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Indul a Kovács-Küry 
felújítása - 732 milliós 
beruházás 

3. oldal 

Szabó János lesz 
Hódmezővásárhely  
új alpolgármestere

4. oldal 

Magyarország 
„bevándorló-
ország” lett 

2. oldal 

ADÓELVONÁSOK • Kilóg a lóláb, hogy ez politikai döntés volt

Újabb 600 milliót elvesz 
a kormány Vásárhelytől
KOZÓ ATTILA

 December elején a magyar 
kormány előbb megtiltot-
ta az önkormányzatoknak, 
hogy új adót vezessenek be, 
vagy emeljék annak össze-
gét, majd a miniszterelnök 
bejelentette, hogy megfe-
lezik a kis- és középvál-
lalkozások adóját, ezzel a 
települések legfontosabb 
bevételeinek egy jelentős 
része elveszett. Hódmező-
vásárhelyen ez 600 millió Ft 
kiesést jelent. 
 „... jött a miniszterelnök úr és el-
vitte a kátyúzás árát” - mondta erre 
az intézkedésre Gödöllő polgár-
mestere, a Magyar Önkormányza-
tok Szövetségének elnöke, Gémesi 
György. A kátyúzás elmaradásánál 
azonban sokkal nagyobbnak ígér-
kezik a veszteség, erről tanúskodik 
a MÖSZ nyilatkozata is: „A magyar 
önkormányzatiság kivégzését, szá-
mos magyar település elkerülhetetlen 
csődjét eredményezheti Orbán Viktor 
mindenféle érdemi egyeztetés nél-
kül tett bejelentése az iparűzési adó 
megfelezéséről. Ennek a bejelentésnek 
vajmi kevés köze a gazdasági válság-
hoz, sokkal több köze lehet a kormány 

hatalmi érdekeihez.”
A decemberi kormányzati intézke-
déseknek volt egy harmadik eleme 
is, 24-én, „karácsonyi ajándékot” 
kaptak a fideszes vezetésű megyei 
jogú városok, egyenként 1 milliárd 
380 millió Ft szabadon elkölthető 
pénzt. Az ellenzékiek nem, illetve 
csak néhány település, azok is jóval 
kevesebbet. A „gazdaságvédelmi” 
intézkedés-sorozatról ennek fényé-
ben állította Márki-Zay péter a Vá-
sárhelyi Televízióban, hogy „Nagyon 

kilóg a lóláb, hogy ez tisztán politikai 
döntés volt.” 
Az iparűzési adó megfelezése még 
azután is komoly kiesés az ön-
kormányzatoknak, hogy a kis- és 
középvállalkozások definíciójánál 
végül nem a 18 milliárdos, hanem 
egy 4 milliárdos határt vették figye-
lembe. 

Folytatás a 3. oldalon

TRAM-TRAIN • Ősz végétől szállít utasokat 
Hódmezővásárhely és Szeged között

Megérkezett 
az első szerelvény 
Magyarországra
BUDAI DÁNIEL

 Január 8-án este átlépte az 
államhatárt, 9-én pedig már 
a sínekre tették az első sze-
relvényt Szentesen.
 A következő napokban a Stadler 
mérnökei elvégzik a jármű üzem-
behelyezését, amelyet követően 

megvalósulhat a hatósági szemle, és 
megkezdődhetnek a szükséges fu-
tópróbák és típustesztek. A második 
tram-train februárban érkezik meg.
A tram-train szerelvény három 
különálló, szétszerelt darabját a 
kamionokról két 60 tonnás daruval 
emelték le. 

Folytatás a 3. oldalon

ZÖLD PONT • Új pályázat a társasházak fűtéskorszerűsítésének támogatására

Segítség az otthonfelújítási programban
MUNKATÁRSUNKTÓL

 2021. január 1-től már le-
het igényelni a családok Ott-
honfelújítási Támogatását. 
Ennek keretében otthonfe-
lújítási kölcsönt vehetnek 
igénybe a családok max. 6 
millió Ft összegig, támoga-
tást pedig max. 3 millió Ft-
ig. A támogatási felület már 
aktív a magyarorszag.hu ol-
dalon. A hódmezővásárhelyi 
Zöld Pont Iroda segítséget 

A TAVALYI 200 MILLIÓS ELVONÁS UTÁN IDÉN ÚJABB 600 MILLIÓT VESZ EL A KORMÁNY

nyújt az érdeklődő csalá-
doknak a támogatásra való 
előkészületekben.
 A családi házakban élők mellett 
a társasházakban élők számára 
is elérhető lesz egy új pályázati 
lehetőség. Ennek keretében a táv-
hőszolgáltatásban érintett lakás-
szövetkezeti és társasházi lakások 
fűtéskorszerűsítésre irányuló beru-
házások támogatására pályázhatnak 
2021. március 16-tól.
Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium által generált pályázati 

lehetőség 50%-os támogatást nyújt 
olyan beruházások finanszírozásá-
ra, mint a csőrendszerek korszerűsí-
tése, szigetelése, a fűtési rendszerek 
szabályozó berendezéseinek besze-
relése, cseréje, radiátorok cseréje.
A pályázatban a szakhatósági költ-
ségeket, szakértői, engedélyeztetési 
költségeket, tervezési költségeket, 
illetve a műszaki ellenőri költsége-
ket is elszámolhatják a pályázó tár-
sasházak, lakásszövetkezetek. 

Folytatás az 5. oldalon

MÁR SZENTESEN VAN AZ ELSŐ SZERELVÉNY
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MIGRÁCIÓ • 2019-ben 55 ezer külföldit fogadott be a kormány

Magyarország 
„bevándorlóország” lett
BOROS TAMÁS

 2020 elején 9 millió 770 
ezer ember élt Magyaror-
szágon, erről írt a portfolio.
hu. A hazai népesség csök-
kenése ugyan folyamatos, de 
a legutóbbi két évben a csök-
kenés mértéke egészen mi-
nimális lett, tavaly csupán 3 
ezer, 2018-ban is mindösz-
sze 5 ezer fővel mérséklő-
dött a népességszám. Nem 
a születések száma emel-
kedett ilyen mértékben, ha-
nem minden eddiginél több 
munkavállalási engedélyt ad 
ki a kormány. Csak Ukrajná-
ból több mint 21 ezren jöttek 
2019-ben. 
 A természetes fogyás az utóbbi 
20 évben igen stabilan 35-40 ezer 
fő körül ingadozott. Ez azt jelenti, 
hogy ennyivel kevesebben születtek 
Magyarországon egy évben, mint 
ahányan meghaltak. A cikk rámu-
tat arra, hogy ha csak ezen múlna a 
magyar népesség alakulása, akkor a 
2000-es években közel 800 ezer fő-
vel csökkent volna a magyarországi 
népesség. A különbséget, annak 
okait a migrációban kell keresni. 
Tavaly 39 ezerrel több ember jött 
be Magyarországra, mint amennyi 
kiment, ez majdnem ugyanannyi, 
mint az egyébként természetes né-
pességfogyás mértéke. Ennek oka 
csak kis mértékben az, hogy a ma-
gyarok vissza-, bevándorlása csak 
kis mértékben emelkedett, sokkal 
inkább az, hogy a külföldi állampol-
gárok bevándorlása az utóbbi három 
évben a bő kétszeresére emelkedett, 
2013 óta pedig a külföldiek be-, il-
letve kivándorlásának különbsége a 
háromszorosára nőtt, és az országba 

érkezők vannak többen.
Honnan érkeznek ezek a külföldiek? 
A Portfolio azt írja, nem változott a 
nyugat-európai és a régiós  beván-
dorlók száma. Két területről viszont 
érdemben észrevehető emelkedés 
tapasztalható, elsősorban az utóbbi 
három évben: Ázsiából és Ukraj-
nából, tehát vendégmunkások ér-
keznek nagy számban az országba. 
Ukrajnából tavaly például 21 ezren 
jöttek. A munkaerő bevándorlók 
emelkedése még akkor is igaz, 
hogyha legtöbben csak ideiglenes 
munkavállalás miatt jönnek az or-
szágba.
Márki-Zay Péter is kommentálta 
a Portfolio összegzését, szerinte 
ebből is látszik, hogy az Orbán kor-
mány - noha óriásplakátokon ennek 
ellenkezőjét hirdette - egyáltalán 
nem bevándorlás-ellenes. Mint írja, 
Magyarországon a kormány minden 
erőfeszítése ellenére “a természetes 
fogyás ugyanannyi, mint 2010 előtt 
volt, amivel Európában a második 
legrosszabb helyen állunk (pont 
ugyanúgy, mint korrupcióban és 
szegénységben)” Hozzátette azt is, 

hogy „az Orbán-kormány a mun-
kaerőhiány enyhítésére, a hazai és 
külföldi nagyvállalatok nyomására 
évente immár 55 ezer migránst enged 
be Magyarországra, ennek egy je-
lentős részét muzulmán országokból, 
sokmilliárdos állami támogatással - 
miközben folyamatosan Sorost és azt 
az ellenzéket támadja a bevándorlás 
támogatásával, akik soha egyetlen 
migránst nem hoztak be, és tudomá-
som szerint soha nem is akartak…”
A 2020-as adatok még nem állnak 
rendelkezésre. Ebben az évben a 
koronavírus járvány miatt biztosan 
kisebb lesz a munkaerő bevándorlás 
és nagyobb a kivándorlás. Ráadásul 
sok külföldön dolgozó magyar is ha-
zatért. Ezek alapján több ellentétes 
irányú demográfiai mozgás eredője 
fogja meghatározni a népesség idei 
tényleges alakulását. Közép távon 
pedig nagyon fontos kérdés lesz, 
hogy a válság előtt megfigyelt ván-
dorlási minta visszatér-e. 

