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Kedves Vásárhelyiek!
Másfél év alatt az Önök támogatásával sikerült eltörölni az
ország legmagasabb építményadóját, megszüntetni a piaci
parkolási díjat, leállítani a bérlakások eladását, visszaállítani a
szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, kitisztítani a Kása-erdőt,
elindítani az új-kishomoki buszjáratot, felújítani a Rárósi utat,
megnyitni a beszerzéseket minden vásárhelyi vállalkozás
előtt, önkéntesekkel megtisztítani a várost és játszóteret
építeni.
Október 13-án újból döntünk a városunk sorsáról. A megfontolt, okos
döntéshez szeretném most ﬁgyelmébe ajánlani programunkat. Az ígéretek
mérlegelésekor kérem azt is vegyék ﬁgyelembe, hogy mi a legnehezebb
körülmények között is teljesítettük másfél évvel ezelőtti vállalásainkat.
Köszönöm megtisztelő ﬁgyelmüket!

Dr. Márki-Zay Péter

ÖSSZETARTÓ KÖZÖSSÉG
● Professzionális ingatlankezelő vállalatot hozunk
létre, szolgáltatói hozzáállással. Bővítjük a lakáskínálatot és javítjuk a bérlakások állapotát.
● Önkormányzati pályázati irodát hozunk létre.
Pályázatírásban segítünk minden vásárhelyinek
lehívni az elérhető támogatásokat (napelemek
elterjesztése, kezdő vállalkozások segítése, ösztönzése).
● Fejlesztjük a közösségi tereket.
Tovább fejlesztjük a játszótereket, sütögetőket és
tűzrakóhelyeket alakítunk ki az Európa-parkban és a
Hódtóban. Veteránautó-kiállítást és találkozókat
szervezünk.
● Újranyitjuk a Teleki utcai bölcsődét és új játszóházat létesítünk retrójáték-múzeummal és
vasútmodell-klubbal, billiárd- és pingpongteremmel.

TÖRŐDJÜNK AZ IDŐSEKKEL
● Újjászervezzük az Idősügyi Tanácsot és kikérjük
a véleményüket minden, a város szépkorúit érintő
kérdésben.
● Teljeskörűen felújítjuk a Kovács-Küry Idősek
Otthonát, odaﬁgyelünk a bentlakók minden igényére.
● Elindítjuk a tanyagondnoki szolgálatatot, bel- és
külterületen, valamint a Nyugdíjas Lakóparkban is
kiépítjük az idősek jelzőrendszerét, távfelügyeleti
szolgáltatással. Nem hagyjuk magukra az idős polgártársainkat!
● Nyugdíjas klubok és olvasókörök bevonásával
hasznos szabadidő-eltöltési lehetőségeket biztosítunk a szépkorúak számára.

LEGYEN VALÓBAN JÁRHATÓ
VÁSÁRHELY
● Városkártya bevezetésével egy ﬁx havi díj mellett
ingyenes tömegközlekedést és múzeumlátogatást,
valamint kedvezményes uszoda- és városi sportlétesítmény-használatot biztosítunk minden vásárhelyinek.
● Új parkolóhelyeket hozunk létre a lakótelepeken
és a belvárosban. Bővítjük a kerékpártárolók
számát, valamint a belvárosi kereskedelmi és
vendéglátóipari szolgáltatásokat. Több és biztonságosabb gyalogátkelőhelyet alakítunk ki.
● Megépítjük a szennyvíztelep melletti utat, folytatjuk az utak és járdák felújítását, valamint a csapadékvíz-elvezetés megoldását minden városrészben.
● Bővítjük a külterületi utak és belvízelvezető csatornák rendbetételét. Megépítjük a leszavazott 117
kilométernyi külterületi utat, megvalósul végre a
Hódmezővásárhely-Szikáncs-Földeák kerékpárút.

CSÖKKENTSÜK A VÁRÓLISTÁKAT!
● Új egészségügyi programot kezdeményezünk:
ne kelljen egy gipszelésért Szegedre menni!
● Más települések példáját követve a járóbetegellátás hatékony megszervezésével 2 hét alá csökkenhetnek a várólisták, emelkedhet az egészségügyi dolgozók bére és visszaszorítható a hálapénz.
● Támogatjuk az elvitt kórházi osztályok és a megszüntetett kórtermi ágyak visszaállítását, valamint
az elavult kórtermek felújítását és tisztasági festését.
● A kormánytól független uniós pályázati forrásból szabadon fejlődhet az egészségügyi infrastruktúra, a regionális együttműködést támogató pályázatból új emeletek és kórtermek épülnek a vásárhelyi kórházban (gyermekosztály és belgyógyászat).
● Több odaﬁgyelést és a betegek jogainak maradéktalan védelmét biztosítjuk az egészségügy minden területén. Jogsegélyszolgálat mellett folytatjuk
a Negyedév Egészségügyi Dolgozója elismerés
adományozását.

