milliárdos adósságát nyelte le a
magyar költségvetés. Az adósságból
minden egyes vásárhelyi lakosra,
a csecsemőktől az aggastyánokig
csaknem félmillió Ft jutott volna.
Mire én polgármester lettem újabb
10 milliárd körüli adósság halmozódott föl. Nem csoda, hogy a városnak
minden ingatlanán jelzálog volt,
még a Kossuth téri volt WC épületén
is, mondta Márki-Zay Péter. Ez a
WC-n fennálló tartozás volt az oka
annak, hogy nem tudták az épületet
elbontani eddig. Most ez lehetséges,
és a helyére a tervek szerint egy
szebb, pavilon jellegű épület kerül.
A 2014-ben lezárult konszolidációt
követően újra adósságba verte magát az önkormányzat, illetve voltak

MÉG A KOSSUTH TÉRI WC-RE IS JELZÁLOGOT TETTEK, HOGY PÉNZHEZ JUSSANAK
olyan tételek, amelyek nem kerültek
bele a nagy adósságrendezésbe és
tovább terhelték a város kasszáját.
A polgármester az utóbbi időben
többször is kiemelte, hogy a 3 évvel
ezelőtti, a város előző vezetésétől
örökölt 10 milliárdos adósságból
takarékos gazdálkodással mostanra
sikerült már 5 és fél millárdot lefaragni. A hihetetlennek tűnő adósság
sok részletből tevődik össze, ilyen
részlet a város utolsó, még 2007ben felvett devizahitele is, amitől
most szabadulnak meg – erről a
Vásárhelyi Televízió Időben című
műsorában beszélt a polgármester.
Hazardírozni és devizában eladósítani a várost, kötvényt felvenni én
úgy gondolom, hogy hiba volt, óriási
hiba volt, még szintén Lázár János
nevéhez köthető időszakban.
2007-ben a 6 és fél millió svájci
frankos hitel felvételének évében
152 forintot ért az alpesi ország valutája, most 332 Ft körül mozog az
árfolyam, ennek következtében a
forintban számolt tőketartozás alig
csökkent az eltelt 14 év alatt.
Most két egymilliárdos hitelt vált ki a
város, az egyik az említett devizahi-

tel. Ezeket akkor korábbi más hitelek
kiváltására, illetve távhő rekonstrukciója és hasonló munkálatokra
vették föl, tehát az adósságot görgették részben maguk előtt, mondta
a műsorban Márki-Zay Péter.
A devizahitelnél Ft-ban egymilliárd
volt a kezdő összeg – nyilatkozta a
polgármester a Vásárhelyi TV-nek.
– Eddig tehát csak az árfolyamveszteséget és a kamatokat fizette
a város az egymilliárdos hitelből, de
ennek ellenére 900 millió még mindig fennáll.
A jó hír az, hogy az utolsó devizahitelétől szabadul meg most a
város. Már a szerződést megkötötték, maga a hitel kiváltása, forintra
átváltása a következő hetekben meg
fog történni, mondta a polgármester. A kiváltással számos előny jár,
ezek közül talán a legkisebb, hogy
lekerül a jelzálog a WC-ről, a Kossuth téren sétálók számára azonban
mégis ez lesz a leglátványosabb. Az
épület bontása szimbolikus üzenetet
is hordoz majd, eltűnik a terhes múlt
egy darabja a színről. 

IPARI PARK • 4 hektáron újabb betelepülő

Licitben ígért többet a Jan-Ker 2001 Kft.
B. D.

Nettó 68 millió forintért
vásárolta meg a vásárhelyi
ipari park egy 40 ezer négyzetméteres telkét a Jan-Ker
2001 Kft élelmiszer- és italnagykereskedő társaság. Erről szavazott az augusztus
10-i rendkívüli közgyűlés.
Új telephelyen bővítené logisztikai lehetőségeit a vásárhelyi székhelyű Jan-Ker 2001 Kft., a tervezett
fejlesztéshez pedig egy négy hektáros telket vásárolna a helyi ipari
parkban – derül ki abból az előterjesztésből, amit keddi rendkívüli

