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Tisztelt Vásárhelyiek!
Szeretettel köszöntöm Önöket Hódmezővásárhely önkormányzatának új kiadványával. Szeretném ezúton is hálámat
kifejezni a bizalomért, amellyel a város polgárainak többsége polgármesterré választott. Bár a közgyűlést irányító Fidesz-KDNP frakció együttműködést ajánlott és több területen
sikeresen dolgozunk együtt (például az építményadó megszüntetésén), elszomorodva tapasztaltam meg, hogy mennyi
rosszindulatú és teljesen megalapozatlan információ látott
napvilágot az elmúlt hetekben. A város 21 ezer Facebook-felhasználója ugyan hozzáfér a valóságot bizonyító videófelvételekhez és dokumentumokhoz, sokan vannak azonban, akiket az interneten nem lehet elérni. A Polgármesteri Hivatal
költségvetésében egy hirdetési reklámújsággal kötött jelentős
összegű szerződés felmondásával sikerült forrást biztosítani ehhez a kiadványhoz, hogy rendszeresen, hitelesen és nagyobb terjedelemben számolhassunk be Önöknek városépítő
munkánk állásáról, a lejárató kampánnyal szemben a Vásárhelyi Valóságról.
Hogy február 25-ét követően valóban felszabaduljon a város, egyforma szeretettel, megkülönböztetés nélkül fordulunk a város valamennyi egyesületéhez, egyházközösségéhez, a vásárhelyiek különböző csoporttagjaihoz. Máris nekifogtunk a temetők körül kialakult áldatlan állapotok rendezésének, a szemétszállítás
körüli kérdések feltárásának, illetve az új könyvtár helyének újragondolásának (akkor is, ha ehhez helyi
népszavazásra lesz szükség).

Április 8-án ismét fontos választás elé nézünk. Fontos, hogy mindannyian menjünk el és szavazzunk lelkiismeretünk szerint, a város jövője múlhat a választás eredményén! A magam részéről ígéretet teszek
arra, hogy az Önök által megválasztott közgyűléssel és az országgyűlési választások után megalakuló új
kormánnyal is a lehető legjobb kapcsolatra törekszem majd, képviselve a város érdekeit. A vásárhelyiek
egyszer már megmutatták, hogy szeretetben össze tudnak fogni. Akik egyszer megfogták egymás kezét,
többé ne engedjék el! A fiatalok és a vállalkozások hazahozatala csak együtt sikerülhet.
Szeretettel:
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dr. Márki-Zay Péter
polgármester

Pro Urbe díjakat adtak át Március 15-e alkalmából
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján Hódmezővásárhelyen is megemlékezéseket
tartottak. A hagyomány szerint a Kossuth téren tartott
ünnepi műsor után a vásárhelyiek elhelyezték virágaikat a szobor lábánál.
Ezt követően – a hagyományoknak megfelelően – Pro
Urbe díjakat adtak át a Városházán. A Pro Urbe elismerést idén Ambrus Sándor fazekas, népi iparművész, Dömötör János nyugalmazott radiológus főorvos és Szénási János fazekas, népi iparművész kapta.
A díjazottakat még Almási István, korábbi településve-

A díjazottak
Ambrus Sándor

1949. április 12-én született Hódmezővásárhely Csúcs városrészében. Munkáinak többsége a fehér
alapon kobaltkék mázat használó
csúcsi mesterek munkáinak
stílusát
idézi,
de megtalálhatóak a zöld- és
a barnamázas
áttört, karcolt,
hagyományosan
Újvárosra és a
„sárgaedényes”
Tabánra jellemző tárgyak is. Ötven éve ismerkedett
meg a fazekasmesterség alapjaival.
Ma a Kereskedelmi és Iparkamara
Elnöki Aranyérmese, többszörös
„Magyar Kézműves Remek” díjas
népi iparművész.
Ambrus Sándor kiemelkedő képzőművészeti- és a városért tett munkásságáért érdemelte ki az elismerést.

zető terjesztette elő, akit szeretett személye és a városért tett erőfeszítései, negyedikként, méltán a kitüntetettek sorába emel. A díszközgyűlésen elhangzott: a
mindennapok során nem azt kell nézni, hogy Hódmezővásárhely mit tesz értünk, hanem azt, hogy mi mit
teszünk érte.

