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ÁLLAMALAPÍTÁS • Programokkal teli
3 napos hosszú hétvége

Tízezrek
ünnepeltek
Péntektől vasárnapig a jókedv uralkodott Hódmezővásárhely szívében, a Kossuth téren és a Dr. Rapcsák András utcában. A 3 nap alatt a legkisebbektől a nagyobbakig mindenki
talált kedvére valót a gazdag programkínálatból. Legyen szó
kultúráról, borokról vagy éppen koncertekről. Munkatársaink végig a helyszínen voltak, a legjobb fotókból készült ös�szeállítást megnézhetik a 4-5. oldalon.

ELISMERÉSEK • Életművek előtt tisztelegtek

Vásárhely díszpolgára Erdős Péter
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az augusztus 20-i díszközgyűlésen adták át a város
díszpolgári címéről szóló
oklevelet Erdős Péternek. Az
ünnepséget eredetileg március 15-én tartották volna,
de a járvány miatt mostanra
kellett halasztani. A művész
munkájáról szóló méltatás
a Vásárhelyi Testamentum
című alkotása előtt folytatódott a Polgármesteri Hivatal
aulájában.
Erdős Péter festő- és szobrászművész 1938-ban született Hódmezővásárhelyen. A Bethlen Gábor
Gimnáziumban érettségizett. Középiskolai éveiben a Füstös Zoltán
vezette városi képzőművész kör
tagja volt, majd a Szegedi Tanárképző Főiskola földrajz-rajz szakán
szerzett diplomát 1960-ban.
Két évig Mártélyon tanított, ezt követően a hódmezővásárhelyi Szántó
Kovács János Általános Iskola tanára
volt 1974-ig, azután szabadúszó
művészként tevékenykedett tovább. 1968 és 1973 között a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán szerzett
plusz diplomát, mesterei Veress
Sándor László és a Vásárhelyi Iskola
egyik legjelentősebb mestere: Patay
László voltak.
Ezen kívül zongora tanulmányaiban
művészi fokra jutott, ezért Mártélyon éneket is tanított. Fiatal korá-

ban tornász bajnokságokon nyert
aranyérmeket. Azon kevés – még
élő – vásárhelyi művész egyike, akik
1954-ben részt vettek a Vásárhelyi
Őszi Tárlat megszervezésében, sőt
önarcképével már az I. Vásárhelyi
Őszi Tárlaton is szerepelt. Az Őszi
Tárlatnak azóta is rendszeres szereplője.
Rendkívül sokoldalú művész. Hos�szú lenne felsorolni, hogy a képzőés iparművészetek mely ágaiban
alkotott és alkot. Festőként és grafikusként épp úgy ismert, mint tervező művészként, de a szobrászat és a
kerámia minden ágában biztoskezű
alkotó.
Elsősorban festőként szerzett hírnevet. Azon kevesek közé tartozik,
akik még a Vásárhelyi Iskola szellemiségét képviselik. Lírai tájképeit
egy neves műkritikus Juhász Gyula
verseihez hasonlította. Egy tavaszi
tárlaton egyöntetű többséggel nyerte el a közönségdíjat.
Festői témavilága minden területet
felölel. Különösen szívesen festi a
Tiszát: a holtágak csendje, a göcsörtös fűzfák és a madárvilág állandó
szereplői rendkívül színérzékeny
képeinek. Természetbúvári alapossággal jeleníti meg témáit. Drámai
képeken örökítette meg a hagyományos paraszti világ pusztulását.
Portréit sorolva meg kell említeni
a Németh László portré pályázaton
első díjat nyert arcképét, amelyet
látva az író egyik lánya így kiáltott
fel: „Ez az én apám!” Csendéletein a

vásárhelyi világ virágait és gyümölcseit, a mindennapi élet használati
tárgyait örökíti meg.
Ugyancsak szívesen festi a várost

egykor híressé tevő lovakat is. Rendszeresen szerepel az ország jelentős
kiállításain. Sok önálló kiállítása is
volt az országban, többek között

ERDŐS PÉTER A VÁSÁRHELYI TESTAMENTUM CÍMŰ MŰVE ELŐTT
(FOTÓ: VÁSÁRHELYI MÉDIACENTRUM)
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szülővárosában is. A Mezőgazdasági Múzeum által rendezett „A
mezőgazdaság a képzőművészetben” című nagyszabású kiállításon
képviselte városunkat. A Magyar
Nemzeti Galéria több alkotását őrzi.
Képei Angliától Japánig különböző
gyűjteményekben
megtalálhatók.
Illusztrátorként is jelentős munkát
végzett. Ő tervezte Mártély és Mindszent települések címerét is. Biztos
kezű művész. Bronz plaketteket
éppúgy készített, mint utcanév táblákat és emléktáblákat. (Bibó Lajos,
Péczely Attila, valamint a Bethlen
Gábor Gimnázium panteonja arcképcsarnokának több neves személyiségének portréi.).
Nagy méretű falképe Fábiánsebestyén házasságkötő termét díszíti. A
Városháza 1970-ben leégett toronysisakjának épen maradt vörösréz
lemezeiből készítette el Vásárhelyi
Testamentum
című
,,kapuját”,
amelyen a város címere és jellegzetes motívumai mellett Hódmezővásárhely jeleseinek portréi láthatók.
Jelenleg nagy retrospektív életmű
kiállítását tervezi az Alföldi Galéria
földszinti termeiben.
Köszöntése és díszpolgári címének
átadása után életművét és művészetét Vásárhelyi Testamentum előtt
a Polgármesteri Hivatal aulájában
Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum szakmai tanácsadója és Márki-Zay Péter éltették.

