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Független Városi Szövetség- Magyar Egyesület( 6726 Szeged Bérkert u.7) észrevétele a Fontos 
Mérnök Stúdió kft. 2017.03.01-én 14h-kor a Makkosház-Új Rókus projekt kapcsán megtartott 
civil,és intézményi egyeztető tárgyalásról. 
Önök a 2017.03.01-i egyeztetés anyagát-Vértó- hanghordozóra felvették, majd arról tájékoztattak, 
hogy 8 napon belül  észrevételt véleményt tehetünk írásban. Ennek mi eleget is tettünk időben! 
Mivel telt múlt az idő és önök semmiről nem tájékoztattak, telefonon kértem, hogy küldjék meg 
részemre az elkészített jegyzőkönyvet. Legnagyobb meglepetésemre egy „emlékeztető tervezetet” 
elküldték azzal, hogy esetleges észrevételemet írásban jelezzem 10 napon belül. Meg kell állapítsam, 
hogy az ügyben nem tudnak dönteni,csak húzni halasztani tudják és az emlékeztető-mit utólag 
emlékezetből szoktak írni-már nem is  arról tanúskodik, ami az egyeztetésen,majd írásban 
kiegészítve elhangzott. Kérem és követelem, hogy jegyzőkönyv készüljön,vagy végleges 
emlékeztető, mely tartalmazza a következőket 
  
1. A közbeszerzés-versenyeztetés nélkül megbízott Fontos Mérnök Stúdió(tervezési díj 13 
millió Ft.) feladata lett volna egy hivatalos „emlékeztető” összeállítása,ami tárgyilagosan tükrözi az 
ott elhangzottakat. 
 
2. Önök részéről(mint megbízó) megküldött „emlékeztető” minden tárgyilagosságot nélkülöz 
az ott elhangzottakat nem a valóságnak megfelelően írja le. Kizárólag(szubjektív Apró Juhász János 
FVSZME elnök)félremagyarázott véleményével foglalkozik. 
3. FVSZME képviseletében szót kért  az egyeztetésen Szávics Ivánné és nehezményezte, hogy 
nem keresték meg korábban az Egyesületet a 2015 óta készülő projekt ügyében. Talán érdemes lett 
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volna tájékozódni mit szimbolizálnak a Vértói dombon a szoborcsoportok,és akkor a nemzetünk 
nagyjainak tiszteletére felállított kopjafákat  pl. nem totem oszlopoknak nevezték volna .figyelmen 
kívül hagyva azt ,hogy Vértó számunkra egy Magyar Történelmi Nemzeti Emlékhely,ami egy 
többszörösen megáldott szent hely azaz templom. Nem európai uniós pályázati pénzből. nem 
önkormányzati támogatásból valósult meg, hanem magyar érzelmű emberek önzetlen munkájával 
ami átnyúlik a határon túlra is, a Magyarok Világszövetsége elnöke Patrubány Miklós segítségével, 
arról nem is beszélve, hogy Apró Juhász Jánosnak 33 éves munkája van benne ! ÉRTÉKET 
TEREMTETT!! Elszomorító, és felháborító volt, hogy megtörtént a projekt bemutatása  úgy 
mintha a Vértói dombon  semmi nem lett volna, meg se jegyezte senki MI LESZ AZ 
 EMLÉKHELY, A SZOBORCSOPORTOK SORSA? 3x kérdeztem meg válasz senkitől sem 
érkezett, elmondtam ,hogy NEM AKAROM ELHINNI HOGY  EU-s pályázati pénzt 
ROMBOLÁSRA  lehet fordítani. Elmondtam hogy 2008 -tól folyamatosan kerültek felavatásra a 
szoborcsoportok,a városi főépítészasszony engedélyével, végül 2014-ben minden a helyére 
került ,és átadtuk a Városnak. Kértem fontolják meg mit tesznek! Szeged nagy város máshol is 
megtudják valósítani ezt a projektet, a Magyar Nemzeti Történelmi Emlékhely komplexitásában 
NEM BONTHATÓ MEG.! 
             Elképzelek olyan kompromisszumot ami mindenkinek megfelelne.                                                                                                                            
Az elhangzottak  pontos rögzítését kérem! mert így hangzott el! Köszönöm! 
 
