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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját!

Quimby, Deniz, Gypo Circus,

Operagála - Benedekffy Katalin,
Mobil Mánia, Stratégia, Twentees,
PopArt, Noa Noa, Black Five, Parno Graszt,

Vackor zenekar, Romano Glaszo, Kankalin Néptáncegyüttes, Watchtower, Traubi zenekar,
Naked Szesz, Zenevan együttes és a Taylor Dance Studio, Koncz Barbara és Bugyi József,
Szösz és Diónyi Színpad bábelőadása, Árendás Néptáncegyüttes, Mizsei Zoli és a Harmonika zenekara,

Szépkorúak tánccsoportja, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ néptánccsoportja,
Peter és Pan gitárduó, Moonlight Duó, Lugasi Linett,
Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi zenekara

Városi Fúvószenekar, Rakonczai Dorina és Meixner Lili,

és még sokan mások...

Tisztelt
Vásárhelyi
Polgárok!
Polgármesteri hírlevelünkben
szeretnénk Önöket tájékoztatni az elmúlt másfél év eredményeiről. Az eddigi lejáratókampány, ártatlan vásárhelyi
családok rágalmazása és alaptalan rémhírek terjesztése várhatóan fokozódni fog – ilyen
volt a Vásárhelyre soha nem
érkező olasz veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal
fenyegetés is. Kérem Önöket,
hogy ne higgyenek a politikai
célú támadásoknak, kövessék
ehelyett a Polgármesteri Hivatal tényszerű tudósításait.

hely 22 milliárd forint támogatást kap településfejlesztésre, politikától függetlenül.
Vásárhely fejlesztéséhez tehát
megvannak a források, az igazi
kérdés ezek felelős és okos felhasználása. Előbb az adócsökkentések fedezetéül szolgáló
beruházásokat kell elvégezni,
mint például az évi 100 milliós megtakarítást eredményező
víztisztító megépítését a strandon. A városi bevételeket növelő vállalkozásfejlesztés, csúszda- és kempingépítés, vagy az
életminőségét javító útépítések,
játszóház.

Adócsökkentés,
adósságtörlesztés,
pazarlás és
korrupció
A Modern Városok
felszámolása
Program pénzeit
2018. februárja óta nemcsak
már elosztották,
sokszáz milliót fizettünk
az uniós források vissza a város adósságából
(amiből több tucatnyi utcát
mindenkinek
felújíthattunk volna), de megszüntettük a 101 négyzetméter
járnak

Ahogy az elmúlt években, úgy a
következő 5 évben is rengeteg
európai uniós és kormányzati
támogatás érkezik Hódmezővásárhelyre. A Modern Városok
Program keretében a városnak
ítélt támogatásokból sok százmillió máris a város számláin
van, a korábban másra elköltött
Uniós támogatásokat is vis�szapótoltuk az Államkincstárnál vezetett számlára – a fejlesztések forrása tehát megvan.
Ugyanez igaz a 2021-2027-es
uniós ciklusra is, ebben Vásár-

alatti építményadót a magánszemélyek számára, eltöröltük a
piaci parkolási díjat, és 30%-kal
csökkent a vállalkozások építményadója.

Korábban a város alig néhány
vállalkozója nyerte a beszerzéseket, mi kinyitottuk ezt minden vállalkozó előtt, a versenynek köszönhetően 30%-kal
olcsóbb lett a kamerarendszer
üzemeltetése, töredékére csökkent az őrzés-védés, a közbeszerzés-ügyintézés, és a földutak felújítása is.

Munkahelyteremtés és városi
fejlesztések
A város ipari parkjába folyamatosan jelentkeznek az új vállalkozások, külföldi befektetőkkel és helyi vállalkozókkal is tárgyalunk,
a nagykövetségek és beruházási
ügynökségek számára többnyelvű kiadványokban mutatjuk be
városunk előnyeit. Az utóbbi évben egy fiatal kezdő vállalkozást
(start-up) és egy szociális foglalkoztatót is Vásárhelyre hoztunk,
de a város meglévő vállalkozásait
is támogatjuk a foglalkoztatás növelésében.

2018-ban a városban elkészült
a keleti elkerülő út, a maroslelei
kerékpárút, a hódtói pihenőpark,
új kukásautókat szereztünk be,
óvodákat és orvosi rendelőket
újítottunk fel, elkészült egy új
naperőmű a régi szeméttelep helyén, megújult a Hódtó utca, Garai utca és két másik utca is. Saját
érőből megújult a Bodzási út, a
Rákóczi utca Kútvölgyön, a Banner János utcai térkő-burkolat,
és beszereztünk egy utcasöprő
autót.
Hamarosan elkészül a víztisztító
a strand területén, új burkolatot
kap a Rárósi út, a Károlyi utca és
Róka utca jelentős részei, majd
a Ferenc és a Márton utca is. A
nyertes vállalkozó visszalépése
hátráltatja még a Kovács-Kűry
Időskorúak Otthona teljes energetikai megújítását, a minisztérium késlekedése a Németh
László Gimnázium új épületének
megépítését. A 117 km útépítés
keretében épül majd meg a Szikáncs-Földeák felé vezető ke-

rékpárút, a Rárósi út külterületi
része Tompahát és Nagymágocs
irányába, a régi tiszai út és a kibővített Bodzási út is. Iskolaépületeink felújítására szintén megvan
a forrás, a Bethlen Gábor Református Gimnázium projekt is elindult a közműkiváltásokkal, új
pályázati forrásokat nyertünk
a Teleki utcai bölcsőde újranyitására valamint egy hulladékudvar és komposztáló létesítésére,
két elektromos autót kaptunk,
létesítettünk egy atlétikai dobópályát, valamint folyamatban van
négy új műfüves ovifoci-pálya
megépítése is Vásárhelyen. A korábban és újonnan nyert források
tehát a kormány támogatásával
rendelkezésre állnak.
A városi közlekedést az utak és
kerékpárutak mellett a tömegközlekedéssel is fejlesztjük:
szeptembertől az ipari park új
részét és a kishomoki városrészt is bevonjuk a buszközlekedésbe, a forgalmi adatok
javulása esetén pedig újragondolhatóak a városi buszjáratok
is (legkésőbb a tram train megvalósulásával). Fontos a gyalogátkelőhelyek biztonságának
növelése: megújítjuk a Deák
Ferenc és Szent Antal utcák kereszteződését, új gyalogátkelőhelyeket alakítunk ki a Jókai és
Teleki utcákon a Rákóczi utca
vonalában, és újraterveztetjük
a közvilágítást a város több átkelőhelyén. A külterületen élők
és gazdálkodók érdekében elkezdtük és folytatjuk a földutak
(és a csatornák) megújítását, a
városban új parkolóhelyek kialakítását kezdeményezzük (lakótelepeken és a belvárosban),
valamint pótolni fogjuk a hiányzó utcanévtáblákat.

Fontos számunkra a vásárhelyiek
egészsége
Az egészségügy fejlesztése érdekében már az előző évben
díjat alapítottunk a város egészségügyi dolgozóinak, bérlakással támogatjuk az ideköltöző
szakembereket, az előző vezetés tartozásaként 264 millió forintot adunk a kórháznak, évi
12 millió forint értékben ingyen
parkolást biztosítunk.
A sportegyesületek működését igyekszünk átláthatóbban
és igazságosabban támogatni.
Minden egyesület megkapta a
teljes támogatást, ráadásul idén
nem fizetnek a létesítmények
használatáért sem.

Óvjuk a
környezetünket,
tisztítsuk meg a
várost

Fellépett a város vezetése az
ATEV okozta szagártalom ellen.
Az állami vállalat éves nyereségéből könnyedén megoldható a
bűz kiszűrése. Az eddigi tárgyalások eredményeként a komposztáló hamarosan a Rárósi
útra költözhet, a szagot pedig
biofilterekkel és a szélirány figyelésével enyhítik a vásárhelyiek számára.
Visszaállítottuk a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket, kiegészítettük az üveg gyűjtésével, többlet edényzettel segítünk
a kertesházban lakóknak, és évi
48 milliós spórolással nem Fel-

győre visszük a kommunális
hulladékot. Felszámoltunk számos illegális lerakót, büntetéseket osztottunk ki a szabályokat
be nem tartóknak, és elindítottuk a Ne szemetelj! kampányt.
Elkezdtük a városi kukák felújítását és számuk növelését, ezt
folytatni fogjuk és fellépünk a
környezetszennyezés minden
formája ellen. Önkéntes szemétszedéssel és szemléletformálással megtisztítjuk városunkat
minden szeméttől!