ülésén tárgyalt az önkormányzat
közgyűlése.
A dokumentum szerint a város nyílt
pályázaton értékesítésre hirdetett
meg egy 40 003 négyzetméteres
területet. A felhívásra két itteni cég,
a Bodrogi Bau Kft. és a Jan-Ker Kft.
jelentkezett, elfogadva a nettó 68
millió 600 forintos vételárat. A több
pályázó miatt árverésre került sor,
és az élelmiszer- és italnagykereskedő vállalkozás tízezer forinttal
rálicitált az eredeti árra, így végül
övék lett az ingatlan.
A cég tervei szerint új telephelyet
hoznának létre az ipari parkban,
modernizálnák és bővítenék jelenlegi tevékenységi körüket, továbbá

bővítenék a foglalkoztatottak számát. A nyilvános céginformációs
adatok szerint augusztus elején 118
munkavállalója volt a cégnek, és a
tavalyi válságos évben is növelni
tudta forgalmát.
Az augusztus 10-i rendkívüli közgyűlésen ezen kívül az önkormányzat több más, a tulajdonában álló
ingatlan vagy ingatlanrész értékesítéséről is döntött. Ezek: a Pákozdi
Ferenc u. 26. , az Andrássy u. 35.
földszint 7., a Juhász Gyula u. 19., és
a Széchenyi tér 19. földszint 3. tejbegyűjtő állomás alatti ingatlanok. 
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Városunk

KÜLÜGYEK • Szeptemberben az Állattenyésztési Napokra is eljön
a diplomata

INNOVÁCIÓ • 129 milliós támogatást nyert
az építőipari cég

Vásárhelyen járt az ír
nagykövet

Szendvicspanelt
fejlesztenek

SOÓS KATA

B. D.

Ronan Gargan ír nagykövet
Hódmezővásárhelyen
tett látogatást augusztus
4-én, a Városházán Márki-Zay Péter polgármesterrel tárgyalt. A látogatás célja és végkifejlete gazdasági
együttműködés lenne, Írország főként mezőgazdasági
területen számít Hódmezővásárhely értékeire.

Mintegy 200 millióból fejlesztheti az építőipari piacra
szánt hőszigetelt termékét
az Agrippa Kft.

„A legfőbb oka a látogatásomnak
az, hogy Írország magyarországi nagyköveteként fontos feladatom, hogy fejlesszem a kapcsolatokat Magyarország
és Írország között. Az is fontos, hogy ne
csak Budapestet, hanem a vidéket, a
főbb városokat is meglátogassam. Ez a
látogatás most arra kínál lehetőséget,
hogy Vásárhelyet megismerjem kicsit
jobban, lássam, itt hogyan zajlanak a
dolgok, milyen nehézségekkel küzd a
város, és milyen együttműködési lehetőségek adódhatnak.”- válaszolta a
Hódpress kérdésére Ronan Gargan.
Márki-Zay Péter szerint megtiszteltetés volt a nagyköveti látogatás, és
az ilyen alkalmakkor megragadják a
lehetőséget, hogy befektetőket csábítsanak a városba.
„Mindaddig, amíg a kormányzati politika határozza meg a befektetéseket,
addig egy ellenzéki városnak kisebb
esélyei vannak, én azért lobbizok, hogy
ennek ellenére sikerüljön valami-

AZ ÍR NAGYKÖVET A MEZŐGAZDASÁGBAN, A VÁSÁRHELYI POLGÁRMESTER IT TERÜLETEN LÁT
EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGET
lyen befektetést ide hozni”- mondja
Márki-Zay Péter polgármester az
ír nagykövettel történt tárgyalása
után.
Írország elsősorban mezőgazdasági
területen lát lehetőséget Hódmezővásárhelyben, de a feldolgozóipar és
a gépipar is hasonlóan érdekes lehet
a cégek számára.
„Írország kiemelkedően sikeres az
informatikában, és nem messze tőlünk Szegeden, van az ország legjobb
informatikai képzése, és én abban reménykedek, hogy IT területen is együtt
lehetne működni az írekkel” - tette
hozzá a polgármester.
Nekünk íreknek nagyon fontos

iparágunk az élelmiszeripar, sokat
exportálunk is. Úgy tudom, ebben
a városban, régióban is fontos az
élelmiszer-termelés, tehát biztosan
tudunk együttműködni az üzleti
kapcsolatok megteremtésében, de
a klímaváltozás élelmiszer-termelésben megmutatkozó kihívásaival
kapcsolatosan is tudunk tapasztalatokat cserélni - mesélt a tervekről a
nagykövet.
A nagykövet azt is elárulta, hogy
szívesen jött volna májusban az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda
Napokra, de szeretné szeptemberben 23-25. között, az új időpontban
is tiszteletét tenni a városban. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal egy őszi
fordulót is elindított a piacvezérelt
kutatás-fejlesztési és innovációs
projektek támogatására. Mostanra
a második körben beadott pályázatokról is megszületett a döntés,
amely alapján újabb 153 projekt jutott összesen több mint 52 milliárd
forint támogatáshoz.
A pályázat arra ösztönözni a hazai
cégeket, hogy házon belül vagy felsőoktatási és kutató intézményekkel
együttműködésben, jelentős újdonságtartalommal rendelkező piacképes termékeket, szolgáltatásokat