Folytatás a 3. oldalon
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POLITIKA • A viccpárt is komolyan támadja a kormány
népszavazását

ELŐVÁLASZTÁS • Valahol lesz verseny,
valahol nem

A Kúriához fordult
a Kétfarkú Kutyapárt

Szeptember
6-ig gyűjtik
az ajánlásokat

BOTTYÁN RÓBERT / BOROS TAMÁS

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Kúriánál támadta meg Orbán Viktor négy
népszavazási kérdését. Szerintük az egész népszavazás
szembe megy a népszavazás rendeltetésével, hiszen a
döntéseket az Országgyűlés
már meghozta, az EU-s kötelezettségszegési eljárásra
pedig nyilvánvalóan nincs
hatással – közölte augusztus 16-án a Magyar Kétfarkú
Kutya Párt.
Úgy vélik, a korábban létező
megerősítő népszavazást maga a Fidesz vette ki a törvényből, a kérdések sem egyértelműek. Több esetben
nincs definiálva, hogy ki a kérdések
alanya, például hogy kik ne mutathassanak be kiskorú gyermekeknek
fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat vagy éppen,
hogy csak az emberek nemváltását

nem szabad-e bemutatni vagy pl.
a bohóchal vagy a szalagos muréna
nemváltoztatását tartalmazó ismeretterjesztő filmet se – fogalmaztak.
Hozzátették azt is, a népszavazás
bizonyos lehetséges eredményei
esetén nem egyértelmű, hogy milyen döntést kellene hoznia az
Országgyűlésnek, bizonyos eredményei pedig azért végrehajthatatlanok, mert szembe mennek a
magasabb rendű EU-s szabályozással. Így például a népszavazásnak
olyan eredménye is lehet, ami tiltja
bármilyen szexuális irányultság bemutatását, így a heteroszexualitásét
is, úgyhogy mehetne az irodalom és
biológia könyvek nagy része a kukába. Szerintük a kérdések megtévesztőek is, hiszen például azt a hamis
látszatot keltik, mintha ma is lenne
lehetőség fiatalkorúak nemváltó
műtétjére, valamint összemossák
a transzszexualitást és az interszexualitást, így több esetben a szavazó
nincs tisztában azzal, hogy pontosan miről is dönt. 

KOVÁCS GERGELY (KÖZÉPEN), AZ MKKP ELNÖKE HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN PADOT FEST
(FOTÓ: MKKP)

Alig pár nappal a Kétfarkú Kutya
Párt bejelentése után pártként a
Momentum, valamint a Társaság a
Szabadságjogokért (TASZ) is megtámadta a népszavazási kérdéseket.
A TASZ arra mutatott rá, hogy a kérdések hitelesítésekor a Nemzeti Választási Bizottság átsiklott afölött,
hogy csak olyan kérdéseket lehet
népszavazásra bocsátani, melyekre
a választópolgárok egyértelmű választ adhatnak, az Országgyűlés pedig el tudja dönteni, hogy a népszavazás eredményének következtében
milyen jogszabály megalkotására
köteles. Csak így lehetséges ugyanis, hogy egy népszavazás valóban a
népakarat egyértelmű kinyilvánításának eszköze lehessen a kezdeményező propagandacéljainak kiszolgálása helyett. Hozzátették emellett,
hogy a népszavazási kérdések egy
része kifejezetten a gyermekek szabad tájékozódásának korlátozására
irányul, a hazánk által is elfogadott
nemzetközi egyezményekbe ütközően.
A Momentum közleményében azt
írta, hogy a kérdések egyrészt értelmetlenek és nem tudni, hogy érvényes és eredményes népszavazás
esetén milyen jogalkotással lehetne
eleget tenni nekik. Nem tudni, hogy
kit és mire köteleznek. Az NVB-nek
és a Kúriának szigorú szempontrendszere van, a múltban sok, ennél sokkal precízebb ellenzék által
benyújtott kérdést kihajítottak az
egyértelműség hiányára hivatkozva.
Másrészt a Momentum szerint a
kérdések valójában nem népszavazási kérdések, mert ez a népszavazás nem döntésre hívja a választópolgárokat, hanem, hogy biankó
felhatalmazást adjanak a kormány
leegyszerűsítő politikájának.
A „gyermekvédelmi népszavazás”
kérdéseit július 30-án hitelesítette a
Nemzeti Választási Bizottság. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

Augusztus 23-án elkezdődött az ellenzéki előválasztás ajánlásgyűjtő szakasza,
amikor a jelölt-jelöltekből valójában jelölt lehet.
Csongrád-Csanád megyében csak a hódmezővásárhelyi-makói térségben versengenek ketten.
Szeptember 6-ig tart az ajánló
aláírások gyűjtésére szolgáló időszak: egyéni országgyűlési képviselők esetén 400, miniszterelnök-jelöltek esetén 20 000 aláírást
kell gyűjteni. A megkapott aláírásgyűjtő íveket a jelöltállítási határidő
lejártáig, szeptember 6-án 10 óráig
kell leadni.
Országosan több körzetben nem lesz
érdemi verseny, mert vagy csak egy,
a pártok által támogatott jelölt áll
rajthoz, vagy egyetlen, nem túl erős
kihívója van a többségi támogatást
bíró jelöltnek.
Olyan is előfordult, hogy a fő jelölt
kérte, induljon valaki mellette, hogy

SZEPTEMBER 6-IG LEHET AZ ALÁÍRÁSOKAT
GYŰJTENI
legyen előválasztás. Ez a hozzáállás
több körzetben is tetten érhető.
Csongrád-Csanád megyében az 1.
és 3. számú országgyűlési egyéni
választókerületben három-három,
a 2. választókerületben 4, míg a Vásárhely és Makó térségét felölelő 3.
választókerületben két regisztrált
jelölt-jelölt méretteti meg magát.
A versengő politikusok önéletrajzáról, vagyonnyilatkozatáról a https://
elovalasztas2021.hu/oevk-jeloltek/
oldalról tájékozódhatnak.
Az előválasztás első fordulójára
2021. szeptember 18-26. között,
második fordulójára október 4-10.
között kerül sor. 

ELŐVÁLASZTÁS • Vásárhelyen is
megnézhetik a Csongrád-Csanád
4. választókerületi vitáját

Ki lesz Lázár
János kihívója?

