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Három éjjel, három nap
tartott az idei, immáron he-
tedszerre megrendezett Már-
télyi Kavalkád, amely tagad-
hatatlan fieszta hangulatá-
val, egyben különleges vará-
zsával ezúttal közel tízezer
érdeklõdõt vonzott a Tisza-
holtágba. A pénteki fõtéri
nyitány ünnepi ceremóniáit
követõen a vízpartra vonuló
közönséget ezúttal is elkáp-
ráztatta a látványos lampio-
nos-csónakos felvonulás,
majd a tûzijáték. A kavalkád-
ról természetesen most sem
maradhattak el a népszerû
„bandák”, melyeknek muzsi-
kájára minden korosztály jól
szórakozott.

A sziporkázó napfényes
idõt hozó szombat- vasárnap
igazi hétvégi légi-, vízi-, és
földi parádét nyújtott a nagy-
érdemûnek, hiszen naphosz-
szat sárkány- és sétarepülõ-
sök, ejtõernyõsök, hõlégbal-
lonosok gazdagították a

programot. Volt néptánc, ae-
robic-, és sportbemutató, ren-
geteg csecse-becse, dübörgött
a zene, ami szerencsére nem
riasztotta el a „kacsákat”. Mi
több, a Citroënek, a 6. orszá-
gos találkozó örömére ezúttal
vidám dudálással vonultak
végig a vízparton és az üdülõ
területen.

A parti szenzációt ezúttal
is a vízi lakodalom jelentette,
melynek örök idõre szóló fo-
gadalmát ezúttal Nagy Aran-
ka és Kúz Attila tette a népes
násznép elõtt. Hasonlókép-
pen kuriózumot jelentett az
elsõ alkalommal megrende-
zett veterán motorok találko-
zója, s most is felüdülést ho-
zott a mulatság hevében fá-
radóknak a streatball, vala-
mint a családi ladik- és csó-
nak, illetve kerékpáros gyor-
sulásos verseny.

A háromnapos fieszta a
vasárnap esti sztárvendégek
fellépésével ért véget.

Haditudósítás a

szentkép hátoldalán
Hamarosan kis füzet for-

májában jelenik meg a

könyvpiacon Vitéz Balogh

Sándor vásárhelyi kövezõ

mester elsõ világháborús

harctéri emlékirata, melynek

ma már nehezen olvasható

töredékeit egy szentkép hát-

oldalára írta a hõs katona, és

onnan silabizálta ki Buda-

pesten élõ unokája, Kószó

Imre. A nyomdász utód apró-

lékos munkájának köszönhe-

tõen, az eredetileg tintaceru-

zával írt, majd olvasható for-

mába öntött sorokból megis-

merhetik az érdeklõdõk a há-

ború szörnyûségeit, a szen-

vedést, a hõsiességet. A kiad-

ványt, saját nyomdájában,

elsõsorban a család számára

készítette Kószó Imre, ám az

elsõ világháborús harctéri él-

mény minden bizonnyal ta-

nulságul szolgálhat a Had-

történeti Intézetnek is. 

A mellkasuknál össze-

nõtt, majd a szegedi klinikán,

három hónapos korukban

kettéválasztott romániai szi-

ámi ikreket, Szabó Melindát

és Izabellát valamint család-

tagjaikat látta vendégül nem-

régiben a vásárhelyi Johanni-

ta Segítõ Szolgálat.

A família a kempingben

nyaralt, s a most négyéves

testvérek közül Melinda

rendkívüli módon élvezte a

strand vizét, ami Izabellának

igazi gyógyfürdõzést jelen-

tett. A gyerekek életét a kez-

detektõl segítõ és figyelem-

mel kísérõ dr. Kószó Péter

gyermekorvos, a szolgálat

helyi vezetõje és dr. Berényi

Károly gyermekorvos nagy

szeretettel vették körül a kis

vendégeket. Kószó doktor

szerint Izabella ízületeinek

állapota látványosan javult a

Vásárhelyi standon eltöltött

napok alatt, köszönhetõen

Benczédi Zsuzsanna gyógy-

tornásznak, aki a termálme-

dencében víz alatt tanította

meg Izabellát, miként kell a

lábát masszírozni.

Tátrában gyógyult a „Lufi”

„Klimatikus kezelésnek fe-

lel meg a légúti betegségben

szenvedõk számára egy-egy

magas-tátrai kirándulás,

ahol 1300 méter magasság-

ban van a szállásunk és 2000

méteren tesszük a

túráinkat. Tavaly

csupán egy kis csa-

pattal mértük fel az

ottani körülménye-

ket, az idén pedig

már egy busznyi gye-

rekkel vágunk neki a

szlovákiai hegyek-

nek” – summázta az

augusztus eleji ki-

rándulás lényegét dr.

Berényi Károly gyer-

mekorvos abból az

alkalomból, hogy a

vásárhelyi „Lufi”

Asztmás és Allergiás

Gyermekek és Szüle-

ik Klubjának tagjai augusz-

tus elején egy hetet töltöttek

a Csorba-tónál.