Bérlakásokkal és
közösségi terekkel
tettük élhetőbbé a
várost

Leállítottuk a bérlakás-eladási
programot, feljelentést tettünk
bűnszervezetben
elkövetett
hűtlen kezelés miatt. Új bérlakásokat alakítunk ki a József
Attila utcán és a Serház téren,
ahol több sportegyesületet és
vállalkozást is elhelyezünk a
régi huszárlaktanya pincéjében (lőtér és paintball-pálya is
lesz). A lakásrendelet megváltoztatásával azokat részesítjük
segítségben, akik fizetik a rezsit
és a lakbért, betartják a közösségi együttélés szabályait, és
gondoskodnak a gyermekeik iskoláztatásáról. Több felzárkóztatási programot indítottunk,
mentor-programmal és közösségi házzal, gyermekek korrepetálásával.
A közösségek támogatása az önkormányzat egyik legfontosabb
feladata, mi ezért az olvasóköröket és egyházakat egyaránt
és kivétel nélkül támogatjuk.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a
városban a polgári kezdeményezések felszabadulása önkéntes fűnyírással, parkgondozással, faültetési programmal
és játszótér-felújítással párosul,
adakozásból kaptunk játszóteret, buszmegállót, és támogatást az Idősek Világnapjára. A
Kossuth téri volt mellékhelyiség
helyén egy büfé terveit készíttettük el. A közösségi alkalmak
számát nemcsak a városrészi
napok, de a majális visszahozatala a Népkertbe is növeli,
a Szent István napokat pedig

visszahoztuk a sétálóutcára és
a Kossuth térre (ahol mindeddig sikeresen megakadályoztuk
az új, modern könyvtárépület
zöldterületre építését).

Átláthatóság és
nyílvánosság

A helyi tájékoztatást bővítettük
a fórumok mellett a közösségi
médiában, minden kérdésre
válaszolunk heti rendszerességgel, elérhető a polgármes-

Önkéntesek
segítségével is
szépül a város

Dicséretes jelenség tapasztalható Hódmezővásárhelyen: lelkes helyi lakosok vetik be magukat és fűnyíróikat azért, hogy
szépüljenek a füves területek a városban.

Megtépázta
a vihar az
üdülőterületet
Fákat döntött ki, nyaralókat,
autót rongált meg nyár elején
az orkánerejű széllel és jéggel
kísért vihar Mártélyon. Az ott
tartózkodó kirándulók, üdülőtulajdonosok, horgászok beszámolója szerint a jelenség félelmetes volt, az emberek futva
menekültek az üdülőterületről.
A vásárhelyi városüzemeltetés
és a HMSZ NZrt. munkatársai ,
valamint a főkertész a vihar elvonulása után bejárták a területet, kollégáink a nemzeti park
szakembereivel is felvették a
kapcsolatot. Az ingatlantulaj-

ter. Létrehoztunk egy ingyenes
önkormányzati lapot. A Panasziroda nyitásával a 30 napnál
régebbi ügyeket soron kívül intézzük és ingyenes jogi szaktanácsadást is nyújtunk a polgároknak.

Én csak annyit kívánok
Önöknek, hogy továbbra
is fejlődjön szabadon
Vásárhely.
Dr. Márki-Zay Péter
polgármester

A példákat hosszan lehetne sorolni.
Rendben hozták például a Szél utcai
játszóteret, a tarjáni olvasókör környékét, szemetet szedtek a Damjanich utcán és játszótéren, a Kertvárosban a művésztelep környékén, a Tisza
István utcán és a Népkertben, és még
számos egyéb körzetben. Köszönjük
mindenkinek az önzetlen segítséget!

Művészek ihletője volt hos�-

szú időn át egy mártélyi fűzfa
a Holt-Tisza partján. Szokat-

lan, a föld felé ívelő ága szám-

talan alkotáson köszönt vissza,

szépségével sok embert lenyűgözött. A rendkívüli erejű széllel szemben a fa képtelen volt
donosoknak azt javasoljuk, ellenőrizzék a fákat a nyaralóik
udvarán. Ha veszélyesnek ítélt,
hasadt, törött fát, ágat látnak,
kérjük, jelezzék azt a kataszrófavédelemnek. A kidőlt fákat,
letört ágakat téli szociális tűzifaként hasznosítja a vásárhelyi
önkormányzat.

felvenni a harcot. A lehajló ág

olyan mértékben széthasadt,

hogy az íves rész menthetetlenné vált, a HMSZ dolgozói a

balesetveszély elkerülése ér-

dekében egyenesre igazították
a csonkot. Illusztrációként Vaj-

da János fotóművész alkotásán
mutatjuk meg a fát még vihar
előtti állapotában.

Vásárhelyi tölgy
a nyíregyházi
ligetben
Nyíregyházán tartotta közgyűlését a 23 várost tömörítő Megyei Jogú Városok Szövetsége.
Hódmezővásárhelyt a kétnapos
esemény első napján Márki-Zay
Péter polgármester, majd a kabinetiroda vezetője, Kis János

képviselte.
A
rendezvény során Nyíregyháza-Sóstón minden résztvevő
város nevében
elültettek egyegy kocsányos
tölgyet,
ezzel
létrehozták
a
megyei jogú városok ligetét.

Hétéves számlát nyújtott be
a Belügyminisztérium

- Nagyon komoly anyagi teher derült ki 2012-es és
korábbi ügyek kapcsán. Ezek közül a legnagyobb
egy 802 millió visszafizetési kötelezettség a Belügyminisztérium felé - mutatott rá sajtótájékoztatón
Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter.
Kiemelte: a követelés jogszerű, nem politikai támadás, az előző városvezetések idején követtek el súlyos hibákat. Ha a tárca azonnal, egy összegben kéri
vissza a pénzt, az összeg bedöntheti a várost, tette
hozzá.
2012 decemberében Hódmezővásárhely egy kormányhatározattal 1,5 milliárd forint működési

Nagy esőben víz
alatt az aluljáró

A jelenségnek kivitelezési hiba
az oka: esőzések idején elönti
a víz az új-kishomoki gyalogos
és kerékpáros aluljárót. A vásárhelyi önkormányzat ilyenkor
annyit tehet, hogy a szivattyúzáshoz segítséget kér a katasztrófavédelemtől. Információink
szerint szakemberek már az
átjáró építésekor rámutattak
a várható következményekre de nem vették figyelembe a tanácsaikat. Amikor áll bent a víz,

támogatást kapott. Az elköltött pénz egy részét
a belügyi tárca szerint vagy megalapozatlanul,
vagy szabálytalanul elszámolva költötték el akkoriban, ezért kellene a több mint 800 milliót
visszafizetni. A polgármester arra hívta fel a figyelmet: Hódmezővásárhelyen éppen csak kiegyenlített a költségvetés, ha a szóban forgó ös�szeget azonnal behajtják, csődbe megy a város.
- Remélhetőleg ez nem célja a kormánynak. Az Unió
sem nézné jó szemmel, ha politikai alapon osztanak támogatást, vagy büntetést - fogalmazott. A városháza munkatársai mindent meg fognak tenni a
helyzet megoldása, a teher mérséklése érdekében,
próbálják rekonstruálni a történéseket, pótolni az
iratokat. A helyeztet ugyan nehezíti, hogy egy korábbi, hasonló visszafizetési kötelezettség kapcsán
már egyszer átnézték a 2012-13-as számlákat, akkor az derült ki, hogy tűntek el dokumentumok.

annyit tehetünk, hogy a HMSZ
NZrt. raklapokat tesz le ideiglenes járda gyanánt, amelyek addig maradnak ott, ameddig újra
vízmentes nem lesz az alagút.

A körülmények ellenére minden arra közlekedő gyalogost és
kerékpárost arra kérünk, ha tehetik, ne menjenek keresztül a
főúton, nagyon veszélyes!