KORONAVÍRUS • A középiskolások még 
nem mehetnek iskolába

Február 1-ig 
meghosszabbították 
a korlátozásokat

MTI

 Az operatív törzs úgy 
döntött, február elsejéig 
meghosszabbítják az eddig 
fennálló intézkedéseket. A 
középiskolákban is marad a 
digitális oktatás február el-
sejéig – közölte Orbán Vik-
tor miniszterelnök.
 Megkezdődött az idősotthonok 
lakóinak oltása is. A lakók 80 szá-
zaléka, az ott dolgozók 50 százaléka 
vállalta az oltást. Orbán mindenkit 
megnyugtatott, hogy az oltás biz-
tonságos, a miniszterelnök is beol-
tatja magát, amikor sorra kerül. 80 
ezer főre elegendő vakcina érkezett 
eddig.

Az óvodák, általános iskolák nyitva 
maradnak, nem szeretnék „rángatni 
a szabályokat” – tette hozzá Orbán 
Viktor.
Szerinte a korlátozások feloldása a 
vakcinával függ össze, mely gaz-
dasági eredményességet is döntően 
befolyásolja majd. 

FUNKCIÓK • Nemdohányzók, ménesbirtok, kastélyprogram, traim-train, vasút, tenisz, termálfürdő, agráregyetem 

Újabb posztokat kapott Lázár János
VV ÖSSZEÁLLÍTÁS

Lázár Jánosnak, a térség or-
szággyűlési képviselőjének, 
e tisztsége mellett, eddig a 
következő hivatalos felada-
tai, tisztségei voltak:
• a nemdohányzók védelméért fele-

lős miniszterelnöki biztos
• kormánybiztosi pozícióban 

a feladatkörébe tartozik 
a mezőhegyesi Nemzeti 
Ménesbirtok és Tangazdaság 
állami feladatainak koordinálása, 
és emellett Nemzeti 
Kastélyprogram és a Nemzeti 
Várprogram végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátásáért 
felelős miniszteri biztossal 
együttműködve a geszti Tisza-

kastély felújításai munkálatainak 
koordinálása

• a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt Hódmezővásárhely–Sze-
ged tram-train mintaprojekt 
végrehajtásának koordinálásáért 
felelős kormánybiztos

• továbbá ezen kormánybiztosi jog-
körében koordinálja a regionális 
jelentőségű, határon átnyúló, 
Szeged–Szabadka–Baja vonal ki-
alakítását

• a Magyar Tenisz Szövetség elnöke
Ezen tisztségei mellé most 2 másik 
kinevezést is kapott: a december 
29-i Magyar Közlönyben jelent 
meg az a rendeletmódosítás, amely 
értelmében kormánybiztosi feladat-
körében figyelemmel kíséri a Hód-
mezővásárhely-Szeged tram-train 
mintaprojekt végrehajtását, koor-

dinálja a Szeged-Szabadka-Baja 
vasútvonal kialakítását, valamint 
a makói termálfürdő felújításának 
végrehajtását, illetve részt vesz a 
feladatkörébe tartozó jogszabályok 
előkészítésében.
Az új év sem indult rosszul a kép-
viselő számára, ugyanis gödöllői 
Szent István Egyetem alapítvá-
nyának kuratóriumába is bekerült, 
többek között az elnöki tisztséget 
is betöltő Csányi Sándorral és Nagy 
István agrárminiszterrel együtt. 
Az átalakítás új nevet is hozott az 
egyetemnek: Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemnek hívják 
innentől. Palkovics László innová-
ciós és technológiai miniszter őket 
kérte föl, legyenek tagjai az egyete-
met működtető alapítvány kuratóri-
umának.

Az agráregyetem a 10. alapítványi-
vá tett egyetem. A sor a Budapesti 
Corvinus Egyetemmel kezdődött, 
majd ebben a formában működte-
tik tovább az Állatorvostudományi 
Egyetemet, a Miskolci Egyetemet, 

a Moholy-Nagy Művészeti Egyete-
met, a Neumann János Egyetemet, a 
Soproni Egyetemet, a Pannon Egye-
temet és a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetemet is. 

LÁZÁR JÁNOS A MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM ALAPÍTVÁNYI 
 KURATÓRIUMÁBAN. FOTÓ: LÁZÁR JÁNOS FACEBOOK OLDALA

A KÖZÉPISKOLÁK PADSORAI FEBRUÁRIG 
MÉG BIZTOS ÜRESEN FOGNAK ÁLLNI

NAPTÁR • Több piros betűs nap is 
hétvégére esik

Munkaszüneti napok 
2021-ben

MUNKATÁRSUNKTÓL

 2021-ben még öt darab 
háromnapos hétvége lesz, és 
egyetlen négynapos, nagy-
péntektől-húsvét hétfőig.
 Az ünnepek közül azonban hét-
végére esik május 1., október 23., és 
karácsony mindkét napja.

Így néznek ki az előttünk álló há-
romnapos hétvégék:
• Március 15. (hétfő)
• Pünkösd hétfő (május 24.)
• Augusztus 20. (péntek)
• Mindenszentek (november 1., 

hétfő)
• Szenteste (december 24., péntek)
Egy áthelyezett munkanap lesz, 
szenteste napját két héttel koráb-
ban, december 11-én kell majd le-
dolgozni. 
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ADÓELVONÁSOK • Kilóg a lóláb, hogy ez politikai döntés volt

Újabb 600 milliót elvesz 
a kormány Vásárhelytől

Folytatás a címlapról

„Az első becsléseink szerint  ez 750 
milliós kiesést jelentett volna, most 
inkább 550-600 millióra tesszük a ki-
esést, de ez óriási összeg. 600 millió Ft 
Hódmezővásárhely költségvetésében, 
pláne a saját bevételeink tekintetében 
az egy óriási tétel, az egész éves fej-
lesztéseinkkel megegyező összeg.” Így 
összegezte a várost érő veszteséget 
Hódmezővásárhely polgármestere 
az Időben című műsorban.
Márki-Zay Péter hangsúlyozta, ez 
az új elvonás nem az első, hiszen 
2020-ban a gépjárműadót, a 
reklámadót, az idegenforgalmi adót, 
a parkolási bevételeket elvették. 
„Nem támogatta a kormány a 
városokat a covid elleni védekezésben, 
hanem még büntette is elvonásokkal.” 
A polgármester kiemelte, hogy az 
elmúlt időszakban jelentős, 100 
milliós megtakarításokat sikerült 
elérni, de további mozgástér már 
nincs. A bevételkiesés halmozódik, a 
tavalyi 200 millióhoz hozzáadódik a 
mostani 600 milliós kiesés.
„Nyilvánvaló, nem lehet működésből 
megtakarítani ennyit. Nyilván a po-
litikai szándék emögött az az, hogy a 
városok, különösen azok az ellenzéki 
városok, amelyeket a kormány nem 
segít ki semmilyen fejlesztést ne tudja-
nak tenni, itt egy kapavágás ne történ-
jen, egy méter járda ne újuljon meg, 
tehát a fejlesztések, amik leginkább 
megsínylik ezt a döntést.” 
Az iparűzési adó megfelezését a 25 

ezer fő alatti települések esetében 
kompenzálja a kormány, de az annál 
nagyobb, többségükben ellenzéki 

vezetésű városokkal egyenkénti 
egyeztetést tervez. Ezekre az egyez-
tetésekre azután kerülhet sor, hogy 
január közepén először az ökor-
mányzati szövetségekkel ül le a kor-
mány tárgyalni. A karácsony előtti, 
a fideszes vezetésű megyei jogú 
városokat egyenként 1,38 milliárd 
forinttal támogató, az ellenzékieket 
ebből kihagyó döntés nem sok jót 
ígér ezeknek a településeknek, köz-
tük Hódmezővásárhelynek sem.
„Nagyon kilóg a lóláb, hogy ez tisztán 
politikai döntés volt. Aki velük van az 
kap, aki nincs velük az nem kap. Egy 
demokráciában normatív szempon-
tokat vennének figyelembe. Még az 
Orbán Viktor előtti kormányokban is 
tartották magukat bizonyos szabá-
lyokhoz, itt ennek nyoma sincs.” - tette 
hozzá a polgármester. 