4. Pestalics Györgyné( FVSZME )elmondta, hogy megtévesztő volt a terv bemutatása,mert a 
helyszínrajz egy szűz területet rögzített, a Magyar Történelmi Emlékhely létesítményei sehol nem 
voltak feltüntetve rajta. Megkérdezte ki döntött arról, hogy az Emlékhelyet nem létezőként 
hallgassák el?Válasz nem volt! Szerettük volna tudni, ki döntötte el az Emlékhely elpusztítását, 
további sorsát,és milyen pénzeszközökből.? MI AZ OK!! 
 
5.      Apró Juhász János (FVSZME elnöke)  az alábbi tényfeltárásának adott hangot, amely nem  
vádként hangzott el. 
• A 10 emeletes és az „Európa Liget” közé áthelyezett Székelykapuk közül ,egy sem állítható 
föl, mivel kb. 60 nagy értékű fa kivágását kellene eszközölni,és a 10 emeletes épület kitörő 
közműveire települ ami életveszélyes!  A 10 em.épület és az Európa ligetet körbevevő vaskorlát 
közötti szűk hely miatt. Az Emlékhely többi részéről a bemutatott tervek egyetlen szót sem szólnak. 
A helyszínen egyetlen választ sem kaptunk. A szánkózó dombot úgy kezeli mintha teljesen üres 
lenne. Holott a Nemzeti összefogás eredményeként több 100 millió Ft. anyagi értékben,és 
felbecsülhetetlen szellemi értékben- a világon egyedülálló alkotások mutatják föl a valós 
történelmünket, amelyet Sz. Fehér Éva főépítész asszony korábban kiadott hivatalos 
nyilatkozatában meg is erősít. 
• Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy majd 1 órát beszélt Takács Gáborral aki a Yetisí kft. Etelka 
sor 3. alatt a SZEOL pályán egy kis műanyag sípályát üzemeltet oktatási céllal. Tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy őt Fontos Rómeó tervező kereste meg,és kérte föl fizetett tanácsadónak. Takács 
Gábor elmondta,hogy 2 ilyen síoktató bázis nem élne meg Szegeden,mind a kettő tönkre menne. 
Ezért az egyetlen esélyes a Yetisi kft. a tervezett üzemeltetési díj(lásd. Yetisí  honlap)-és Takács 
Gábor síoktató nyilatkozata alapján (3-12 ezer forint/ óra! /) a használati díja .Közel 60 ezer fős 
lakótelepen a kisemmizett- gyáraitól üzemeitől megfosztott egykori munkásosztály és gyermekei 
élnek nyomorszinten akiket a mai közterületből kizárnak egy üzleti vállalkozás miatt. ellentmondva  
dr. Igaz Ágnes irodavezető állításának -hogy megpályáztatnák- a tervező által, a vértói dombon 
körbekerített sípályát! Ezek tények és nem vád!  hiába kiabált be Kozma József hogy ez 
szemenszedett hazugság. 
• A tervező a dombot műanyaggal borítaná be 650 millió forint önkormányzati beruházással, 
amelynek üzleti haszna egy magán kft.-nél csapódik le. HOGY VAN EZ ? Ez fölveti  egy burkolt 
bűncselekmény fogalmát. Honnan az a szám ami 650millió forint beruházást tervez és állításuk 
szerint egyetlen terv sincs amiből számszerűsíteni lehetne a beruházás költségeit. 
• A Nemzeti Emlékhely a világon egyedüli és a székelykapukkal egy egységet alkot- NEM 
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BONTHATÓ MEG!  A tervező semmibe veszi a szellemi érték jogtulajdonosának véleményét 
és az Ősi szimbólumainknak fontosságát. A szögedi nép az emlékhelyet 
                                                              
                                                        
•  igénybe vette folyamatosan esküvőket tartanak,sport szakosztályok erő edzéseket 
tartanak,.Az Emlékhelyet több száz turista látogatja Indiából Sures professzor és kísérete, 
Floridából, székelyföldről, nyugdíjas csoportok stb.  idősek pihenőparkja,télen a gyerekek 
szánkózhatnak,és mint Ős Körösztény szimbólum a LELKEK TEMPLOMA vallásgyakorló 
             helyünk is. 
Ezt a  Nemzeti összefogást -a világ magyarságát ,és Székely  testvéreinknek  , Szeged iránti     jó 
szándékát köpte szembe a megbízó és a tervező. 
 