hozzanak létre, amivel új munkahelyek teremtéséhez is hozzájárulhatnak.
Ebben a kiírásban egyetlen vásárhelyi vállalkozás pályázott sikeresen:
szendvicspanel termékek kutatásfejlesztésére nyert 129 millió forint
támogatást az Agrippa Kft. Az építőipari cég önerőt is felhasználva
összesen 192 millió forintot fordít
erre a projektre – derül ki a hivatal
által közzétett döntési listából. A
társaságnak 2019-ben 796, tavaly
795 millió forint árbevétele volt,
adózott nyeresége két éve 17 millió,
a múlt esztendőben közel 6 millió
forint volt.
Egy évvel ezelőtt az Agrippa 136 millió forintért vásárolt az önkormányzattól egy 6,3 hektáros területet az
ipari parkban. Erre a telekre épülhet
a jövőben a szendvicspanel-gyártó
üzem. 

A TÁRSASÁG AZ IPARI PARKBAN HÚZNÁ FEL A GYÁRTÓ CSARNOKÁT

KOVÁCS-KÜRY • A munkások és a lakók jól
alkalmazkodnak egymáshoz

CIVILEK • A Miniszterelnökség pénzéből kaptak

Milliók az óriásplakátolóknak Szeptember közepére
készen lesznek

B. D.

A Szeretem Vásárhelyt
Egyesület 2019-es képviselőjelöltje által elnökölt két
szervezet is 8-8 milliós támogatásban részesült a Városi Civil Alapból, illetve az
óriásplakát kampányt folytató egyesület szintén nyert
4 millió forintot. Utóbbinál
Cseri Tamás ügyvezető elnök lett nemrégiben.
Az állami Bethlen Gábor Alap
közzétette a Miniszterelnökség által
biztosított forrásból kiosztott civil
pályázati pénzek listáját. A „Városi
Civil Alap” nevű, most először kiírt
felhívásra 4 milliárdos keretös�szeget adott a kormány, amelyért
különösebb megkötések nélkül bármilyen civil szervezet pályázhatott.
Végignéztük a 17 oldalas dokumentumot, és három hódmezővásárhelyi szervezetet találtunk a kizárólag
a nyerteseket felsoroló listán. Egyaránt 8-8 millió forintot nyert a Szent
István Általános Iskola tanulóinak

MUNKATÁRSUNKTÓL

A POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYÉRT EGYESÜLET SZERINT CSUPÁN
„TÁJÉKOZTATÓ KAMPÁNY” FOLYT 2020 ELEJÉN
szabadidős tevékenységeit, továbbá az odajáró hátrányos helyzetű
gyermekeket támogató Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány,
illetve a Hód Úszó SE. Mindkettő
szervezetet a Szeretem Vásárhelyt
Egyesület 2019-es képviselőjelöltje,
a fenti oktatási intézmény igazgatója, Walterné Böngyik Terézia vezeti.
4 millió forint támogatást ítéltek
meg a Polgári Együttműködés Hódmezővásárhelyért
Egyesületnek,
amely 2019-ben és 2020 februárjában is óriásplakátokkal folytatott
“tájékoztató kampányt” a város

területén. Az idézett kifejezés az
egyesület cégbírósági adatbázisban
nyilvánosan elérhető éves beszámolójában szerepel. Mint ahogy az is,
hogy tavaly és tavalyelőtt is 18 ezer
forint tagdíjbevételük volt, ehhez
2019-ben 13,5 millió, 2020-ban 3,4
millió forint támogatás érkezett. A
cégbírósági dokumentumokból az
is kiderül, hogy az Ádók János vezette szervezetnél 2021 májusában
ügyvezető elnököt is bejegyeztek. A
kétéves megbízatást Cseri Tamás,
fideszes politikus, önkormányzati
képviselő kapta. 
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Július végén a felénél járt
és a megfelelő ütemben zajlik a hódmezővásárhelyi
Kovács-Küry
Időskorúak
Otthonának egy 2016-os Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
során elnyert energetikai
felújítása, hangzott el egy
sajtótájékoztatón és lakossági fórumon a Vásárosházán. Egyes részeket már birtokba is vették az intézmény
lakói, jelenleg a nyílászárók
cseréjén és a homlokzat szigetelésén dolgoznak a kivitelezők.
A projekt teljes költsége 732 millió
forint, a kivitelezési és egyéb munkálatokkal együtt. Ennek nagyobbik
része a TOP-os pályázat, mintegy
90 millió forint az önkormányzati
önerő, hangzott el.