TRAM-TRAIN • 170 hibátlan oda-visszaút kell

Novemberben indulnak
a próbajáratok
MUNKATÁRSUNKTÓL

Közel 170 teljesen hibamentes oda-visszautat kell
majd megtennie Hódmezővásárhely és Szeged között
egy tram-train szerelvénynek, hogy forgalomba állhassanak. Novemberben indulhat a próbajárat.
Ősz végén indulhat el a tram-train ideiglenes menetrend szerinti
próbajárata – mondta a Rádió 7 Kö-

zös nevező című műsorában Kanda
Imre főmérnök. Most a járművek
pihennek, amíg a vasúthatósági engedélyre várnak. Teljesen hibamentesen tehát 50 ezer kilométert kell
teljesíteniük majd, ez körülbelül 10

ezer kilométert jelent szerelvényenként – tette hozzá.
Ha naponta reggel 6 és este 8 között
15 próbajárat közlekedik óránként,
és teljesen hibátlanul futnak, akkor két hónapba telik az 50 ezer
kilométeres limit teljesítése, vagyis
a legoptimálisabb esetben 2022
februárjában indulhat meg a már
menetrend szerinti közlekedés Vásárhely és Szeged között.
A próbajáratok ideje alatt egyébként
a szolgáltatást ingyenesen lehet
igénybe venni. 
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MÁRKI-ZAY PÉTER ÉS MUCSI TAMÁS MAKÓI VITÁJÁT KÖZVETÍTI A VÁSÁRHELYI TV

MUNKATÁRSUNKTÓL

Márki-Zay Péter (MMM)
és Mucsi Tamás (DK) országgyűlési képviselőjelöltek békésen megállapodtak
arról, hogy egy jelölti vitát
tartanak Makón, szeptember 9-én, amelyet a Vásárhelyi Televízió élőben közvetít, így az a vásárhelyi
lakosokhoz is eljut majd.

A vita azért is példaértékű, mert
országos szinten nem, vagy alig
tartanak nyilvános vitákat a jelöltek,
a miniszterelnök-jelölti vitákat pedig a pártok rendre visszamondják.
Csongrád-Csanád megye 4. számú
választókörzetében tehát azonban
sor fog erre a vitára kerülni, amelyet
szeptember 9-én a Vásárhelyi TV
élőben közvetít, Makóról. 

Városunk
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Városi kitüntetések: változatos
életutakat díjaztak
Folytatás a címoldalról
- Pro Urbe Díjat kapott Pokomándi Zsuzsanna, általános iskolai
tanár, néptánc tanár, kézműves oktató, népművelő. 1970-től tanítja a
necckészítés fortélyait, tábort vezet.
Több mint 60 kézműves alkotása
iparművészeti zsűri számmal elismert. Munkái kb. 130 kiállításon,
pályázaton szerepeltek, több csoportos kiállítása volt külföldön is.
Ma is tanít, szervez.
- Pro Urbe Díjban részesült Egyed
Béla, a Hód-Mezőgazda Zrt. korábbi
vezérigazgatója. Az Állattenyésztési
Napok életre keltője, elindítója, ötletgazdája volt, amely az elmúlt 27
évben már nemzetközivé nőtte ki
magát és egyben Magyarország leg-

nagyobb agrárkiállítása.
- Signum Urbis Honorantis díjat
vett át Dr. habil Cserjés Katalin. A
Bethlen Gábor Gimnázium tanára
volt, majd később a JATE Modern
Magyar Irodalom Tanszék oktatója.
1987-ben egyetemi adjunktus, 2015.
szeptember 1-től egyetemi docens.
2009-ben átvette a Hajnóczy-hagyatékot, azóta a Hajnóczy Péter
Hagyatékgondozó Műhelyt vezeti,
de az El-Kozovszkij-munkacsoport
létrehozása is az ő nevéhez kötődik,
tagja lett a Madách Társaságnak is.
- Szintén Signum Urbis Honorantis díjban részesült Imre Sándor
kovácsmester, egy kihaló mesterség utolsó vásárhelyi művelője,
aki Tarján városrészben dolgozik.
Részt vett a szegedi zsinagóga ková-

KULCS A NYELVTANULÁSHOZ • Akadt aki
emelt szintű érettségit tett

csoltvas kapujának, az ópusztaszeri
emlékparkban lévő szélmalom vas
alkatrészeinek és a gyulai vár, illetve
a szegvári kastély létrehozásában
vagy felújításában is.
- Vitéz Kádár Imre József is Signum Urbis Honorantis kitüntetésben
részesült. Az 1956-os forradalom
idején jelentkezett a hódmezővásárhelyi nemzetőrséghez. Novemberben fontos szerepet vállalt a jelentős
túlerőben lévő szovjetekkel történő
tárgyalások felvételében, igy emberi
és anyagi áldozatok nélkül foglalták
el a várost. Sikerült elérnie, hogy
szülővárosában ne rendezzenek véfürdőt a szovjetek a bevonuláskor.
Az 1956-os szerepvállalása miatt
eljárást indítottak ellene, a népi
demokratikus államrend veszélyez-

tetése címen. Munkahelyéről elbocsátották.
- Az év tűzoltója Lászlai Ferenc
Attila tűzoltó zászlós lett, aki 2007.
április 01. óta teljesít szolgálatot a
Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság állományában. Az eltelt 14 év szolgálata során
folyamatosan bizonyította rátermettségét. Példamutató szolgálatteljesítéséért és szakmai tudásáért
többször parancsnoki elismerésben
részesült. Több nagyobb tűzeset
felszámolásában és bonyolultabb
műszaki mentések végrehajtásában
vett részt, ahol a tűzoltás és műszaki
mentés során tanúsított magatartása, szakmai ismerete a beosztott
tűzoltó bajtársai számára is követendő példaként szolgál.

- Az év rendőre elismerést Tóth
Roland címzetes őrnagy kapta.
Tóth Roland a Hódmezővásárhelyi
Rendőrkapitányság Bűnűgyi Osztály Nyomozó Alosztályán 2008.
szeptember 1-jétől kezdte meg
főnyomozói feladatainak ellátását,
majd 2010. december 16-ai hatállyal
a Vizsgálati Alosztály állományába
kiemelt fővizsgálóként került kinevezésre. 2013. február 1-jét követően
a Vizsgálati Osztály állományában
folytatta.
Munkáját mindig szakszerűen, alaposan és pontosan végzi, munkatársaival és feletteseivel kapcsolata
egyaránt harmonikus, a kapott utasításoknak maradéktalanul eleget
tesz. 

TÁMOGATÁS • A kormány 6 milliárdra emelte az elkölthető uniós
keretösszeget

11-12. osztályosok Indulhat a szennyvíztisztító
fejleszthették
építése
tudásukat
B. D.