Berényi doktor mint a szer-

vezet szakmai elnöke az elõz-

ményekrõl szólva elmondta:

az általános gyermek-egész-

ségügyi ellátás egzisztenciá-

lis problémáinak ellensúlyo-

zására 1997-ben hozta létre a

Hódmezõvásárhelyi Gyer-

mekegészségügyért Alapít-

ványt, mely mindenekelõtt a

jogi keretét biztosítja az idén

létrehozott „Lufi” klubnak.

Célja továbbá a karitatív tevé-

kenység, melynek révén ado-

mányokat juttat el a rászoru-

lóknak, és kiemelten foglal-

kozik a beteg gyermekek bi-

zonyos csoportjaival, így a

mozgásszervi és a légúti be-

tegségben szenvedõkkel.

Kézenfekvõ volt ezáltal az

asztmások kiemelt felkarolá-

sa, melyet a betegség vásár-

helyi elõfordulásának gyako-

risága indokolt. A körülbelül

10 ezer helyi kiskorú gyer-

mek közül legalább ötszázat

érint a betegség. Mint azt dr.

Berényi Károly kifejtette: sok

ilyen betegsegítõ közösség

jött már létre az országban;

más városokban is

sikeres asztmaklu-

bok mûködnek, me-

lyek jó példát adtak a

munkához. A szülõk

körében végzett fel-

mérés pedig bebizo-

nyította: egyértelmû-

en szükség van Vá-

sárhelyen is a speciá-

lis közösségre. 

Nagy érdeklõdés

kíséri azóta is a „Lu-

fi” klub asztma vi-

lágnapi és más ren-

dezvényeit, amelye-

ket mostantól, a

csongrádiak megke-

resésére, a magas-tátrai

gyógytúrákkal is kiegészíte-

nek. Ezek, valamint a korsze-

rû gyógyászati eszközök és a

helyes alkalmazásuk szinte

elkerülhetõvé teszik az

egyébként szükségszerû kór-

házi kezeléseket – emelte ki a

hegyi túrák lényegét a klub

elnöke.

Az egyesület polgármester-

jelöltjével kapcsolatban kifejtette:

az új várospolitikai modell nagy

kihívást támaszt majd az új

képviselõtestület és polgármester

iránt. – „A Tiszta Lap Egyesület

jelöltjében, dr. Kószó Péterben,

mint cseppben a tenger, talán az

egész „Csomorkányunk” benne

foglaltatik. Még gyerekként Bíbó

Lajos bácsi térdén lovagolt és

Kohánnak hordott ebédet, tagja

volt az elsõ NATO központot láto-

gató magyar parlamenti

küldöttségnek, szolidaritásból

jelen volt az orosz biztonságiak

által ostromlott litván parlament-

ben, albán menekülteket gyógyí-

tott Koszovóban, több segítõ

szolgálatot hívott életre és

mûködtet ma is, egyszóval sokat

letett már az asztalra. Ráadásul

mindig csapatban gondolkodott,

és munkálkodását sok vásárhelyi

támogatja” – tette még hozzá,

átadva a szót a polgármester-

jelöltnek.

– Hódmezõvásárhely az

elkövetkezõ önkormányzati cik-

lusban minden bizonnyal

hazánkkal együtt az Európai

Unió tagjává fog válni.

Kijelenthetem, hogy az a tudás,

amivel jelen pillanatban ren-

delkezünk, nem elegendõ,

illetve nagyon kevés lesz az EU-

ban. Ezért az elsõ és leg-

fontosabb stratégiai cél, hogy

ennek ismeretében tegyünk meg

minden tõlünk telhetõt, hogy

országunk és benne Hódmezõ-

vásárhely és térsége minél

szélesebb ismeretekkel készül-

jön a nagy kihívásra – kezdte a

hódmezõvásárhelyi kibontako-

zásról szóló programismertetõ-

jét dr. Kószó Péter, az egyesület

polgármester-jelöltje. Kiemelte:

hite szerint az elkövetkezõ

önkormányzati ciklus leg-

fontosabb feladata Vásárhely és

a hozzá tartozó kistérségek

felkészítése a csatlakozásra.

Dr. Kószó Péter a továbbiak-

ban arról szólt hallgatóságá-

nak, hogy az elõrelépésben

fontos kiindulási pontnak tartja

a város demográfiai helyzetét.

Viszonyításként utalt az 1981-

es évre, amikor a helyi kórház-

ban 800–900 gyermek született,

míg ma ennek csupán a fele. A

másik népességfogyást ered-

ményezõ tényezõ az elvándor-

lási tendencia, amihez hozzá-

járul a magas technológiai is-

merettel rendelkezõ értelmiségi-

ek „agyelszívása”. Mindezek

elõrevetítésével a legfontosabb

feladat Hódmezõvásárhely

népességmegtartó erejének fo-

kozása. – Immár 12 éves karita-

tív munkám során megtapasz-

talhattam azt, hogy a szociális

problémák megoldására egyet-

len kitörési lehetõség van: a

család eltartásához szükséges

jövedelmet biztosító munkahely

– hangsúlyozta dr. Kószó Péter.

