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ADÓSSÁGRENDEZÉS • 1,4 milliárd forint tartozást fizettek vissza

Fogynak az örökölt
adósságok

AGRÁRIUM • Megélhetést kell biztosítania
az állattenyésztésnek

Átadták
a termékdíjakat
BOROS TAMÁS

A Hód-Mezőgazda Zrt.
székházában, az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokhoz kapcsolódóan
adták át az Állattenyésztésért-, és Növénytermesztésért Termékdíj Pályázatának
díjait szeptember 2-án. Az
esemény egyben beharangozója is volt a 28. Alföldi
Állattenyésztési és Mezőgazda Napoknak, amelyre
szeptember 23-25 között
kerül sor.
1,4 MILLIÁRDBÓL LETT 0

MUNKATÁRSUNKTÓL

Még Lázár János idejéből
származó 1,4 milliárd forintra rugó tartozást fizetett
vissza
Hódmezővásárhely
a
Belügyminisztériumnak
teljes egészében. Az utolsó
60 millió forintos részletet augusztus 23-án, hétfőn
teljesítette a város. (Sőt egy
120 millió forintos tételt is
kifizettek.) Így egy fillér tartozása sincs most már ezen
a soron Hódmezővásárhelynek – közölte Szabó János a
Facebook oldalán.
Szabó János a posztjában száraz
tényeket is közölt: 2011 és 2014 kö-

zött a városvezetés visszatérő gyakorlata volt, hogy ha nem jöttek ki az
éves költségvetésből, akkor év végén
vissza nem térítendő támogatást
kértek és kaptak a Belügyminisztériumtól működési költségekre.
400 millió és 1 milliárd 750 millió
Ft közötti gyorssegélyek érkeztek
évente a rossz gazdálkodás ellensúlyozására, összesen 5,6 milliárd
Ft értékben. Ezen kívül a kormány
az adósságkonszolidáció keretében
átvállalta Hódmezővásárhely 22,5
milliárd Ft-os adósságát (ez a 2,5szer nagyobb Kecskemétnél 16,8
milliárd Ft volt.) Az egy főre eső
adósság Hódmezővásárhelyen lett a
legmagasabb az egész országban a
23 megyei jogú város közül.
Az ajándékba kapott 5,6 milliárd

1.

Ft-tal annyit kellett volna tenni,
hogy arra költik el, amire kapták.
Egy példa: a gyermekétkeztetésre
kétszeresen számolták el az állami
támogatásokat (normatíva + BM segély is), itt 250 millió visszafizetési
kötelezettség keletkezett. Állami
ellenőrzéskor, 2018-ban derült ki,
hogy a felelőtlen, hanyag gazdálkodás és könyvelés miatt 1,9 milliárd
Ft-ot vissza kell fizetni, melyet az
új városvezetés megfeszített munkával, hiánypótlás keretében, tárgyalásokkal 800 millió Ft-tal tudott
csökkenteni. De így is maradt 1,1
milliárd Ft tőke- és további 311 millió Ft kamattartozás - teszi hozzá
Szabó János.
A város most ezt az 1,4 milliárd forintot fizette hiánytalanul vissza. 

Antal Gábor, a Hód-Mezőgazda Zrt.
vezérigazgatója elmondta, kevesebb
pályázat érkezett be az állattenyésztéssel kapcsolatban. Ráadásul egyre
kevesebben űzik a szakma ezen
részét. Az ágazat egyre kevésbé ren-

tábilis és ezen sürgősen változtatni
kell. Dr. Gyuricza Csaba, a Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem
(MATE) rektora szerint a változó
világ a mezőgazdaságban is változó
megoldásokat igényel, a mezőgazdaság szereplőinek koncentrációja
pedig jelenleg szükséges.
A covid ellenére közel annyian
nyújtottak be pályázatokat, mint
legutóbb, 2019-ben, sőt, ahogy azt
a postai csomagok átvétele után az
egyik bíráló bizottsági elnök írta,
a sok pályázat arra utal, hogy az
ágazat beszállítói hisznek az ágazat
jövőjében, tájékoztatta szerkesztőségünket a Hód-Mezőgazda Zrt. az
Állattenyésztésért-, és Növénytermesztésért Termékdíj pályázatok
kapcsán.

Folytatás a 3. oldalon

A 28. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK, AZ OMÉK TÁRSRENDEZVÉNYE.
KÉPÜNKÖN A TERMÉKDÍJASOK ÉS AZ ÁTADÁS RÉSZTVEVŐI.

ELŐVÁLASZTÁS • Kisebb vita alakult ki a közvetítések körül, öten csatáznak

Márki-Zay Péteré a harmadik legtöbb aláírás
BOROS TAMÁS - BOTTYÁN RÓBERT

délelőtt adta le az előválasztási bizottságnak.

33 565 támogatói aláírást
gyűjtött össze Márki-Zay
Péter, mint miniszterelnök-jelölt, ezeket hétfőn

A miniszterelnök-jelölteknek két
hét alatt legalább 20 ezer aláírást
kellett összegyűjteniük. A Mindenki
Magyarországa Mozgalom jelöltjét
1000 aktivista 150 helyen segítette, ő

maga pedig 30 településen járt.
A valódi változásra szavaztak azok,
akik engem támogattak. Küzdeni
fogunk továbbra is, hogy olyanok is
vegyenek részt az előválasztáson,
akiket az elmúlt 11 év ellenzéke nem
tudott megszólítani – fogalmazott
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mai sajtótájékoztatóján Márki-Zay.
A miniszterelnök-jelöltségért a
szeptember 6-i ajánlók leadását követően öten indulnak: Dobrev Klára,
Fekete-Győr András, Jakab Péter,
Karácsony Gergely és Márki-Zay
Péter. Pálinkás Józsefnek, az Új Vi-

lág Néppárt jelöltjének nem sikerült
összegyűjteni a 20 ezer aláírást. Ők
ezentúl Márki-Zay Pétert támogatják

Folytatás a 2. oldalon
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Ország-Világ

ELŐVÁLASZTÁS • Kisebb vita alakult ki a közvetítések körül, öten csatáznak

Márki-Zay Péteré a harmadik legtöbb
aláírás
Folytatás a címoldalról
Noha a Partizán augusztus
31-én kihirdette az első miniszterelnök-jelölti vita időpontját és
helyszínét, másnap azonban az előválasztást szervező ellenzéki pártok
közölték, az ATV és az RTL Klub
képernyőjén lesznek láthatóak ezek
a vitaműsorok.
A Jobbik, a DK, az LMP, az MSZP, a
Momentum és a Párbeszéd már korábban megállapodott abban, hogy a
teljes előválasztás során a szükséges
számú ajánlást összegyűjtő miniszterelnök-jelöltek részt vesznek
három vitán: kettőt az első forduló
előtt, illetve közben, egyet pedig a
két forduló között tartanak meg.
A pártok közlése szerint több médium és egyéb szervezet jelentkezett
a viták lebonyolítására. A pártok
ajánlatokat kértek, majd olyan
szempontok szerint döntöttek, mint

5 JELÖLTNEK GYŰLT ÖSSZE A 20 EZER ALÁÍRÁS (MINISZTERELNÖKI ELŐVÁLASZTÁS 2021 - FACEBOOK-OLDAL)
a vita elérhetősége a választók számára, az előválasztási folyamat és a
vita népszerűsítésére tett vállalások,

valamint a felvételek utólagos felhasználási joga.
A fenti szempontok alapján az alábbi

időpontokban és felületeken lesznek
megrendezve a hivatalos miniszterelnök-jelölti viták:

• 2021. szeptember 12. – ATV
• 2021. szeptember 24. – RTL Klub
• 2021. október 4-10. között – RTL
Klub
Az ellenzéki pártok döntésére a Partizán közölte, szomorúan vették azt
tudomásul. Biztosak benne, hogy ,,a
Partizán és médiapartnere, a 444
közönsége jelentősen eltér az ATV
és az RTL Klub nézőitől: márpedig
a vitát szervező médiumok sokszínűsége garanciát biztosít arra,
hogy az előválasztási folyamatba
minél szélesebb választói rétegeket
lehessen bevonni.” Ugyanakkor
továbbra is fenntartják a meghívásukat a miniszterelnök-jelöltek felé
és a következő hetekben 32 egyéni
körzetben biztosítanak lehetőséget
a képviselőjelölteknek.
Az előválasztás első fordulóját szeptember 18-26. között rendezik. 