Nem jön
szennyvíziszap és
veszélyes hulladék
vásárhelyre
- Azért robbant ki a botrány, mert
a kormány nagy mennyiségű
szennyvíziszapot engedett be Magyarországra - így foglalta össze
egy újságírói kérdésre Márki-Zay
Péter polgármester a közvéleményt napok óta foglalkoztató
ügyet. Felröppent a városban a
hír, hogy Vásárhelyre hamarosan
12 ezer tonna szennyvíziszap
érkezik, szerintük a városvezető tudtával és beleegyezésével.
Azt mondták: hulladéklerakóvá
akarja változtatni Hódmezővá-

Kísérleti jelleggel
buszjárat indul
Kishomokon

Új járatterveket mérlegel a DAKK
Zrt. és a vásárhelyi önkormányzat, a 3. számú verziót próbálják ki
szeptembertől.

sárhelyt, és erről senkit sem tájékoztatott. Egy állítólagos titkos
szerződés alapján szállít 12 ezer
tonna olasz hulladékot az FCC
Magyarország
Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft.
városhoz közeli telepére, ahol
befogadják, deponálják. Később
egy egyesület nevében már arról
beszéltek egy sajtótájékoztatón:
veszélyes hulladék jön a városba.
Ezek valótlan híresztelések. HULLADÉKSZÁLLÍTÁST A POLGÁRMESTER SEM ENGEDÉLYEZNI,
SEM MEGAKADÁLYOZNI NEM
TUD, ez a kormány hatásköre.
Hulladék behozatalára a Pest megyei kormányhivatal, lerakására
pedig a Szegedi Kormányhivatal
adott engedélyt egy vásárhelyi
magáncégnek - ezen hulladékok
Az első, bár költséghatékony lenne, nem érintene túl sok utcát,
így az ötlet nem tűnik szerencsésnek. A másodikkal az a probléma, hogy Új-Kishomok szűkös
utcáin néhol még a kisméretű
busznak is nehézséget okozna
néhány helyszínen a bekanyarodás. Illetve ennél is nagyobb
gond volna, hogy a szinte csak

között azonban nem szerepel
sem szennyvíziszap - amiből a
kormány Európa második legnagyobb mennyiségét engedi be
Magyarországra - sem veszélyes
hulladék.
A történtekkel összefüggésben
felmerült azonban, hogy a korábbi városvezetés idején nagy men�nyiségű, a Zrínyi utcai egykori Fészek, illetve a Kossuth Zsuzsanna
szakközépiskola bontásából származó, egészségre veszélyes azbesztet is tartalmazó építési törmeléket szabálytalanul helyeztek
el a városban. Az ügyben a polgármester vizsgálat indítását kezdeményezte. Akinek erről hitelt
érdemlő információja van, küldje
el azt a titkarsag@hodmezovasarhely.hu internetes címre.

egysávos kis utcákban - azért,
hogy a busz biztosan elférjen táblákkal kellene tiltani azt, hogy
a kerítések mellett parkoljanak
a kiskert- és háztulajdonosok. A
táblákhoz a közlekedés biztonsága miatt ragaszkodik a DAKK,
ugyanakkor belátható, hogy ez
komoly nehézséget okozna a lakosoknak. A második verziót főként ezért kezeli fenntartással az
önkormányzat.
Próba szempontjából a befutó a
harmadik lett. Ehhez az önkormányzat kiépít három buszmegállót - több hely nincs megállók,
peronok építésére. Az egyik igen
nagy előny, hogy a járatra kön�nyebben fel tudnak majd szállni
az öreg-kishomokiak is.
A közlekedés segítésére három
közlekedési tükröt és a közlekedési társaság kérésének megfelelően „Szembejövő forgalom
elsőbbsége” - a szükséges helyeken pedig „Megállni tilos” - táblákat helyeznek ki.

Épül a
körforgalom,
lámpa irányít
TRam–TRain 2017 Konzorcium
arról tájékoztatta a vásárhelyi
önkormányzatot, hogy 2019. augusztus 1-jétől várhatóan szeptember 30-ig zajlik majd a Hódtó-Kistópart-Bajcsy Zsilinszky
utcák kereszteződésben az új

Kijavították
a kutasi úti
emlékművet

Legalább egy évtizede semmilyen állagmegóvás nem
történt a vásárhelyi 1919-es
emlékművön. Azért, hogy a
megemlékezésre méltó állapotba kerüljön, az önkormányzat és a HMSZ dolgozói
megtisztították, visszaerősítették a levált burkolólapokat.
Eredetileg az volt a terv,
hogy Bálint Gabriella képviselő javaslatára az idei, centenáriumi megemlékezésre
új emlékművet állíttat a város. A regisztrációs határidő

körforgalom építése. Ezen szakaszon a közlekedés egy forgalmi
sávon jelzőlámpás irányítás mellett zajlik majd, valamint ezen
időszakra lezárják a Bajcsy–Síp
utcai vasúti átjárót. Kerülni a Kiserdősor utca–Hódtó utcák közötti úton, illetve a vasúti pálya
alatti „alagúton” lehet.
A Bajcsy-Zsilinszky utca az ottlakók számára a Gonda József utca
felől mindkét irányban megközelíthető lesz, de az átmenő for-

március 22. volt. Az időpont
lejáratáig egy regisztráció
érkezett. A eljárás sikeres
lefolytatásához több művész
jelentkezésére volt szükség.
Az önkormányzat további
alkotókat igyekezett felkutatni, az erőfeszítéseknek
köszönhetően április 25-én
három árajánlat kérést küldtek ki kollégáink, de a határidő lejártáig, május 2-ig nem
érkezett be ajánlat. A felkért
személyek nem vállalták el
az emlékmű elkészítését.
A város adományokat is várt
az alkotás elkészítésére,
284.700 forint gyűlt össze.
Ez egyelőre az erre a célra
nyitott számlán van. A tervezett emlékmű ügyében szakbizottság fog összeülni.

galomnak továbbra is egy forgalmi sávon a Kistópart utca felől
a Kálvin térig lesz lehetséges a
közlekedés.
A belső Andrássy úton az Emlékpont és Kossuth tér között
megkezdődik a villamospálya
építése. A Lánc utcából a balra
kanyarodás lehetősége megszűnik, a forgalmi rend a Szent Antal
utca felé egy irányban lesz lehetséges.

Bontják,
majd építik
a kőfalat
Olvasóink jelzése nyomán utánanéztünk és
megtudtuk: eredetileg
is szerepelt a tram-train építkezés tervei
között, hogy a vásárhelyi Szőnyi utcában
elbontják a kőfal egy

részét. A vásárhelyi
polgárok megnyugtatására ki szeretnénk
emelni:
kollégáink
tájékoztatása szerint
a
műemlékvédelmi
hivatal folyamatos ellenőrzése mellett történik a munka, az újjáépítés ugyanígy zajlik
majd. Információink
szerint hasonló bontás máshol nem érinti
majd a kőfalat.

Száraz kerekekkel
Mátyáshalomtól
Erzsébetig
Elkészült a Csomorkányi utat
Mátyáshalomtól Erzsébetig ös�szekötő aszfaltos útszakasz. Ezt
főként mezőgazdászok, illetve
helyi lakosok használják. Az útnak egy több mint 1,6 kilométeres középső szakasza eddig
nem volt ellátva szilárd burkolattal, az önkormányzat most

Dobópálya

Elkészült és hamarosan hivatalosan átadjuk a városi stadionban az atlétikai dobópályát. A
fejlesztésre 30 millió forint pá-

Átadták a
szociális
foglalkoztatót

ezt megoldotta a VP-6-7.2.1-16
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése nevű pályázatból. A korábbi zúzalékos pályaszerkezet 10 centiméter vastag
kiegyenlítő kőzúzalék réteget,
majd két réteg aszfaltot kapott.
Rendbe teszik a szikkasztóárkot is. A jó útnak köszönhetően
most már száraz kerekekkel lehet eljutni Erzsébetig. Az önkormányzat egy közös kerékpározással vette jelképesen birtokba
az utat 2019. július 24-én, a műszaki átadása augusztus 1-jén
zajlott.

lyázati pénzt költhettünk. Létrejött egy rekortán gerelyhajító
nekifutó és egy kalapács-diszkoszvető ketrec is. A fejlesztésnek köszönhetően a gerelyhajítók, a kalapácsvetők, súlylökők
és a diszkoszvetők a mai kor

- Nem csupán a pénzkereseti lehetőség, hanem az önbecsülés szempontjából is döntő egy ember számára, hogy az elvégzett munkája
után kapjon jövedelmet - így fogalmazott Mátray Attila, a Csomorkányi Szolgáltató és Foglalkoztató
Szociális Szövetkezet - illetve a helyi
cigány önkormányzat - elnöke egy
ünnepségen.
Hivatalosan is átadták a vásárhelyi

Teleki utcában a szövetkezet telephelyét, a Szent Bernadett Rehabilitációs Foglalkoztatót. Csökkent
munkaképességű embereknek tudnak könnyebb munkát adni, a lehetőség iránt máris több vállalkozás
érdeklődik, tudtuk meg. Összesen
12 embert foglalkoztathatnak. Az
ingatlant az önkormányzat ingyen
biztosította számukra, a szövetkezet felújítási munkákat végzett az
egykor bölcsődeként működő épületen. Az ünnepségen Márki-Zay Péter polgármester kiemelte: minden
olyan kezdeményezés mellé örömmel áll a város, amellyel munkahelyet lehet teremteni.