A KORMÁNY NEM TÁMOGATJA 
AZ ÖNKORMÁNYZATOKAT, MÉG BÜNTETI 

IS ELVONÁSOKKAL

TRAM-TRAIN • Ősz végétől szállít utasokat 
Hódmezővásárhely és Szeged között

Megérkezett 
az első szerelvény 
Magyarországra

Folytatás a címlapról

 A szakemberek először a két 
forgóvázzal rendelkező, önállóan 
is megállni tudó betétkocsit tették 
sínre, amelyhez egyenként kap-
csolták hozzá a szélső kocsikat. Ezt 
követően ideiglenes állomáshelyére, 
a szentesi járműbiztosítási telephely 
emelőcsarnokába vontatták az első 
szerelvényt. A vonali próbákat a 
Stadler várhatóan február hónapban 
kezdheti meg. Az első három jármű 
előreláthatólag 2021 szeptemberé-
ben áll forgalomba, később 8 szerel-
vény kaphat engedélyt. 
A 37 méter hosszú, hetvenegy 
tonnás, dízel-villamos hibrid 
tram-train 216 férőhelyes, melyből 
4 mozgássérült hely. Szeged és Hód-
mezővásárhely villamosvonalán a 
KRESZ előírásai alapján 50 km/órás 
maximális sebességgel haladhatnak, 
a két város közötti nyíltvonalon dí-

zel meghajtással, 100 km/órás meg-
engedett sebességgel szállíthatják 
majd az utasokat. A tram-train 
Szegeden az 1-es villamos vonalán 
közlekedik Szeged pályaudvartól 
Szeged-Rókus vasútállomásig, majd 
a Szeged–Békéscsaba vasútvonalon 
halad tovább Hódmezővásárhelyre. 
Hódmezővásárhelyi Népkert állo-
másnál letér a nagyvasúti vonalról, 
és villamosüzemre váltva a városon 
keresztül közlekedik Hódmezővá-
sárhely nagyállomásig. Vásárhelyen 
összesen hat megálló lesz: Népkert, 
Strandfürdő, Hősök tere, Kossuth 
tér, Kálvin János tér és Hódmezővá-
sárhely nagyállomás. 
(Információink szerint lapunk meg-
jelenése előtt, de már lapzártánk után 
sajtótájékoztatót tartanak a beruhá-
zásról. Erről a Vásárhelyi Televízióban 
és a hodpress.hu oldalon számolunk 
be.) 

OKTATÁS • Amit eddig csak sejteni lehetett, 
most már hivatalos

Miklós Anikó 
az új tankerületi 
igazgató
BOROS TAMÁS

 Miklós Anikó lett a Hód-
mezővásárhelyi Tankerüle-
ti Központ vezetője. Elődje, 
Balázs József, több botrá-
nyos esetet követően, nyá-
ron mondott le.
Balázs József korábbi tankerületi 
vezető lemondása után a Hódpress 
már szeptemberben megírta, hogy 
Miklós Anikó, a hódmezővásárhelyi 
Klauzál Gábor Általános Iskola igaz-
gatónője a legesélyesebb a vezetői 
posztra. Azonban hiába kerestük 
meg akkor kérdéseinkkel a Hódme-
zővásárhelyi Tankerületet, azokra 
nem kaptunk választ.
Miklós Anikó januártól a Hódmező-
vásárhelyi Tankerületi Központ tan-
kerületi igazgatója, már a Tankerü-
leti Központ hivatalos honlapjának 
tanúsága szerint is.
Elődje, Balázs József azután mon-
dott le, miután még az oktatási om-
budsman által is kifogásolt módon 
méltatlanul bánt egy makói tanár-
ral, akinek az ügye a vasalódeszkás 
tanár néven híresült el.
Azt nem tudjuk, hogy vajon ez az ügy 

volt-e Balázs József lemondásának 
kiváltó oka, esetleg tavasszal a kö-
zépiskolai felvételik körüli botrány, 
vagy valami egyéb ok.
Miklós Anikó kinevezése határozat-
lan időre szól. 

JANUÁRTÓL HIVATALOSAN IS MIKLÓS 
ANIKÓ IRÁNYÍTJA 

 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI 
KÖZPONTOT  

(KÉP: VÁSÁRHELYI TV)

BERUHÁZÁS • 732 millió Ft-ot fordítanak a Kovács-Küryre

Már januárban elkezdik 
az idősotthon felújítását
VASS RAMÓNA

 A múlt héten aláírták a 
kivitelezési szerződést a 
Kovács-Küry Időskorú-
ak Otthona energetikai célú 
felújításáról, hétfőn pedig 
már átadták a munkaterü-
letet az építőipari cégnek. A 
munka komoly szervezést 
igényel, hiszen bentlakók 
mellett, ráadásul Covid-jár-
vány idején kell megvalósí-
tani. A projekt zömében Eu-
rópai Uniós támogatásból, 
egy TOP-os pályázat kere-
tében valósul meg, melyre 
az önkormányzat 600 millió 
forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert.
 Mára teljesen elavult a Kovács 
Küry Időskorúak Otthonának az 
energetikai rendszere, ezért vált 
szükségessé a felújítása. A szerző-
dést Kis Gábor ügyvezető a munká-

latokat végző Ta-Ki-House Építő 
Kft. képviseletében, valamint Dr. 
Márki-Zay Péter polgármester írta 
alá. A következő nyolc hónapban 
többek között megtörténik az épü-
let homlokzati és tető szigetelése, a 
nyílászárók cseréje és a fűtési rend-
szer teljes felújítása. Akadálymen-
tesítik az épületet és napelemeket is 
elhelyeznek a tetőn és hőszivattyús 
rendszert építenek ki. A beruházás 
megvalósulásával racionálisabbá 
válik az épület energiagazdálko-
dása, költséghatékonyabb lesz az 
intézmény fenntartása, csökken az 
üveghatású gázok kibocsátása (éves 
szinten várhatóan 151,31 tonnával), 
valamint nő az otthon időseinek 
és dolgozóinak komfortérzete is. 
A projekt teljes költsége 732 millió 
forint.
A Területfejlesztési Operatív Prog-
ram, vagyis TOP-os pályázat jóvol-
tából került a forrás Hódmezővá-
sárhelyhez - mondta a szerződés 
aláírásakor Márki-Zay Péter pol-

gármester. -  Ehhez 93 millió forint 
önerő járul és reményeink szerint a 
kormány engedélyezésével, 38 mil-
lió forintot átcsoportosítással egy 
másik TOP-os programból tudjuk 
ezt az összeget biztosítani. Ameny-
nyiben ehhez a kormány nem járulna 
hozzá, akkor szintén önerőből lesz 
meg ennek a résznek is a fedezete.
Az előzetes tervek szerint a munká-
latok még ebben a hónapban az in-
tézmény homlokzati szigetelésével 
megkezdődhetnek. 
Kis Gábor, a kivitelezést elnyert sán-
dorfalvi cég ügyvezetője elmondta, 
egyeztetnek az intézményvezetővel 
és ennek fényében kezdik el a kivite-
lezést, lletve haladnak majd tovább. 
A Kovács Küry Időskorúak Ottho-
nának felújítása várhatóan nyolc 
hónapot vesz igénybe, de ezt befo-
lyásolhatja a járványhelyzet és az is, 
hogy a lakók a munkálatok idején is 
maradnak az épületben és amennyi-
re csak lehet, élik majd mindennap-
jaikat. 

Visszavont földadó - 80 millió mínusz
A 2020-as év utolsó hivatali munkanapján, december 23-án, Márki-Zay 
Péter polgármester az eddigi gyakorlatnak ellentmondva, saját hatáskör-
ben írt alá egy rendeletet, mivel nem szerette volna összehívni utolsó pil-
lanatban a véleményező gyűlést. A polgármester a földadó visszavonásáról 
szóló rendeletet írta alá.
A november 16-i véleményező ülésen a testület megszavazta, hogy a ki-
hirdetett veszélyhelyzet utáni napon lép életbe a földadóként elhíresült 
rendelet, azaz február 9-én.
Ennek visszavonására szólította fel a kormányhivatal az önkormányzatot 
annak ellenére, hogy korábban sem nekik, sem a Pénzügyminisztéri-
umnak nem volt kifogása a rendelet hatálybalépését illetően. A földadó 
visszavonásáról szóló rendeletet a polgármester – miután konzultált pár 
képviselővel és senkinek nem volt kifogása ez ellen – aláírta, élve azzal a 
jogával, hogy veszélyhelyzetben valamennyi szükséges kérdésben dönthet 
a képviselő-testület helyett.
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VÁROSHÁZA • A város fejlesztéséért, 
működtetéséért lesz felelős 