DIREKT36 • Ez állt a kormányzati döntések hátterében a harmadik hullám során

Titkolni akarták a kórházi valóságot
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Direkt36 írt cikket arról, hogy a kormány jelentős
energiát fordított az egészségügyi rendszert érintő
érdemi információk visszatartására. Ezt Bucsi László,
a székesfehérvári kórház
főigazgatójának esetén keresztül szemléltette, aki a
megyeszékhely egyik művelődési házának egy áprilisi
rendezvényén arról beszélt
2021 áprilisában, hogy az
intenzív osztályon, aki gépre
kerül, 84 százaléka nem jön
le a gépről, 100-ból 84 ember meghal. Tette mindezt
azért, mert az emberek nagy
részét szkeptikusnak tartotta, akik nem tudják, mi van.
Néhány nappal később, az operatív
törzset vezető Pintér Sándor belügyminiszter online eligazítást tartott a kórházigazgatóknak, a végén
pedig csak annyit mondott: Bucsi
főorvos úr a jövő héten jelentkezzen
nála Budapesten egy személyes találkozóra. Pintér ezzel jelezte a többi
kórházigazgatónak, hogy aki kibeszél, az bajba kerül, írja cikkében a
Direkt36.
Tavasszal, a számok ismételten
történő megugrása során a portál
információi szerint fideszes politikusok közt belső vita folyt arról,
hogy bemutassák-e, mi történik
a kórházak falain belül. Egyesek
szerint az ilyen riportok segíthettek volna abban, hogy az emberek
jobban elfogadják a korlátozásokat
és többen beoltassák magukat. A

KÉP ALÁÍRÁS
kórházi állapotok bemutatása azonban politikai kockázatot hordozott
magában, írják, és a kormány számára fontos volt, hogy az emberek
ne veszítsék el a hitüket abban, hogy
a magyar egészségügy kezelni tudja
a helyzetet.
Az őszi, de utána a harmadik hullám
februári berobbanásával a források
azt mondták, már februárban meg
kellett volna lépni az iskolák bezárását, de gazdasági és elsősorban
politikai okokra hivatkozva ezt a
miniszterelnök csak márciusban
jelentette be. El akarták kerülni azt
a németországi helyzetet, amikor
tüntetők majdnem megtámadták a

Reichstagot. Itt nem volt akkora társadalmi feszültség, ahogy egy forrás
mondta.
A hivatalos kommunikáció először
a halottak számának fontosságáról
szólt, ám amikor ez radikálisan növekedni kezdett, akkor az új, ahogy
fogalmaznak, csodafegyver, az oltás
lett, és az oltási program. Mindenki bízott abban, hogy a harmadik
hullám nem lesz olyan erős, mint
a második, mondta egy fideszes
politikus, aki szerint a kormányzat
azt remélte, az oltásoknak köszönhetően a harmadik hullám enyhe
lefolyású lesz, vagy esetleg elmarad.
Azért döntött tavasszal a Fidesz
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arról, hogy nem lehet a kórházban
tudósítani, hogy az emberek ne veszítsék el a hitüket abban, hogy a
magyar egészségügy kezelni tudja a
helyzetet.
A Direkt36 arról is ír, hogy ezek után
kórházi dolgozók számára is szigorúan tilos volt a belső állapotokról
nyilatkozni. Egy budapesti kórház
menedzsmentjében dolgozó forrás
úgy fogalmazott, hogy „mindenütt
leporolták a kommunikációs szabályzatokat”. Példaként említette,
hogy a harmadik hullám csúcsán
– az egyébként aktívabban kommunikáló kórházak közé tartozó –
Semmelweis Egyetem Covid-részle-

gén egy rezidensre külön rászóltak,
amiért védőfelszerelésben pózoló
képeket posztolt magáról a Facebookon.
A kórházigazgatók ezáltal féltek
Pintértől, akinek a vezetésével
nem csak a kórházakon belül, de a
megbeszéléseken is katonás rend
folyt. Egy kórházi forrás elmondta
a Direkt36-nak, hogy amikor az
újonnan kinevezett kórházvezetők
először találkoztak Pintérrel, akkor
a miniszter megérkezése előtt egy
segédtiszt közölte velük, hogy „állva
várják a miniszter urat, és csak akkor üljenek le, ha ő már leült, és ne
tegyenek fel kérdéseket, csak akkor
beszéljenek, ha őket kérdezik.”
Egy vidéki kórház vezető beosztású
orvosa szerint a harmadik hullám
csúcsán a náluk ápolt súlyos covidos
betegek száma több mint háromszorosa volt a második hullám idején tapasztaltnak. Így a teljes ellátás
ennek rendelődött alá.
Emiatt az orvosok többször súlyos
döntésekre kényszerültek. „A járvány csúcsán voltak olyan napok,
amikor a 60 év felettieknek nem nagyon volt esélyük lélegeztetőgépre
kerülni” – fogalmazott. Előfordult
az is, hogy rangsorolni kellett a betegek között.
Kormányzati források arról is beszéltek a portálnak, hogy bár minden
család érintett volt a magas halálozási számok miatt, legalább a baráti
körükben fordult elő a koronavírus
miatti haláleset, ez a kormányra
nem ütött vissza, és a választók
legalább fele szerint a kormány
minden, tőle elvárhatót megtett a
járvány leküzdése érdekében. 

Városunk
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BANKPALOTA • Több vödörnyi
galambürüléket szedtek össze

Október végéig tart
a felújítás
BOROS TAMÁS

Az ünnepi hétvégét követően felállványozták a Bankpalota épületét, ahol külső
homlokzati és belső felújítási munkálatokat is végeznek. Elsősorban a használat
hiánya és a további beázások
elkerülése miatt szükséges
ez, nyilatkozta a Hódpressnek az építés vezetője.
A mai Bankpalota építését még
1907-ben fejezték be, és azóta is a
belváros egyik ikonikus építészeti
alkotása. Nemrégiben felállványozták a patinás épület homlokzati részét.
Jeney Balázs, a kivitelező Eurodekor
Hungary Kft. építésvezetője a Hódpressnek elmondta, hogy a budapesti
tulajdonos megbízásából végzik a
felújítást a homlokzaton kívül, valamint a Bankpalota belső részében is.
Az épület lakatlan és az évek során
felhalmozódó galambürülék miatt
beázott, azonban ez nem érintette

az eddigi utolsó használót, a K&H
Bankot. A beázás következménye
volt, hogy a homlokzat, valamint
belső terekben is omlott a vakolat. A
tetőszerkezetet kellett először megcsinálni, mondta Jeney.
Az épületen tüskés galambvédelmi
intézkedéseket is tesznek, hogy a
madarak többé az épület szerkezetét
ne veszélyeztessék. Az állagmegóvás
egyébként minimum negyedévente
karbantartást igényelne, legalábbis
ez ajánlott. A Bankpalota szerkezeti
része nem sérült, csupán a homlokzati, vakolati részek, amiket gyorsan
ki lehet javítani. A javítási munkálatok az átjáró részt is érintik.
A tisztasági és egyéb festések több
mint 1000 négyzetméternyi felületen valósulnak meg, a sérült rész
ennél azért kevesebb.
A mostani felújítási munkálatok
október végéig tartanak majd. A Szíriusz téri játszóteret és mászófalat
éppen ezért a Kossuth tér felől nem,
de a Dr. Rapcsák András utca és a
Hódi Pál utca felől meg lehet közelíteni. 