Dr. Dömötör János
1948-ban Hódmezővásárhelyen született, a Bethlen Gábor Református
Gimnáziumban 1967-ben érettségizett, majd 1974-ben a SZOTE Általános Orvostudományi Karán
orvosi diplomát
szerzett.
Kezdettől az 2016.
december 31-i
nyugállományba
vonulásáig
– 42 évig – a helyi kórház radiológus orvosa, majd
főorvosa volt. Azok közé az orvosok
közé tartozik a mai napig, akinek az
élete a munkája és a vásárhelyi kórház. Orvos kollégái a Dél-Alföldön,
sőt országszerte elismerik gyógyító
munkáját.
Dömötör János, az Erzsébet Kórház
nyugalmazott radiológus főorvosának a városért végzett munkásságáért adományozta a közgyűlés a Pro
Urbe kitüntető címet.
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Szénási János
1944-ben született Hódmezővásárhelyen. Egyike azoknak, kik a többszáz éves fazekas
hagyományokat
követik. Az agyagot és annak formázását a Hódmezővásárhelyi
Majolikagyárban
ismerte
meg
1958-ban, 14 évesen. Ott tett szakmunkás vizsgát, és ott helyezkedett
el mint korongos, majd 1968-ban
munkahelyet váltva az akkor épülő
Alföldi Porcelángyárban kezdett dolgozni. 1980-tól vállalkozó. 1990-ben
megkapta a Népi Iparművész, majd
2009-ben a Népművészet Mestere
megtisztelő címet. 2010-ben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Signum Urbis Honorantis címmel tüntette ki a városért
tett munkássága elismeréseként.
Szénási János, a Népművészet Mestere, népi iparművész, fazekasmester a
több mint hat évtizedes munkásságával érdemelte ki a Pro Urbe díjat.

Emléklap Hódmezővásárhely
fiatal tehetségei részére
Kiemelkedő sikert ért el két vásárhelyi lovas a
márciusban rendezett Országos Bajnokságon,
a Nemzeti Lovardában díjugratásban.
2018. március 15-18 között rendezte meg a Magyar
Lovas Szövetség az országos döntőt. A hódmezővásárhelyi Markó Sándor, a magyar ifjúsági díjugrató válogatott tagja nyerte az országos fedeles díjugrató magyar
bajnokságot, fiatal lovas kategóriában, Adjely El Rexet
lovagolva. Markó Sándort a mezőhegyesi Sovák Péter
segítette a felkészülésben.
Szintén az Országos Bajnokságban, ezüstérmet nyert
amatőr kategóriában - 76 induló közül - a hódmezővásárhelyi Nagypál Eszter, Remény nevű lován. A fiatal lovast, a szintén vásárhelyi Kezes Gabriella edző segítette
a felkészülésben. A fiatalok 5 -6 éves koruk óta lovagolnak és minden szabadidejüket a lovak közt töltik.

Markó Sándor nagyapja és egyben menedzsere
Berei Béla az Emléklap átadása után nyilatkozott a
versenyről és a fiatal sportoló teljesítményéről.
Sanyi a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református
gimnázium tanulója és az Algyői Sport Egyesület ifi
lovasa. A versenyen, a fiatal lovas kategóriában -130140cm magasságon - parádés lovaglással, tripla
„0”- s teljesítménnyel került a vasárnapi döntőbe.

A bajnokságért 3 lovas lovagolhatott összevetést a
felújított Nemzeti Lovarda fedeles pályáján. Az izgalmas
összevetést Sanyi nyerte gyorsabb lovaglással riválisai
előtt és így megszerezte a fiatal lovas magyar bajnoki
címet.
A vásárhelyi polgármester hivatali helyiségébe hívta meg Sanyit és meleg szavakkal gratulált a bajnoki
címet érő teljesítményéhez, végül eredményes szereplést kívánt a franciaországi Utánpótlás Európa
Bajnokságon. A Berei Lovastanya fennállásának 12
éve alatt most fordult elő először, hogy észrevették
lovasaink teljesítményét, pedig nem ez volt az első.
Az ilyen gesztusok erőt adnak a további kemény munkához! Köszönjük az elismerést!
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„Legyen jövője Hódmezővásárhelynek”
hogyan lehetne a fiatalokat hazahozni, hogyan lehetne az életük javításán dolgozni, valamint, hogy
a vállalkozások serkentésében miként vehetnének
részt kis-, mikro- vagy akár egyéni vállalkozások
keretein belül.”
Egyfajta biztos környezetet, klasszikus mentori
tevékenységet biztosítsunk nekik” – fogalmazott
Bujdosó Dávid. Egyebek mellett vállalkozói ismereteket, jogi-, könyvelési tanácsadást.

„Hogyha valaki fiatalon vállalkozásba kezdene, (legyen akár mérnöki vagy mondjuk agrár végzettsége) nem feltétlenül vannak meg a jogi, adózási
ismeretei ehhez, amelyek pedig elengedhetetlenek. Ha ennek az apparátusát tudnánk biztosítani
kedvezőbb feltételekkel, mint ahogy az a piacon
elérhető, az nagyon nagy segítség volna. A bátor,
vállalkozói szellemet mindenképpen támogatni és
fejleszteni kell a fiatalokban” – szögezte le. Meglátása szerint, aki nem közgazdászként vagy jogászként végzett, az a szakmájához ért, viszont a vállalkozási ismeretekhez nem feltétlenül.

A polgármesteri kabinet szervezeti átalakítása során jött létre a Vállalkozásfejlesztési és Városstratégiai Csoport. Ennek keretein belül ifjúsági referensként dolgozik a 25 esztendős Bujdosó Dávid.