Egy LP-1000 típusú defibrillátorra van szüksége a hódmezővásárhelyi
mentőállomásnak,

ennek a megvásárlásához kér segítséget az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. A készülék ára
811 ezer forint, ha beszerzik, vásárhelyi mentőautóban helyezik
majd el.
A társadalmi összefogás értelmében megszólítanak minden helybeli, illetve környékben lévő cé-

Segítsünk a
vásárhelyi
mentősöknek!

Külföldön vállalt
munkát a díjazott

követelményeinek
megfelelő
körülmények között készülhetnek. A pályázati összeg fölötti
részt, közel 600 ezer forintot a
Hódmezővásárhely Sportjáért
Alapítvány biztosította.

Javítják a Rárósi
utat
Mart aszfalttal töltik fel a vásárhelyi Rárósi út legrosszabb, legbalesetveszélyesebb szakaszait.
Az út az elmúlt évek alatt teljesen
leromlott, és bár a lakosok, a mezőgazdasági vállalkozók folyamatosan kérték, a korábbi városvezetések nem fordítottak gondot
a karbantartásra. Bizonyos részeken szó szerint eltűnt a szilárd
burkolat.
A napokban 300 köbméter mart
aszfaltot terítenek szét a Róna
szárító és a 9-es kilométerszelvény között. Ahol szükséges, szé-

Jól sikerült a
tarjáni és a susáni
nap
get, intézményt, vállalkozást és
magánembert, hogy minél előbb
a betegek szolgálatába állíthassák ezt a korszerű mentéstechnikai eszközt. Akinek lehetősége van segíteni a nemes ügyet, a
CIB bank 10700608-4989110251200002 számlaszámára utalhat pénzt.

A viharos időjárás sem riasztotta el a Szél utcai játszótéren a
vásárhelyieket,
nagyon sokan
kilátogattak a
tarjáni napra. A
rendezvény, tavaly elmaradt,
idén megszer-

Ocsovszky Orsolya kapta a legtöbb ajánlást, így ő lett Hódmezővásárhelyen a negyedév
egészségügyi dolgozója.
Az önkormányzat által
tavaly létrehozott elismerés történetében eddig
szokatlan módon a leánya, Klement Sára vette
át az oklevelet és a virágot. Édesanyja ugyanis a
közelmúltban Spanyolor-

lesítik az utat, gréderezéssel igyekeznek kialakítani a megfelelő
lejtést. A munkálatokat a földutak
karbantartásáért felelős Czövek
Ferenc végzi, de helyi gazdák, például Fátyol József is részt vesz a
javításban.
A helyiektől már
most is nagyon
sok dicsérő szót
kapott az önkormányzat, hiszen
a lehetőségekhez
képest máris jelentős a javulás. A
szétterített anyagnak ülepedni kell,
hozzávetőleg két
hét múlva vissza-

vezte az önkormányzat. Nagy sikere volt a kutyaszépségversenynek,
ahol a Gino nevű collie lett „Tarján
szépe”. A gyermekszépségverseny
részvetői mindannyian egyaránt
kaptak ajándékot, édességet és
oklevelet.
Két héttel később Susán lakosai töltöttek
el a piac melletti parkolóban egy városrészi napot. A
mulatság százakat vonzott,
éjszakáig szó-

szágban talált munkát. Egyelőre
- legalábbis ameddig a nyelvet
meg nem tanulja - nem a szakmájában tevékenykedik.
A negyedév egészségügyi dolgozója címre ön is tehet javaslatot.
A városháza aulájában elhelyezett véleményládába, vagy a sajto@hodmezovasarhely.hu címre
írhatja meg, kit tart érdemesnek
az oklevélre.

térnek a munkagépek és elvég-

zik a szükséges igazítást. Minden
arra járótól azt kérjük, óvatosan,

kíméletesen közlekedjen, vigyázzon a helyre hozott felületre.

rakozhattak a vásárhelyi polgárok.
A következő városrészi napokról
hamarosan adunk majd információt a város honlapján (www.
hodmezovasarhely.hu), és a Facebookon, A Polgármester Hivatal
gyorshír szolgálata nevű oldalon.

Mindig kapnak
meghívót a
képviselők
„Minden elismerésem Fekete
úrnak a párbeszédért, remélem sok hasonló nyílt és őszinte fórumon beszélhetjük meg a
város szabad fejlődését.” - így
köszönte meg Fekete Ferenc önkormányzati képviselőnek Márki-Zay Péter polgármester, hogy
elfogadta a meghívást és ott volt
a béketelepi fórumon.

Eladják a saját
gyermekük
ebédjegyét

Ingyen étkezhetnek nyáron azok
a vásárhelyi, 6-10 év közötti
gyerekek, akik után a szüleik
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülnek.
Kollégáink arról értesültek: vannak olyan szülők, akik az általuk
igényelt, névre szóló jegyeket
eladják, 5-17 ezer forint közötti
összegről tudunk. Van tehát néhány olyan eset, hogy a Kalmár
ebédlőjébe nem azok mennek
az ételhordóval, akiknek járna a
napi egy meleg étel.
A visszaélés bizonyítása nem

Kutyatulajdonosok
figyelmébe:
idén tűzijáték lesz!

„Soha nem voltunk meghívva!
Kedves Gabriella, ez is Márki
hazugság cunamijának a része!”
- írja nyilvános Facebook posztban Kószó Péter képviselő egy
hozzászólásra, melyben azt kifogásolja valaki: 2018 februárja óta miért nem vettek részt a

olyan egyszerű, mint amilyennek első pillantásra látszik. Felmerülhet a kérdés: miért nem
helyben fogyasztják el a menüt
a kisiskolások. A korábbi években valóban ez volt a szokás.
Később részben azért változott
meg, mert a szülők azt szerették
volna, hogy az esetleg el nem fogyott ételt ne kelljen a konyhán
kidobni. Ha hazaviszik, és soknak bizonyul az adag, később is
megeheti a kisgyerek, vagy adhat belőle a testvérének. Az ételhordós megoldás elméletileg tehát bevált - ha egyes szülők nem
akarnának pénzt csinálni az ingyenes támogatásból. Kollégáink változatos magyarázatokat
szoktak kapni: az ebédjegyet a

Örök vita tárgya két tábor között: legyen egy rendezvényen tűzijáték, vagy sem. A kisebbségben lévő ellenzők szinte mindig kizárólag a kutyákra hivatkoznak. Való igaz, az ebek egy része – és hangsúlyozzuk:
nem mindegyik - valóban fél az ismeretlen hangoktól,

polgármester által összehívott
lakossági fórumokon. Azt feltétlenül hozzá kell tenni, hogy
frakciótársa, Benkő Zsolt részt
vett ilyen eseményen.
A helyzetet mindenképpen tisztázni szeretnénk.
A kabinetiroda részéről minden
alkalommal küldünk eletronikus meghívót a képviselőknek
a hivatalos városi levelezési címükre. Aki jelezte felénk, hogy
inkább másik címre szeretné a
leveleket kapni, abban az esetben nem a hodmezovasarhely.
hu végűre, hanem másik elérhetőségre írunk.

trükközők „elhagyták”, mások
„odaadták náluk is rászorulóbbaknak”. De akadt olyan család
is, aki a már tőlük kiemelt, tehát
nem velük élő gyerekek után
vették fel a jegyeket.
A rászorulók jelentős részére
természetesen nem ez jellemző, a többség nagyon örül a lehetőségnek és megbecsüli azt.
A trükközők esetében munkatársaink a jogszabályi keretek
között igyekeznek megtalálni a
szankcionálás lehetőségét. Bizonyára visszatartó ereje lenne,
ha az érintetteket egy évre kizárnák a települési támogatások
köréből, és másként próbálna az
önkormányzat célzottan a gyermeken segíteni.

zajoktól: vihartól, villámlástól, szirénától, tűzijáték-

tól. Ahogy például az égzengést sem tudjuk befolyá-

solni, hanem biztonságba helyezzük olyankor a félős
kedvencünket, meglátásunk szerint nem a tűzijáték

teljes betiltása a megoldás. Minden kedves tulajdonostól azt kérnénk: aki tisztában van azzal, hogy a
saját kutyáját zavarja a hanghatás, augusztus 20-án

este arra a 10-15 percre legyen kedves gondoskodni
négylábú barátjáról.