Ötéves pangás után úgy
tűnik, megindulhat végre a
hódmezővásárhelyi szennyvíztisztító telep fejlesztése,
mivel a kormány augusztus
11-én közzétett rendeletében 6 milliárd forintra emelte a beruházásra fordítható
uniós támogatási keretet.
2016 óta húzódik a vásárhelyi
szennyvíztisztító telep fejlesztése – abban az évben született meg
a támogatási döntés a közel másfél
milliárd forint uniós forrás biztosításáról. A 2017 szeptemberében az
önkormányzat által indított közbeszerzés eredménytelenül zárult,

mert mind a 4 jelentkező árajánlata
meghaladta a rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét. Ahogy korábban megírtuk: nem is kicsit! Az
akkor beadott ajánlatok 3,8 és 4,3
milliárd forint között mozogtak,
vagyis a pályázati siker után 18 hónappal az elnyert támogatás mindössze 40 százalékát fedezte volna a
fejlesztés teljes bekerülési költségének.
2020 őszén ismét megversenyeztették a kivitelezőket, de a két pályázó
közül a kedvezőbb ajánlat is megközelítette a 4,8 milliárd forintot.
A Magyar Közlönyben megjelent
kormányhatározat szerint számos
hazai szennyvízkezelési projekt
esetében megemelték az uniós

támogatási keretet, vélhetően tekintettel arra, hogy az építőipari és
technológiai áremelkedések miatt
az eredetileg tervezett összegekből
megvalósíthatatlanná váltak ezek a
beruházások.
Hódmezővásárhely önkormányzata
számára 6 milliárd 70 millió forintos
javasolt támogatási keretet biztosítanak, méghozzá úgy, hogy Magyarország központi költségvetéséből
megtéríthető önerő 320 millió forint
lehet. A projekt várhatóan még idén
újra elstartolhat, a célja pedig az,
hogy a városnak megfelelő hatásfokú és kapacitású szennyvíztelepe
épülhessen ki a közeljövőben. 

SZENT ANTAL UTCA • Ősszel kezdődhet a felújítás
ELISMERŐ OKLEVELEKET ÉS JUTALMAKAT IS ÁTADTAK

BOTTYÁN RÓBERT

Elismerő okleveleket és
jutalmat kaptak a Kulcs a
nyelvtanuláshoz programban résztvevő diákok. A
város támogatásával megvalósított
Kulcs-program
egyik eleme, az idegennyelvi kurzus helyszíne eredetileg a Németh László Városi
Könyvtár volt, de a koronavírus járvány miatt az órák
nagy része online teljesült –
közölte az önkormányzat.
Az online megtartott órák ellenére odafigyeléssel és szorgalommal
szép eredménnyel végeztek a 11. és

12. osztályosok, akik a házi vizsgán
is jól teljesítettek. Az egyik diák
emelt szintű érettségit abszolvált
angol nyelvből, neki a képzés árát
visszatérítik és munkájának elismeréseképpen egy tabletet kapott
ajándékba.
Az eseményen Márki-Zay Péter
polgármester elmondta, hogy egy
idegennyelv ismerete megnyitja a
világot az ember számára. A program létrehozásában oroszlánrészt
vállaló Kis Andrea alpolgármester
köszönetet mondott a könyvtár
munkatársainak, illetve a pedagógusoknak, akik a járványhelyzet
okozta problémákat is rugalmasan
és professzionálisan kezelték. 

Több növényzet lesz
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kiírta a közbeszerzést a
hódmezővásárhelyi önkormányzat, a nyertesnek fél
éve lesz a munkálatok elvégzésére.
Többszínű út- és járdaburkolat,
több zöldfelület és a közlekedők
számára megtört vonalvezetés jellemzi majd a felújított Szent Antal
utcát. Az önkormányzat a napokban
tette közzé a felhívást a Közbeszerzési Hatóság honlapján.
A terveket kidolgozó Fonay Tibor
korábban lapunknak elárulta, a
megújulás vezérelve az volt, hogy a
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jelenlegi meglehetősen sivár utcából
minőségi burkolatokat felhasználva, minél több növényt ültetve, egy
az átalakuló belváros színvonalának megfelelő, kicsit sétáló utcára
emlékeztető környezet kerüljön
kialakításra. Fontos szempont volt
a közlekedésbiztonság növelése.
A környéken több iskola működik,
időszakosan sok gyalogossal, leginkább gyerekekkel. A jelenlegi út
nyomvonala egyenes, így a járművek relatív nagy sebességgel tudnak
közlekedni. Emiatt változó oldali
parkolók lesznek, így megtörve az
egyenes vonalvezetést.
Az árajánlatokat szeptember 23-ig
lehet benyújtani, a munkákat elnye-

rő vállalkozásnak hat hónapja lesz a
megvalósításra. 

ILYEN JELENLEG A SZENT ANTAL UTCA

4.

Augusztus 20.

A HÁROM NAP PROGRAMJAI SORÁN VÉGIG TELE VOLT A BELVÁROS. AZ EMBEREK VÁGYTAK
MÁR ÖNFELEDT SZÓRAKOZÁSRA.
A VÁSÁRHELYI PROGRAMOKKAL MINDENKI TALÁLT ÍZLÉSÉNEK MEGFELELŐT.

AUGUSZTUS 21, A SZOMBATI NAP A BOROKRÓL SZÓLT. MEGVÁLASZTOTTÁK VÁSÁRHELY
BORÁT, AMELYET TERMÉSZETESEN EGY IZGALMAS ZSŰRIZÉS ELŐZÖTT MEG.

TELTH

NEM CSAK PÁROK, BARÁTI TÁRSASÁGOK ÉREZHETTÉK JÓL MAGUKAT,
DE KISGYERMEKES CSALÁDOK IS.

AMINT KORA DÉLUTÁN LETT, 15 ÓRA KÖRÜL MÁR EL IS LEPTÉK AZ EMBEREK A KOSSUTH
TERET ÉS A DR. RAPCSÁK ANDRÁS UTCÁT. ÜRES PADOKAT MÁR NEM LEHETETT TALÁLNI EZ
IDŐ ALATT, DE A GOMBOSTŰT IS NEHEZEN LEHETETT ELEJTENI.

ÜRES PADOK
DE A

REMEK VOLT A HANGULAT A VAD FRUTTIK FELLÉPÉSÉN IS.