Dr. Bálint Gabriella intézményvezető a Vásárhelyi Médiacentrumnak
elmondta,örül neki, hogy a dolgozók
és az intézményben élők is mérhetetlen nagy türelemmel viselik a
munkálatokat. A TOP-os forrásokkal
a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ
valamennyi szociális, egészségügyi
alapellátást biztosító és gyermekjóléti intézményében sikerült felújítási
munkálatokat végezni. Hozzátette, a
mostani munkálatok során a legnehezebb az volt, hogy épp a 2. és a 3.
hullám alatt kellett azokat végezni.
Mindenki kiválóan alkalmazkodott a
körülménykhez.
Az
építőiparban
tapasztalható
drasztikus áremelkedés és munkaerőhiány ellenére a kivitelező bízik
abban hogy tartani tudják a határidőket. Kiss Gábor, a Ta-Ki House
Építő Kft. ügyvezetője a Vásárhelyi
Médiacentrumnak elmondta, biztos
abban, hogy szeptember közepére
elkészülnek a tervezett felújítással.

Sport - Kultúra
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PROGRAMOK • Egykori tanyasi iskolákat
használnának újra

Újra élettel
telhetnek meg

AZ EGYKORI BODZÁSPARTI ISKOLA (KÉP: VÁSÁRHELYI MÉDIACENTRUM)

BOROS TAMÁS

Rendezvényeket, tantermen kívüli foglalkozásokat
is tartanak majd az egykori
Bodzásparti iskolában, annak udvarán, mondta el a
Vásárhelyi Médiacentrumnak Sonkoly Ágnes rendezvényszervező. A programok
évszaktól függetlenek lesznek. Július 29-én a Polgármesteri Hivatalban erről
írtak alá bérleti szerződést,
így a hosszabb idő óta lakatlan bodzási iskola és annak udvara hamarosan újra
megtelhet élettel.
Manapság egyre többen keressük
a természetközeli hangulatot, és
ilyen programok megszervezésére
télen és nyáron egyaránt megfelelő
lehet a Bodzásparti iskola, mondta
Sonkoly Ágnes rendezvényszervező.
Kihelyezett órákat, különböző kutatási témákat, projekteket fognak
működtetni.
A régi, tanyasi iskola emlékét egy
szelfipont segítségével próbálják
majd visszaadni. Éppen emiatt szeretnének majd mesélni arról is a
mai gyerekeknek, milyenek is voltak
ezek a régi, tanyasi iskolák.
Emellett fontosnak tartja Sonkoly
Ágnes azt is, hogy különböző szak-

mai programoknak adjon majd helyt
az épület. Szeretnének kertmozit
is csinálni a város lakóinak, de jól
tudják, túrázók is járnak arra, és ez
kiváló túramegállóhely is lehetne,
éppen ezért szeretnék, ha akár kerékpár-javítási lehetőség is lenne az
iskola területén.
A tanyaiskola központok miatt nagy
termek vannak a belső részben, ezért
nemcsak nyáron, de esőben, hóban
is alkalmas programok szervezésére a hely. Lehetnek itt lakodalmak,
búcsúztatók, ünnepségek. Az épület
szerkezete, elrendezése, kialakítása
már most alkalmas erre.
Márki-Zay Péter polgármester elmondta, a városnak nem elsősorban
maga a bérleti díj a haszna, sőt, az a
legkevesebb, hanem maguk a rendezvények, a közösségi programok
az iskolásoknak, valamint az, hogy
az egykori iskola területét és környékét rendben tartják.
Mindketten elmondták, hogy később
hasonló megállapodást szeretnének
kötni a Mátyáshalmi volt általános
iskolával kapcsolatosan, szeretnék
ugyanilyen módon bekapcsolni a
helyi programokba. A mátyáshalmi
épület műemléki jellegű, jelenleg
rossz állapotban van, emiatt az önkormányzatnak a felújításra mindenképpen forrást kell biztosítania,
mondta Márki-Zay. 

LABDARÚGÁS • Mórahalmon kell játszania a HFC-nek

Nincs fedett lelátó
B. D.

Öt éve húzódik a vásárhelyi stadion lelátójának
lefedése, ami nélkül nem
játszhatja itthon hazai NB
III-as mérkőzéseit a HFC.
A fejlesztéshez 205 millió
TAO-s forrást szerzett Hódmezővásárhely
Sportjáért
Alapítvány (HSA), amit az
eredeti elképzelések szerint
kevesebb mint 100 millióval
kellett volna kiegészítenie
az önkormányzatnak, de az
elmúlt évek építőipari drágulása miatt az önerő többszörösére is szükség lehet a
beruházás megvalósításához.
„A Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ) a fedett lelátó hiányában a
mostani szezonra nem engedélyezte, hogy a hódmezővásárhelyi városi
stadionban rendezzük meg NB III-as
csapatunk hazai mérkőzéseit” – tudatta közleményben a HFC a múlt
heti bajnoki rajt előtt. Az együttes
Mórahalmon, a klub székhelyétől
50 kilométerre játssza majd hazai
találkozóit.
Az MLSZ döntése a váratlan bejelentés ellenére borítékolható volt,
hiszen a szövetség infrastruktúra
szabályzata évek óta egyértelműen
leszögezi: “NB III-ban legalább 200
ülőhely, a stadion egyik partvonal
melletti lelátóját 50 százalékban be
kell fedni. Legalább 1 darab épített
büfé megnyitása mind a hazai, mind
a vendégnézők részére kötelező.”