Ezt az igényt az is alátámasztja,

hogy a városunkban közel 6000,

többségükben anyagi okok miatt

veszélyeztetett kiskorú él.

A polgármester-jelölt szólt a

továbbiakban arról, hogy a dél-

alföldi régió a mûködõ külföldi

tõke beáramlását tekintve

hátrányos helyzetben van. Míg

országosan 40 százalékos volt a

tõkebeáramlás, ez térségünkben

csupán 3–4 százalékra tehetõ,

és az elsõsorban a szolgáltatási

ágazatokra korlátozódott. A

GDP termelésben elsõsorban a

gépipar és a magas tech-

nológiájú ipar tekinthetõ húzó-

ágazatnak. – Ösztönözni fogjuk

a magas technológiájú zöld-

mezõs beruházások telepítését

– mondta. Mindezek feltételezik

a jól képzett, magas technoló-

giai ismeretekkel rendelkezõ

kreatív emberek bevonását a

gazdaságba, melynek alapja

nem lehet más, mint iskolarend-

szerünk hatékonyabbá tétele.

Programbeszéde további

részében a város új arculat-

teremtésérõl szólt Kószó doktor.

Mint mondta: a múltra építve

szeretnék megteremteni Vásár-

hely új arculatát, a mezõvárosi

jelleg megõrzésével. A gyógytu-

rizmussal kapcsolatos cso-

davárást, bár elfogadhatónak

tartotta, ám utalt arra: tudni kell,

hogy a város erõforrásai erre

kevesek, és maga a turizmus egy

hosszú távon megtérülõ

lehetõség. Miként az ezzel kap-

csolatos megvalósíthatósági

tanulmányok elkészítését, úgy a

Népkert és a strand rehabilitá-

cióját is el kell kezdeni, külsõ erõ-

források bevonásával. Reálisan

érdemes számolni azzal, hogy a

fedett uszodát csak a ciklus

végéig képes a város felépíteni.

Amikor Vásárhely jövõjérõl

beszélünk, szólni kell a kül-

területek és a tanyavilág prob-

lémáinak elkerülhetetlen meg-

oldásáról is – mondta szenvedé-

lyesen, a sokat látott ember

tapasztalásával hozzátette:

ahogyan az Antall-kormány pri-

oritásának tekintette minden

ember egészséges ivóvízzel való

ellátását, úgy a mindenkori kor-

mányzatnak is fel kell vállalnia,

hogy a XXI. században az egyes

emberek és családok nem

maradhatnak villamos energia

nélkül. – Tanyai programunk-

ban vállaljuk, hogy ehhez az

önkormányzat egy alapot hoz

létre – emelte ki.

A polgármester-jelölt vége-

zetül arról beszélt, hogy a Béke-

telepet lezáró külterületi sávban

egy kirándulásra is alkalmas

erdõtelepítést tervez, melyben

érdekeltté lehet tenni az ottani

földtulajdonosokat. Ki kell

aknázni, továbbá a Kása erdõ

adta lehetõségeket, erdei szállo-

da, kirándulóhely létesítésével.

Miként mondta: az elkövetkezõ

ciklusban kerül sor az alapel-

látás teljes privatizációjára, ame-

lyhez az önkormányzat segít-

séget nyújt. Konszolidálni szük-

séges a kiváló fõorvosi és orvosi

karra épülõ kórház anyagi

helyzetét, megállítani a további

anyagi ellehetetlenülést. A

kórházat érdekeltté kell tenni a

gyógyturizmus fellendítésében.

A veszélyeshulladék-lerakó épí-

tési tervérõl kifejtette: véleménye

szerint inkább ellehetetleníti,

mintsem szolgálja az itt élõk

érdekeit. „Célom egy kultúráját

ápoló, múltjára büszke, gaz-

daságában, népességében és

mûveltségében is gyarapodó

város” – összegezte terveit dr.

Kószó Péter. 

A beszédeket követõen aktív

eszmecsere bontakozott ki a

résztvevõk között; több hozzá-

szóló egyetértõ vagy új támpon-

tokat adó véleményével támo-

gatta a polgármester-jelöltet.

A négygyermekes Berényi doktor – családja körében

a kép jobb oldalán – sokat tesz a vásárhelyi kiskorú-

ak egészségéért is.

Tanácskozás Vásárhely jövõjérõl a német Johannita-lovagokkal

Egy hozzászóló – Dr. Szabó Lajos

Zakar Ödön rajza

Népességben, mûveltségben gyarapodó várost!
Folytatás az elsõ oldalról.

A város arculatának formálása – a tervek szerint – a játszótereket

is kedvezõen érinti, környezetbaráttá és biztonságosabbá teszi