„A polgármester úrnak is az a koncepciója, hogy az
embereknek ne halat adjunk, mert akkor mindig
sorba fognak állni a halért, hanem hálót. Mindenki,
aki bármilyen formában is képes az öngondoskodásra, azt maximális erőkkel támogatni kell” – fogalmazza meg az új szervezet mintegy mottójaként
is értelmezhető célkitűzését Bujdosó Dávid.

Konkrét segítségről is beszámolt az ifjúsági referens, dacára annak, hogy az elképzelések még formálódnak, a pontos koncepción jelenleg is dolgoznak.

Az új polgármester kampányprogramjában is kiemelt helyen szerepel azoknak a fiataloknak a
megszólítása, akik Hódmezővásárhelyről, tágabb
értelemben pedig Magyarországról vándoroltak
ki az elmúlt években. Bujdosó Dávid ezt így fogalmazta meg:

„Egy több szempontból is szívmelengető történetről tudok beszámolni így első körben: Márki-Zay
Péter találkozott kampánya során egy cigány úriemberrel, akinek van egy olyan elképzelése, és
szaktudása is hozzá, hogy bőrdíszművesként elkezdjen tevékenykedni. Ehhez egy szíves felajánlás érkezett egy külföldi házaspártól, hogy segítsék
abban, hogy az alapanyagokat be tudja szerezni
magának. Ez a beszerzés megtörtént, és már fotók
is készültek az általa elkészített ostorokról. Ennek
a vállalkozásnak az elindulását igyekszünk már segíteni így első körben. Ez egy apró projekt, ugyanakkor, azt gondolom, hogy szimbolikus jelentősége van.”

„Lehetőség szerint szeretnénk visszacsábítani az
anyaországba, illetve Hódmezővásárhelyre a fiatalokat, hogy legyen jövője Hódmezővásárhelynek.”

Dávid arra a kérdésre, hogy miért rá esett a polgármester választása azt nyilatkozta, hogy fiatalsága
okán hitelesen tudja képviselni a fiatalokat. Mivel
Ő is dolgozott külföldön, Svájcban és Németországban, így egyfajta érték- és sorsközösséget visel kortársaival. „Jó az, ha az ember talál magának
egy jó munkahelyet, de még jobb, ha önmagáról
tud gondoskodni, például egy egyszerű vállalkozás keretein belül. Alapvetően az én korosztályomat, tehát a huszonéveseket szeretnénk segíteni.
Egyrészt a pálya- és karrierkezdésnél, másrészt,
ha már elkezdték, akkor a továbblépésben. „Erre
vonatkozóan van egy koncepcióm – folytatja –, hogy
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A Városstratégiai Csoport ifjúsági referensét ötletekkel vagy segítségért kereshetik az érdeklődők
a bujdoso.david@gmail.com e-mail címen, vagy
akár a Polgármesteri Kabinetiroda titkársági telefonszámán.
(+36 62 530 100 / 169-es mellék)

Roma felzárkóztatás

Ingyenes parkolás a piacnálHelyzeti előny a helyi
termelőknek

„A magyarországi cigányság
fölemelkedéséhez az út a
tanuláson és a munkán
keresztül vezet”
Az idézet Orbán Viktor miniszterelnök úr 2001-es beszédéből származik, de ma
is változatlanul aktuális. Ennek a kiemelkedően fontos
folyamatnak a támogatására
hoztunk létre egy új munkakört a polgármesteri
kabinetirodán. A roma felzárkóztatási referens pozíciót Tóth István fogja betölteni, aki a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőivel és a polgármesterrel egyeztetett a közös küldetésről. Célunk,
hogy a jelenleg rászoruló és segélyen élő emberek
közül minél több a saját lábára álljon, mégpedig
öngondoskodás keretében. Az önkormányzat nem
a források bővítésében, hanem a szervezésben,
egymás melletti kiállásban látja a kibontakozás
útját: szociális szövetkezettel és mikrohitel-társulással szeretnénk értékesítési lehetőséghez juttatni a jelenleg mélyszegénységben élőket. Jó példa
erre annak a roma bőrdíszművesnek az esete, aki
a nyersanyagra magánadományt kapott, a késztermékek internetes értékesítésében pedig a kabinetiroda munkatársai segítenek. A roma integráció
másik fontos eleme lehet egy tanoda létrehozása
és a lakókörnyezet rendbetétele. Minderre nagyon
pozitív példák vannak országszerte, egyre több
roma fiatal érettségizik, és folytat felsőfokú tanulmányokat, ehhez minden támogatást meg fogunk
adni Hódmezővásárhelyen is.