Nem fér bele
Tudták ezt Vásárhelyen is. 2016
augusztusában a Délmagyarország
arról írt, hogy „a városi stadiont is
szeretné a klub az önkormányzat segítségével továbbfejleszteni, ezúttal a
főlelátó a soros. Lebontanák a régit, és
fedettet építenének helyette, a pályázat
jelenleg elbírálásra vár, siker esetén
jövő nyárra elkészülhet. A bruttó 236
millió forintos költséget 70 százalék
taós pénzből és 30 százalék város által
biztosított önerőből fedeznék.”
A 2016/2017-es idényben végül
mintegy 205 millió forint TAO-s

REMÉLJÜK JÖVŐRE MÁR VÁSÁRHELYEN SZURKOLHATNAK
támogatást ítélt meg az MLSZ Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítványnak (HSA). Az önkormányzat
sporttanácsnokának 2018 júniusában íródott beszámolójából azonban kiderült, a stadionban építendő
fedett lelátó 300 milliós költséggel
tervezett kivitelezése nem kezdődött meg, mert „az építőiparban végbement áremelkedés miatt egyetlen
kivitelező sem tudott olyan ajánlatot
adni, amely belefért volna az MLSZ
által elfogadott költségvetésbe.” Hozzátette: „a támogatás az MLSZ erre
a célra elkülönített számláján található. A szövetség által jóváhagyott
és a tényleges megvalósítási költség
közötti különbözet és műszaki tartalom a 2017/2018-as sportfejlesztési
programba került beillesztésre. Ennek
jóváhagyása folyamatban van.”
Ehhez képest az MLSZ kiadott támogatási igazolások jegyzéke szerint a HSA 2017-ben 52,4 millió,
2018-ban 15,8 millió, 2019-ben 6,4
millió, 2020-ban pedig 10,4 millió
forint támogatásban részesült. A
beruházás mégsem kezdődött el. A
HSA 2019. évi beszámolójában azt
írták, a városi stadion fedett lelátó
építési projektjére a szükséges önerő
nem állt rendelkezésre.

Nincs válasz
Legutóbb 2020 végén nyilatkozott lapunknak a témában a HFC
elnöke. Érdeklődésünkre akkor azt

írta Horváth Zoltán, a stadion lelátójának lefedése adminisztratív
szakaszban van, bízik benne, hogy
tavasszal elkezdődhet a beruházás.
2021 júniusában ismét kérdést küldtünk a témában a klub vezetőjének
azzal kapcsolatban, hol tart a stadionprojekt, de nem kaptunk választ. A
napokban újfent rákérdeztünk nála
egyebek mellett arra: mi volt az oka,
hogy a tavaly már beharangozott
stadionfejlesztés idén tavasszal nem
kezdődhetett el? Arra is kíváncsiak
voltunk, mekkora pluszkiadást és
bevételkiesést jelenthet a HFC-nek,
hogy Mórahalmon kénytelen játszani hazai mérkőzéseit? Egyetlen
kérdésünkre sem kaptunk választ.
Ami viszont igen valószínű, hogy a
2018-ban 300 milliósra becsült beruházást ekkora összegből már nem
lehet megvalósítani. Azóta tovább
nőttek az építőipari árak, s mivel a
fejlesztéshez legalább 30 százalékos
önerőt kell biztosítania a HSA-n
keresztül az önkormányzatnak, komolyan a zsebébe kellene nyúlnia a
városnak, hogy bennmaradás esetén
2022 nyarától újra a városi stadionban szurkolhassanak a vásárhelyiek
a HFC-nek.
A HFC egyébként két győzelemmel
kezdte meg az idény tétmeccses
szakaszát. Az NB III-ban idegenben
verték a Ceglédet, míg a Magyar
Kupában szintén idegenben 4-0-ra
a Budapest-bajnokságban szereplő
Ikarus BSE-t. 