Szabó János lesz 
Hódmezővásárhely 
új alpolgármestere
KOZÓ ATTILA

 A veszélyhelyzet utáni 
első önkormányzati köz-
gyűlésen választhatják meg 
és nevezhetik ki harmadik 
alpolgármesternek Hódme-
zővásárhelyen Szabó Jánost, 
akit Márki-Zay Péter kért fel 
a tisztségre – mondta el ja-
nuár 10-i videónyilatkoza-
tában a polgármester.
 „Szeretnénk ezt a várost egy fejlő-
dő, szabad és sokakat vonzó várossá 
tenni.” Márki-Zay Péter e gondolat 
mentén már 2019 őszétől, a válasz-
tás megnyerésétől kezdve szerette 
volna, hogy legyen egy, a város fej-
lesztéséért, működtetéséért felelős 
alpolgármester. 
„Én egy nagyvállalati tapasztalattal, 
versenypiaci tapasztalattal rendelkező 
szakembert kerestem, akit Szabó János 
személyében találtunk meg. Nyilván 
most a veszélyhelyzet idején a korlá-
tozások miatt a közgyűlés nem tudja őt 
hivatalosan megválasztani. Egyelőre 
csak mint tanácsadó munkatárs csat-
lakozik az önkormányzat csapatához, 
amint lehetőségünk lesz rá a közgyűlés 

elé fogjuk terjeszteni szavazásra is.”
A legtöbb megyei jogú városban 2, 
illetve 3 főállású alpolgármester 
dolgozik, korábban Hódmezővásár-
helyen is így volt ez.
Szabó János egy multinacionális 
áruházláncnál dolgozott vezető 
beosztásban, a városházán január 
16-val tanácsadóként áll munká-
ba, alpolgármesteri megválasztása 
pedig a veszélyhelyzet elmúltával, 
közgyűlési döntéssel történhet 
meg. 

SZABÓ JÁNOS LEHET A VÁROS 
HARMADIK ALPOLGÁRMESTERE KIS 

ANDREA ÉS BERÉNYI KÁROLY MELLETT

VÁFIKA • Így őrzik meg a babakötvények 
mögötti 150 milliós vagyont

Eladott, majd vett 
egy ingatlant a város 
közalapítványa
BOTTYÁN RÓBERT

 A Krupiczer Ferenc és 
Szabó Margit által vezetett 
Vásárhelyi Fiatalokért Köz-
alapítvány (VÁFIKA) eladta 
a Kinizsi utca 8. szám alat-
ti, időközben lakhatatlanná 
züllött, a szomszéd vállalko-
zás által eddig ingyen hasz-
nált épületet és megvette a 
Kinizsi utca 2. szám alatti, 
régóta eladó házat, melyet 
felújít és bérbe ad.
 A néhai Olasz János szabómester 
házában hagyott régi tárgyak egy 
része a retró-múzeumba kerül – a 
70-es és 80-as évek hangulatát 
megidéző tárlat az Emlékpont kiál-
lításának látogatóbarát újragondo-
lásának lesz része.
Márki-Zay Péter polgármester sze-
rint ez az ingatlancsere nemcsak a 
bevételeket képes növelni, de a vá-
ros történelmi hangulatát megőrző 
stratégiájukat is támogatja. ,,A ba-
bakötvények sokszázmilliós át nem 

utalt pénze és a tízmilliós vagyon-
vesztéssel irányítottan értékesített 
ingatlan után, végre jó kezekben van 
az alapítvány” – fűzte hozzá.
Az alapítvány 2020 előtti, furcsa 
működéséről szeptemberben tartott 
sajtótájékoztatót Krupiczer és Sza-
bó. Akkor elmondták: az esedékes 
babakötvény kifizetések 2024-ben 
várhatóak és több mint 2 ezer egy-
kori babát érint majd. Azonban az 
elmaradt átutalások miatt 2024-ben 
a hiány több mint egymilliárd forint 
lesz. 

KÖZLEKEDÉS • Megérkeztek a buszok Hódmezővásárhelyre

Átláthatóbb menetrend, 
nagyobb járatsűrűség
BOROS TAMÁS

 Megérkeztek Hódmező-
vásárhelyre az új helyijára-
tos buszok. A személyszál-
lítást márciustól a Jovány 
Busz Kft. végzi, akik már be 
is szerezték a szolgáltatá-
sukhoz szükséges járműve-
ket.
 Tavasztól már az alacsony pad-
lós, babakocsival és kerekesszékkel 

is könnyen használható buszokon 
utazhatnak az utasok. Változás lesz 
a járatok sűrűségében és útvona-
lában is, ezáltal kiemelt figyelmet 
kapnak a sok munkást foglalkoz-
tató gyárak és a város legfontosabb 
pontjai is, mint a piac és a bevásárló 
központok.
A négy Volkswagen típusú járműből 
most három érkezett Hollandiá-
ból és Belgiumból, ahol korábban 
hasonló feladatokat láttak el, mint 
nálunk fognak. A vállalkozó városi 

színekre matricázta az autóbuszo-
kat, melyek márciustól állnak majd 
szolgálatba.
Jovány Gyula vállalkozó elmondta, 
környezetbarát, euro 5-re vizsgáz-
tatott buszokról van szó, ez min-
denképpen előrelépés a mozgássé-
rülteknek és babakocsisoknak is. A 
buszok használtak, ám ettől függet-
lenül legalább olyan jó szolgáltatást 
fognak nyújtani, mint az eddigi 
járatok, tette hozzá Jovány.
Nem csak a buszok, de a menetrend 
is megújul jövő év tavaszától. Ki-
emelt figyelmet kap az ipari parkban 
dolgozó munkások szállítása is. 
Emellett a bevásárló központokat, a 
piacot és a belváros több pontját is 
beépítették az új menetrendbe.
Jovány Gyula azt is elmondta, a fő 
szempont az volt a város részéről, 
hogy a kórházat, bevásárlóközpon-
tokat és a belvárost meg lehessen 
közelíteni. Minden járat úgy fog 
közlekedni, hogy ezek a belvárosi 
csomópontok 20-25 perc alatt elér-
hetővé váljanak.
Az átláthatóbb menetrendű és na-
gyobb járatsűrűségű buszok várha-
tóan március 1-től indulnak el. 

MÁRCIUS 1-TŐL INDULHATNAK A JOVÁNYBUSZ KFT. JÁRATAI

BOTTYÁN RÓBERT

 Önkéntes tagsága fiatalí-
tására toboroz a Hódmező-
vásárhelyi Polgárőr Egye-
sület. A csapatuk többsége 
jelenleg 60 évesnél idősebb, 
ezért kevesebb időt tudnak 
az utcákon lenni – olvasható 
a Csongrád-Csanád Megyei 
Polgárőr Szervezetek Szö-
vetségének honlapján.
 A vásárhelyi szervezet tagjai év-
tizedek óta szolgálnak: önkéntes 
vállalásuk lényege a bűnmegelőzés, 
a bűnözők elriasztása és a nyugalom 
fenntartásának biztosítása.
– A polgárőr mindig szemfüles, fél 
szemmel is a közutat figyeli, egyből 
kiszúrja a szabálytalanságokat – fo-
galmazott Czakó László polgárőr és 
Szula Ferenc elnök. Úgy vélik, ma 
már békésebb a város, de a közle-
kedésben több a feszültség, inger-
lékenyebbek az emberek. A belváros 
csendesebb, csibészek ugyan akad-
nak, de a kijárási korlátozás jót tett 
a közbiztonságnak. A polgárőrök 
járnak Kishomokra és folyamatosan 
ellenőrzik a mártélyi üdülőterületet 

is. Az oktatási intézmények kör-
nyékén, a Kertvárosban, illetve a 
koronavírus tavaszi hulláma alatt a 
vásárhelyi piacnál szolgáltak a szo-
kásos járőrözés mellett.
A Hódmezővásárhelyi Polgárőr 
Egyesület korábban elnyerte az ,,Év 
Polgárőr Egyesülete” címet is. 2020 
novemberéig a szikáncsi, erzsébeti 
és vásárhelyi térségben 425 esetük 
volt 5.152 órában és 13.057 megtett 
kilométeren. Az 1990-es években 
csaknem 100 önkéntessel szolgál-

tak, jelenleg 39 fős állományukból 
mindössze 15-en foghatók aktív 
szolgálatra.
Most olyan elkötelezett vásárhelyi-
ek jelentkezését várják, akik szabad 
idejükben szeretnének tenni a város 
biztonságáért. A jelentkezést mun-
kanapokon 8-órátol 16-ig lehet 
megtenni a +36306216230 telefon-
számon. Csatlakozni a megyei hon-
lapon, a https://www.csmpszsz.hu/
jelentkezes/ címen is lehet . 

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRŐR EGYESÜLET SZEPTEMBERBEN SEGÍTETTE 
AZ ISKOLÁBA IGYEKVŐ DIÁKOKAT. FOTÓ: DR. TATÁR ZOLTÁN

A SZABÓMESTER EGYKORI HÁZA 
A VÁSÁRHELYI FIATALOKÉRT 

KÖZALAPÍTVÁNYHOZ KERÜLT

TOBORZÁS • Most többségben vannak a 60 év felettiek 

Fiatalításba kezdenének 
a vásárhelyi polgárőrök



5.