A GRIMM-BUSZ SZÍNHÁZ A LEGKISEBBEKNEK NYÚJTOTT FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYT.

BRÓDY JÁNOS DALAI ÉVTIZEDEK MÚLTÁN IS MEGUNHATATLANOK.
Ő MAGA IS IMÁD VÁSÁRHELYRE JÁRNI, ÉS A KÖZÖNSÉG IS NAGY SZERETETTEL FOGADTA
A KOSSUTH DÍJAS MŰVÉSZT GÁZ VAN BABÁM! CÍMŰ LEMEZÉNEK BEMUTATÓJÁN.

KÖZÖNSÉG ÉS ÉNEKES NAGYON EGYMÁSRA TALÁLT NEM CSAK BRÓDY JÁNOS,
DE VALAMENNYI KONCERT ALATT.
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A SZENT ISTVÁN NAPI PROGRAMOK HAGYOMÁ
CÍMET KOC

AZ ÚJ DALOK

Augusztus 20.

5.

HÁZ HALLGATTA AZ ÜNNEPI GÁLAKONCERTET IS.

VÁSÁRHELY 2030: A VÁROS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA VOLT A TÉMA
EGY AUGUSZTUS 21-I PÓDIUMBESZÉLGETÉSEN.

VAJON MIT REJT A RÉGI HARANG BELSEJE?

KAT MÁR NEM LEHETETT TALÁLNI EZ IDŐ ALATT,
A GOMBOSTŰT IS NEHEZEN LEHETETT ELEJTENI.

EZ A HANGULAT KITARTOTT EGÉSZEN KÉSŐ ESTIG, A NAPI PROGRAMOK VÉGÉIG.

SOK ISMERŐS HOSSZÚ IDŐ ÓTA MOST TALÁLKOZOTT ELŐSZÖR,
MESÉLTÉK NEKÜNK NÉHÁNYAN.

ISMÉT BORVERSENY:
ÁNYOS PROGRAMJA SORÁN A VÁSÁRHELY BORA
CH CSABA CSANÁD CUVÉE NEVŰ BORA NYERTE.

TÖBBEN NAPKÖZBEN HAZA SEM MENTEK,
ANNYIRA VÁLTOZATOSAK VOLTAK A PROGRAMOK.

AKADT OLYAN, AKI BUDAPESTRŐL JÖTT VÁSÁRHELYRE, BRÓDY JÁNOS KONCERTJÉRE.

MELLETT RÉGI KEDVENCEK IS FELCSENDÜLTEK.

A PROGRAMOK EGYIK LEGLÁTVÁNYOSABB RÉSZE A TŰZIJÁTÉK.
EZ IDŐ ALATT FONTOS FIGYELNI HÁZI KEDVENCEINKRE, ÁM EMELLETT SOK EMBER SZÁMÁRA
SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETŐ EZ A NÉHÁNY PERC. IDÉN SEM VOLT EZ MÁSKÉNT.

AUGUSZTUS 20. PERSZE ELSŐSORBAN NEMZETI ÜNNEP,
I. SZENT ISTVÁN ÁLLAMALAPÍTÁSÁT ÜNNEPELJÜK EZEN A NAPON.
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6.

Kultúra

67. VÁSÁRHELYI ŐSZI TÁRLAT • Végre átadhatták az elismeréseket

Kotormán Norbert
nyerte a fődíjat
BOROS TAMÁS

A Vásárhelyi Őszi Tárlat
története során eddig példátlan, a járvány miatt egész
pontosan egy éves csúszás
következett be, mondta Dr.
Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum szakmai tanácsadója a 67. Őszi Tárlat díjkiosztóján augusztus
22-én az Alföldi Galériában.
Márki-Zay Péter kiemelte,
Hódmezővásárhely mindig
is az alföldi kultúra egyik
fontos, művészetpárti városa volt. Az Őszi Tárlaton látható alkotások nagyon sok
helyen a vásárhelyi, vagy
épp az alföldi tájat, életérzést adják vissza. A kiállítás
társ-kurátora azt emelte ki,
hogy életkorban, művészeti
stílusban is nagyon vegyes,
színes volt a felhozatal,
amely 154 művész 214 alkotását mutatja be.
Tavaly ősszel a meghívókat már
kiküldték, a díjakat átadták, ám az
ismert járványhelyzet miatt mégsem
valósulhatott meg a 67. Vásárhelyi
Őszi Tárlat személyes díjkiosztója.
Dr. Miklós Péter kiemelte, és később
Képiró Ágnes művészettörténész, a
kiállításnak Pogány Gábor melletti
társ-kurátora is elmondta, hogy
életkorban, világlátásban, esztétikai alapelvekben eltérő alkotások
láthatóak az Alföldi Galériában, de
ezek a különbségek erre a kiállítási
időszakra mind egységbe forrnak, a
kiállítás egyszerre tradicionális, újító és fiatalos. De ugyanilyen fontos
jellemző a hűség: hiszen a kiállítók
egy nagy hányada évek, vagy évtizedek óta visszatérő alkotó, a fiatalok
pedig a hűségről biztosítják a szervezőket.
A kiállításon valóban jelen vannak a
huszonéves, egyetemista pályakezdőktől a hetvenes éveikben járó művészekig, sőt, az esemény előtt két
nappal a város díszpolgári címével is
kitüntetett Erdős Péter is bemutatta

ÜNNEPI MŰSOR • Egy ideig még talán van
értelme annak, hogy dalokat írok

Teltház volt
Bródy János
koncertjén
MUNKATÁRSUNKTÓL

KOTORMÁN NORBERT BÖGÖLY CÍMŰ MUNKÁJÁVAL LETT FŐDÍJAS
egy, Tükröződő fűzfák című alkotását.
Az idei Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíját,
a Tornyai-plakettet a Hódmezővásárhelyen élő és alkotó Kotormán
Norbert szobrászművész nyerte el,
Bögöly című kortárs plasztikájával.
Ő több mint negyedszázada rendszeres kiállítója a tárlatoknak, ahol
rendszeresen díjazták is munkásságát.