Hódmezővásárhelyen három parkolási övezet volt
eddig: a belvárosi, a piaci és a strand-övezet. A
március 19-i közgyűlés tárgyalta, hogy a piac területére is a belvárosi övezet parkolási szabályai
vonatkozzanak és így hétvégén legyen ingyenes a
parkolás a piacnál. A képviselőtestület egyhangúlag azt a döntést támogatta, hogy szűnjön meg a
piaci parkolási övezet. Azóta, ezen a területen az
autósoknak nem kell fizetni. Ez a lépés a helyi termelőket is segíti, hiszen a bevásárlóközpontok az
ingyenes parkolókkal eddig helyzeti előnyt élveztek a piacon áruló termelőkkel szemben.

Az első ingyenes hétvégén sokkal többen használták ki a lehetőséget, mint a korábbi időszakban. Többen jelezték, hogy az Epreskert környékén a szabálytalan parkolás miatt a zöldterület
károsodott. Az önkormányzat arra kéri a tisztelt vásárhelyi polgárokat, hogy a környéken
történő parkolásnál arra vigyázzanak, hogy a
zöldterületet ne károsítsák, óvják és védjék a
környezetet, valamint ne parkoljanak szabálytalanul.

Átadták a forgalomnak a
47-es út várost elkerülő
szakaszát
Bár a hivatalos átadása még nem történt meg,
március 22-én megnyílt a forgalom előtt a 47es főút elkerülő szakasza. Az 1994 óta tervezett
beruházással a környékbeli városok közül
utolsóként Hódmezővásárhely belvárosa is
fellélegezhetett, komoly átmenő forgalomtól
mentesülhet a belváros. Márki-Zay Péter
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polgármester kérdésre válaszolva a város háláját
fejezte ki a beruházásban közreműködőknek.
Köszönetét a korábban március 29-re tervezett
hivatalos átadás elmaradása miatt személyesen
nem tudta tolmácsolni dr. Lázár János miniszter
úrnak, aki egy szűk körben tartott sajtótájékoztató
keretében adta át a „kormány húsvéti ajándékaként”
beígért utat a forgalomnak.

Templomfelújítások
Hódmezővásárhelyen

Vállalkozásfejlesztés és
városmarketing

A Közgyűlés felhatalmazása alapján Hódmezővásárhely polgármestere levélben kérte Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy a kormány visszavonhatatlan kötelezettségvállalásban biztosítson
anyagi fedezetet a város valamennyi templomának
felújítására. Hegedűs Zoltán elmondása szerint
erre neki a miniszterelnök úr februárban ígéretet

Fontos, hogy a vállalkozások esetében is legyen
vége a megfélemlítésnek. Ne fordulhasson elő,
hogy vegzálások és hatósági zaklatás, korábbi
ígéretek megszegése miatt ne indulhasson el egy
vállalkozás. A nyilvánosság, átláthatóság és korrupciómentesség mellett szakmailag támogatni,
bátorítani és segíteni kell a helyi vállalkozásokat,
például az adminisztratív feladatok megkönnyítésében. A támogató hozzáállástól a polgármester
azt várja, hogy minél több vásárhelyi vállalkozó
hazahozza a vállalkozását Hódmezővásárhelyre.
A városmarketing szempontjából az is kihasználható, hogy Hódmezővásárhely február 25-e óta
felkerült a térképre, ezzel jelentős pozitív sajtót
kapott. A két választás között rengeteg külföldi
televíziós stáb és újságíró járt a városban, hogy
riportot készítsenek Hódmezővásárhelyről. Az
ismertség növekedése és a korrupciómentesség
hosszútávon új beruházásokat hoz majd Hódmezővásárhelyre. Ezen a ponton ér össze a vállalkozásfejlesztés és a fiatalok támogatása is, ők is azt
a tudást és kapcsolatrendszert hozzák haza, amit
külföldön szereztek. Itthon dolgozva olcsóbbak
és versenyképesebbek lehetnek a nemzetközi piacon, és a külföldi kapcsolatrendszeren keresztül
értékesítési lehetőségeik is lesznek. Sokak számára nagy lehetőség, hogy amit eddig külföldön
csináltak, azt most itthonról folytathatják, szerető
családi és baráti környezetben.

tett. Ezt az ígéretét Magyarország miniszterelnöke
válaszlevelében nem erősítette meg, ehelyett arra
kérte a polgármestert, hogy forduljon a térség országgyűlési képviselőjéhez. Márki-Zay Péter elmondása szerint nagyon megtisztelő, hogy Orbán
Viktor levelet írt a hódmezővásárhelyieknek. Válaszának megfelelően most a templomok felújításához szükséges forrásokról dr. Lázár János miniszter nyilatkozatát várjuk. A felújításokra valóban
nagy szükség lenne, hiszen a környéken nincs még
egy olyan szép templom ilyen rossz állapotban,
mint a református Újtemplom.