TELEKELADÁS • Ismét várják
az érdeklődőket

Újra lehet licitálni a
Pákozdy utca 26-ra
MUNKATÁRSUNKTÓL

Arról tájékoztatta az érdeklődőket a Polgármesteri
Hivatal, hogy újra meghirdeti a csak 3%-ban beépíthető, Pákozdy utca 26. szám
alatti telket az önkormányzat.
Miután Sebők-Papp Imre nyilatkozatban megerősítette az önkormányzat felé, hogy eláll vételi
szándékától, az önkormányzat újra
pályázatot hirdet az kizárólagos
tulajdonában álló 6800 Hódmezővásárhely, Pákozdy Ferenc utca 26
alatt található, 297 m2 területnagyságú, „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlan értékesítésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021 szeptember 30. 12 óra.
Egy lakossági fórumon az egyik
felszólaló nehezményezte, hogy ő
nem tudott a pályázati kiírásról, így
nem tudott rá pályázni, és szerinte,
illetve többek szerint is áron alul
történt a telek eladása. Sebők-Papp
Imre vételi szándékát egyébként a
közgyűlés kormánypárti tagjai is
megszavazták.
Közben Tatár Zoltán jegyző a vásárhelyi TV-nek elmondta, hogy
kétszer próbált sikertelenül egy
meg nem nevezett, de ismert vásárhelyi személyt elérni a telekkel
kapcsolatban, ám ez nem sikerült.

Tatár Zoltán a telek 400 ezer forint
alatti árával kapcsolatban kiemelte,
hogy a vasúti síntől kevesebb mint
50 méterre fekszik, ezért csak 3%-a
beépíthető. A pályázat postai úton
vagy személyesen nyújtható be,
legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak
tartalmaznia kell:
• a pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan
címét,
• a vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,
• a nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és
Polgármesteri
• Hivatal felé bármilyen jogcímen
nem áll fent vevői tartozása,
• nyilatkozatot arra vonatkozóan,
miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több
• pályázó esetén árverés megtartására
kerül sor,
• nyilatkozatot arról, hogy nyertes
pályázat esetén a vételárat milyen
módon kívánja megfizetni.
A pályázattal kapcsolatban további
információért a Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szécsényi Tamás jogi
előadónál lehet érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken: tel.: 62/530-132;
e-mail:
szecsenyi.tamas@hodmezovasarhely.hu. 

AGRÁRIUM • Megélhetést kell biztosítania az állattenyésztésnek

Átadták a termékdíjakat

ÁTADTÁK A 2021. ÉVI TERMÉKDÍJAKAT

Folytatás a címoldalról
Az eseményen átadták a Növénytermesztésért Termékdíj 2021,
valamint
az
Állattenyésztésért
Termékdíj 2021 elismeréseket. Az
állattenyésztésen belül két kategóriára lehetett jelentkezni, amelyekre összesen 20 pályázat érkezett.
A beküldött anyagok számával és
színvonalával a szervező és a zsűri
is összességében elégedett. Volt már
kevesebb és volt ennél is több indulót felsorakoztató év.

Termékdíj a legjobbaknak
A sorrend kialakításában a pályázatok formai és tartalmi vizsgálatán túl olyan szempontokat vettek
figyelembe mint az újdonság, az
innováció, a hazai eredet, a referenciák, a tudományos vizsgálatok és a
marketing. Ezen kívül értékelték azt
is, hogy a termék mennyire segíti a
gazdák munkáját, mennyire lehet
számukra hasznos.
Idén az Állattenyésztési Termékdíj
Nagydíját az AGROFEED Kft. Szemcsékbe zárt titok címet viselő innovációja kapta.
Ahogy a zsűri megjegyezte, a legigényesebben, legjobban összerakott
és a leginkább innovatív pályázat az
Agrofeed anyaga volt. A pályázatra
benyújtott termék egy innovatív,
immunerősítő, a bélegészséget támogató malactakarmány, amely jól
emészthető, gyógyszer-, és antibiotikum mentes. A terméket 11 és 30
kiló közötti malacoknak javasolják
starter takarmánynak. Ebben a
kategóriában a termék hazánkban
egyedülálló.

A további díjazottak
Takarmányozás, állategészségügy kategória
I. díj Bonafarm-Bábolna Takarmány
Kft. – Kockázatelemzésen alapuló
ZnO mentes malactakarmányozási
technológia.
Agrárinformatika, Tartástechnológia és Élelmiszeripar kategóriában
pedig a Gallicoop Pulykafeldolgozó
Zrt. Gallio termékcsalád nyerte meg
az I. díjat.
A Növénytermesztési Termékdíjaknál is kiosztották az elismeréseket.
A növénytermesztésen belül két ka-
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tegóriára lehetett jelentkezni, amelyekre összesen 8 pályázat érkezett.
A beküldött anyagok színvonala a
korábbi éveknek megfelelően kimagasló volt, amely mutatja a magyar
agráriumban rejlő innovációs potenciált.
A Nagydíjat ebben az évben az Agrova Kft. Phylazonit Organic TK
– a helyesen kezelt trágyában lévő
tápanyagtartalom tökéletes kihasználása technológiája nyerte. A hazai
növénytermesztés egyik legnagyobb
kihívása, hogyan tudjuk természetes
anyagokkal pótolni a talaj tápanyagtartalmát a termőföld fizikai, kémiai, biológiai állapotának egyidejű
megőrzése és javítása mellett. Az
elegendő szervestrágyát nélkülöző
magyar agrárium számára hatékony
megoldást nyújt a Phylazonit jövőbemutató innovációja.
A növénytermesztés input anyagok
kategóriában az I. díjat a LC Packaging Kft. Innovatív vetőmag-csomagolási eljárás FIBC szövetkonténerben
technológiája
nyerte,
amely a méltán világhírű magyar
vetőmagelőállítást segítő innovatív
megoldás.
A technika-technológia kategóriában a zsűri I. díjat adott az Axiál Kft.
FendtOne a jövő precíziós (adatok
elemzésére épülő) mezőgazdasága
és generációi számára készült kezelőrendszerének kidolgozásáért.

Változtatni kell, egyre
kevésbé rentábilis az
állattenyésztés
Idén több növénytermesztéssel,
mint állattenyésztéssel foglalkozó
pályázati munka érkezett. Az esemény egyik házigazdája, Antal Gábor, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója ezzel kapcsolatban azon
aggodalmának adott hangot, hogy
manapság egyre kevesebben éreznek arra erőt és kedvet, hogy felkeljenek korán reggel, megetessék
az állatokat, foglalkozzanak velük.
Az ágazat egyre kevésbé rentábilis,
elég csak a tej felvásárlási árának
aggasztóan alacsony szintjére gondolni. Amennyiben ebben nem lesz
sürgősen változás, akkor hamarosan nem lesz Magyarországon komolyan vehető állattenyésztés. Nem
elég csak kívánni az önfenntartást, a

magyar feldolgozóipart, azért tenni
is kell, első lépésként azzal, hogy
az állattenyésztésből meg lehessen
élni. Jelenleg ha egy agrárvállalkozás
foglalkozik növénytermesztéssel és
állattenyésztéssel is, az előbbiből
realizált nyereségét gyakorlatilag
az utóbbi miatt “elégeti”, mondta a
Vásárhelyi TV-nek Antal Gábor.

A rektor szerint az oktatás
koncentrációjáé a jövő
Dr. Gyuricza Csaba, a Lázár János
és Nagy István agrárminiszter, mint
kuratóriumi tagok illetve Csányi
Sándor kuratóriumi elnök nevével
is fémjelzett, alapítványi formában
fenntartott Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora
is megjelent az eseményen. Elmondta, Magyarország innovációban,
növények nemesítésében például az
elmúlt 30 évben is élen járt, ám ez
sokszor például a termésátlagokban nem tükröződik, ezek ugyanis
nagyon ingadozóak. A technológia
fejlődik, de amiben Magyarországnak mindenképpen fejlődnie kell, az
a technológiai fegyelem, a változáshoz való alkalmazkodás készsége.
Példaként említette, hogy rengeteg
lehetőséget nem használunk ki a
tápanyag-visszapótlás területén, a
talaj gondozásban.
Elmondta, van jó földünk, a fejlesztésekre lesz annyi pénz, hogy csak
győzzük elkölteni, ám ehhez megfelelő tudás is szükséges. Szerinte
az előző időszakokban műhelyek,
oktató intézetek szétaprózódása
azt eredményezte, hogy a korábbi
támogatásokat nem tudták hatékonyan felhasználni. Elmondása
szerint ezért kellett néhány éve úgy
határozniuk, hogy nem halogathatnak néhány döntést, és ennek
eredménye, hogy Gödöllőn létrejött
egy olyan erőcentrum, egy agrártudományi egyetem, egy európai
léptékben is sajátos magyar kísérlet,
ahol az agrár felsőoktatás színe-javát hozták egy rendszerbe, és alakítják át az agráriumot a megváltozott
feltételrendszerhez, viszonyokhoz.
Nincs a világon olyan ország, mondta, amely úgy tudott volna agrár
fejlődést elérni, hogy az oktatást ne
igazította volna hozzá. 
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IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS • Nem Lázár, hanem a testület döntött a K’Art-ügyben a szerződés felmondásáról