VITÉZI REND • Magángyűjtők relikviái Vásárhelyen

A 100 éves évfordulóra emlékeznek
MUNKATÁRSUNKTÓL

A száz évvel ezelőtt lezajlott első nyilvános vitézavatás évfordulóján, augusztus

21-én nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen a Tornyai
János Múzeumban, ahol
mintegy kétszáz, döntően
magángyűjtőktől származó
fénykép, oklevél, könyv és

Városunk közéleti lapja.

relikvia mutat be fejezeteket
a Vitézi Rend történetéből.
„A Hadúr nevében vitézzé ütlek”
– ezekkel a szavakkal, a lovaggá ütés
szabályait követve, díszkardjával
avatta fel az első vitézeket Horthy

Miklós kormányzó 1921. augusztus
21-én Budapesten, a Várkertben.
Ezen az első nyilvános és ünnepélyes eseményen 205 első világháborús hőst avatott vitézzé a Vitézi
Rend főkapitánya. Az évfordulóhoz

kapcsolódóan készül A vitézavatás
száz éve című kiállítás, amelynek
relikviái már Vásárhelyen vannak. A
tárlat megnyitóját augusztus 21-én
15 órai kezdettel rendezik a Tornyai
János Múzeumban. 
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kis színpad /Dr. Rapcsák András sétálóutca/

péntek

15:00 (Városháza Díszterme)

Díszközgyűlés - A városi kitüntetések ünnepélyes átadása
8:30 (Kossuth tér)

Ünnepi zászlófelvonás

Ünnepi beszédet mond: Dr. Márki-Zay Péter polgármester
Közreműködnek: Fandante Kamarakórus, Kiss Tamás tárogatóművész, Koncz Barbara és
Bugyi József, Makainé Vitális Mónika drámapedagógus

Közreműködik: Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi
Helyőrségi Zenekara, vezényel: Gömöri Balázs Őrnagy

15:00-17:00

9:00 (Szent István tér)

Városi ünnepség Szent István király tiszteletére,
kenyérszentelés és áldás

Bővebb információ és jelentkezés: 06 62 249 350

Ünnepi beszédet mond: Dr. Márki-Zay Péter polgármester
Közreműködnek: Fandante Kamarakórus és a Magyar Honvédség 5. Bocskai István
Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, vezényel: Gömöri Balázs Őrnagy

9:00-11:00

„Séta a templomtornyok nyomában II.”
- városnéző túra
Bővebb információ és jelentkezés: 06 62 249 350

10:00 (Szent István Templom)

Ünnepi Szentmise
11:00-17:00

Rádió 88 Strandparty

„Séta tégláról téglára, avagy a vásárhelyi téglaépítészet
fölfedezése” - városnéző túra
17:00 (Szent István Templom)

Keresztény zenekarok fesztiválja
18:00 (kis színpad)

Borpiac megnyitó
A rendezvényt megnyitja: Dr. Márki-Zay Péter polgármester
Közreműködik: Európai Borlovagok Magyarországi Rendje Dél-alföldi Régiójának
a Szegedi Lovagi Széke
Köszöntőt mond: Somogyi Attila borbíró, a Lovagi Szék marsallja

18:30 (kis színpad)

Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara
Vezényel: Gömöri Balázs Őrnagy

17:00-21:00 (Török Sándor Strandfürdő)

19:00 (Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt)

Zenei kívánságműsor Dj Fürdökkel

Nyitás - a Lucien Hervé Kamera Club
fotókiállításának megnyitója

A kiállítást megnyitja Dömötör Mihály fotóművész.

19:30 (kis színpad)

Traubi

19:30
(nagy színpad)

A Traubi már több mint két évtizede
szórakoztatja közönségét magyar,
illetve külföldi rock-klasszikusokkal. A koncerteken a Republic és a
Bikini mindenki által ismert slágerei
mellett felcsendülnek ZZTop, Queen,
Beatles és egyéb ikonikus előadók
dalai is, garantálva, hogy a közönség jól érezze magát. A széles repertoárban mindenki talál kedvére valót. A zenekar tagjai: Török
László (ének és basszusgitár), Béres Benedek (ének és gitár),
Fodor Tibor (billentyűs hangszerek és vokál) és Monori Attila (dobok). Mindenkit várunk szeretettel egy igazi retro-rock
bulira!

Ünnepi
Gálakoncert

Köszöntő:
Dr. Márki-Zay Péter
polgármester

22:10 (nagy színpad)

Attila fiai

Az Attila fiai Társulat tagjai elsődleges küldetésüknek a nemzeti rockoperáink élő bemutatását, illetve
azok szellemiségének terjesztését tekintik. Több
formációban lépnek fel,
olyan ismert nevekkel, mint

Varga Miklós,
Rudán Joe,
Kalapács József.