A további díjazottak
• Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Életműdíja – Tenk László
festőművész
• Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város és a Magyar Művészeti
Akadémia Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíja – Kotormán Ábel
szobrászművész
• Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának díja –
Sulyok Gabriella grafikusművész
• Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Endre Béla mesterdíja –
Bukta Imre festőművész
• Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Galyasi Miklós nívódíja –
Ágnes von Uray festőművész
• Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Fiatal Festők Nívódíja –

Szabó Franciska festőművész
• Emberi Erőforrások Minisztériuma díja – Szurcsik József festő- és
grafikusművész
• MANK Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Kft. díja –
Végh Júlia festőművész
• Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat díja – Gyulai Líviusz
grafikusművész
• Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány díja – Vető Orsolya
Lia festőművész
• Dr. Horváth Ügyvédi Iroda díja –
Fekete László szobrászművész
• Hód-Mezőgazda Zrt. díja – Papageorgiu Andrea festőművész
• Kincses Pál vállalkozó díja – Czene Márta festőművész
• SV-2010 Kft. díja – Szabó Menyhért szobrászművész
• Bandula Kisvendéglő munkajutalma – Révész Anna festőművész
• Hódagro
Mezőgazdasági
Zrt.
munkajutalma – Sipos Boglárka
grafikusművész
• Vásárhelyi Róna Kft. munkajutalma – Plank Antal szobrászművész
• Kurucz D. István festőművész
Emlékére díj – Tayler Patrick Nicholas festőművész
• Daru Árpád vállalkozó munkajutalma – Nagy-György Ágnes keramikusművész
• Rékassy Csaba Különdíj – Sipos
Boglárka grafikusművész
Képiró Ágnes azt is elmondta, időközben vannak olyan művészek,
mint Fülöp Erzsébet vagy a most
díjazott Gyulai Líviusz, akik sajnos
nem érhették már meg az augusztus
22-i, személyes találkozásokra lehetőséget adó díjátadót. De posztumusz állított ki Balogh Gyula, Jáger
Margit, Kalmárné Horóczi Margit,
Kő Pál és Molnár Eszter Ágnes. Valamennyi eltávozott művész emlékét
megőrizzük, mondta a társ-kurátor.
A kiállítás augusztus 29-ig látogatható. 

154 KIÁLLÍTÓ, 214 ALKOTÁSÁVAL TALÁLKOZHATTAK A 67. VÁSÁRHELYI ŐSZI TÁRLATON

Gáz van babám című új
albumának szövegeit még
a pandémia előtt megírta, a
felvételeket, a szabályok betartásával viszont már a járvány időszakában rögzítette
Bródy János, aki vasárnap
este adott szenzációs koncertet Hódmezővásárhelyen,
az ünnepi események nagyszínpadán, augusztus 22-én.
Kicsit fél attól, merre megy a
világ és azt reméli, egyszer
a szabadság és nem a félelem által lesz rend. Önmagát
nem tartja jóstehetségnek, a
benne felgyülemlő feszültséget szokta dalba írni.
A Vásárhelyi TV-nek Bródy János
elmondta, mindig örül, ha a közönség meghallgatja a dalait, szereti
őket, ő maga pedig nagyon szeret
Hódmezővásárhelyre járni. Legújabb albuma a Gáz van babám címet
viseli, és vasárnap este is hallhattak
tőle olyan, az albumon lévő dalokat,
amiket elmondása szerint máskor
ritkán lehet hallani.
Az album ötlete természetesen nem
függetleníthető Milos Forman nagy
sikerű, 1967-es filmjétől, a Tűz van,
babám!-tól, mondta. A filmben elhangzó egyik mondat fogta meg őt
nagyon, amikor a történet szerint
a tűzoltóbálon, a tombolasorsolás
során nyereményként jelen lévő
tárgyak szép sorjában eltűntek, akkor az hangzott el, hogy: Aki nem
lopott, az vegye úgy, hogy nem nyert
semmit!
Ezt a mondatot, gondolatot már nagyon régen szerette volna dalba fog-

lalni a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes. Mert ez a film ugyan egy
régi világban játszódott, de bizonyos
mentalitások nem tűntek el ezzel a
régi világgal. A művész reménykedik
abban, hogy ez hamarosan megváltozik, és nem az nyer, aki lop, hanem
aki megérdemli.
Bródy egyébként úgy érzi, nagy zűrzavar van a világban, elvesztettünk
néhány biztosnak vélt kiindulási
pontot. Ebből a szempontból mindenképpen gáz van jelenleg. Nem
tartja magát jóstehetségnek azért,
mert több évtizeddel ezelőtti dalaik
még jelenleg is aktuálisak. A Vásárhelyi TV kérdésére azt felelte, inkább
mint a tudomány és a technika iránt
elkötelezett ember tudja, hogy bizonyos mozgások kiszámítható eredménnyel járnak. Ezért mostanában
nincs is jó kedve: az a véleménye,
hogy az ország és a világ sorsa nem a
szerencsés irány felé halad, mondta.
Ezeket a feszültségeket írja meg
sokszor dalokban. Az óriási öröm
számára, ha ezek a dalok, ezek a
gondolatok mások gondolatait is
képesek kifejezni.
A jelenben érez és talán a közönség is
érezhet némi deja vu-t, ezért oldották meg úgy a Gáz van babám!-ot,
hogy az új számok mellett, odaillő
régi dalokat is a lemezre tettek. Ezek
a dalok ma is aktuális mondanivalót
hordoznak. Reméli, hogy ezek segítenek az embereknek abban, hogy
egymásban a közöset, és ne a különbözőségeket találják meg.
József Attila soraira vágyik ő is: Jöjj
el szabadság! Te szülj nekem rendet! Reméli, hogy a rendet valóban
a szabadság és nem a félelem fogja
elhozni. 

MEGTELT AZ EGÉSZ KOSSUTH TÉR (FOTÓ: VÁSÁRHELYI MÉDIACENTRUM)
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Sport

7.