Családi események Vásárhelyen

Született: Tóth Ádámnak (Óföldeák, Ady E. u. 22.) és Baráth Dzsenifernek (Munkás u. 10.) CINTIA, Forgó Istvánnak
és Kiss Mónikának (Mindszent, Köztársaság tér 5. 3/18.) KENZA, Ruza Máténak és Kaszás Szilvia Juditnak (Jókai u.
237.) VENDEL PATRIK, Fehér Kálmán Lászlónak és Juhász Etelkának (Dániu. 49.) LÁSZLÓ, Torma Istvánnak (Földeák, Dózsa Gy. u. 1.) és Kordó Tímeának (Kistöltés u. 25/B) MÍRA NOÉMI, Fenesi Csaba Attilának és Balog Anikónak
(Dobó K. u. 20.) LEVENTE ATTILA, Matos Györgynek és Kőrösi Viktória Ilonának (Kaszap u. 4. 1/3.) LEVENTE, Dobos
Józsefnek (Bükkösd, Becsali út 2092.) és dr. Süli-Zakar Tímeának (Algyő, Téglás u. 54.) KORNÉL, utónevű gyermeke.
Házasságot kötöttek: Szalkai Balázs (Budapest, Lajos u. 115.) és Erdei Anna (Békéssámson, Alkotmány u. 15.), Kocsis Norbert (Demjén, Széchenyi I. út 124.) és Galambos Nikolett (Bajza u. 44. 3/8.)
Meghalt: Kovács Imréné Szakács Mária (Serháztér u. 6.), Horváth János (Hmvhely), Szuromi János (Hmvhely), Olasz
Sára (Oldalkosár u. 5.), Szűcs Jánosné Balog Margit (Medgyessy F. u. 2.), Kovács Imre (Délibáb u. 63.), Kérdő Sándor
(Lehel u. 8.), Strifler Sándor Ádámné Szabó Éva Zsuzsanna (Dr. Banner J. u. 11.), Békési József (Mártély, Széchényi
u. 2.), Angyal Sándorné Krizsán Jusztina (Hmvhely), Fejes Andrásné Bereczki Terézia Anna (Kisfaludy u. 70.), Kókai-Varga Pálné Ferenczi Piroska (Serháztér u. 6.), Faludi György József (Hmvhely), Okányi Lajosné Szappanos Teréz
Zsuzsanna (Görbe u. 41.)
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Legyen átláthatóság a
közpénzek tekintetében!
2002-ben a város akkori új polgármestere az állami hivatalok széles körével világíttatta át Hódmezővásárhely gazdálkodását, anyagi helyzetét.
Hasonló átvilágításra lesz szükség most is, ami a
jegyzői és aljegyzői munkakörök átmeneti betöltetlensége miatt egyelőre nem indult el, ugyanakkor máris sok új információ derült ki a város tényleges anyagi helyzetéről. A Magyar Követeléskezelő
felé fennálló adósság mellett kifizetetlen számlák,
adóhatóság felé fennálló tartozások, önkormányzati cégeknek adott kezességvállalások (és a cégek
által a lejárt tartozásokra fizetett kötbérek) jelzik,
hogy a város gazdálkodása azután sem lett sikertörténet, hogy a kormány 2014-ben átvállalta a város előzőleg felhalmozott 22 milliárdos adósságát.

ási probléma. Olyan cégek nyertek pályázatokat,
amelyeknek az adott szakterületeken semmilyen

tapasztalata nem volt előzetesen, ráadásul hatalmas haszonnal végezték el a munkákat (a közvilágítás mellett ilyen volt például a szemétszállítás).

Fontos, hogy mostantól minden vásárhelyi vállalkozónak azonos esélyei legyenek a pályázatokon

való részvételre. Természetesen a minőség és a ga-

ranciák nagyon fontosak lesznek a kivitelezésnél.
A cél, hogy mindig a város számára legkedvezőbb
ajánlat nyerjen a legjobb minőségben, a legkedvezőbb áron.

A Polgármesteri Hivatal gondoskodott a városi

Bár a közbeszerzések átnézésével egyedül Horváth András korábbi NAV-szakember foglalkozik
(társadalmi munkában, hetente többször saját
költségén leutazva Budapestről Vásárhelyre),
máris egyértelműen kijelenthető, hogy az elmúlt
években a vásárhelyi vállalkozásoknak csak egy
szűk köre szerepelt sikerrel a város közbeszerzésein, akik a verseny korlátozása mellett jelentős
haszonra tettek szert. Az új városvezetés érezhető
ellenállásba ütközik az érintettek részéről, amikor
valamennyi közbeszerzést a vállalkozások minél
szélesebb körében kíván megversenyeztetni – az
ellenállás a politikailag motivált sajtócikkektől a
peres eljárásokig terjed.
A Horváth András által eddig feltárt ügyek egy
részét már publikálták. Ezen esetek nagy többségében jogszabály ugyan nem sérült, de etikailag
kifogásolható megoldások születtek. Így például
rendszeresen a legmagasabb becsült piaci áron
szerződték le az ügyleteket – azaz valójában nem
volt verseny, ami az árakat lenyomta volna – ez óri-

sporttámogatások valamennyi adatának nyilvá-

nosságra hozataláról, beleértve a szerződéseket és
átutalási bizonylatokat is. Külön öröm számunkra,

hogy Fekete Ferenc sporttanácsnok úr ugyanezt
megígérte a TAO pénzek esetében is. Az újságírók

azóta az adakozó vállalatok nyilvánosságra hozatalát is kérték, ami valóban tovább javítaná az átláthatóságot ezen a területen.