2021. január 15.

Városunk

VAKCINA • A Kovács-Küry 50 idős lakóját és 
14 munkatársát oltották be

Már Vásárhelyen is 
oltanak
BOROS TAMÁS

 Hódmezővásárhelyen a 
Kovács-Küry Időskorúak 
Otthonában kapták meg a 
koronavírus elleni védőol-
tást, mégpedig az intézmény 
50 lakója és 14 munkatársa. 
A Magyar Gyógyszerészi Ka-
mara megyei elnöke pedig a 
napokban végezte el Csong-
rád-Csanád megyében az 
igényfelmérést.
Bálint Gabriella, a Kovács-Küry 
Időskorúak Otthonának igazgatója 
elmondta, szerencsére nem csak a 
dolgozók kapták meg ezt a lehető-
séget, hanem az idősek is. Január 
9-én 50 idős és 14 dolgozó kapta 
meg a védőoltást. Náluk ugyan 140 
idős ember van, de többük átesett a 
fertőzésen az elmúlt fél évben, il-
letve akadnak krónikus betegséggel 
rendelkezők is. Nekik nem javallott 
a védőoltás. A második adag január 
30-án érkezik.
Bálint Gabriella szerint a segítő 
szakmákban dolgozók és egyéb 
érintettek nagy része örül az oltások 
lehetőségének, hiszen ők nagyon 
nehéz helyzetben vannak a járvány 
miatt naponta, ahogy mondta, 
sokszor a poklok poklát járták és 

járják meg. Ő mindenkit, akinek ez 
lehetséges, arra bíztat, oltassák be 
magukat. Még akkor is, ha, ahogy a 
világjárvány alakulását illetően la-
zításra egyelőre nincsen lehetőség. 
Az előttünk álló hosszú hónapokra 
a bevezetett korlátozásokat be kell 
tartani meglátása szerint. Felléle-
gezni talán majd nyáron lehet.
Ezzel párhuzamosan 390 gyógysze-
rész és gyógyszertári dolgozó adta 
le igényét a koronavírus fertőzés 
elleni védőoltásra Csongrád-Csanád 
megyében. Az igényfelmérést a Ma-
gyar Gyógyszerészi Kamara megyei 
szervezetének elnöke, a vásárhelyi 
Kőhegyi Ferenc végezte a Szent 
Györgyi Albert Klinikai Központ 
megkeresését követően. Az oltás 
időpontjáról egy két nappal a beadás 
előtt értesítik majd az érintetteket.
Kőhegyi Ferenc elmondta, a jelent-
kezők névsorát patikánként lebont-
va küldték el. Hozzátette, az ő vásár-
helyi gyógyszertárában mindenki 
felveszi az oltást. Kőhegyi úgy látja, 
ez a leghatékonyabb módja a vírus 
megfékezésére, és természetesen 
erre bíztatnak mindenkit, ugyanis 
szerinte ez a felelős magatartás, kö-
telességük nekik a gyógyszertárban 
magukat is beoltatni, és a lakosság 
figyelmét is felhívni, hogy egy na-
gyon komoly dologról van szó. 

GONDOSKODÁS • Béke-telepen és Kincses-
telepen télen is lesz segítség

Ha kell, havat 
lapátolnak
B. T.

 Nyáron a zöldterületek 
gondozását, míg télen az 
idős, rászoruló embereknek, 
amennyiben esik, a hó elta-
karítását vállalja nem csak 
Gyöngyösi Ferenc önkor-
mányzati képviselő, hanem 
néhány barátja is Béke-tele-
pen és  Kincses-telepen.
 Ahogy a képviselő a Hódpressnek 
elmondta, most már 10-12 jó ba-
rátja is segít abban, hogy egyrészt 
a zöldterületeket, mint például 
a játszótereket Béke-telepen és 
Kincses-telepen rendben tartsák, 
másrészt abban, hogyha lehull a hó, 
akkor a rászoruló időseknek segít-
séget nyújtsanak a hóeltakarításban. 
A következő napokra -10 fokot is 
mondtak, elképzelhető, hogy ha-
vazni is fog.
Gyöngyösi Ferenc elmondta, hogy 
a zöld területek miatt kapcsolatban 
állnak néhány idős emberrel is, így 
nekik folyamatosan segítenek. Hét-
főn már 5 címre mentek ki síkos-
ságmentesítésre. Új rászorulók még 

nem jelentkeztek. Olyanok vannak, 
akik jelzik, hogy vannak idős embe-
rek a közelükben, de ők nekik meg-
adják a szükséges segítséget.
Sajnos azzal tisztában van Gyön-
gyösi Ferenc, hogy a Facebook 
üzenet talán éppen azokhoz jut el a 
legnehezebben, akik a rászorulók 
lennének. Új jelentkező még nincs, 
nagyobb összefogás a felhívás 
hatására azonban már látszódik. 
Ha tud bárki olyan rászorulóról, 
akiről nem gondoskodik senki, 
akkor keresse Gyöngyösi Ferencet 
a 06/30/3033666-os telefonszá-
mon.

A NYÁRI FŰNYÍRÁS UTÁN MOST A HÓ-
LAPATÁLÁSNAK VAN SZEZONJA

ZÖLD PONT • Új pályázat a társasházak fűtéskorszerűsítésének 
támogatására

Segítség az otthonfelújítási 
programban
MUNKATÁRSUNKTÓL

Folytatás a címoldalról

 A családok otthonfelújítási 
támogatásáról az indulása óta 
kiderült, hogy komoly odafigyelést 
igényel a családok részéről már 
annak előkészítése is. Aki csak 
támogatást igényel, annak több 
különböző nyomtatványt kell 
kitöltenie, emellett csak a sablonnak 
megfelelő vállalkozási szerződéssel 
tudja költségeit elszámolni. 
Anyagköltségről és vállalkozói díjról 
egyaránt be kell nyújtani számlát, 
azok arányának azonosnak kell 
lennie. A Zöld Pontban a lakosok 
hasznos tanácsokat kaphatnak 
ahhoz, hogy a támogatást a lehető 
leghatékonyabban aknázhassák ki, 
illetve az iroda segíti a lakosokat az 
előkészítésben, felkészülésben is.
A hazai Kílmavédelmi és 
Természetvédelmi Akcióterv 
keretében 2021 márciusában pedig 
a családok mellett a távfűtéses 
lakásokban élők is hozzáférhetnek 
támogatási lehetőséghez: okos 
költségmegosztó rendszerekre, 
fűtési rendszereik cseréjére, 
korszerűsítésére pályázhatnak a 
társasházak, lakásszövetkezetek. 
Azon társasházak jogosultak 
támogatásra, ahol a társasházi 
közgyűlésen az összes lakás 
tulajdoni hányada alapján, egyszerű 
többséggel támogatják a pályázást, 
lakásszövetkezetek esetén pedig a 
tulajdonosok több mint felének a 
támogató szavazatáról megvan a 
közgyűlési határozat. A maximálisan 
elérhető támogatás akár 75 000 000 
Ft is lehet, a minimum támogatási 
összeg 150 000 Ft. A támogatási 
intenzitás 50%, így önerőre is 
szükség van a tulajdonosok részéről. 
Egy lakásra jutó támogatás max. 400 
000 Ft lehet. A Zöld Pontban lehet 
érdeklődni a pályázat benyújtásával, 
előkészítésével kapcsolatban. 

AGRÁRIUM • 2021. nehéz év lesz az állattenyésztőknek

Nyereséges évet zárt 
a Hód-Mezőgazda Zrt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

 A Hód-Mezőgazda Zrt. a 
2020-as évet kis mérték-
ben, de nyereséggel zárta, 
köszönhetően annak, hogy 
a 2017-ben, új üzletágként 
beindított juh ágazatuk erre 
az évre már Magyarország 
exportjának közel egyhato-
dát hozza, és a bárányhiz-
lalásban is egyre jobbak az 
eredményeik.

 Az állattenyésztési ágazatoknál a 
2020-as év nagyon jól indult, majd 
az év második felében, különösen a 
hízósertés ágazatnál jelentős mér-
tékű felvásárlási árcsökkenés je-
lentkezett. A 2020. évi előállítású ta-

karmányok árai az egekbe szöktek, 
2021-re az állattenyésztők nagyon 
nehéz időkre számíthatnak. Soha 
nem látott takarmány árak vannak, 
ugyanakkor a felvásárlási árak ala-
csonyak. A Covid miatt beszorult 
a sertés és a baromfi piac is, s félő, 
hogy a Brexit után sem Európából 
fogják rendelni a húst - nyilatkozta 
lapunknak Antal Gábor vezérigaz-
gató. 
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TISZTELGÉS • Ő volt a romániai forradalom 
egyetlen magyarországi áldozata

Kiállítás készül 
Tóth Sándorra 
emlékezve
B. T. 