LABDARÚGÁS • Gyorsan beilleszkedett
Kecskés Ákos az új csapatába

KOSÁRLABDA • Új névadó szponzor az NBI/B-s csapatnál

Bodrogi
Bau
Vásárhelyi
Már gólt is
szerzett az orosz Kosársuli az új név
élvonalban
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szerencsére nyíltan fogadták, és meg is hálálta a
bizalmat a vásárhelyi Kecskés Ákos, aki az orosz élvonalban játszó Nyizsnyij Novgorod védője, a bajnokság
4. fordulójában.
A hódmezővásárhelyi származású labdarúgó az 57. percben fejjel

BOTTYÁN RÓBERT

talált be az UFA kapujába. A gólján
kívül másnak nem nagyon örülhetett, mert az UFA 2–1-re megnyerte
a mérkőzést – jegyzi meg a Nemzeti
Sport.
Lapzártánk pillanatában a Nyizsnyij Novgorod 5 forduló után 2
győzelemmel, 1 döntetlennel és 2
vereséggel a bajnokság 7. helyén áll.
Egyelőre úgy tűnik, Kecskésre stabil
kezdőként számít edzője, Aleksandr
Kerzhakov. 

Bodrogi Bau Vásárhelyi
Kosársuli néven szerepelnek
a hódmezővásárhelyi kosárlabda egyesület felnőtt- és
utánpótlás csapatai a következő bajnoki idényben. A
megye egyik legjelentősebb
vállalkozása, a Bodrogi Bau
Kft. támogatásának köszönhetően stabil háttérrel
léphet pályára a kék-sárgák
majd 300 utánpótlás- és felnőtt játékosa a 2021-–22-es
szezonban – írja közleményében a csapat.
A Vásárhelyi Kosársulival korábbi, közös sikeres múltunk miatt fontosnak tartottuk, hogy az egyesület
mögé álljunk, és az új elnökséggel
közösen vigyük tovább és fejlesszük
dr. Elek András hagyatékát – közölte
az együttműködésről Bodrogi Ferenc, a Bodrogi Bau Kft. ügyvezetője.
A cégvezető hozzátette, a támogatással szeretnék biztosítani, hogy az
egyesületnél biztos alapokon állva

BIZTOS ALAPOKON A VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI
dolgozhassanak. Ez lehet a záloga
az utánpótlás- és felnőtt csapatok
eredményes
versenyeztetésének,
valamint a további fejlődésnek.
Szabó Attila, a Kosársuli elnöke kiemelte, hogy néhány hónapja arra
vállalkoztak az egyesület új elnökségének tagjaival, hogy dr. Elek
András 27 éve alapított örökségét
– az eddigiekhez hasonlóan – biztos alapokra építve viszik tovább.

Nagyon sokat dolgoztak azon, hogy
egy, a Bodrogi Bau Kft.-hez hasonló
jelentős cég megismerje a céljaikat,
értékeiket, és melléjük álljon. Hangsúlyozta: nagyon hálásak a támogatásért, amelyről szólva elmondta, hogy számukra az egyesületbe
fektetett bizalom még a hozzájuk
érkező anyagi forrásnál is nagyobb
segítséget és motivációt jelent. 

LABDARÚGÁS • Nem megy Mórahalmon a HFC-nek
NEM KELLETT SOKAT VÁRNI AZ ELSŐ FEJESGÓLRA (FOTÓ: TWITTER)

HIRDETMÉNY

Felemásan kezdték
a szezont

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
településképi rendelet tervezetének
véleményezése
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során, a
településkép védelméről szóló 54/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosítását tervezi. A módosított településképi rendelet tervezet a város honlapján

https://www.hodmezovasarhely.hu/telepulesrendezes/
elektronikusan elérhető.
A rendelet tervezet széles körű társadalmi egyeztetése
– nyilvánosság biztosítása mellett- keretében kérjük a
Hódmezővásárhelyen állandó bejelentett lakcímmel, vagy
ingatlantulajdonnal rendelkező lakosokat, társadalmi
szervezeteket, gazdasági szereplőket, hogy véleményüket
előzetes regisztrációt követően elektronikus formában a
város honlapján elérhető véleményező felületen tegyék
meg, legkésőbb 2021. szeptember 15.-ig. A rendelet tervezet papír formátumban a Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala épületében – 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.– emelet 14. számú irodában személyesen elérhető, a rendelet tervezet személyes
megtekintését követően 8 napon belül papír alapon lehet
észrevételt tenni, legkésőbb 2021. szeptember 15.-ig.
Dr. Márki-Zay Péter
     polgármester
Hirdetés

HAZAI PÁLYÁN, MÓRAHALMON EGYELŐRE NEM MEGY, DE IDEGENBEN IGEN.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Igen érdekes, hogy lapzártánk pillanatában a HFC
labdarúgó csapata 2 hazai
meccsét elveszítette, 2 idegenbeli összecsapásáról viszont 3 ponttal távozott, így
tulajdonképpen nem állnak
rosszul Tapiska Gézáék a
labdarúgó NB III. Közép csoportjában.

2021. augusztus 27.

Csupa idegenbeli siker született a
HFC mérkőzésein. Így mivel a vásárhelyiek kétszer idegenben (Cegléden
és Dabason) léptek pályára, kétszer
pedig hazai pályán szerepeltek, így
nem nehéz kiszámolni, hogy 2 győzelemmel és 2 vereséggel, 6 ponttal,
-1-es gólkülönbséggel, a táblázat
11. helyén állnak. Persze ez a szezon
elején még keveset mond.
A HFC a fedett lelátó hiánya miatt ideiglenesen máshol kénytelen
lejátszani hazai meccseit. Az első

néhány összecsapását Mórahalmon,
de következő hazai mérkőzésén,
egyszeri jelleggel, Makón lépnek
pályára, mint pályaválasztó. A lapzártánk utáni következő fordulóban
azonban a Népligeti Sportcentrumban a Ferencváros II. csapata ellen
játszik Koncz Zsolt csapata. 

8.