Megáll a rágalmazás, valótlan volt az állítás
Sajtóközleményt adott ki a Szegedi Törvényszék

BOROS TAMÁS

Mérsékelte az első fokon
Márki-Zay Péterre kirótt
400.000 Ft-os pénzbüntetést a Lázár János, mint
magánvádlóval
szembeni rágalmazási perben a
másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék. A Dr. Bakos Éva vezette bírói tanács
megállapította, hogy az elsőfokú bíróság néhol eljárási
szabályt sértett vagy éppen
tévesen mellőzött eljárási
cselekményeket, ám az elsőfokú ítélet tartalmi részét
nem változtatta meg, csak a
pénzbüntetés mértékét. Az
ítélet jogerős, de a Kúriához
benyújtandó felülvizsgálati
eljáráson még gondolkozik a
polgármester és jogi képviselője.
A másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék is bűnösnek mondta ki, de
mérsékelte Márki-Zay Péterre, mint
vádlottra kirótt pénzbüntetés mértékét, a felére, 200 ezer forintra. Az
ügy azért indult el, mert Márki-Zay
egy videóbejelentkezésében arról
beszélt, hogy a K-Art cégcsoport
csődjében Lázár Jánosnak elévülhetetlen érdemei voltak.
A szeptember 3-i meghallgatáson az
volt az egyik központi kérdés, hogy
megállapítható volt-e Lázár János
egyéni felelőssége, hiszen 2011-ben
a hódmezővásárhelyi önkormányzat
közgyűlési döntésének következtében a város egyoldalúan felmondta
a szerződést, majd feljelentette a
K’Art-tot a közbeszerzési bíróságnál, a NAV-nál, az ügyészségnél,
valamint kártérítési pert indított.
Lázár János elmondása szerint ez
nem az ő, hanem a közgyűlés döntése volt, 2011. augusztus 26-án.
Kendi
Imre
tanúvallomásában

A SPORTCSARNOKOT ÉPÍTŐ CÉG CSŐDJÉRŐL MEGFOGALMAZOTT ÁLLÍTÁS VOLT VALÓTLAN.
NEM LÁZÁR, HANEM A TESTÜLET DÖNTÖTT.
egyértelműen azt mondta, hogy
ok-okozati összefüggés volt a cégcsoport megszűnése (a 3 cég közül 1
végelszámolással, 2 felszámolással
szűnt meg) és a szerződés önkormányzat általi felmondása és korábban is észlelt nem szerződésszerű
fizetés között, ezt Kúriai ítélet is
kimondta.
A Szegedi Törvényszék azonban azt
mondta, hogy a PPP szerződés megszüntetése nem Lázár János egyszemélyi, hanem a közgyűlés döntése
volt, ráadásul épp a konstrukcióban
érintett K’-Art Építész Stúdió Kft.
volt az, amely nem felszámolással
szűnt meg.
A másodfokú bíróság jogerős döntésében megállapította Márki-Zay Péter vádlott bűnösségét, mert valótlan tényt állított, bár azt elismerte,
hogy ő maga nem bűncselekmény
elkövetésével vádolta meg Lázár Jánost, de ez nem is feltétele a rágalmazás bűncselekményének megállapításához. Az eljáró tanács elnöke,
Dr. Bakos Éva kérte a polgármestert,
hogy a jövőben fogalmazzon egyér-

telműbben, és ne adjon okot ilyen
eljárások megindítására.
Azonban az elsőfokú bíróság által
elkövetett eljárási szabály megsértését is megállapította a másodfok.
Az elsőfokú bíróság ugyanis 2020.
december 2-án a tárgyalásról a
nyilvánosságot indokolás nélkül
kizárta. Ez azonban a bíróság által
elmondottak szerint nem volt jelentős kihatással az eljárás folytatására.
Szükségesnek tartotta a másodfok
bizonyítási eljárás lefolytatását
is, aminek része volt Kendi Imre,
a K-Art cégcsoport egykori vezetőjének tanúkénti meghallgatása,
amelynek mellőzéséről az első fok
tévesen döntött. Mindemellett a bíróság is kimondta, hogy Márki-Zay
Péter nem bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Lázár Jánost, ám
ettől még a rágalmazás bűncselekményét elkövette. A pénzbüntetés
mértékét 200 ezer forintra csökkentette, indoklásként az idő múlását
és a vádlott személyi körülményeit
jelölte meg a bíróság.
Azt is vizsgálta a bíróság, hogy a

A Szegedi Törvényszék közleményt adott ki Márki-Zay Péter internetes
közösségi oldalán 2021. szeptember 3. napján közzétett videóval összefüggésben.
A Szegedi Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 2021. szeptember 3.
napján megtartott tárgyaláson az elsőfokon eljárt Szegedi Járásbíróság
Márki-Zay Péter ellen folyamatban volt büntetőügyében hozott ítéletét
megváltoztatta és a kiszabott pénzbüntetést enyhítette.
Nem fedi a valóságot Márki-Zay Péter azon állítása, miszerint a másodfokú bíróság azt állapította volna meg, hogy az elsőfokú bíróság koncepciós
eljárást folytatott le.
A bíróság döntése és eljárása – az alkotmányosan védett véleménynyilvánítási szabadság keretei között – a nyilvánosság előtt kritizálható, továbbá
a büntetőeljárási törvény által meghatározott feltételek mellett a jogerős
ítélettel szemben rendkívüli jogorvoslat kezdeményezhető.
A Szegedi Törvényszék visszautasítja Márki-Zay Péter azon állítását, miszerint elítélésével a bíróság „politikai igényt hajtott végre”.
Az Alaptörvény 26. cikkének (1) bekezdése szerint a bírák függetlenek, és
csak a törvénynek vannak alárendelve – a bíróságok ahogy minden ügyben,
úgy ezen eljárásban is az Alaptörvény és az irányadó eljárási törvény keretei
között jártak el.

személyiségi jog védelme áll szemben a véleménynyilvánítás szabadságával. Az első fok nem végezte el
e két alapjog összevetését (amely
összevetés szükségességét egyébként az Alkotmánybíróság több,
hasonló üggyel kapcsolatos határozatában kimondta). A polgármester közérdekű, ráadásul országos
érdeklődésre számot tartó ügyben
nyilatkozott közösségi oldalán, és
mind a két fél közszereplő, ezért a
véleménynyilvánítási jog magasabb
az átlagosnál.
Azt is kimondta a bíróság, hogy a
Szeviép-üggyel kapcsolatban a kérdéses videóban megfogalmazottak
nem minősíthetők rágalmazásnak.
Azok értékítéletek, és Lázár János
eljárásával kapcsolatos éles kritikák,
hangzott el a bíróság ítéletének indokolásában.
Márki-Zay Péter örömét fejezte ki az
másodfokú ítélet enyhébb mivolta
miatt, illetve azért, mert az elsőfokú

eljárás, sok helyütt, ahogy fogalmazott, a koncepciós perekre hasonlító
eljárását felülbírálta a másodfok,
szabálytalannak vagy éppen tévesnek tekintette egyes eljárásait, úgy
mint a bizonyíték felvételének hiányát. Dr. Bakos Éva bírónő tanácsát
megfontolandónak tartja, és igyekszik a jövőben betartani.
Dr. Hamvas Ödön jogi képviselő elmondta, hogy a rágalmazási perekben a büntetőjog nagyon érzékeny,
a meglátása szerint a másodfokú bíróság eljárása szakmailag rendkívül
korrekt és alapos volt. A döntéssel,
a bűncselekmény megállapításával
azonban nem értenek egyet, és gondolkodnak, hogy a jogerős döntés
ellen rendkívüli jogorvoslatot vesznek igénybe.
A tárgyaláson Lázár János magánvádló nem járult hozzá róla kép-, és
hangfelvételek készítéséhez. 