Köszönet az
életmentőnek Ne féljünk
segíteni!

Bejárta az országos médiát Ormai Tibor hősies helytállása: a
vásárhelyi Tesco biztonsági őre
újraélesztett egy férfit a bevásárlóközpontban. A példaértékű
magatartására való tekintettel el-

Külföldi
delegációk
Vásárhelyen

delegáció érkezett Hódmezővásárhelyre. Isabell Pouport
nagykövet asszonnyal és a követség jelenlévő szakértőjével a
gazdaságfejlesztés lehetőségéről egyeztetett Márki-Zay Péter
polgármester. Az ipari parkot
bemutató szóróanyagokkal és
háttérinformációval is ellátta a

követség tagjait. Egy rövid városlátogatás is belefért az időbe, így a polgármester a Tornyai
kiállítást mutatta be vendégeinknek. A kínai delegációról a
turizmus fejlesztésről tárgyalt
a polgármester, és városunk turisztikai szakembere.

Jelentős az érdeklődés az ipari park területei iránt. Nemrég a
Nemzeti Befektetési Ügynökség,
a HIPA jelezte: nagy gyártócég
telepedne le Hódmezővásárhelyen,
ehhez 4 hektár területet vásárolna. Egy másik érdeklődő 6 hek-

Négy ovifoci pálya épül Hódmezővásárhelyen 80 millió forint
MLSZ támogatásból. A Klauzál utcai, a Magvető utcai, az Oldalkosár
utcai és a Pálffy utcai intézményekben hozzák létre a télen-nyáron
használható felületeket, amelyekkel
a gyerekek sportolását segítik elő.
A támogatási szerződés megvan,
kivitelezési munkálatok hamarosan
megkezdődnek.

A közelmúltban Kanada nagykövet asszonya kollégáival, pár
nappal később pedig egy kínai

Röviden

Hosszú évek óta nem volt már
majális a városban, idén azonban
mindenki megbizonyosodhatott
arról: nagyon hiányzott ez a közösséget összekovácsoló rendezvény a helyieknek.
A hangulat remek volt, estig változatos program várt mindenkit.
Minden megvolt, ami egy ilyen
naphoz kellett: jókedvű emberek,
vidámpark, sör, virsli, vattacukor, vásár, zene. Zenészek, táncosok, színjátszók szórakoztatták
a hosszú idő után első alkalommal újra megrendezett népkerti

majálison. A gyerekek maguk is
a mesék szereplőivé válhattak,
így esett meg, hogy királykisas�szonyt, aranyszőrű bárányt is láttunk a vásárhelyi rendezvényen.
A hangulat kedvéért a libás lány
szökőkutat is beindították kollégáink, amelyet azóta helyrehoztak, így most már naponta működik.

ismerő oklevelet vehetett át Márki-Zay Péter polgármestertől.
Az eset során Tibor szívmas�százst alkalmazott, ezzel sikerült stabil állapotban tartani az
56 éves férfit addig, ameddig a
mentő megérkezett. Azt mondta, az újraélesztést polgárőrként
tanulta meg, eddig nem kellett
használnia az életmentő tudást,
de legközelebb sem cselekedne
másként. Nagyon fontosnak tartja, hogy minden ember sajátítsa
el a legalapvetőbb fogásokat és
merje azokat alkalmazni - hiszen
az ő példájából is látszik, ezen
múlik egy embertársunk élete,
vagy halála. A bajba jutott férfi később személyesen megköszönte a
megmentőjének, amit érte tett.
Ormai Tibornak minden vásárhelyi
polgár nevében szívből gratulálunk.

tár megvásárlásának szándékát
jelezte. Mindkét cég termelő- és
gyártókapacitást telepítene, amely
új munkahelyeket hozna létre.

Kampány
kezdődött a
szemetelés ellen
A vásárhelyi Népkertben tartotta az önkormányzat a Ne
szemetelj! kampány első rendezvényét. A megjelenteket

Szent István király

Márki-Zay Péter polgármester
üdvözölte, majd Versegi Attila, a
HMSZ szakembere, Köszler Zoltán, a szegedi Waldorf iskola pedagógusa és Szabó Tibor, a MOL
munkatársa tartott előadásokat. A gyerekeknek nagy élmény
volt, hogy kipróbálhattak egy új
kukásautót.

XV. Bor-, és Gasztro
és

fesztivál

TISZTELT LAKOSOK!
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja Önt a következő hulladéktípusok elhelyezéséről:
Átvevő

Építési és bontási hulladékok: beton, tégla, cserép, csempe, kerámia szaniter, vakolat,
föld, kövek, kavics, por, vályogtégla, homok

FCC Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
Telephely címe: Hódmezővásárhely, Maroslelei út
Érdeklődni: +36 62 535 780-as
telefonszámon.

Átvevő: Design Kft.
Telephely címe: Kecskemét, Ipar
u. 6. Átvételi feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet a +36 76
485 046 hívószámon.

Átvételről érdeklődni a gumiabroncs illetve elektronikai cikkek
forgalmazóinál, kereskedőinél
lehet.

A tájékoztatás nem teljes körű, kérném részletekről érdeklődjön a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. +36 62 530 118 hívószámán.

költsége van

Egyéb hulladék: gumiabroncs, elektronikai hulladék

ATEV Zrt.
Telephely: Hódmezővásárhely,
Kutasi úti bejárat melletti konténerbe lerakható

ingyenes

Veszélyes hulladék: olajjal szennyezett hulladék, kátránypapír, hullámpala, vegyszerek,
festékek, festékmaradékok, hígítók, akkumulátor, fénycső, ízzó, étolaj

költsége van

A barna fedelű zöldhulladékos
gyüjtőedénybe helyezhető.

Állati eredetű hulladék: állati tetem

Kossuth tér

Ünnepi zászlófelvonás

Közreműködik: A Magyar Honvédség 5. Bocskai
István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrség
Zenekara, vezényel: Gömöri Balázs százados,
Európai Borlovagok Magyarországi Rendje.

19:30 (kis színpad)

Zenevan együttes

A hódmezővásárhelyi Zenevan együttes
2015-ben alakult. Főleg pop-rock feldolgozásokat játszik. A Taylor Dance Studio növendékeivel lépnek színpadra. A közel egy
éve alakult stúdió show táncot, színpadi
táncot oktat. A hangsúly a látványosságon
van, amit akrobatikus elemekkel, dobálással,
ugrásokkal és emelésekkel érnek el. Az egyesület alapítója: Szabó Márta Kata.

kis színpad

Dr. Rapcsák András sétálóutca

19:00 (nagyszínpad)

A XV. Bor-, és Gasztrofesztivál
megnyitója
A fesztivált megnyitja: dr. Márki-Zay Péter
polgármester. Közreműködik: Európai Borlovagok
Magyarországi Rendje.

21:00 (nagyszínpad)

Gypo Circus

ingyenes

Zöldhulladék: faág, fanyesedék, gally, vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény,
kezeletlen kéregdarabok, faforgács, zöldségmaradványok, egyéb száraz zöldhulladék

ingyenes

Hódmezővásárhelyi Működtető
és Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Telephely címe: Hódmezővásárhely, Klauzál u. 143.

ingyenes

Hódmezővásárhelyi Működtető
és Szolgáltató Nonprofit Zrt.
házhoz menő lomtalanítást végez
évente legfeljebb 2 alkalommmal
a szerződéssel rendelkező ügyfelek részére.

költsége van

Hulladék típusa

Szelektív hulladék: kartondoboz, újságpapír, irodai papír, könyv, folyóirat, prospektus,
üdítős és ásványvizes műanyag palack, nejlon szatyor, csomagolási fólia, üdítős, energiaitalos és alkoholos alumínium dobozok, konzerv dobozok, többrétegű italos karton,
befőttes üveg, nem visszaváltható italos üveg

nagyszínpad

18:30 (Kossuth tér)

NE SZEMETELJ!