Színes

KEMPING • Isten hozta újra Günther és Johanne

Beköltöztek az első
vendégek

HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLETEK • Kihelyeznék a QR kódokat

A lakosság
segítségét kérik

MUNKATÁRSUNKTÓL

Még alig nyitott meg a
kemping, máris beállt az
első lakókocsi. A német pár
1989 és 2015 között folyamatosan nyaralt az akkori
kempingben, és amint megtudták, hogy erre újra lehetőségük van, jöttek. Az újonnan kialakított terület és a
Strandfürdő szolgáltatásai
is nagyon tetszenek nekik.
Augusztus 20-án, 2015-ös bezárását követően újra kinyitotta kapuit
a vásárhelyi kemping. Jelenleg a
munkálatok első ütemét zárták le,
ennek összköltsége 50 millió forint,
az áramellátást, a csatornázást és a
közvilágítást építették ki, valamint
egy recepcióként működő, valamint
két, tisztálkodási lehetőséget is biztosító konténert szereztek be.
A kempingből egyébként elektromos kapu segítségével akadálytalan
az átjárás a strandfürdő területére.
Éppen ott fogyasztotta el lángosát a
németországi Kelet-Frízföld tartományból érkezett Günther és Johanne, akik kifejezetten szerettek volna
az első vendégek lenni. Még 1989ben jöttek először Magyarországra,
igazából véletlenül, egy magyar
ismerősük és annak németül is jól
beszélő felesége által. Minden igényt
kielégítő szolgáltatásokat tudtak

BOTTYÁN RÓBERT

Az önkormányzat a lakosság együttműködését kéri a
QR-kódok kihelyezését illetően.

AZ ELSŐ VENDÉGEK MEGÉRKEZTEK A KEMPINGBE (FOTÓ: VÁSÁRHELYI MÉDIACENTRUM)
igénybe venni, valamint csak kedves
emberekkel találkoztak hazánkban.
Elmondták, amikor az előző évben
megtudták, hogy talán újra nyit a
hely, már akkor nagyon izgatottak
voltak, a megnyitás után pedig az
új kemping is nagyon tetszik nekik,
örültek, hogy visszatérhettek.
Katona elmondta, ez egy próbaüzem, és már vannak további lefoglalt helyek, 5-6 lakókocsis vendég
már érkezni is fog, ők szintén korábbi törzsvendégek. Amennyiben a
szezon végéig van érdeklődés, akkor
a helyet fent fogják tartani, de most
inkább arra számít, hogy a második
felújítási ütem befejezése után, a
következő nyári szezontól lesznek

Azokra az épületekre kerülnek
most ki ezek a táblák, amelyek helyi
védettséget élveznek. A QR-kódok
egy honlapra vezetnek majd, ahol
számos információt megtudhatunk
az adott épületről. A kódot okostelefonunkkal olvashatjuk le.
Jelenleg több mint 200 helyi védett
épület van nyilvántartva, – bővítésük folyamatban van – ezekre

kerülnek majd fel a tájékoztatók.
– Az épület építészeti értékével kapcsolatban tartalmaz információkat,
illetve ez a webes felület egy túraútvonalra is tesz majd javaslatot, ahol
például a város híres téglaépületeit
bejárhatják a turisták vagy az ipari
értékeket is megismerhetik egy túraútvonalon keresztül – fogalmazott Barák Anita, a Városfejlesztési
csoport irodavezetője a Vásárhelyi
Televíziónak még júniusban.
Hozzátette, hogy a tulajdonosok
megbecsülése is egy fontos szempont, hiszen ők azok, akik ezeket
az építészeti értékeket megőrzik és
fenntartják a város számára. 

majd egyre többen, erre kaptak is
már pozitív visszajelzéseket.
Ebben a második ütemben a kemping útja aszfaltot fog kapni, hogy
kényelmesebben be lehessen állni
a kocsival. A lakókocsi helyek már
kialakításra kerültek, de továbbiak
is lesznek. Ezen kívül felújítják a
régi büfé épületét, amelynek másik
oldalán a vizesblokkot már most is
kialakították. Ezek a munkálatok
tehát a következő szezonra lesznek
kész. Katona Zsolt azonban azt is elárulta, a kemping szolgáltatásainak
az ára, összehasonlítva a környék
kempingjeiével, meglátása szerint
közepesnek számít. 
ILYEN TÁBLÁKAT KAPNÁNAK AZ ÉRINTETT ÉPÜLETEK (KÉP: VÁSÁRHELYI TV)

Szívükbe zárták a várost

ÉVFORDULÓ • Emléklappal köszöntötték

Szombati Lajos bácsi
kilencven éves
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szombati Lajos nagyon jó
egészségnek örvend, szeret olvasni, televíziót nézni.
Születésnapját szerető családja körében, jó egészségben ünnepelte.
A hódmezővásárhelyi tanyavilágban 9 testvérével nőtt fel. Szülei
mezőgazdasággal, földműveléssel
foglalkoztak. Három évig volt katona, majd kitanulta a hentes szakmát
és szakképzett dolgozóként a Hódmezővásárhelyi Húsipari Vállalatnál, a vágóhídnál dolgozott.
1991-ben ment el nyugdíjba, mint

SZERENCSÉRE JÓ EGÉSZSÉGNEK ÖRVEND SZOMBATI LAJOS
(FOTÓ: POLGÁRMESTERI HIVATAL GYORSHÍRSZOLGÁLATA)
Aranygyűrűs
Hentes.
1956-ban
házasodott, 1 gyermeke született,
2 unokája és 5 dédunokája van. Egy
éve egyedül él, otthon a kis gazdasá-

Városunk közéleti lapja.

gát vezeti, tyúkokat és galambokat
tart, a velük való foglalkozás a kedvenc időtöltése. 

TÖBB ÉV UTÁN ISMÉT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYRE LÁTOGATTAK AZ AUGUSZTUS 20-I HÉTVÉGÉN
A KISPEREGI SZABÓ IKREK ÉS CSALÁDJUK. SZABÓ MELINDA (KÉK FELSŐBEN, BALRÓL A
MÁSODIK) ELMONDTA, MÁSODIK OTTHONUKNAK ÉRZIK HÓDMEZŐVÁSÁRHELYET, ANNYI
ÖNZETLEN SEGÍTSÉGET KAPTAK A VÁROSTÓL SZÜLETÉSÜKTŐL KEZDVE. IKERTESTVÉRÉVEL,
IZABELLÁVAL LELKILEG MÉG MOST IS, MINTHA ÖSSZE LENNÉNEK NŐVE, ANNYIRA
ELVÁLASZTHATATLANOK. TERVEIK SZERINT MÁSIK TESTVÉRÉVEL, BRIGITTÁVAL (B1)
MAGYARORSZÁGON SZERETNÉNEK, MENEDZSMENTHEZ KÖTHETŐ MUNKÁT VÁLLALNI.
(FOTÓ: POLGÁRMESTERI HIVATAL)
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