 Az Emlékpont Lehel ut-
cai udvarán már láthatóak a 
tájékoztató panelek a romá-
niai forradalomról és felújí-
tás alatt áll az a teherautó, 
amiben a halálos lövés érte 
a hódmezővásárhelyi Tóth 
Sándort.
 A vásárhelyi városvezetés minden 
évben elmegy Aradra megemlékezni 
a kopjafához. Tóth Sándor az életét 
adta a Romániában élők szabadsá-
gáért, mártíráldozat volt. 2020-ban 
a vírushelyzet miatt nem volt vásár-

helyi delegáció, ennek ellenére az ott 
élők megemlékeztwk róla. Így tör-
tént ez Hódmezővásárhelyen is: Dr. 
Berényi Károly alpolgármester egy 
csokor virágot adott át Tóth Sándor 
özvegyének, valamint koszorút he-
lyeztek el a sírjánál.
Márki-Zay Péter polgármester 
online tájékoztatójában kifejtette: 
szerették volna, ha december 23-ra 
a kiállítás is elkészül, egyelőre az 
Emlékpontban a tájékoztató panelek 
lettek kiállítva. Ide kerül majd egy 
Avia teherautó, jelenleg felújítás 
alatt van. Ezt vezette Tóth Sándor és 
ebben kapott halálos lövést. 

 FELÚJÍTÁS ALATT VAN A TEHERAUTÓ, AMIBEN A HALÁLOS LÖVÉST KAPTA

KULTÚRA • Könnyű-, komoly-, és népzene is helyet kap a központ 
mostani online műsorában

Online zenei műsorok 
a BFMK-ban

VASS RAMÓNA

 Alkalmazkodva a még 
mindig érvényben lévő jár-
ványügyi korlátozásokhoz 
a Bessenyei Ferenc Műve-
lődési Központ 2021 elején 
is a virtuális tér segítségé-
vel igyekszik tartani a kap-
csolatot a kultúra iránt ér-
deklődőkkel. Ezért online 
könnyű- és komolyzenei 
koncertsorozatot hirdet, va-
lamint arra is kísérletet tesz, 

hogy a népi kiállítóhelyeket 
még inkább vonzóbbá tegye 
a helyiek és a vidékiek köré-
ben.
 Az intézmény a pandémia miatt 
még mindig nem fogadhat látoga-
tókat, ám ebben a helyzetben sem 
szeretné megvonni a kultúrát a 
vásárhelyiektől, ezért az év elejé-
re online koncertsorozatot tervez, 
amihez elengedhetetlen a megfelelő 
technikai háttér kiépítése.
 Néhány helyi zenekart felkér-
tünk, mint a Black Five-ot, a nép-

NÉZŐK HÍJÁN IS LESZNEK ESEMÉNYEK A BESSENYEIBEN (FOTÓ: BFMK)

táncot az Árendás Néptáncegyüttes 
és a szépkorúak Tánccsoportja kép-
viselné, de egyeztettünk a Népze-
netanodával, és ők is benne vannak 
abban, hogy online koncertet adja-
nak. Próbáltunk minden szegmenst 
lefedni, még modern tánc is helyet 
kap majd a programsorozatban, 
ahogyan Vágó Jánossal segítségével 
növendék- és tanári koncertek is 
lesznek - mondta Varga Anikó, az 
intézmény igazgatója.
A BFMK szeretne abban is segítséget 
nyújtani az érdeklődőknek, hogyan 
lehet megközelíteni a külterületen 
lévő népi kiállítóhelyeit és mit ér-
demes az adott helyszínen megcso-
dálni. Ehhez szintén az online tér 
biztosítaná a terepet.
A népi kiállítóhelyeinket is szeret-
nénk bemutatni, például a Tájházat, 
a Kopáncsi Tanyamúzeumot vagy 
a Papi-féle szélmalmot. Ez utóbbi 
kettőt nem ismerik olyan sokan, 
pedig tényleg gyönyörűek és ezért 
szeretnénk 15 perces filmekben be-
mutatni őket, tette hozzá.
Először a népi kiállítóhelyeket nép-
szerűsítő kisfilmek lesznek elérhe-
tők, majd a hónap végén és február 
elején már a zenei és táncos produk-
ciókat is lehet keresni az intézmény 
közösségi oldalán. 

SZÍNJÁTSZÁS • Vízkereszt vagy amit akartok

Új tagokat vár a Bessenyei Színkör
BOROS TAMÁS

 Új tagokat toboroz a BFMK 
keretein belül működő Bes-
senyei Színkör. Jelentkezhet 
bárki, aki kedvet és nyitott-
ságot érez magában.
 Benkő Brigitta, a Színkör veze-
tője a Hódpressnek elmondta, hogy 
jelenleg 11-12 fővel működik a Szín-
kör, amikor nincs járvány. Tagjaik 
között a középiskolástól a nyugdíja-
sig mindenki megtalálható.
Benkő Brigitta azt is elmondta, a 
videók alapján fogják kiválasztani 
a leginkább rátermetteket, ami az ő 
felelőssége lesz, de minél több tag 
véleményét ki fogja és fogják kérni. 
Elmondása szerint a Színkörben 
jelenleg a fiúk/férfiak vannak több-
ségben, de ez egyáltalán nem befo-
lyásolja a mostani válogatást. 
Január 31-ig lehet jelentkezni a 
benko.brigitta@bfmk.hu címen 
egy rövid verses, prózás, énekes 
videóval. Közben már megkezdték 
egy új műsor összeállítását, amely-
nek bemutatóját az online térben 
tervezik. Arra vállalkoznak, hogy a 
viszontagságokkal teli 2020-as évet 
hátrahagyva, kabaréjelenetekkel, 
versekkel megnevettetik a vásárhe-
lyieket.  

ELISMERÉSEK • Várják a hódmező-
vásárhelyi polgárok javaslatait

Ki legyen Hódmező-
vásárhely díszpolgára?
BOTTYÁN RÓBERT

 Ha ismer olyan személyt, 
aki Hódmezővásárhely 
anyagi és szellemi értéke-
it gyarapította, jó hírnevét 
növelte, juttassa el részletes 
indoklását az önkormány-
zathoz!
 Az önkormányzat bízik benne, 
hogy a március 15-i ünnepségen át 
tudják adni a díjakat, ha nem, akkor 
a tavalyihoz hasonlóan egy későbbi 
időpontban kerül rá sor.
A javaslatokat „Hódmezővásár-
hely díszpolgára”, „Pro Urbe” (A 

Városért), valamint „Signum Urbis 
Honorantis” (A Város Megbecsü-
lésének Jele) kategóriában várják. 
Jelölést tehetnek a rendelet szerint 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának bizottságai, 
intézményei, a városban működő 
egyházak, civil szervezetek, vala-
mint magánszemélyek is.
Az indoklást 2021. február 1. napjáig 
a Polgármesteri Hivatal emelet 15-
ös irodájába, illetve elektronikus 
formában a kovacs.maria@
hodmezovasarhely.hu, vagy a 
szarvas.timea@hodmezovasarhely.
hu e-mail címre kell küldeni. 
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VÍVÁS • Wolf Esztert csak az ötszörös olimpikon, vb-ezüstérmes 
Mohamed Aida tudta megállítani

A felnőttek között is 
a legjobb 16-ig jutott
BÍRÓ DÁNIEL

 Tizenhat évesen a 14. he-
lyen végzett Wolf Eszter a 
felnőtt vívó magyar bajnok-
ságon a női tőrözők között. 
A vásárhelyi Csomorkány 
SE három fiatal versenyző-
je vett részt a december végi 
Budapesten megrendezett 
felnőtt vívó magyar baj-
nokság női tőr versenyén. 
E fegyvernemben 57 induló 
állt pástra. A legjobb helye-
zést a kadet és junior rang-
listát vezető Wolf Eszter 
érte el, aki 14. lett. Oroshá-
zi Csilla a 25., Papp Jázmin 
pedig a 30. helyen végzett 
olyan sportolók között, akik 
már kvalifikálták magukat 
a tokiói olimpiai játékokra. 
Esztert csak a világbajnoki 
ezüstérmes Mohamed Aida 
tudta megállítani. A vásár-
helyi tehetséget néhány 
nappal a viadal után kérdez-
tük.
– Elégedett vagy a nyolcaddöntőbe 
jutással, vagy van némi hiányérzeted?  
– Abból a szempontból, hogy Aidá-
tól kaptam ki, ráadásul rendkívül 
kiélezett csatában, igen, elégedett 
vagyok. Igaz, célom előrébb volt, de 
a mutatott vívásommal teljesen elé-

gedett vagyok, és úgy gondolom, jó 
az irány, ami felé megyek.
– Hogyan értékeled az egész évet an-
nak tükrében, hogy korosztályodban 
és a juniorok között is ranglistavezető 
vagy?
– Őszintén, ha nekem szeptem-
berben, minden borzalom után azt 
mondja valaki, hogy mindkét rang-
listát vezetni fogom, kinevetem. Na-
gyon örülök, és valahol hálás is va-
gyok, hogy mindezt véghez tudtam 
vinni, arról nem is beszélve, hogy 
egy olyan csapatba kerülhettem 

WOLF ESZTER 2021-BEN IS DOLGOZIK MAJD, MINT EGY KISANGYAL.

bele, ami száz százalékosan támo-
gat mindenben, és sose hagyja, hogy 
bármelyikünk kicsit is szétessen.
– Mik a célkitűzéseid 2021-re?
– Nehéz bármit is mondani, mivel 
még nem tudjuk, megrendezik e 
egyáltalán a versenyeinket avagy 
sem. Mindenki abban reménykedik, 
hogy igen, de a munka semmi-
képpen nem áll meg. Tovább járok 
edzésekre, dolgozok, mint a kisan-
gyal és várom, hogy legyen verseny, 
remélhetőleg nemzetközi szinten, 
ahol aztán tudok bizonyítani. 