Lom hulladék ágy, szék, asztal, szekrény egyéb bútorok, műanyag háztartási eszközök,
szőnyeg, ruházat, edények

PROGRAMOK
augusztus 16.
péntek

ünnepe

22:30 (kis színpad)

2011 őszén öt, gyökeresen eltérő zenei és társadalmi
háttérrel rendelkező muzsikus létrehozta a “Gypo Circus”-t. A tagok régi álma volt egy olyan zenekar létrehozása, ahol a balkáni ethno, a gipsy, valamint a punk
műfajok találkoznak, ezzel bár stílust nem teremtve,
Magyarországon eddig nem hallott hangzást felépítve.

PopArt

A PopArt 2013-ban alakult. A zenekar kezdettől fogva igyekezett olyan dalok közül válogatni és beemelni ezeket a repertoárba, amelyek bár ismertek, jól előadhatók, a közönség is szereti, mégsem számítanak agyonjátszott, úgymond “kötelező” slágereknek.

Az ünnepségsorozat teljes időtartama alatt Vitéz Hegyi Flórián fafaragó művész hagyatékából rendezett
kiállítás lesz augusztus 17. és 21. között a tájházban. Vitéz Hegyi Flórián 1927-ben Hódmezővásárhelyen

született, 1942 óta munkásként dolgozott kötőszövő segédként. 1972-ben érzett rá a faragás ízére, s az elkövetkező
években számos alkotás született, melyek főként a paraszti élet kínzó, gyötrelmes mivoltát örökítik meg.

augusztus 17. szombat

14:00 (kis színpad)
Peter&Pan gyermekzenekar

16:00-17:30 (nagyszínpad)

A város múltja

Dr. Márki-Zay Péter polgármester
beszélget a Vásárhely Története című
könyv szerzőivel
és Hegyi Endre fotókiállítása

15:00 (kis színpad)
Árendás néptáncegyüttes
15:00
Borséta Csáki Zsolttal

16:00 (kis színpad)
Mizsei Zoli és Harmonika Zenekara,
Mizsei Nosztalgia Trió és
Őszi Rózsa Népdalkör

19:00 (kis színpad)

Noa Noa

17:30 (Szelfi pontban)
Benkő B. László könyvének bemutatója:
Vásárhelyi pálinka, bor, sör. Csáki Zsolt
beszélget az íróval
18:00 (kis színpad)
Borverseny eredményhirdetés és a
Vásárhely Bora cím átadása

augusztus 18. vasárnap

15:00 (kis színpad)
Romano Glaszo
16:15 (kis színpad)
Amaro Shavore

A délután folyamán
Gasztroudvar (cigány és
német közösség készít
nemzeti ételeket)

18:00 (kis színpad)

Parno Graszt

QUIMBY

Huszonhét évvel ezelőtt, egy dunaújvárosi próbateremben csendült fel először
az a pár akkord, amiből később az egész
Quimby univerzum megszületett, és
amivel megkaparintották a szíveket.
Szimbolikus szövegeikkel, szenvedélyes
előadásmódjukkal koncertjeik mindig egy picit olyanok, mintha egy őrült
színházi darabba csöppennénk: egyik
pillanatban romantikus musicalt, máskor vígjátékot vagy szívfacsaró drámát
nézhetünk, melybe a közönséget is magukkal rántják – ők pedig örömmel megadják magukat a Quimby dölyfös rock
and rolljának, mámoros melódiáinak és
hipnotikus sámán boogie-jának.

DENIZ

Lassan két éve, hogy megismerkedtünk, és a
kapcsolatunk eleje óta együtt zenélünk. Vegyes a
repertoárunk és igyekszünk bővíteni is azt. Néhány
dalban közreműködik zenésztársunk, Kővágó Krisztián.

22:30 (nagyszínpad)

Black Five

21:30 (kis színpad)
Moonlight Duo
Zenekar utcabál

18 éve együtt muzsikálunk,
a kedves közönség igényeit
mindig
szem
előtt
tartottuk és nagy hangúlyt
fektettünk a minőségi
megszólalásra.

A Black Five zenekar 2011. nyarán alakult azzal a szándékkal, hogy
egy olyan együttest hozzunk létre, amely magas színvonalú, igényes
zenével képes szórakoztatni a közönségét. Mindemellett repertoárja
mindannyiunk zenei ízlését tükrözi. A zene gyermekkorunk óta
meghatározza az életünket.

Dr. Márki-Zay Péter
polgármester beszélget
Sebestyén Tiborral a
város főépítészével

20:00 (nagyszínpad)

20:00 (nagyszínpad)

20:30 (kis színpad)
Koncz Barbara és Bugyi József
koncertje

A város jövője

A zenekar hiteles cigányzenét játszik. A „Parno Graszt“ Romani fogalom,
jelentése „Fehér ló“ (a fehér szín a tisztaság jelképe a ló a szabadságé).
A „Parno Graszt“ együttest 1987-ben alapították. Úgy magyarul,
mint Romani nyelven énekelnek, egy dalban is cserélik a nyelvet, vagy
egyszerre énekelnek mindkét nyelven. A svájci zenei szakfolyóirat,
a Vibrations 2005-ben Parno Grasztot a tíz legjobb zenekar közé sorolta.

A zenekar alapító tagjai 2017 júniusa óta zenélnek együtt. A zenekar névválasztása – Noa Noa – nehezen lefordítható, leginkább „fűszeres illat”-ként adható
vissza. A kifejezést a francia festőtől, Gauguin-től kölcsönöztük. A dalokat a különböző pop, funky, acid jazz, elektronikus zenei stb. műfajokból választjuk.

Deniz hiteles példája annak, hogy egy lakótelepi kisszobából
sem lehetetlen eljutni az országos ismertségig kellő
alázattal és kitartással. Kétszeres Fonogram díjas előadó
(2014, 2016) és hétszeres jelölt. Bár DENIZ szóló előadó,
és a hip hop zene nem követeli meg, hogy valaki feltétlenül
koncertezzen, 2012-ben DENIZ mégis úgy döntött, hogy
a minőségi szórakoztatást és zenei élményt szem előtt
tartva zenekart alapít. Az évek során az összes nagy
fesztiválon játszottak, és több klubturnén is túl vannak már.

15:00-16:30 (nagyszínpad)

21:30 (kis színpad)

Traubi

A Traubi zenekar már több mint két évtizede, töretlen lendülettel szórakoztatja a
klasszikus rock slágerek kedvelőit. A zenekarral elsősorban Hódmezővásárhelyen
lehetett találkozni, de Budapesten és több vidéki városban is voltak már fellépések.

22:30 (nagyszínpad)

Twentees

A Twentees tagjai az MTV-korszak gyermekei – délutánonként ott
ültek suli után a TV előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket
avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és
zenélni kezdtek, ez volt számukra a közös nevező: popos, fülbemászó
gitárzenéjükben a magyar szövegeket egyedülálló módon ötvözik
angolszász zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene
és a garázsbandák hatása is. A több szakmai díjat is magáénak tudó
zenekar eddig három nagylemezt adott ki.

augusztus 19. hétfő

15:00 (kis színpad)
Vackor zenekar gyermekműsora
16:00 (kis színpad)
BFMK néptánccsoportjai

18:00 (nagy)

16:30 (kis színpad)
Talent Énekstúdió

17:30 (kis színpad)
Takács Éva népzenész

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

19:00 (kis színpad)

Naked Szesz

A NAKED SZESZ az egyetemi verspályázatok verseiből,
verseskötetek híres verseiből, és a rendszeres egyetemi színházas
fellépéseiből született verszenésítős játék és zenekar.