                                                                              
• Egy pár megjegyzés a Vakula Réka tervezőasszony által bemutatott látvány terv teljesen   
 szakmaiatlan tervezetről. A domb lábánál(a tervezett sípálya közepén) az elmúlt időszakban sok 
millió forintért fölújított nagy forgalmú járda található,ami a síelésből eredően baleset és 
életveszélyes az arra haladók számára. Kérdés mi lesz vele? 
• A már vaskerítéssel kőrbe kerített un. (Európa Ligetet)tervező tölgy tanösvényt-tervez ami 
a modern halk járású villamosok miatt kimondottan ÉLETVESZTÉLYES!( bármikor egy gyermek 
elé kerülhet.) 
• Vérkör -futókör(műanyag alapanyagú!) Kinek az üzlete ez? Sportszakértőkkel,atlétákkal 
egyeztetve,az un. betömörített mulcs kiválóan elegendő lenne amit a szegedi Városgazdálkodási 
Vállalat is előállít. Nem beszélve a méregdrága gumi futószőnyeg  elhagyásából eredő óriási 
megtakarításra!!( ez az egész városra igaz!)Sportszakértők állítása szerint ha vizes falevél rákerül 
erre a műanyagra, az rendkívül balesetveszélyes ami maradandó egészségkárosodást okozhat! 
• Híd a Vértó fölött- fa dekkel a víz felett.(tölgyfából).Véleményünk  az, hogy ennél 
ostobább elgondolást még egy laikus fejében sem fordul meg,mivel az oly nehezen újra életre 
keltett vízi világ(halak ,madarak stb.) kimondott elriasztására szolgál,(nádasban fészkelő 
vadmadarak megközelítése,költő vadkacsák simogatása stb. olyan agyament ötlet aminek párja 
nincs,a hanghatásokról nem is beszélve( ha egy osztály gyerek rámegy a tölgyfa hidakra.)  egyben 
akadályozza a Vértó mint késleltető záportározó tó )közel 1/3-ának karbantartását és kotrását. 
dr. Igaz Ágnes állítása szerint ezen problémát úgy képzelik, hogy hídként fölemelik a tölgyfapalló 
elemeit a kotrások biztosítása céljából. 
•  Szakmai véleményünk, hogy a többtonnás átázott tölgyfapallós szerkezet fölemelése 
olyan mérhetetlen többletköltséget jelent, ami be nem látható. A mai alapvető szemlélet, hogy 
óvjuk a természetet, és nem különböző műanyag baromságokkal tönkretenni az élő (a nagy nehezen 
33év alatt újra életre keltett)  egykori szemét és döglerakó helyet. 
• Egyéb nagy értékű(pl. oxigén játszótér-légzőtér) valakinek megint egy jó üzleti vállalkozás, 
mint a kutya ügyességi park kis és nagykutyák számára. Ezeket a szolgáltatásokat sohasem veszik 
igénybe az ott lakók(több évtizedes helyszíni tapasztalat). 
• A tervezett napozó teraszok jelenleg is biztosítottak és folyamatosan igénybe is veszik a 
helyben lakók. 
Összességében az egész tervezet teljesen szakmaiatlan és ilyen jellegű igény senki számáról nem 
merült föl, csak valakinek a jól megfontolt és a lakosság, egyeztetőintézmények folyamatos és 
tudatos félrevezetésével kíván előnyt szerezni. Kiderítését az illetékes jogi szervekre bíztuk, 
kivizsgálása már megkezdődött. 
 