KULCSSZÓ • A 19 éves vízilabdás 7 gólt lőtt 
az élvonalban

A magyar póló 
krémjével edzett 
Bozó Péter
B. D.

 A junior válogatott tag-
jaként a magyar vízilabda 
krémjével edzhetett együtt 
karácsony előtt a 19 éves, 
Hódmezővásárhelyen élő 
Bozó Péter, aki a Szentes 
játékosaként 11 élvonalbe-
li mérkőzésen 7 gólt lőtt az 
ősszel. A fiatalembert ta-
pasztalatairól, terveiről kér-
deztük.
– Milyen volt a junior válogatottal 
edzeni?
– Nagyon jó volt, mivel a junior vá-
logatott és felnőtt válogatott csapat 
több közös edzést is tartott, ahol 
leginkább az edzőmeccseken volt a 
fő hangsúly. Ezeken a kétkapukon 
szerintem rengeteget lehet fejlőd-
ni, akár technikailag és fizikailag 
is, mivel mindenki a maximumot 
próbálja kihozni magából, hogy 
megmutassa, helye van a válogatott 
keretben. Nekem is egy ilyen mecs-
csen sérült meg a bal mellizmom 
és hátizmom, centerben, birkózás 
közben, egy rossz mozdulatnak 
köszönhetően. Így sajnos a többi 
edzésen nem tudtam részt venni, 

mert az állapotom csak rosszabb 
lett. Így most itthon, Vásárhelyen 
pihenéssel és gyógytornával telt a 
regenerációm, ami egész jól halad, 
és január 4-től elkezdtem az edzé-
seket a klubcsapatommal.  
– Hogyan értékeled a magad és a csa-
pat őszi teljesítményét, természetesen 
a járvány tükrében?
– A hajrá elég sűrűre sikerült, de 
ennek ellenére úgy érzem, hogy egy 
jó szezont sikerült zárnunk. Voltak 
kisebb-nagyobb hullámvölgyek, de 
összességében a 2020-as esztendőt 
nagyjából úgy sikerült befejeznünk, 
ahogy elképzeltük. Koronaví-
rus-fertőzés miatt ki kellett hagy-
nom néhány hetet, ennek ellenére 
úgy érzem, hogy mind edzésmun-
kában, mind a mérkőzéseken hasz-
nos tagjává váltam a csapatomnak, 
és mondhatni egész jó őszt sikerült 
zárnom.
– Mik a terveid 2021-re?
– Elsősorban, hogy egészségesen 
folythassam az edzéseket, és hogy 
kihagyások nélkül egy jó szezont 
tudjak zárni a csapatommal. Ezek 
mellett persze a világbajnokságra 
készülő junior válogatott keretébe is 
szeretnék bekerülni. 

HÓDFÜRDŐ • Középtávú pénzügyi és építési tervek a terítéken

100 millióval csökkent a strandfürdő vesztesége
BOROS TAMÁS

 Évet értékelt a Török Sán-
dor Strandfürdő és Gyarmati 
Dezső Sportuszoda. Az ága-
zatot érzékenyen érintette a 
járvány, azonban a veszte-
séget, az elmaradó bevételek 
ellenére is sikerült 100 mil-
lió forinttal lefaragni. Mind-
ezek mellett a Polgármesteri 
Hivatalban ismertették az 
intézmény középtávú fej-
lesztési  terveit is.
 A fürdő középtávú koncepcioná-
lis tervezését a Zala Art Kft. nyerte 
meg, akik először decemberben 
prezentálták a koncepciójukat a  
Városházán, egy vitaindító esemény 
keretében.
A fürdő számára kikristályosodott, 
hogy melyek azok a fejlesztések 
amelyek felé menni szeretnének. 
A 2021-es évre vonatkozóan ez a 
kültéri csúszda létrehozása és a 
kemping szolgáltatás beindítása. 
A Zala Art Kft. ambíciózus terveket 
mutatott be, mint például egy szál-
loda építése a fürdő mellett, amely 
sportturisztikai értékét is növelné 

az uszodának és bevétel generáló is 
lehetne egy közvetlen fürdő melletti 
szálláshely. 
A decemberi megbeszélésen a Für-
dővel kapcsolatban dr. Márki-Zay 
Péter polgármester négy pillért em-
lített, amelyek megoldásra várnak. 
Az egyik ilyen a kemping újbóli ki-
alakítása a kivitelező által. Szeretnék 
visszahozni azokat a lehetőségeket, 
amelyeket mintegy tíz évvel ezelőtt 
ki tudtak használni. Ez több ütem-
ben kerül megvalósításra. A szándék 
hogy 2021-ben befejeződjön az első 
ütem, amely egyszerű sátorhelyek, 
lakókocsi állások kialakítása, a 
hozzájuk tartozó közművekkel, egy 
mobil recepcióépülettel és mobil 
zuhanyzóval, wc-vel. 
A fürdőhöz tartozó Gyarmati Dezső 
Sportuszoda olyan tulajdonságokkal 
rendelkezik, amilyennel a környé-
ken egy sem, azonban nem rentá-
bilis. Ennek ellenére működtetni 

kell, hogy egyrészt az ide érkezőket 
kiszolgálja, másrészt további láto-
gatókat vonzzon. 
Katona Zsolt ügyvezető leginkább 
a törzsvendégeket sajnálja, hiszen 
nekik az életmódjukhoz tartozott a 
mindennapi úszás és a fürdőbe járás. 
Sajnálatos hogy a külső létesítményt 
sem lehet úgy használni, hogy az 
kielégítse az igényeket. Bízik benne 
hogy kora tavasszal az élet visszatér 
a normál kerékvágásba.
A Fürdő 2020 március közepétől 
május 5-éig tartott teljesen bezárva, 
júliusig pedig részlegesen üzemelt, 
mondta Katona Zsolt. Ezalatt az idő 
alatt is csak a sportegyesületek és a 
úszni vágyó vendégek használhatták 
a medencéket. Ebben az időszakban 
még Békéscsabáról is jártak át ven-
dégek.
Érezhető kiesés, hogy át kellett 
strukturálni a bérletvásárlási idő-
szakot, hiszen a bezárások miatt 

a bérletek érvényességét ki kellett 
tolni. Máskor egy éves bérletet 
december végén- január elején vá-
sároltak meg, most az új szezonra 
talán májusban. Ezen felül az iskolák 
sem jöttek iskolai úszásra, ezeket 
az órákat az EMMI felfüggesztette. 
De az edzőtáborok tekintetében is 
elmaradtak a külföldiek márciustól, 
sorolta Katona Zsolt. Ez a bevétel 
típus is 90%-ban elmaradt, így ösz-
szességében a vírushelyzet mintegy 
70 millió forintos bevételkiesést 
produkált. 
Ám ezek mellett szerencsére, még 
2019-ben egy víztisztító mű és egy 
hidegvizes kút beüzemelésre került. 
Ezeknek a következtében a szeny-
nyvíz-kibocsátás jelentősen csök-
kent, és a megtakarítás ezáltal és a 
bezárások által több mint 70 millió 
forint volt. A cég vesztesége 2019-
ben összesen mintegy 464 millió 
forint volt, 2020-ban ez mintegy 
100 millió forinttal lesz kevesebb. 
Ezzel összefüggésben kell tehát azt 
nézni, mondta Katona, hogy mint-
egy 70 millió forint bevételtől estek 
el 2020-ban, és azért a működési 
költségeik nem lettek jelentősen ki-
sebbek, mert a fürdőt az év nagy ré-

szében nyitva tartották, és az úszó-
medencék a bezárások ideje alatt is 
fogadóképesek voltak.
Foglalkoztatás tekintetében mun-
kavállalótól ebben az időszakban 
sem váltak meg, mesélte Katona 
Zsolt, sőt, benyújtották kérelmü-
ket ágazati bértámogatásra, ami a 
dolgozók bérének 50%-át jelentené 
ezekben a nehéz hónapokban.
A középtávú célokhoz tartozik, hogy 
tovább csökkentsék a veszteséget.
Ez egy közszolgáltást ellátó létesít-
mény, a szabadtéri fürdőzésre és a 
sportra lett kiélezve. A tapasztalat 
szerint ez a fajta szolgáltatás viszont 
nem hoz annyi bevételt, mint egy él-
ményfürdő. 
Az úszósport által infrastrukturális 
pályázatokhoz férnek hozzá, ame-
lyekből származó forrásokat felújí-
tásra, mint például új rajtkövekre, 
lámpákra, légtechnikára tudnak 
fordítani. 
A kemping újraindítását és a kültéri 
csúszdák megnyitását nyárra terve-
zik. Remélik, hogy a régi vendégek 
visszatérnek és hozzájuk újak csat-
lakoznak. Utána apránként tervezik 
az előre jutást, Katona Zsolt bizako-
dó. 
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Színes