22:00
(Kossuth tér)

Tűzijáték

A Szent István király ünnepe, Borpiac és Gasztroudvar rendezvényeire a belépés ingyenes! A Strandfürdőbe történő belépés jegy megváltása mellett lehetséges!
A programokat a kormányrendeleteket betartva valósítjuk meg!
A rendezvény ideje alatt a gyermekek részére ingyenes arcfestés és csillámtetoválás, kedvezményes áron ugrálóvár!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
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szombat

reggeltől (Kossuth tér)

Borverseny

15:00 (Tornyai János Múzeum)

A vitézavatás száz éve - fejezetek a Vitézi Rend
történetéből időszaki kiállítás megnyitó
15:00-18:00 (Népművészeti Tájház)

Nyári Konyha - Gasztro Workshop
- a kovászos kenyér titkai
17:00 (Gasztroudvar - Almáskert)

Kóstoló

17:00 (Nagy színpad)

Közéleti beszélgetés - Hódmezővásárhely 2030.

16:00 (kis színpad)

Grimm-Busz Színház

17:00 (kis színpad)

A Grimm-Busz Színház díszletes, jelmezes,
zenés előadásokat mutat be óvodás, iskoláskorú gyermekek számára.
Társulatunk fő célja a szórakoztatás, mindazonáltal nagy hangsúlyt fektetünk arra is,
hogy műsoraink közönségünk épülésére legyenek. A jó és a rossz szembeállításával, a
konfliktusok gerjesztésével és azok megoldásával, a karakterfejlődés ábrázolásával
mutatunk utat kis nézőinknek. „Tanítjuk”,
hogy a jó ügy érdekében folytatott harc mindig eredményre vezet. Bebizonyítjuk, hogy a
„többet ésszel” elve örök érvényű igazság.

Vásárhelyi Népzenetanoda
A Vásárhelyi Népzenetanoda 2017-ben alakult Hódmezővásárhelyen azzal a céllal, hogy a helyi érdeklődőknek lehetőséget biztosítson a hangszeres népzene elsajátítására. Céljuk a népzene szeretetének
meghonosítása, népszerűsítése, a környékbeli tánccsoportok élő zenei kiszolgálása, a táncházakban,
koncerteken muzsikálás. Az elmúlt 4 évben a rendszeres képzések mellett táborokban, mesterkurzusokon próbálják elsajátítani a muzsikálás fortélyait.

19:00 (kis színpad)

17:00 (kis színpad)

Molnár Dixieland Band

“A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak
akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”
Ezen hitvallás alapján alakult a Bakator Zenekar 2009-ben azzal a szándékkal, hogy muzsikájukkal őrizzék azt a kincset, amit
népzenének hívunk. A zenekar tagjai: Jeremiás Ádám - hegedű,
Tóth Ádám - hegedű, Török Péter - brácsa, Pandák Viktor - nagybőgő, Gallyas Zoltán - cimbalom, Jeremiás Lajos - ének

Magyarországon vidéken, műfajában a legrégebben
(1964) alakult együttes. Mind a zenekar, mind a zenekar vezető Dr. Molnár Gyula. eMR-ton díjasok, amely
a Magyar Rádió által alapított rangos kitüntetés. A
dixieland műfajt döntően a rájuk jellemző örömzenét sugárzó stílusban játsszák, harsány táncra hívó
üzenettel. A világ számos országában játszottak, csak néhány országot említünk meg:
Hollandiában, Németországban, Szovjetunióban, Jugoszláviában, USA-ban , Szlovákiában, Lengyelországban, Olaszországban és folytathatnánk a felsorolást sokáig. Ennél
hosszabb lenne a velük fellépő magyar és külföldi vendégművészek felsorolása.

Bakator zenekar

18:00 (nagy színpad)

Borverseny eredményhirdetés

21:00 (nagy színpad) Vad

20:30 (kis színpad)

Koncz Barbara és Bugyi
József előadása

Fruttik

Józsi és Barbi duót alkotva aktuális és örökzöld
slágereket ad elő akusztikus hangszerelésben. Magyar és angol zenéket összeválogatva alakítják ki
színes repertoárjukat, remélve, hogy a közönség
minden egyes tagja ismerős dallamokra talál.

22:30 (kis színpad)

PopArt

A Vad Fruttik zenéje a felnőttkori kiábrándultság feldolgozása, hogy
a végeérhetetlen egyszer mégiscsak véget ér. Összecsúsznak az idősíkok, a zenekar egyszerre mozog a jelenben és a múltban.