Szintén az átláthatóság és elszámoltathatóság jegyében tette közzé a város újonnan megválasztott

polgármestere a sajátja mellett feleségének és
gyerekeinek a vagyonnyilatkozatát is. Márki-Zay

Péter szerint, ha valaki a gyermekeire írat valamit,
annak is nyilvánosságra kell kerülni – ebben a tekintetben a magyar szabályozás egyáltalán nem
megfelelő. A polgármester szeretné, ha minél több

politikus követné a példáját, és nyilvánosságra
-7-

hozná családtagjai vagyonnyilatkozatát is.

A vásárhelyi szegfűtől a református újtemplomig
Bemutatták a Szeremlei
Társaság idei évkönyvét az
Emlékpontban

A társaság elnöke, Antal
Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Állam-és
Jogtudományi Kar docense, eredménynek tartotta,
hogy a nonprofit szervezet az idén huszonegyedik
alkalommal is meg tudta
teremteni az évkönyvben szereplő huszonöt
helytörténeti közlemény
megjelentetésének anyagi alapját. A helytörténet
és a most megjelent kötet célja, hogy az egyedi
esetek felől közelítsen általánosig, s a helyi közösségek
történéseit rögzítve alapot adjon az ország történetének rögzítéséhez – fogalmazott az elnök.
Presztóczki Zoltán, a társaság titkára, a Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltárának levéltárosa Polgár Mihályról írt dolgozatát ismertetve kihangsúlyozta, hogy a Debrecenben végzett lelkipásztor, a
nyugat-európai tanulmányai után a vásárhelyi református újtemplom gyülekezetének hívására 1811-ben
került a városba. Nevéhez fűződik az újtemplom hét
éven át tartó építése. A munkálatok megkezdéséhez a
presbitériumnak hitelt kellett felvennie, míg az alapkövet a nyugalmazott esperes, Szőnyi Benjámin tette le.
Az építéssel a kecskeméti építészt, Fischer Boldizsárt
bízták meg, aki a munkák során a meszesgödörbe esve
életét vesztette, ezért a kivitelezést fia, a szintén építész Ágoston fejezte be. Az építkezést sok vásárhelyi támogatta, a pénzadomány mellett fizikai munkával vagy
ingyenesen végzett fuvarozással is.
Polgár Mihály 1819-ben a kecskeméti református presbitérium hívásának eleget téve a hírös városban folytatta tevékenységét, ahol püspökké is választották. Bár
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején
nem vállalt politikai szerepet, a világosi fegyverletétel
után a szabadság mellett kiállt lelkésztársait igyekezett
menteni.
A Szegeden élő kertészmérnök, Dobay Ferenc a
nagyapja által alapított kertészet történetét írta meg
az évkönyvben megjelent dolgozatában. Dobay Imre
1914-ben alapította kertészetét a mai Ady Endre utcán. A szegényparaszti sorból lett vállalkozó fiatalemberként főnemesi kertészetekben szolgált, ahol a szakma modern módszereit sajátíthatta el és a vásárhelyi
telket is ennek megfelelően választotta. A lecsapolt

Hód-tó öntéstalaja adta alapra német technológiát alkalmazva, fűtött üvegházakat épített, amelyben szegfűt
termesztett. De nemcsak termesztette, nemesítette is a
mediterrán égövről származó, akkoriban újdonságnak
számító virágot, célja volt, hogy a növények jobban tűrjék az alföldi hideg teleket is.
A nagyapa 1945-ben elhunyt fia vette át a kertészetet,
amelyet később államosítottak és az lett az alapja a
kertészeti vállalatnak. A nagyapának még a nevét sem
említhették a 1970-es években forgalomban lévő kertészeti szakkönyvek és tankönyvek, csak annyit írtak,
hogy Hódmezővásárhely a hazai szegfűtermelés egyik
központja, azonban a nagyapa fajtái helyett itt akkorra
már a tömegtermelésre helyezték a hangsúlyt.
Az évkönyvbemutatót záró előadásban Kovács Kálmán
Árpád, a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársa
– a Bethlen Gábor Református Gimnázium egykori tanára – Baltazár Dezső 1921. november 8-án Hódmezővásárhelyen tett látogatása alkalmából elmondott beszédeiről szólt előadásában. Ismert volt róla, hogy az
első világháború idején kiállt a teológushallgatók bevonultatása mellett. A kommün idején szociáldemokratá-
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nak vallotta magát, a románok bevonulásakor a román
király előtt mondott önmegalázóan szervilis beszédet.
A nevéhez fűződött az egyház jelentős vagyonvesztése
a háborús kölcsönök jegyzése nyomán. Pozitív cselekedete volt, hogy 1921-ben az Egyesült Államokban
tett útja során az egyház számára gyűjtött ötvenezer
dollárt és azzal tért haza. Ezután látogatott Hódmezővásárhelyre , ahol a református Ótemplomban, az
Iparosok házában valamint a Tisza Szállóban mondott
beszédében kijelentette: „Üdvbizonyossága, azaz erős
hite csak annak van, aki visszatalál a kegyelemhez és
Krisztushoz, mert ezek nélkül hite hamis.”