ÚJ JÖVEVÉNY • Antal Ádám 51 centivel és 3680 grammal született

Január 3-án született 2021 első 
hódmezővásárhelyi babája

BOTTYÁN RÓBERT

 Antal Ádám január 3-án, 
21 óra 52 perckor látta meg a 
napvilágot. A vásárhelyi csa-
lád ajándékcsomagot, virág-
csokrot és 100 ezer forintot 
vett át dr. Márki-Zay Péter 
polgármestertől.
 A hagyomány szerint a város 

polgármestere a kórházban látogat-
ja meg a kismamát és a babát az év 
első napjaiban. Idén ez a vírushely-
zet miatt nem valósulhatott meg a 
kórházban és a család otthonában 
sem. A szülők úgy döntöttek, hogy 
amikor amúgy is el kell látogatniuk 
a gyermekorvoshoz, elmennek az 
önkormányzathoz is.
A polgármesteri hivatalban Már-
ki-Zay Péter köszöntötte őket és 

adta át a város ajándékát – amit 
Ádám baba átaludt.
A vásárhelyi kórházban nem Ádám 
volt az első baba, aki idén szüle-
tett: megelőzte őt a mártélyi Ré-
vész Blanka, aki január 3-án 10 óra 
20 perckor látta meg a napvilágot 
51 centivel és 3680 grammal. Őt a 
mártélyi polgármesteri hivatalban 
köszöntötték. 

 ÁDÁM, AZ ELSŐ VÁSÁRHELYI ÚJSZÜLÖTT 2021-BEN BLANKA, AZ ELSŐ HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN SZÜLETETT,  
MÁRTÉLYI KISLÁNY

VÁLLALKOZÁSOK • Egy vendéglátós és a 
Bodrogi Bau Kft. is nyert uniós támogatást

Közel 100 millióból 
fejlesztik a Bagolyvárt
BÍRÓ DÁNIEL

 63,5 millió forint uniós 
támogatást nyert a vásár-
helyi Bagolyvár étterem fej-
lesztésére az üzemeltetője. A 
Bodrogi Bau Kft. 15,5 milliót 
kapott a Papere kerti irodá-
jának és csarnokának ener-
getikai korszerűsítésére.
 97 milliós beruházásba foghat 
Bónus István egyéni vállalkozó az 
általa üzemeltetett Bagolyvár étte-
remnél. A nyertes uniós pályázato-
kat ismertető kormányzati portál 
szerint november végén 63,5 millió 
forint támogatást ítéltek meg a 
népszerű vendéglátóhely bővítésé-
re, eszközparkjának megújulására 

és energetikai korszerűsítésre. A 
támogatási arány 66 százalékos. A 
közölt szerződési adatok alapján a 
fejlesztés befejezésének határideje 
2021 június 30. A teljes összeget de-
cember 14-én ki is fizették a nyertes 
számára.
A Bodrogi Bau Kft. 15,5 millió forint 
támogatást nyert a Papere kerti 
irodájának és vasszerelő csarno-
kának energetikai fejlesztésére. A 
támogatási arány itt 55 százalékos, 
a teljes beruházás értéke 28 millió 
forint. Ebből a fent említett épületek 
új hőszigetelést kapnak, továbbá 
kicserélik a lámpatesteket és a nyí-
lászárókat. A szerződés szerint 2022 
augusztusáig kell befejezni a mun-
kákat. 

A NÉPSZERŰ VENDÉGLÁTÓHELY BŐVÍTÉSÉT, ESZKÖZPARKJÁNAK MEGÚJULÁSÁT ÉS 
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉT TERVEZIK

BERUHÁZÁS • Új mikro-, kis- és közepes méretű beszállítóknak ad 
lehetőséget az áruházlánc

Szállítói központot állít 
föl a Spar
BÍRÓ DÁNIEL

 Hatból az egyik regioná-
lis beszállítói központját 
Hódmezővásárhelyen ala-
kítja ki a SPAR Magyaror-
szág Kereskedelmi Kft. A cég 
jelenleg 72 főt foglalkoztat 
Vásárhelyen, de ez vélhető-
en jelentősen bővülni fog, 
mivel mintegy 40 dél-alföl-
di áruházukat innen látják 
majd el egyes termékekkel.
  Helyi kistermelőknek kínál 
majd értékesítési lehetőséget a 
Spar vásárhelyi regionális szállítói 
központja, amelynek felállításáról 
decemberben adott ki közleményt 
a Gazdasági Versenyhivatal. Az 
áruházlánc ugyanis egy korábbi 
gyakorlatával ismételten visszaélt 
jelentős piaci erejével. A Spar bó-
nuszrendszere ugyanis – a koráb-
bihoz hasonlóan – indokolatlanul 
és egyoldalúan írt elő díjakat a be-
szállítóknak azért, hogy termékeik a 
bolthálózat polcaira kerülhessenek.

 A nemzeti hatóság a jogsértés meg-
állapításán túl úgy határozott, hogy 
bírság kiszabása helyett a cég által 
vállalt kötelezettségek teljesítését 
írja elő. A versenytanács úgy ítélte 
meg, hogy a kalkulált bírságösszeg-
nél nagyobb a kötelezettségvállalási 
program társadalmi haszna: az 1,7 
milliárd forintos költségvetésű és 
23 munkahelyet teremtő jóvátételi 
program közvetlenül szolgálja a kö-
zérdeket.
A Spar a versenyhatóság felé vállal-
ta, hogy 6 regionális szállítói köz-
pontot (Győr, Hódmezővásárhely, 
Nyíregyháza, Pécs, Székesfehérvár, 
Zalaegerszeg) alakít ki a helyi kis-
termelő beszállítók értékesítési 
lehetőségeinek növelésére. A re-
gionális rendszer 90 százalékban 
új mikro-, kis- és közepes méretű 
beszállítóknak juttat lehetőséget, de 
egyúttal bővülést jelent a boltlánc 
jelenlegi kistermelő partnereivel 
való viszonyában is. A kötelezettség, 
javítja a hazai helyi kistermelők le-
hetőségeit, segíti a helyi gazdaság 
fejlődését és a helyi termékek iránti 

kereslet élénkítését. Emellett a Spar 
vállalta, hogy a minőség-audit, a 
logisztika, a raktározás, és a mar-
keting területén is oktatással segíti a 
beszállítók tevékenységét.
Lapunk megkereste a bolthálózatot 
működtető társaságot. Érdeklődé-
sünkre azt írták, jelenleg Hódmező-
vásárhelyen két saját üzemeltetésű 
áruházuk működik, és összesen 72 
fő munkavállalót foglalkoztatnak. 
Emellett természetesen folyama-
tosan együttműködnek regionális 
beszállítókkal, így hódmezővásár-
helyi illetőségű partnerük is van. Az 
arra vonatkozó kérdéseinkre, hogy 
a szállítói központ felállításával 
mennyivel bővülhet a dolgozói lét-
szám, illetve szükség lesz-e infra-
strukturális beruházásra, és milyen 
típusú termékekre fogadókész az 
áruházlánc, Maczelka Márk kom-
munikációs vezető azt válaszolta, 
ahogy a stratégia megvalósítása 
kapcsán mérföldkövekhez érnek, 
tájékoztatni fogják a nyilvánossá-
got. 

HULLADÉK • Mulcs lesz belőle 

Ingyen viszik 
el a fenyőket, 
mutatjuk mikor
SOÓS KATA

 Az FBH-NP Nonprofit KFT 
januárban díjmentes fenyőfa 
begyűjtést szervez.
 A fenyőfákat az ingatlan előtti 
közterületre kell kitenni a gyűjtési 
napon reggel 7 óráig és az elszállítás 
időpontjáig az ingatlan előtt kint 
hagyni, úgy, hogy azt a begyűjtést 
végző gépjármű meg tudja közelíte-
ni és kézi erővel mozgatható legyen.
Fenyőfabegyűjtés időpontja Hód-
mezővásárhelyen: 2021. január 18-
22. 