A PopArt zenekar 2013-ban
alakult. Az elnevezés nem véletlen, a kezdő formációban
három elismert helyi képzőművész is bemutatkozott,
mint amatőr zenész. A zenekar kezdettől fogva igyekezett olyan dalok közül válogatni és beemelni ezeket a repertoárba, amelyek bár ismertek, jól előadhatók, a közönség is szereti, mégsem számítanak
agyonjátszott, úgymond „kötelező” slágereknek. Saját számokat ugyan nem játszanak,
mégis minden dalt igyekeznek úgy meghangszerelni, megszólaltatni, hogy az eredeti
szerzemények hiteles előadása mellett, azokban PopArt zenészeinek saját egyénisége
is megmutatkozzon. Ez sem véletlen, hiszen a héttagú együttes muzsikusai külön-külön
olyan régóta foglalkoznak zenével professzionálisan vagy amatőrként, hogy összeadva
ez közel 150 évet tesz ki. Ha már a számoknál tartunk, talán érdekesség, hogy a korai,
50-es években írt rock and roll és akár tavalyi sláger is megszólalhat a színpadon, tehát
a zenetörténelmi repertoár lassan 70 évet ölel fel, ezért nehéz elképzelni, hogy bárki
csalódottan távozik, aki szereti a szórakoztató zenét, bármelyik stílus elkötelezettje
is. Tagok: Blaskovics László - basszusgitar, zenekarvezető, Száraz-Nagy Brigitta- ének,
Lugasi Linett - ének, Bozsér Zsolt - billentyű, Erdélyi Tibor - gitár, ének, Szegény István
- dob, Turi Csaba - gitár

A Szent István király ünnepe, Borpiac és Gasztroudvar rendezvényeire a belépés ingyenes! A Strandfürdőbe történő belépés jegy megváltása mellett lehetséges!
A programokat a kormányrendeleteket betartva valósítjuk meg!
A rendezvény ideje alatt a gyermekek részére ingyenes arcfestés és csillámtetoválás, kedvezményes áron ugrálóvár!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
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nagy színpad /Kossuth tér/
kis színpad /Dr. Rapcsák András sétálóutca/

12:00 (Alföldi Galéria)

67. Vásárhelyi Őszi Tárlat díjátadója
16:00 (kis színpad)

Diónyi Színpad
“Diónyi mesék diónyi gyerekeknek a Diónyi Színpadtól”
Mert volt egyszer egy iciri-piciri kis dió, akár egy kis földgollyó. Gyökereivel
kapaszkodott, ágaival terebélyesedett, sok kis diónyi mesét teremtett.

17:00 (kis színpad)

Hódmezővásárhelyi Koncertfúvós
és a Crystal Dance Club
A Crystal Dance Club csoport 2006-ban alakult újjá
Hód-Kristály Mazsorett Csoport néven és elsősorban a
tradicionális mazsorett művelését tűzte ki célul. Számos fúvószenekari és mazsorett találkozón vett részt.
2018-ban új arculatot vett fel, a tradicionális mazsorett
mellett új stílussal is foglalkozik, ami a cheerleader és a
modern mazsorett.

18:00
(kis színpad)

Acoustic Line
Bereczki Marianna /ének/ és Zoltai Attila /gitár/ kettőse a ’80-as
évek unplugged hangzásának felidézését tűzte ki célul.
A zenekar az utóbbi ötven év, valamint napjaink ikonikus slágereit dolgozza fel, a nagyzenekari
hangzást minimális eszközökkel helyettesítve, de az eredeti eszszenciát és életérzést a legnagyobb tisztelettel megőrizve. Koncertjük minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást jelenthet, hiszen repertoárjukon éppúgy szerepelnek a The Mamas & the Papas, George Benson, The Beatles,
Bill Withers, Grover Washington, Sting vagy Cseh Tamás szerzeményei, mint napjaink legismertebb előadóinak nótái.

A Hódmezővásárhelyi Koncertfúvós Zenekar fúvószenekari találkozók
résztvevője, melyeken, illetve saját hangversenyeik műsorán többek között
magyar, német és amerikai indulók, ismert és közkedvelt klasszikus zenei
művek fúvószenekari átiratai, könnyűzenei darabok, filmzenék és más egyvelegek szerepelnek.

19:00 (kis színpad)

Márványos Együttes
Tárogató Varázs című koncertje
Koncertjeinken egy időutazásra hívjuk a közönséget és ezáltal tartalmas kikapcsolódást nyújtunk a polgári muzsika kedvelőinek. Műsorunkban a boldog békeidők hangulatát idéző filmslágerek, a magyar
népzene gyöngyszemei, nóták egyaránt megszólalnak. Dalainkban
ötvözzük a tárogató és a klarinét hangzásvilágát a tamburáéval.
A falusi és városi nép zenéjének üzenetét, életérzéseit közvetítjük:
szerelmet, boldogságot, reményt és féktelen jókedvet, vidámságot.

20:00
(nagy színpad)

Bródy János
koncert

A Szent István király ünnepe, Borpiac és Gasztroudvar rendezvényeire a belépés ingyenes! A Strandfürdőbe történő belépés jegy megváltása mellett lehetséges!
A programokat a kormányrendeleteket betartva valósítjuk meg!
A rendezvény ideje alatt a gyermekek részére ingyenes arcfestés és csillámtetoválás, kedvezményes áron ugrálóvár!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
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