BODROGI BAU • Még nem tudják, mire használják majd a csarnokot az ipari parkban

Nem lesz betonelem gyártó üzem
B. D.

Az eredeti tervek szerint
már a nyáron termelnie kellett volna az ipari parkba
tervezett üzemnek. A fejlesztéshez 284 millió forint
támogatást kapott a cég,
amely most közölte, a csarnok megépül, de hogy milyen funkcióval, az még kérdéses.
Előbb az MTI-nek eljuttatott
közleményben, majd saját honlapján is bejelentette múlt ősszel a
Bodrogi Bau Kft., hogy Hódmezővásárhelyen betonelem gyártó üzemet
épít. Az 565 millió forintos beruházáshoz 282 millió forint előlegként
kiutalt támogatást biztosított a
Külgazdasági és Külügyminisztéri-

um alá tartozó Nemzeti Befektetési
Ügynökség (HIPA), amelynek versenyképesség-növelő programjában ítélték meg a fenti összeget még
2020 júliusában. A vásárhelyi cég
2020 októberében az önkormányzattól 4 hektáros területet vásárolt
az ipari parkban, tulajdonjogát
2020 december 3-án jegyezték be a
szóban forgó telekre. Aztán egészen
áprilisig semmilyen új fejlemény
nem történt a fejlesztéssel kapcsolatban, holott a társaság korábban
azt kürtölte világgá, hogy 2021
nyárán kezdik meg a termelést. Tavasszal pusztán annyit válaszoltak
lapunk megkeresésére, a fejlesztési
program jelenleg tervezés alatt áll
a pályázati módosulások miatt, így
érdemben jelen pillanatban nem tudunk válaszolni a feltett kérdésekre.
Múlt héten az után érdeklődtünk a

Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóosztályán, módosult-e a támogatott projekt megvalósításának
határideje? Ha igen, mikorra kell
befejezni a gyártó üzem megépítését? Semmilyen választ nem kaptunk. Azért erre kérdeztünk rá, mert
a HIPA tájékoztatójában az szerepel,
versenyképesség-növelő támogatásoknál a beruházást legkésőbb 2021.
június 30-ig kellett befejezni.
A Bodrogi Bau Kft.-nél telefonon
értük el Rosta Enikőt, marketingért
felelős munkatársat, akitől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a betonelem gyártó üzem nem valósul meg,
viszont az annak tervezett helyszínéül szolgáló 1500 négyzetméteres
csarnokot megépítik, de az még
kérdőjeles, mire fogják használni. 
EGYELŐRE MÉG NEM ÉPÜLT MEG A BODROGI BAU KFT. BETONELEM GYÁRTÓ ÜZEME
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EGÉSZSÉGÜGY • Eszközök, humán erőforrás ELIOS-ÜGY • Nyilvánosságra kell hozni az OLAF jelentést
is a rendelkezésre áll az épülő részlegben

Jövő márciusra
készen lennének
MTI/ MUNKATÁRSUNKTÓL

A vidéki Magyarország
egyik legmodernebb bel- és
gyermekgyógyászata lesz a
Hódmezővásárhelyen épülő
új kórházi részleg, írta közösségi oldalán Lázár János.
A térség országgyűlési képviselője úgy érzi, ellenséges
környezetben kell fejleszteniük.
Lázár azt is elmondta, minden
készen áll a gyógyításra, nem csak
az eszközök, de a humán erőforrás
is, és hogy a 3,9 millió eurós uniós
támogatás mellé a kormány is 600
millió forinttal támogatta a beruházást.
Kallai Árpád, a Csongrád Megyei
Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó főigazgatója
elmondta, a kórház fejlesztése a
szatmárnémeti Páli Szent Vincéről
nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek
Egyesülettel közösen elnyert, 9,266
millió eurós (mintegy 3,2 milliárd
forintos) összköltségvetésű román-magyar Interreg pályázatnak
köszönhetően valósulhat meg.
Hódmezővásárhelyen a 2016-ban

elkészült szakrendelő épületét bővítik kettő, egyenként több mint ezer
négyzetméteres szinttel, melyeken
az új 34, illetve 35 ágyas gyermekés belgyógyászati osztály működik
majd. Egy-, két-, három-, valamint
négyágyas kórtermeket alakítanak
ki, melyek mindegyikéhez vizesblokk kapcsolódik – közölte Kallai
Árpád. Hozzátette: a gyermekosztályon lehetőség lesz az édesanyák
bent alvására is.
A népegészségügyi szűréseket teszi hatékonyabbá egy 3D-s emlődiagnosztikai készülék, egy a bőr
daganatos elváltozásainak korai
felismerésére szolgáló gép, egy
szív- és érrendszeri betegségek diagnosztikájára alkalmas ultrahangés EKG-berendezés, valamint egy
a tüdődaganatok korai észlelését
segítő komputertomográf (CT), melyeket szintén a projekt keretében
vásárolt a kórház – tudatta a főigazgató.
Lázár János közösségi oldalán azt
írja, 2022 márciusára kész lesz az új
bel- és gyermekgyógyászati osztály.
A hódmezővásárhelyi bejárásra mi
is kíváncsiak lettünk volna, szerkesztőségünk azonban nem kapott
meghívót. 

EGYETEM • Nigériából, Laoszból és
Namíbiából is jöttek hallgatók Vásárhelyre

Tanévnyitó a Mezőgazdasági Karon
BOROS TAMÁS

A hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal Dísztermében rendezte meg a
Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Kara Tanévnyitó ünnepséget.
A Tanévnyitó Ünnepi Tanácsülésen Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere köszöntötte
az elsőéveseket, majd Dr. Komarek
Levente az SZTE Mezőgazdasági
Karának oktatási dékánhelyettese,
illetve Dr. Mikó Edit, a kar dékánja
mondott beszédet. Ezután az elsőévesek hallgatói fogadalom-tétele
következett, majd a gólyák a dékán
elé járultak, aki egy kézfogással
hallgatóvá fogadta őket.

Nappali és levelező tagozaton 227
hallgató kezdte meg tanulmányait,
sikeres felvételin 193 hallgató jutott
be, majd további harmincnégy diákot a pótfelvételin vettek fel az SZTE
Mezőgazdasági Karára a 2021/2022es tanévben. A hallgatók közül 35
külföldi, akik közül a legtöbben
Nigériából, Laoszból és Kínából érkeztek Hódmezővásárhelyre.
A kar honlapján azt írják, a sikeres
felvételi, illetve pótfelvételi időszak után összesen 27,5 százalékkal
növelték az új hallgatói létszámát
az idei tanévben. A legnépszerűbb
szak mind nappali, mind levelező
tagozaton a Mezőgazdasági mérnöki BSc képzés volt, összesen 77-en
kezdhetik meg tanulmányaikat, így
a tavalyihoz képest a duplájára nőtt
a felvett hallgatók száma. 

Kiderül-e bármi újdonság?
B. D

Szeptember 1-jén döntött
úgy az Európai Unió Bírósága, hogy az Európai Bizottságnak nyilvánosságra kell
hoznia az Európai Csalás
Elleni Hivatal (OLAF) által
az Elios-ügyben készített
jelentést. Az OLAF ezt eddig
megtagadta, arra hivatkozva, hogy sérülne a vizsgálat
érdeke, de a bíróság végül a
Társaság a Szabadságjogokért ügyvédje, Hüttl Tivadar
által képviselt felperesnek,
az Eleven Gyál civil szerveződésnek adott igazat. Így
az Európai Bizottság szervezetén belül működő OLAFnak a személyes adatokat
kitakarva, de elérhetővé
kell tennie a jelentést, amit
eredetileg csak a magyar
ügyészség láthatott – számolt be az Mfor.
A gazdasági portál szerint az még
kérdéses, hogy a jelentés pontosan
mikor lesz publikus, hiszen a pervesztes Bizottság még fellebbezhet,
és azt sem lehet tudni, hogy ki fog-e
derülni a dokumentumból olyan

A CÉGEK ÚTON VANNAK A MEGSZŰNÉS FELÉ
új információ az Elios-ügyről, ami
eddig titkos volt. Az viszont biztos,
hogy ennyi idő bőven elég volt ahhoz, hogy az Elios-ügy két legfontosabb cégénél jelentős pénzügyi
változások történjenek.
Mint az köztudomású, Hódmezővásárhely volt az első város, ahol
Tiborcz István korábbi cége, az Elios Zrt. közbeszerzési tendert nyert
a városi lámpák lecserélésére. A
2017-ben még 4,9 milliárd forintos
forgalmat elkönyvelő cég 2020-ban
már csak 56,5 millió forint bevételt
szerzett. A korábbi százmillió forin-

tos profitok is köddé váltak, tavaly
már csak 594 ezer forint nyereség
jött össze a tulajdonosnak. Aki már
nem a miniszterelnök veje, hanem
2015 óta a WHB-csoport tagja – írja
a lap. Azt is megjegyzik, mire a hazai
és a nemzetközi igazságszolgáltatás eljut odáig, hogy az Elios-ügy
valamennyi dokumentuma, adata,
jelentése nyilvános lesz, addigra az
ügyben érintett cégek már bőven túl
lesznek a fénykorukon, illetve a végelszámolás felé araszolnak. 