VÁSÁRHELY ANNO
Arculatváltás a szocializmusban
Vásárhely városképváltozásai a szocializmus korában.
Betonrengeteg nőtt ki a földből, ezzel elkezdődött a
tanyavilág pusztulása!
Az Emlékpont galériájában nyílt meg a Vásárhely
Anno. A változó város, 1945-1990 című kiállítás. Az
ötven tabló mellett légifelvételeket is felvonultat a tárlat. A kiállítás két kurátora, Zeman Ferenc, az Emlékpont történésze és Bernátsky Ferenc, a Tornyai János
Múzeum történésze a megnyitón elmondta:
Az Emlékpont egyik kiemelkedő projektjének első eleme a kiállítás, amelyet a tavasz folyamán egy kétszáz
fotót bemutató kötet követ. Ezután az Emlékpont webes felületén elérhető, tizenkét ezer fényképet tartalmazó adatbázist is megnyitják a nyilvánosság számára.

„A lélek tűnt el, amikor az otthon melegét sugárzó házak helyét a beton szürkesége vette át” – fogalmazott
a változásokat értékelve Zeman Ferenc történész, aki
elmondta, hogy a megvalósult terveknél még elképesztőbbek is születtek. Voltak tervezők, akik a teljes Andrássy út lebontásáról álmodtak, míg mások az egykori
Beregi- palota helyén nem is a végül megépült, ötemeletes OTP-házat képzelték, hanem egy tizenkét emeletes toronyházat terveztek.

A projekt és a kiállítás célja bemutatni, hogyan változott
Hódmezővásárhely építészeti arculata a szocializmus
korszakában, hogyan tűnt el számos emblematikus
épület és hogyan váltották fel a mezőváros arculatát, a
paraszt - polgári házakat a bérházak.

A kiállított felvételek egy része közgyűjteményekből,
más része magánszemélyektől került az anyagba. Utóbbiak között voltak hivatásos fényképészek és éles szemű vásárhelyi amatőr fotósok is, köztük Pákozdy Miklós, Felletár Béla és László, és a Meszlényi testvérek.
A márciusban megnyílt tárlat május 6-ig látogatható.

A Belváros fotóin láthatók a mai Dr. Rapcsák András
és Andrássy út régi házai. A tablók hely- és időrendi
sorrendben mutatják a Bakay-ház, a Keleti-ház, vagy a
Konstantin-palota elbontását, és helyükön a kockát formázó bérházak kiemelkedését. A kiállítás légifotókon
mutatja be Hódmezővásárhely 1960-as évekbeli arculatát. A tárlat padlóján feltűnik az egykori várostérkép
nagyítása, amelyen a régi utcaneveket – Kaszap, Andrássy, Szent Antal – lehúzták és mellettük olvashatók
az „új idők új nevei”: Malinovszkij, Lenin és Alkotmány.
Megjelölték az egykori településformát felülíró blokképületek sziluettjeit is.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
A Tram - Train projekt kivitelezésével
kapcsolatos tájékoztatás
A nagyvasúti pálya átépítése miatti korlátozások:
A 135-ös számú vasútvonalon Szeged és Hódmezővásárhely között 2018. április 4 - 2019. április 25-ig szünetel a
vasúti forgalom, a nagyvasúti pálya felújítása miatt.
A 130-as számú vasútvonalon Szentes és Hódmezővásárhely között 2018. április 4 - 2018. július 31-ig szünetel a
vasúti forgalom a nagyvasúti pálya felújítása és a vágánykapcsolat kiépítése miatt.
A nagyvasúti átjárók korlátozása:
sorsz.

átjáró szelvénye

vágánybontáshoz
lezárás

földmunka,
vágányépítés

1.

1562+71 (Ady átjáró)

04. 16 – 17.

05. 28 – 06. 01.

1584+84 (Bordás út)

04. 14 – 04. 15. 12:00

05. 23 – 05. 25.

1612+58 (Kopáncsi
út)

04. 11 – 12.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1571+62 (Tücsök
átjáró)

1595+24 (H1
mezőgazdasági földút)
1639+10 (H2
mezőgazdasági út)
1666+02 (sártó
elágazás)

04.15. 12:00 – 04. 16.

05. 26 – 05. 28.

04. 13. – 14.

05. 30 – 06. 03.