20:00 (nagyszínpad)

MobilMánia

21:30 (kis színpad)

Az egykori P.Mobil legendás tagjaiból alakult zenekar, sok
elismeréssel büszkélkedhet, hiszen a Fonogram díj mellett voltak
már az Év Koncertzenekara, a Fénypokol című albumuk egy
országos szakmai szavazáson az év lemeze lett. Régi nagy slágereik
mellett mellet koncertjeiken, főleg a fiatalok nagy lelkesedéssel
fogadják új lemezeik dalait is. Mindössze pár együttes mondhatja
el ma Magyarországon, hogy rajongóik a tizenévesektől kezdve,
egészen a hatvanas korosztályig tart. Minden MobilMánia
koncert siker, hiszen nincs olyan ember aki ne ismerné legalább
4-5 slágerüket.

Watchtower

1993-ban alakult mint Jimi Hendrix emlékzenekar. Az Őrtorony nevet Jimi
Hendrix: All Along the Watchtower c. feldolgozás alapján vették fel. A zenekar
stílusa a blues és a hard-rock keveréke. A zenekari felállás trió, esetenként herfli és
billentyűs kiegészítésével. Repertoárjuk elsősorban saját dalokból illetve Jimi Hendrix
feldolgozásokból áll.

22:00 (nagyszínpad)

Stratégia

A Stratégia zenekar 1996-ban alakult Hódmezővásárhelyen. Kezdetben nemzeti rock együttesek dalait játszották, majd zenei stílusuk a heavy metal felé fordult. Dalaikban nagy hangsúlyt kap a hazaszeretet. 2000-ben
vették fel első nagylemezüket, amelyet még három másik
követett. A koncerten billentyűs hangszereken fellèp a zenekarral koràbbi zenèsztàrsuk Kovács Róbert is.

augusztus 20. kedd

09:00 Szent István tér
Városi Ünnepség Szent István király
tiszteletére, kenyérszentelés és áldás

Ünnepi beszéd: Dr. Márki-Zay Péter polgármester
Közreműködnek: Steiner Béla Városi Kórus, Fandante
Kamarakórus és a Magyar Honvédség 5. Bocskai István
Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi zenekara
Ünnepi áldást mond: Kocsis Tamás az Újvárosi Református
Egyházközség lelkésze
Az ünnepi kenyeret megszenteli: Száva Szabolcs a Szent
István Király Plébánia katolikus lelkésze

16:00 (nagyszínpad)

Kankalin Táncegyüttes

10:00 Szent István templom
Ünnepi Szentmise a Szent István
templomban

A misét celebrálja Száva Szabolcs a Szent István Király
Plébánia papja.

16:00 (kis színpad)
Szösz és Diónyi Színpad bábelőadása

15:00 (nagy színpad)

Városi Fúvószenekar

Vezényel: Vágó János karnagy

Az 1962 óta működő hódmezővásárhelyi Kankalin Néptáncegyüttes óvodás, kisiskolás,
iskolás és ifjúsági, valamint felnőtt csoportjaiban jelenleg több mint százan táncolnak és
mutatják be színpadon is az autentikus magyar néptáncot. Céljuk az archaikus táncok
megismertetése, értelmezése és egyben előadása úgy, hogy egy-egy koreográfiával a
különböző népi hagyományokat is bemutathassák.

18:00 (kis színpad)
Rakonczai Dorina és
Meixner Lili koncertje

19:30 (nagyszínpad)

Operagála

Benedekffy Katalin és művészvendégei gálaműsora

17:00 (kis színpad)
Szépkorúak Tánccsoportja
és Aranykalász Népdalkör

18:30 (kis színpad)
Lugasi Linett és zenésztársai

Nagyszerű előadók tolmácsolásában, szimfonikus zenekari kisérettel
csendülnek fel az operairodalom és a musical slágerek legszebb gyöngyszemei,
táncbetétekkel színesítve a programot.
A világ klasszikusai és a Hungarikumok ötvözete fergeteges és önfeledt
szórakozást ígér világszínvonalon.
Hagyja magát elvarázsolni, Puccini, Verdi, Donizetti, Mozart, Erkel, Kodály,
Lehár, Kálmán és Bernstein legszebb dallamaitól.
Közremüködik: Benedekffy Katalin- szoprán, Gregorio Díaz- tenor
(Spanyolország), Turpinszky Gippert Béla -tenor, A Szegedi Szimfonikus
Zenekar élén vezényel Gyüdi Sándor. A műsort táncbetétekkel színesíti a
Nemzetközi Szilver Táncegyüttes.

22:00

Tűzijáték

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Rossz idő esetén a programok védett, beltéri helyszínen kerülnek megrendezésre
(Bessenyei Ferenc Művelődési Központ), amennyiben lehetséges.

Működnek a
szökőkutak
A nagy hőségre való tekintettel
kollégáink üzembe helyezték a
vásárhelyi köztéri szökőkutakat.
Korábban sok érdeklődést kaptunk azzal kapcsolatban, miért

Megújult a
barattyosi
bicikliút
„Mai bringatúrám úticélja a barattyosi kerékpárút vége volt.
Nagy örömmel tapasztaltam,
hogy a nemrég még gödrös,

nem csobog bennük a víz. A
látvány valóban szép lenne, a
működtetésüket azonban meg
kell fontolni. Talán nem tudják a
vásárhelyi polgárok, de egy sok
évvel ezelőtti, talán nem eléggé átgondolt konstrukciónak
köszönhetően ezeket a díszítőelemeket nem látták el saját
keringetőrendszerrel,
hanem
„direktbe” a városi ivóvíz-hálózatba kötötték.
A csobogókból
tehát ivóvíz folyik. Bizonyára
érthető,
hogy
eddig
takarékoskodás miatt
nem indítottuk
el. Az üzemelésük amíg tartós,
nagy hőség várható - legalább-

is az időzítővel ellátott, azaz a
csak nappal működtethető kutak tekintetében - így is marad.

Működik a népkerti
szökőkút

Hatalmas sikert aratott a majálison, hogy hosszú évek után akkor legalábbis csak egyetlen
napra - ismét csobogott a víz
a Népkertben a szökőkútban.
Sok vásárhelyi lakos számára a
gyermekkori, fiatalkori emlékeit jelenti a kis libás lány.
Kollégáink rendbe hozták, megszüntették a csőtörést mellette,
vízzáró anyaggal kezelték a medencét. Reggel 10 és este 8 között gyönyörködhetünk benne.
Vigyázzunk erre a kedves vásárhelyi látványosságra!

Hol jár a
seprőautó?

Napi járatterv szerint közlekednek Hódmezővásárhelyen azok a
takarítógépek, amelyek az utak
tisztaságáért felelnek. A teljes

Felszívós seprőgép közutakon
méter

rendezik a Fekete Sasban
operett, tánc, ének, díj-

méter

Kisegíti az
önkormányzat
a Nyugdíjas
Szövetséget

Idén októberben az idősek világnapja vásárhelyi rendezvényét a helyi
nyugdíjas szövetség helyett az önkormányzat
szervezi meg. Erről állapodott meg a szövetség

a színvonalas eseményt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
országosan 13 projektben több
mint 2 milliárd forint értékben
hirdette ki nemrég az útfelújí-

Nagyobb vihar esetén több vásárhelyi utcában szünetel teljesen, vagy részlegesen a közvilágítás, ezt olvasóink többször
jelezték. Tisztázni kell: azt, hogy

Zrínyi utcán a Kossuth tértől
a Hunyadi utcáig.................................. 320
Tóalj utca a Bagolyvártól
a Bethlenig............................................. 420
Oldalkosár utca.................................... 470
Kaszap utca az
Emlékponttól a laktanyáig.............. 940
Hódtó utca...........................................1 070
Széchenyi tér......................................... 610
Kossuth tér............................................. 110
Városház utca........................................ 520

elnöke,

hepehupás út teljes hosszában
megújult.” Ezeket a sorokat és
a mellékelt fotókat küldte olvasónk a Gyorshírre egy üzenetben.

Hiba esetén a sor
végére marad a
közvilágítás

Kissné

Urgyán

Mária és Márki-Zay Péter
polgármester.

Az idős emberek tiszteletére minden évben megOktóber

4-én

népdal,

kiosztás és bál is lesz. A

tervezett költség 300 ezer
forint.

tások nyertes kivitelezőit - adta
hírül a magyarepitok.hu portál.
A Dél-Alföld régióban két kerékpáros fejlesztés történt, az
egyik a Békés megyei Mezőberénynél, a másik Hódmezővásárhelyen. A kivitelező a Duna
Aszfalt Kft. és a Hódút Kft. volt.