PETRA MODELLPROGRAM • Termékmintát és/vagy tudást is át
lehet adni

Segítők jelentkezését
várják
MUNKATÁRSUNKTÓL

A
társadalmi
felelősségvállalás
fontosságát
szeretné erősíteni a Petra
Modellprogram, és ennek
keretében várja azok jelentkezését, akik akár termékmintákkal, vagy tudásukkal
szívesen segítenék a résztvevő családok és gyerekek
fejlesztését. Ugyanakkor a
szakértők a tehetséggondozás terén mentorok támogatására is számítanak, akik a
jövőben közvetlen közelről
nyomon követhetnék kiválasztottjuk tudásgyarapodását.
Az önkormányzat felzárkóztató
és tehetséggondozó projektje a 0-tól
12 éves gyerekek számára biztosít
tudásgyarapodást a szülők aktív
részvételével. A Petra Modellprogram a kompetenciafejlesztés mellett
az egészségtudatos gondolkodás
kialakítását is fontos célkitűzésnek
tartja, ezért kampányt indít a vállalkozások, a cégek, vagy a civilek támogatásának elnyerése érdekében.
Ráczné Káté Mónika, a Petra Modellprogram szakértője a Vásárhelyi
TV-nek elmondta, hogy örülnének a
termékmintáknak, egészségfejlesz-
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SEGÍTŐ EMBEREK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK TEHETSÉGGONDOZÁS TERÜLETÉN
(A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ)
tést célzó termékeknek, akár kreatív
kellékeknek, iskolai tanszereknek,
de várnak olyan jelentkezőket is,
akik egy -egy workshop keretében
tudnának szakmai segítséget nyújtani. Munkájukat, hobbijukat olyan
profi szinten űzik, amit szívesen
bemutatnának a családoknak is.
A létszámában és tematikájában
folyamatosan bővülő Petra modellprogram a társadalmi felelősségvállalás erősítését is szorgalmazza.
Olyan vállalkozásokat is keresnek,
akik a Petra Modellprogramban
esetleg mentorálnának egy-egy

gyereket, végig követnék több éven
keresztül, milyen eredményeket érnek el. Szóval egy kicsit a háttérből
segítve őket, vagy személyesen is
részt vennének a gyerekek foglalkozásain.
A Petra Modellprogram több mint
egy éve működik Hódmezővásárhelyen, sikeresen. A pedagógusok
visszajelzései szerint nagyban fejlődött a résztvevő gyerekek szövegértése, olvasása, illetve a logikai és
matematikai képességeik, ahogyan
sokkal nyitottabbá váltak és az önbizalmuk is erősödött. 

6.

Kultúra

BESSENYEI-BÉRLET • A könnyedebb, szórakoztató darabokat
szereti a közönség

KERÁMIA • A XXIII. Vásárhelyi Szimpózium
műveiből nyílt kiállítás

Az elmaradt
produkciókat pótolják

Szimmetrikus
művek az Alföldiben
MUNKATÁRSUNKTÓL

VASS RAMÓNA

Egy kivétellel a tavalyi évad elmaradt előadásai kerülnek át az idei Bessenyei-bérletbe,
melynek
árusítása már elkezdődött
a Művelődési Központban.
A nézői visszajelzéseket figyelembe véve elsősorban
habkönnyű,
szórakoztató produkciók jellemzik a
2021/22-es kínálatot. Ezért
az Advent a Hargitán című
darabot a Tanulmány a nőkről zenés vígjáték váltja.
Tavaly a BFMK évadát is átszabta
a pandémia, az előadások közül csak
egyet, a Pikali Gerda főszereplésével
bemutatott, A bolond lányt vitték
színre. Az elmaradt előadások, némi
változtatással az idei évadban lesz-

REMÉLJÜK, ZAVARTALANUL VÉGIGMEGY
A MOSTANI SZÍNHÁZI ÉVAD A BFMK-BAN
nek bemutatva.
Varga Anikó a Vásárhelyi TV-nek elmondta, hogy az Advent a Hargitán

helyett, nézői kérésre egy vidámabb
darabot, a Tanulmány a nőkről című
zenés vígjátékot láthatja a közönség.
Az idei Bessenyei-bérlet ezen kívül
még 4 előadást tartalmaz:
• Az intim vallomások című érzelmes
thrillert
• A Sybill című 3 felvonásos nagyoperettet
• A kaktusz virágát és
• Rejtő Jenő egyik legismertebb
művét, a Szőke Ciklont. Ez utóbbi
szereplőit Őze Áron, Lévay Viktória,
Kerekes József, Szerednyey Béla vagy
épp Csonka András keltik életre,
szeptember 16-án.
200 bérlettulajdonos már most is
jelezte igényét, de a fennmaradó
helyek is gazdára szoktak találni.
Aki nem akar a kiszámíthatatlanság
miatt bérletet venni, az persze akár
egyesével is eljöhet az előadásokra.


RAJZ • Csenki Bálint képei az Ifi Klubban október 1-ig

Helyi alkotó munkáit
nézhetik meg

A tavalyi esztendő kerámiaművészeti alkotótáborában ‑  a XXIII. Vásárhelyi
Kerámia Szimpózium tematikája a szimmetria volt
‑ készült művekből nyílt kiállítás szeptember 8-án az
Alföldi Galériában.
A 2020. évi szimpóziumon Antal
András, Haber Szilvia, Herter Kata,
Kiszely Mária, Kotormán Norbert,
Kovács Lívia, Kun Éva, Nagy-György
Ágnes, Návay Sándor, Pannonhalmi
Zsuzsa vettek részt és állítanak ki. A
tárlat október 10-ig látogatható az
Alföldi Galéria földszintjének Kossuth téri szárnyában. 

OKTÓBER 10-IG LÁTHATÓ A TÁRLAT

CIVILEK • Odaítélték a CLLD Program
támogatásait

55 milliót kaptak
vásárhelyi
szervezetek
B. D.

Nyolc hódmezővásárhelyi
civil szervezet és az önkormányzat összesen közel 55
milliós támogatásban részesült a helyi CLLD program
keretében. Az elnyert forrásokat elsősorban közösségi
programokra fordíthatják,
de a Mátyás utcai olvasókör
felújítására is lesz lehetőség.