TISZTÍTSUK MEG A VÁROST!
● Közös fellépéssel elérjük az uniós szabályok betartását, az ATEV által okozott szagártalom kezelését. Szűrőberendezésekkel és a komposztáló telep
új helyre költöztetésével fellélegezhet végre
Vásárhely!
● Támogatjuk a polgárok önkéntes szerveződéseit
a környezet- és állatvédelem terén. Tartsuk
tisztán városunk zöldterületeit, ültessünk több fát
a közterületeinkre.
● Aszfaltozott kerékpáros- és futóutat építünk a
Kása-erdőben, megőrizve a most megtisztított
túraútvonalakat is a parkerdei hasznosítás érdekében.
● Hulladékudvart és komposztálót alakítunk ki
pályázati forrásból. Folytatjuk az illegális lerakók
felszámolását.
● Bevezetjük a szelektív hulladékgyűjtést a lakótelepi övezetekben is.
● Pótoljuk az összes hiányzó utcanévtáblát.

SZABADON FEJLŐDŐ VÁROS
● Versenyképes adókkal és az új ipari parkkal
30 év után visszafordítjuk a cégek és munkavállalók
elvándorlását, és fejlődést hozunk a városba.
● Teljesen eltöröljük a magánszemélyek építményadóját, tovább csökkentjük a város örökölt
adósságát, törvényes és hatékony gazdálkodással
felszámoljuk a korrupciót az önkormányzati
cégeknél is – borosládák helyett kátyúzásra és
fűnyírásra fordítjuk a kapacitásokat!
● A korrupció megszüntetésével, a beszerzési lehetőségek megnyitásával, a ﬁatalok gazdasági
oktatásával, nemzetközi kapcsolatrendszerünkkel
támogatjuk a vásárhelyi vállalkozásokat,
új munkahelyeket hozunk a városba. Költözzön
haza minél több vásárhelyi!
● A Modern Városok Program rendeletben biztosított 165 milliárd forintja mellett a 22 milliárd
TOP-os, és akár ennél is jelentősebb, kormánytól
független uniós forrást mi kizárólag Vásárhely
gazdagodására fordítjuk!

ESÉLYT A FIATALOKNAK
● Felzárkóztató programjaink keretében mentorálással, ösztöndíjakkal és lakbérkedvezményekkel ösztönözzük a gyerekek iskoláztatását,
a lakókörnyezet rendben tartását és a közösségi
együttélés szabályainak betartását.
● Nyelvvizsgaprogramot indítunk a vásárhelyi
diákoknak: az itt élő külföldiek bevonásával, idegennyelvi klubok és önképzőkörök szervezésével
biztosítjuk, hogy ne a szülők anyagi áldozatvállalásán múljon, hogy egy vásárhelyi diák szerez-e
nyelvvizsgát 18 éves korára.
● Folytatjuk a Bethlen Gábor Református Gimnázium,
a Németh László Általános Iskola és Gimnázium,
a Kalmár Zsigmond Szakgimnázium, az Eötvös
József Szakgimnázium és a Cseresnyés Kollégium
felújítását a Modern Városok Program keretében.

ŐRIZZÜK MEG A VÁSÁRHELYISÉGET
● Hódmezővásárhely mára a szabadság szimbólumává vált, ezért bővülő kapcsolatrendszerünk
segítségével nemzetközi hírű zenészek, egyházi
és világi értelmiségiek, művészek és tudósok
jönnek örömmel Vásárhelyre, felpezsdítve a város
kulturális életét.
● A választás arról is szól, hogy érvényesüljön a
vásárhelyiek akarata, és ne a Kossuth tér zöldterületére kerüljön az új könyvtár. Építsük ehelyett
a Zrínyi utcára vagy a Hódtóba, legfőképpen
pedig töltsük meg élettel és hasznos programokkal.
● Közösségi teret és zenekari próbatermet biztosítunk a ﬁataloknak a városháza pincéjében.
● Új, gazdaságosan működő városi televíziót indítunk.

SPORT ÉS TURIZMUS
● Új csúszdapark és kemping építésével megszüntetjük a városi strandfürdő lemaradását a környező
településekhez képest, fejlesztjük a gyógyászati
szolgáltatásokat, javítjuk a biztonságot és a
tisztaságot.
● Városmarketinggel és innovatív szolgáltatásokkal
fejlesztjük Vásárhely idegenforgalmát, kihasználva a kerékpáros, futó– és úszósportban rejlő
kiemelkedő adottságainkat, a lovasturizmus érdekében túraútvonalakat jelölünk ki.
● Felújítjuk a mártélyi tanösvényt, javítjuk a holtág
vízminőségét, valamint fejlesztjük a mártélyi
strandot és üdülőterületet.
● Igazságosan fogunk támogatni valamennyi vásárhelyi sportegyesületet és sportágat. A sportlétesítmények használatát átláthatóvá és mindenki
számára elérhetővé tesszük. Fedett lelátót építünk
a stadionban, és élőben közvetítjük a különböző
sporteseményeket minden helyszínről.
● Paintball pálya és lőtér számára biztosítunk helyet
a Serháztéren.
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OKTÓBER 13.
Városunk szabad fejlődése érdekében október 13-án
mindannyian menjünk el szavazni! Szavazzunk Dr. Márki-Zay Péter
polgármesterjelöltre és az MMM és a Tiszta Vásárhelyért Egyesület
jelöltjeire minden választókörzetben!