Orrseprős seprőgép közutakon

Hóvirág utca.......................................... 920
Nagy András János utca.................1 450
Csillag utca a Szőlő utcától a körforgalomig............................................................. 285
Imre utca a Királyszék utcától a Damjanichig........................................................... 270
Simonyi utca.......................................... 560
Szoboszlai utca..................................1 170
Síp utca a körforgalomig.................. 700
Kutasi utca a Jókai utcától a Simonyiig
330
Klauzál utca a Berkenye utcától a
Vágóhídig.............................................1 680
Zrínyi utca a
Hunyaditól végig...............................1 310
Rárósi út a Jókai utcáig..................... 860

milyen ütemben végzi a helyreállításokat az áramszolgáltató cég,
nincs lehetősége befolyásolni
még egy település önkormányzatának, így a vásárhelyi önkormányzatnak sem.
A városházán dolgozó kollégánk
beszámolt arról, hogy ilyen esetekben folyamatosan egyeztet
a szolgáltatóval. Azt azonban

fontos tudni, hogy a közvilágítás helyreállítása mindig a sor
végén van, a szolgáltató számára az ingatlanok áramellátásának biztosítása az elsődleges.
Azt javasoljuk, a hibát a lakosok
minden esetben a szolgáltatónak
jelezzék 06 62 565 881-es szám
4-es menüpont, vagy a kozvilagitashiba@nkm.energy címen.
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Kistöltés utca........................................ 420

listát itt tesszük közzé. A közterületek elnevezése mellett lévő
szám azt jelenti, hány métert
tesz meg az autó a szóban forgó
helyszínen.
A felszívós seprőgép az a jármű,
amelyet nemrégiben vásárolt
meg a HMSZ NZrt. A beszerzéssel
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Makói országút..................................1 050

Orrseprős seprőgép
kerékpárutakon
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Hősök tere.............................................. 124
Kodály Z. utca az Adytól a Királyszékig
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Hóvirág utca a Nap utcáig.............1 110
Kaszap utca az Andrássytól
a Bagolyvárig........................................ 350
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laktanya előtt........................................ 808
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sokéves hiányosságot sikerült
pótolni, az átadásról a beszámoltunk. A jármű a szegélyes utcákon tesz jó szolgálatot, a perem
mellől tulajdonképpen felszippantja az összesöpört port. Az
orrseprős a szegély nélküli helyeken tud hatékonyan működni.
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Megmutatjuk,
hol lehet az új
könyvtár
Tíz lehetséges helyszín van versenyben, építészeti szempontból
ezek mindegyike alkalmas arra,
hogy felépüljön az új vásárhelyi
könyvtár és tudásközpont. A korábbi, nagy ellenállást kiváltott
Kossuth térit is bent hagyták a
listán.
Minderről egy lakossági fórumon beszélt Sebestyén Tibor főépítész. A lehetőségekről a kiadvánnyal mellékelt konzultációs

a

d

g

íven kéri ki az önkormányzat a
vásárhelyi polgárok véleményét.
A helyszíneket egy rövid film
segítségével mutatja be az építész, ez a város honlapján, és A
Polgármesteri Hivatal gyorshír
szolgálata nevű Facebook oldalon is megnézhetik.
Fontos tudni: ha zöldterületet
építenének be, cserébe máshol
egy ugyanakkora parkot létesítenek. Ha pedig meglévő ingatlant
kellene bontani a cél érdekében,
ez csak akkor lehetséges, ha a
tulajdonos eladja azt az önkormányzatnak.
A lehetséges helyszínek: a Sarokház melletti tér, a jelenlegi
Hód Áruház helye, az Andrássy

b

e

h

út-Lánc utca sarka, a Hódtóban
lévő füves terület, a Pelikán Hotel területe, a Kodály Zoltán utcai
füves terület, a Zrínyi utcai parkoló területe, a Lázár utca-Dr.
Rapcsák András utca kereszteződése és a Deák Ferenc utcában
a jelenlegi kínai áruház helye.

1

VÁROSI KONZULTÁCIÓ
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Döntsünk közösen a jövőnkről, kérjük töltse ki ezt a kérdőívet!
Városi konzultációs kérdőív az új könyvtár és tudásközpont helyszínéről

1.

Egyetért ön azzal, hogy az új, modern hódmezővásárhelyi könyvtár és
tudásközpont a Kossuth tér parkjában, a Sarokház mellett épüljön fel?
Amennyiben erre a kérdésre nemmel válaszolt, kérjük, válasszon az alábbi
javaslatok közül. Több lehetőségre is szavazhat igennel.

c

f

i

Kiadó: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Felelős kiadó: Dr. Márki-Zay Péter polgármester

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város vezetése nagyon fontosnak tartja, hogy jelentős döntések előtt kikérje a
lakosok véleményét. Ezen kérdőíven Ön véleményt mondhat arról, hogy hol szeretné, ha felépülne az új könyvtárunk.
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o IGEN

o NEM

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár a Dr. Rapcsák András út -Cukor utca
-Könyves utca -Deák Ferenc utca által határolt telektömbön épüljön fel?

o IGEN

o NEM

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár a Deák Ferenc utca -Nagy Sándor utca
saroknál, a mostani kínai áruház és bank helyén épüljön fel?

o IGEN

o NEM

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár az Ady Endre utca -Tóalj utca
saroknál, a mostani Pelikán Hotel helyén épüljön fel?

o IGEN

o NEM

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár a Tóalj utca (Rózsa utca tengely) füves
területen épüljön fel?

o IGEN

o NEM

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár a Hotel Ginkgo mellett, a Nyizsnyai
Gusztáv- Zrínyi utca saroknál épüljön fel?

o IGEN

o NEM

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár a Kodály Zoltán utcai parkban (Árvíz
utcától nyugatra fekvő zöldterület) épüljön fel?

o IGEN

o NEM

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár a Zrínyi utca 12-14 szám alatt, a
jelenlegi parkolóban épüljön fel?

o IGEN

o NEM

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár az Andrássy úton, a Hód Áruház
helyén épüljön fel?

o IGEN

o NEM

Egyetért ön azzal, hogy az új könyvtár az Andrássy út-Lánc utca saroknál
épüljön fel?

o IGEN

o NEM
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város vezetése nagyon fontosnak tartja, hogy jelentős döntések előtt kikérje a
lakosok véleményét. A konzultációs kérdőívnek ebben a részében a város életében nagy jelentőséggel bíró kérdésekben kérjük ki az Önök álláspontját.

2.

Egyetért-e ön azzal, hogy az Önkormányzat az állami fenntartású kórházat
luxuskórtermek kialakítása helyett az ellátás minőségét javító fejlesztésekben támogassa (várólisták csökkentése, hálapénz visszaszorítása, járóbetegellátás fejlesztése - hogy ne kelljen egy gipszelésért Szegedre utazzunk)

o IGEN

o NEM

3.

Támogatja-e, hogy az önkormányzat 230 milliós újonnan elnyert európai uniós
forrásból felújítsa és újranyissa a Teleki utca 10 szám alatti bölcsődét?

o IGEN

o NEM

4.

Egyetért-e ön azzal, hogy a magánszemélyek 2017-ig jelentős mértékű és
rendszeresen megemelt építményadóját teljesen, 101 négyzetméter felett is
eltöröljük?

o IGEN

5.

Támogatja ön azt, hogy a Kaszap és a Hódtó utcák tehermentesítése érdekében
o IGEN
új út épüljön a szennyvíztelep mellett?

6.

Támogatja ön azt a tervet, hogy a strandfürdő területén ismét legyen kemping
és a tanmedencénél három csúszda épüljön?

7.

A Zöld Vásárhely projektben épült pihenőpark elnevezésére melyik név felelne meg önnek
leginkább:
o Kossuth Zsuzsanna pihenőpark

o Almási István park

o IGEN

o NEM

o NEM

o NEM

o Hodtói Pihenőpark

A konzultációs kérdőívet a következő helyszíneken elhelyezett véleményládákba dobhatják be:
Polgármesteri Hivatal
Városi Könvtár
Bessenyei Ferenc Művelődési Központ

Leadási határidő: augusztus 30.
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