OKTÓBER 1-IG TEKINTHETŐ MEG A KIÁLLÍTÁS (KÉP: VÁSÁRHELYI TV)

MUNKATÁRSUNKTÓL

Vásárhelyi
egyetemista képei díszítik jelenleg az
Ifjúsági Klub falait. A fiatalok
ajánlották Csenki Bálintot,
aki leginkább elektronikus
táblán rajzolja alkotásait.
A kiállítás gondolkodásra készteti a látogatókat, a
grafikák mellé sem helyeztek ki leírást, hogy mindenki
a saját fantáziája szerint értelmezhesse a látottakat.
Helyi fiatal alkotásait tekinthetik
meg ingyenesen az Ifjúsági Klubban.
Csenki Bálintot kortársai ajánlot-

ták kiállítónak, ismerősei körében
azonban sokan eddig nem is tudtak
arról, hogy ilyen ambíciókkal rendelkezik.
Bálint Alíz kulturális közösségfejlesztő azt mondta a Vásárhelyi TVnek, hogy ő kereste fel Bálintot, aki
bejött, körbenézett és körülbelül
20 képet felhelyezett a falakra. Van
ennek a tárlatnak egy neve is, árulta
el, amit nagyon nehéz kimondani,
de azt mondta Bálint, hogy nem
szeretné felcímkézni ezt az egészet,
úgyhogy egy rendezett, káosz-szerű
kiállítást láthatunk az Ifi Klubban.
Éppen ezért nem szerepelnek a képek mellett címek, hogy mindenki a
saját fantáziájára bízva értse meg az

alkotások üzenetét. Ez a szerzemény
ihlette a kiállítás címét, melyet az
alkotó kreált és ami valamelyest az
alkotás törzsi hangulatát igyekszik
visszaadni.
Bálint Alíz elmondta, hogy Csenki
Bálint elektronikus táblával készíti
ezeket a festményeket, grafikákat,
rajzokat, egyébként pedig külön is
dolgozik más technikával, de leginkább ez az elektronikai dolog az, ami
most annyira felkapott.
Hozzátette, hogy a jövőben is fiatal vásárhelyi alkotók munkáival
szeretnék a klub falait díszíteni, a
nevekre már elindult ötletelés is. A
kiállítás megtekinthető nyitvatartási időben október 1-jéig. 
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A közösségépítési célokat szolgáló támogatások pozitív elbírálásáról
szóló támogatói döntések a napokban születtek meg az elnyert uniós
pénzeket listázó kormányzati portál
szerint. Az önkormányzatot, helyi
civil szervezetek, intézményeket és
vállalkozásokat tömörítő Vásárhelyi
Helyi Közösség Helyi Akciócsoport
hét felhívás tett közzé tavaly a CLLD
programban.
Augusztus utolsó napján tették
közzé, hogy a vásárhelyi önkormányzat 8 millió forintot fordíthat
a sportélet népszerűsítésére. Így
lesz közös edzés Erdei Zsolt világbajnok ökölvívóval, kerékpártúra,
kispályás labdarúgó- és amatőr
vízilabda bajnokság, vasember-,
tenisz-, lábtenisz- és futóverseny,
továbbá sportágválasztó. Ezen felül
3,6 milliót fordíthat a város családi
közösségeket megcélzó kurzusokra
és foglalkozásokra.
• Az Alföldi Szabadidő Egyesület 7,5
milliót nyert előadások, konferenciák és sportprogramok rendezésére.
• A Hód-Mentor SE 3,7 milliót költhet
el képzéseire.

KÖZEL 55 MILLIÓS TÁMOGATÁS
VÁSÁRHELYIEKNEK (A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ)
• A László István Honvéd Horgász
Egyesület 4,8 milliót kapott horgásztáborokra.
• A Máté Taekwondo HSE a Korea Nap
megrendezésére 6,7 milliós támogatásban részesült.
• A Műház Egyesület 2,6 millióból a
kortárs képzőművészetet népszerűsítheti.
• A Szeremlei Társaság 2 millió nyert
emlékév megrendezésére.
• A Vásárhelyi Néptáncért Alapítvány
összesen 12,5 millióból két projektet
valósíthat meg: egy jubileumi programsorozatot és a helyi civil szervezetek működtetői számára egy több
foglalkozásból álló képzést.
A Mátyás utcai olvasókör infrastrukturális fejlesztésére 3,5 milliót
fordíthatnak az érintettek. 

Sport

7.

ÚSZÁS • Kiváló teljesítmény a Hód Úszóknál HFC • Továbbra is átok a Vásárhelyen kívüli hazai pálya

6 éremmel
tértek haza
SOÓS KATA

Augusztus
27-28-án
Szentes adott otthont a 7.
alkalommal
megrendezett Speciális Olimpia Nyári
Nemzeti Játékoknak, ahol a
Hód Úszó SE speciális versenyzői is rajtkőre álltak.
Az MSOSZ jelszava most is érvényes: „Engedd, hogy győzzek, de
ha nem győzhetek, csak hadd küzdjek
bátran!”
15 év után rendezték meg ismét a
Nemzeti Játékokat, melynek során
16 sportágban mérték össze tudá-

sukat a versenyzők. Összesen 55
tagszervezet mintegy 720 sportolója
regisztrált a speciális sportolók legnagyobb hazai megmérettetésére.
Az ország minden tájáról érkező
sportolókat Szentesen, a Városháza
előtti téren fúvós zenekar és mazsorettek fogadták, majd az ünnepélyes
megnyitón fellobbant az olimpiai
fáklya lángja.
Az eseményen több olimpiai bajnok
is tiszteletét tette. Az úszóknál Darnyi Tamás valamint Wladár Sándor
a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség nagykövete az éremátadásnál is
aktív szerepet vállaltak a dobogós
versenyzők nagy örömére. 

2 vereség és kupabúcsú
az ESMTK ellen
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ezúttal Makón játszotta két hazai mérkőzését a
Hódmezővásárhelyi FC NB
III-as labdarúgó csapata: a
Magyar Kupában, valamint
az NB III-as bajnokságban,
mindkét alkalommal az ESMTK fővárosi csapata ellen.
Sajnos mindkét alkalommal vásárhelyi vereség lett a
vége.
A Magyar Kupa második fordulójában a találkozó előtt a vásárhelyi
csapat vezetőedzője, Koncz Zsolt
azt nyilatkozta a Délmagyarországnak, hogy bízik benne, a hazai pálya
váltás jót tesz majd az együttesnek,
mert Mórahalmon nem tudtak pontot szerezni. Azt is hozzátette, Kiss
Krisztiánra, Povázsai Zsoltra és
Katona Györgyre nem számíthat a
találkozón, de mindenképpen szeretnének továbbjutni.
A mérkőzés első játékrészében nem
esett gól, a második félidő derekán
viszont 10 percen belül két találatotl
is szereztek a vendégek, amire nem
érkezett válasz.
Szeptember 4-én bajnoki mérkőzésen mérte össze tudását a két
együttes, amelyen a vendégek végig

A 2. FORDULÓBAN KIESETT A HFC A MAGYAR KUPÁBÓL
vezettek, és hiába szerzett a második félidőben Bata Kristóf két gólt,
az ESMTK meg tudta őrizni előnyét.

Hódmezővásárhelyi FC –
ESMTK 2-3 (0-1)
Ezzel lapzártánk pillanatában a HFC
az összes idegenbeli mérkőzését
megnyerve és valamennyi hazai fellépését elveszítve 3 győzelemmel és
3 döntetlennel a 11. helyen áll.
Mivel a Magyar Labdarúgó Szövetség
adatbázisában 2022. február 20-tól
már a Városi Stadiont szerepeltetik
a HFC hazai mérkőzések helyszíneként, megkérdeztük az MLSZ-t,

tavasztól tényleg ott játszhat-e a
vásárhelyi csapat. A szövetség közölte: „a 2020/2021-es szezonban
érvényes Infrastruktúra Szabályzat
az adott év december 31-éig adott
lehetőséget az egyesületeknek ennek
pótlására, így a Hódmezővásárhelyi FC
már az előző versenyévadot is az MLSZ
felmentésével tudta végigjátszani hazai környezetben. 2021. április 7-én
új Infrastruktúra Szabályzat lépett
hatályba, mely csak az újonnan feljutó
egyesületeknek biztosít 1 év felmentést
az esetleges hiányosságok alól. Fentiekre tekintettel az MLSZ-nek nincs
lehetősége további felmentést biztosítani a Hódmezővásárhelyi FC-nek.” 

BÜSZKÉK LEHETNEK A TELJESÍTMÉNYÜKRE ÉS AZ EREDMÉNYEIKRE (FOTÓ: HÓD ÚSZÓ SE)

ÖKÖLVÍVÁS • Kiváló felkészülési versenyt
rendeztek Egerben

Bizakodó a Box Club
a Testvérvárosok
Kupája előtt

Pályázati felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló a 6800 Hódmezővásárhely, Pákozdy
Ferenc utca 26. szám alatt található, belterület 247/113 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 297 m2 területnagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére.
• Az irányadó vételár összege / kikiáltási ár: 380.000.-Ft.
• Több pályázó esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak
• Több pályázó esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke: 38.000.-Ft.