33 évvel ezelőtt mikor még helyi lakos voltam,(Ipoly sor 7/b) egy szinte lakhatatlan szemét és 
döglerakóhelyből a szegedi nép, a világ Magyarsága, Székely testvéreink-Felvidéki magyarok, és az 
a több száz segítő(tervezők, kivitelezők, adakozók, FVSZME,és sorolhatnám, valamint jó magam és 
Firbás  Zoltán mérnök 5 milliárd forintot takarítottunk meg Szeged Városának elültetve 6000 db. fát, 
befüvesítve, az egész területet, a szőregi rózsások 3000 tő rózsát elültetve. NEM MAGUNKNAK! 
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Hanem gyermekeink jövője számára önzetlenül tettük. Mert ez a dolgunk megőrizni Ősi 
hagyatékunkat. Az emlékhely minden eleme -LELKEK Temploma- helyhez Szeged városához és 
annak környezetéhez kötődik .pl. lásd. A városalapító Szöged vezér- annak édesanyja  Deédes 
aranyasszony. Édesapja Nekese fősámán. Megjegyezzük, hogy Szöged vezér által épített Ős 
körösztény  kőrtemplom  maradványait a zsidó keresztény (katolikus Fogadalmi templom 
főlépcső sora alatt találták meg. Barbár módon a kőrtemplom maradványait a kivitelezők elkezdték 
visszabontani! Befejezésül a történelem nem ismerete és annak tiszteletének hiánya nem 
mentesít senkit(tervezőt, megbízót. stb.)az alól hogy barbárságot elkövessen ! hogy A  
TÖRTÉNELMI NEMZETI EMLÉKHELYET  megsemmisítse!! 
Mitől szent ez a hely? Amelyet egyesek szemétdombnak pl. Nagy Sándor fejlesztési alpolgármester 
„mi ez a szar itt?!” deklarálta egy lakossági fórumon. 
Ez a hely attól szent hogy a teljes nemzet és székely testvéreink önzetlen összefogásában valósult  
meg. 1 Ft. állami támogatás nélkül, és nem aljas magán üzleti célok vezérelték. 
                                                               
 Ilyenkor eszembe jut egykori lakótársam Gregor Jóska aki fizikálisan is részt vett a 8 szent tölgyfa  
( Kossuth Lajos, Rákóczi Ferenc, Dobó egri vár kapitánya, és a többiek) tölgy fáinak 
ültetésében, és azok a magyar érzelmű jó emberek akik elhozták Nemzetünk büszkeségeinek 
szülőházától a földet, és a vizet, ezzel megszentelve azokat a tölgyfákat amit tiszteletükre 
emlékükre ültettünk, amelyeknek őrző kopjafáikon (nem totem oszlop! ahogy önök nevezték!) 
egy-egy üzenet a ma emberének. (Makkosháza Szeged település részére való visszautálás) 
mindezt megszentelte Gergely István Csíksomlyó egykori plébánosa! ugyanezt erősítette meg dr. 
Papp Lajos professzor szívsebész testvérünk aki több SZER- ünkön mint vezérszónok üzent e 
helyről a világ Magyarságának, és fölszólítva őket a szegedi példa követésére,lásd. honlapunk 
www. Fvszme .hu (olvasd, hallgasd, terjeszd) amelyet a világ kb.160 országából látogatnak 
rendszeresen lásd. kezdőlap látogatási világtérkép! Az egész világból kapunk támogatást, 
munkánkhoz harcunkhoz,de szülővárosomtól csak a mocskot és az ellehetetlenítést, megaláztatást, 
kapjuk önzetlen munkánkért, MERT MAGYAR! de nemcsak mi, hanem az a a sok ezer ember aki 
részt vállalt ezen Emlékhely létrehozásában. Nem gondoltam volna, hogy 33 év után újra harcba 
kell szállni egy újabb nagyméretű környezetszennyezővel szemben aki műanyaggal akarja 
beborítani dombot és a Nemzeti Emlékhelyünket a földdel egyenlővé kívánja tenni. 
 
A szakmaiságot a fölmerülő igényeket figyelembe véve felszólítjuk a Tisztelt megrendelőt ezen 
projektet azonnal állítsa le!! Mert a (13milió forint tervezési díj) is közpénz!-és pénzkidobás! 
Ezen negatív reklám amit Önök a Vértói Nemzeti Emlékhely körül nemcsak Szegeden és az 
országban keltettek botrányt, hanem az az egész világból kapunk visszajelzéseket. Ennek 
felelőssége Önöket terheli, és méltatlan Szeged Városához. 
 
 
                                                                                    Tisztelettel: 
                                                                                                       Apró Juhász János 
                                                                                                           FVSZME 
                                                                                                             alapító elnök    
 
 
                                                                                          
 
Szeged, 2017.03.19 
             Kikelet hava                                                                                sk: 
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http://www.fvszme.hu/szolidaritasi-folhivas-minden-igaz-magyarhoz-hazafihoz/#verto_video 
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