04. 07 – 08.

06. 06 – 06. 13.

04. 04 – 05.

05. 31 – 06. 04.
06. 10 – 06. 14

vágányépítés
05. 29. –
05. 30. 12:00

05. 30. 12:00 –
05. 31.

végleges
burkolat
07. 22 – 23.

07. 23. – 24.
07. 25 – 36.

07. 25 – 26.

07. 26 – 27.

07. 27 – 28.

07. 28 – 29.

Vonatpótló buszoknak ideiglenes megállókat létesített a kivitelező, a Kistópart utcában és a laktanya előtti
területen.

Vágányépítés miatti
korlátozás:

2018. április 09 - 2018 szeptemberéig
Az Ady Endre utcán félpályás forgalomkorlátozás mellett, egyirányú lesz a forgalom a Hősök tere irányából a
Laktanya felé. Itt kábelépítéssel és útszélesítéssel kezdődnek a munkálatok.

A Bajcsy-Zsilinszky utcán félpályás forgalomkorlátozás
mellett egyirányú lesz a forgalom a Kistópart utca irányából a Kálvin János tér felé. Itt is kábelépítéssel és
útszélesítéssel kezdődnek a munkálatok.
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Közműkiváltások miatti
korlátozások:
2018. április 10 - 2018. július 20-ig
Az Andrássy út külső szakaszán (Kaszap utca - Kálvin
János tér) félpályás útlezárás lesz két ütemben. Az érintett szakaszon egyirányú lesz a forgalom a Kálvin János
tér irányából a Kaszap utca felé. Itt szükséges az ivóvíz, szennyvíz, gáz és elektromos vezetékek kiváltása,
átépítése, közműkeresztezések bevédése.
Az Andrássy út belső szakaszán (Kossuth tér - Kaszap
utca) folyamatosak lesznek a helyi korlátozások lokális
lezárásokkal, terelésekkel és forgalomtechnikai módosításokkal.

A Bodzási út felújításával
kapcsolatos tájékoztatás
Vasúti vágányzár kerül bevezetésre:
A Tram - Train projekttel párhuzamosan.
Vonatpótló autóbuszok közlekednek 2018. április
4-től, a Tram - Train projekttel egyeztetett módon.

Útzár:

2018. április 10-től 2018. május 6-ig.
Teljes útzár lesz az elkerülő út körforgalmi csomópont
és a vasúti átkelőhely között. Amennyiben a kivitelezési
munkálatok lehetővé teszik, akkor a hétvégékre
visszaadják az utat a forgalom számára, és ezt szeretnék
a május 1-jei hosszú hétvégén is.
Félpályás illetve időszakos lezárásra kell számítani a
vasúti átkelő és a városhatár közötti területen.

A kivágott fákról
Március 7-29. között megtörtént

a vágányépítéshez kapcsolódóan
a fák kivágása. A tervezők törekedtek arra, hogy csak a forgalmi
szempontból

legszükségesebb

fák kitermelése történjen meg. A

munkálatok során több mint 140
fa került kivágásra, amelyek kö-

zött sok beteg, balesetveszélyes
egyedet talált a szakkivitelező.
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SPORTTÖRTÉNELMI SIKER
Magyar Bajnoki cím - országos csúccsal
Sporttörténelmi győzelem és csúcsdöntés az OB - n

A 4. magyar bajnoki címéért csobbant vízbe a
hódmezővásárhelyi színekben induló, vajdasági
Szilágyi Csaba (NICS-HSÚVC) a Debrecenben
rendezett úszó országos bajnokság befejező
napján az 50 méteres mellúszás döntőjében és
országos csúccsal szállt ki a medencéből.
Ezzel olyan sikert aratott, amit hódmezővásárhelyi
színekben induló sportoló még nem ért el.
Ezzel a történelmi győzelemmel a város első szervezett sportegyesületének megalakulásának 130
éves évfordulóján került országos bajnoki cím
Hódmezővásárhelyre.

Szilágyi
Csaba
(NICS-HSÚVC) az 50
méteres
mellúszás
döntőjében 27.05 másodperces
országos
csúccsal nyert és ezzel
tisztelgett a nagy elődök előtt, hiszen ugyanazon a napon, 130 évvel ezelőtt 1888. március 31én alakult meg Hódmezővásárhely első szervezett
sportegyesülete a Hódmezővásárhelyi Torna Vívó
Egylet (HTVE).
kiadó:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata,
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Szilágyi Csaba negyedik magyar bajnoki címét szerezte
- a (NICS- HSÚVC)
színeiben.
Klubtársa Szabó Tamás
ugyancsak az 50
méteres mellúszás „A” döntőjében hetedik helyen
érkezett célba.
Ennél szebb jubileumi sikert nem is lehetett
volna kívánni Hódmezővásárhely sportot kedvelő
polgárainak.

A kiadásért és szerkesztésért felelős:
Dr. Márki-Zay Péter
polgármester