SOÓS KATA

• A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30. 12:00
• A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi IrodaJogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)

Szeptember 4-én rendezték Egerben a VIII. EGRI
KÜZDELMI NAPOT, ahol
125 versenyző jelent meg.
A Hódmezővásárhelyi Box
Klubból három sportoló
utazott, tájékoztatta szerkesztőségünket Szalkai Edina, a Hódmezővásárhelyi
Box Club edzője.
A Hódmezővásárhelyi Box Klub
legfiatalabb tagja Cseh Viktória
mindössze 9 éves és 33 kg, egy egri
sportolóval küzdött. Hegyi Dominik
12 éves, 31 kg-ban is harcos meccset
vívott, és igen szép mozdulatokat
villantott olykor. Csuka Eszter serdülő 54 kg-ban indult, nagy lendülettel indított, az első menetben a
felszerelésével akadt problémája.
Az egri versenyen eredményt nem
hirdettek, így mindenki aranyéremmel térhetett haza.
A nap felkészülésként remek a kö-

• A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb
a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak tartalmaznia kell:
• pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan címét,
• vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,
• nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal felé bármilyen
jogcímen nem áll fent vevői tartozása,

NEM KELL FÉLTENI A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
BOX CLUB LEGFIATALABBJAIT SEM
(FOTÓ: HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BOX CLUB)
zelgő Kiskunhalason megrendező
Testvérvárosok Kupájára, ami szeptember 18-19-én lesz megrendezve,
a klubból 5 fő Cseh Viktória, Hegyi
Dominik, Csuka Eszter, Cseh Katalin
és Joó László fog ringbe lépni - tájékoztatta a Vásárhelyi Médiacentrumot Szalkai Edina, a klub elnöke,
a gyerekek edzője. 

• nyilatkozat arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több pályázó esetén árverés megtartására kerül sor
• nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja megfizetni
A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Jogi Csoportjánál, dr. Szécsényi Tamás jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530132; e-mail: szecsenyi.tamas@hodmezovasarhely.hu.
A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben
a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés
megkötését.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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MEZŐGAZDASÁG • Mit tehetünk az egyre forróbb nyarak hatására?

Sipos József: csak
az öntözés segíthet

KATONAZENE • Rangos állami kitüntetések
az államalapítási ünnepségeken

Közel 2 évtizedes
munkát ismertek el

SOÓS KATA

BOTTYÁN RÓBERT

A klímaváltozás erősen
éreztette kellemetlen hatásait az idei nyáron a mezőgazdaságban is. Főleg a
napraforgó és a kukorica
földeken nem lehetett hasznosítani a termést, de a mezőgazdaság más területein
is gondokat okozott a rendkívüli meleg. Egy megoldás
létezik, az öntözés, a kiskertes gazdáknál pedig az esővíz minél jobb hasznosítását
ajánlják, nyilatkozta a Vásárhelyi Médiacentrumnak
Sipos József, növényorvos.

Az államalapítási ünnepségeken kapott elismeréseket az Magyar Honvédség
5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhely
Helyőrségi Zenekara.

Kevés esővel és elképesztő meleggel zárt idén a nyár. Ez a helyzet
az élet minden területére kihatott,
de talán a mezőgazdaságot érintette
leginkább. A kukorica és a napraforgóföldek leégtek, a talaj pedig
vízhiányos lett. Nemcsak az említett
növényeket lesz nehéz hasznosítani
a következő években, ha hasonló
nyár elé nézünk mint idén, hanem
más típusúakat is.
„Az idei évben óriási aszály, óriási
meleg, óriási napsütés, szinte az évszázad legmelegebb nyara és magas
UV sugárzás volt. A növényeket nagymértékben befolyásolta, megégette a
levelet, stressz alatt voltak. Elérkeztünk
a jelenbe, a repcetermést is rosszul
érintette, de a kukorica és a napraforgó

A hódmezővásárhelyi katonazenekar az elmúlt húsz év kiemelkedő
fúvószenekari és művészeti tevékenységének elismeréseként kapott
kitüntető oklevelet a Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi
és Közép-Kelet-Európai Szövetségétől. Az oklevelet dr. Csikota
József, a szövetség elnöke adta át a
zenekarnak a makói zenepavilonban

adott koncertjük során. A magyar
fúvószenei életben való kiemelkedő
művészeti tevékenysége elismeréseként kitüntetésben részesült
Gömöri Balázs őrnagy, a zenekar
karmestere is – írja a honvedelem.
hu
Az elmúlt két évtized kulturális
munkásságának
elismeréseként
Ópusztaszeren kapta meg a zenekar
a Csongrád-Csanád Megye Kultúrájáért Díjat, amelyet Gémes László, a
Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés
elnöke adott át a zenekar karmesterének. Az elismerés átadásán részt
vett Kovács István alezredes is, aki
2001-ben alapította és közel tizenkilenc évig irányította a katonazenekart. 

FOTÓ: SIPOS GAZDA FACEBOOK OLDALA
táblákat érte a legnagyobb veszteség.”
- mondta Sipos József.
Hozzátette, hogy ebben az időszakban készítik a magágyakat a
szakemberek. Szerinte, ha nem
lesz csapadék, a gazdák ne vessék
el a repcét, mert nincs nedvesség
a talajban. Egyre mediterránabb
éghajlatba fordul át Magyarország
időjárása, ezért fontos az öntözés
fejlesztése.
A Kárpát-medence mezőgazdaságát
öntöző rendszerek kiépítésével lehet
erősíteni, itt mennek a folyóink, hatalmas édesvíz készletet viszünk ki

az országból, én ebben látom a jövőt,
a természetes vizek kiöntözésében.
A kiskertes gazdáknak pedig azt javaslom, hogy gyűjtsék össze minél
jobban az esővizet, amit ad nekünk a
sors. A jövő az öntözésé, és az agrotechnikáé - emelte ki.
A nagy meleg egyes növényekre
rossz, más fajtákra pedig jó hatással
volt. A szőlőtermést kifejezetten jól
befolyásolta a hőség, hamarabb ért,
és korábbra került a szüret ideje is. A
csemegeszőlőket már szüretelik és a
borszőlők is kezdenek színesedni. 
FOTÓ: ÁDÓK ZSANETT / HONVEDELEM.HU

KITÜNTETÉS • Két vásárhelyi tűzoltó kapott Belügyminisztériumi elismerést

Hősies magatartásukért és munkájukért
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két
hódmezővásárhelyi
tűzoltót, Karácsonyi Miklóst
és Faragó Zoltánt a „Bátorságért érdemjellel” tüntette
ki Pintér Sándor Belügyminiszter, egy februári hősies
mentésük következményeképp.
Ez év február 24-én, reggel nyolc
óra után riasztás érkezett a hódmezővásárhelyi
tűzoltó-laktanya
ügyeletére, írja a Csongrád-Csanád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, robbanás
történt egy tanya épületében, a lakóház lángokban állt. A külterületi
ingatlanban egy idős nő lakott. Több
egység is a helyszínre indult, a kiér-

JÓ HELYRE KERÜLTEK AZ ELISMERÉSEK
kezést követően azonnal megkezdték az oltást.
Karácsonyi Miklós c. tű. főtörzsőrmester és Faragó Zoltán c. tű.

Városunk közéleti lapja.

főtörzsőrmester léptek be elsőként
a lángoló épületbe, teljes védőfelszerelésben és légzőkészülékben.
Az egyik szobából két gázpalackot is

palackok nem robbantak fel. Bátor
cselekedetükkel jelentősen hozzájárultak ahhoz is, hogy az ott lakó idős
asszonyt biztonságban kimenekítsék a lángoló tanya épületéből.
A két hódmezővásárhelyi tűzoltó
a beavatkozás során tanúsított kiemelkedő helytállásukért, bátor és
példaértékű cselekedetükért a „Bátorságért érdemjelet” vehettek át
a Belügyminisztériumban. Az emléktárgyat Magyarország Belügyminisztere, Pintér Sándor adta át a
tűzoltóknak.
Az esetről annak idején a Hódpress
is beszámolt. 

kivittek a tűz közvetlen közeléből, a
palackokat az udvaron azonnal hűteni kezdték. A gyors és szakszerű
beavatkozásnak köszönhetően a
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