ÚJRAEgyÉL
A
VÁROS!
mindenkiért, mindenki egyért!

OKTÓBER 13-ÁN SZAVAZZON
MÁRKI-ZAY PÉTERRE ÉS CSAPATÁRA

a Tiszta Vásárhelyért Egyesület és
a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltjeire!

LEGYEN VÁSÁRHELY A VÁSÁRHELYIEKÉ,
fogjunk össze a szabadon fejlődő Vásárhelyért!

CSÖKKENŐ ADÓK MELLETT

TÖRLESZTETTÜK

A VÁROS ADÓSSÁGAIT
Hódmezővásárhelyen évekig az
ország egyik legmagasabb adóját fizették a lakosok. Az új városvezetés eltörölte a magánszemélyek részére a 101 m2
alatti építmények adóját, és
a vállalkozásokét is 30%-kal
csökkentette. A magas adók ellenére a város úszott az adósságban, amikor Márki-Zay Pé-

ter átvette a város vezetését.
A pazarlás felszámolásával máfél év alatt sikerül több mint
1500 milló forint tartozást
rendezni. A város kifizette a
2011 és 2013 közötti évek szabálytalanságai miatt a Belügyminisztérium által visszakövetelt támogatást, a 2009 és
2011 között a helyi tömegköz-

A helyi közösségekre is számítunk

A korábbi adósságok felszámolása után egy városért dolgozó
– és nem a városból élő – új képviselőtestület a korábbiaknál is
több pénzt költhet el a vásárhelyiek életének javítására anélkül,
hogy ismét kivetnék és folyamatosan emelnék a helyi adókat.

lekedést biztosító DAKK-nak,
a Nemzeti Közműveknek és a
kórháznak járó adósságokat,
valamint az önkormányzati cégek felelőtlen gazdálkodásának
eredményeképpen felhalmozódott hatalmas hiányt is.

egy kellemes, ÉLHETŐBB VÁROS létrehozásában.
ket újítanak fel, szemetet szednek, fát ültetnek, füvet nyírnak,
rendezvényeket szerveznek.
A Polgármester Hivatal által
kezdeményezett számos rendezvény sikeres lebonyolításában is aktívan részt vettek, de
szerveztünk közös szemétszedés a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal is.
Közösségi rendezvények, batidai nap

Hódmezővásárhely független
polgármestereként fontosnak
tartom, hogy polgárai felelősséget érezzenek városunkért.
Ahhoz, hogy igazán otthon
érezzük itt magunkat
arra is szükség van,
hogy egymást erősítő közösségek alakuljanak ki. Örömmel látom, hogy a
város polgárai által
létrehozott egyesületek,
önkéntesekből álló közösségek

és baráti társaságok a megválasztásom óta eltelt több mint
másfél évben is aktívabbá váltak. Saját adakozásból és társadalmi munkában játszótere-

Közös szemétszedés, városszépítés

A strand rendbetétele
a mártélyi holtágnál

A helyi közösségek önzetlen
munkájára ismételt megválasztásom után is számítok. Választási
programomban is több olyan intézkedés van, amivel a polgárok
politikától mentes szerveződéseit szeretném segíteni. A szabadon
fejlődő Vásárhelyen pártállástól
függetlenül mindenkire számítunk, aki tenni akar azért, hogy
egy szebb városban élhessen.

A RÉGEN VÁRT

MAJÁLIS

tet, ahol régi idők édességei,
Sok éve már, hogy nem élveztük
Éveken át
Hódmezővásárhelyen a munka
lufik, zene, és játék idézték fel a
vurstli
hangulatát.
ünnepét. Május elseje a MI ünnem volt Majális
nepünk. Bár régen a felvonuVásárhelyen,
lásokat nem kedveltük, annál
inkább élveztük a kora délutáni
Majálist. Jó volt együtt beszélgetni, nevetni, sört inni és virslit
enni. Szerettünk sétálni, ismerősökkel találkozni, cukorkával gyermekeinknek. Újra hangos
és körhintával örömet szerezni nevetés töltötte be a Népker-

az idén
életre kelt!

Igaz, csak egy napra, de az önkormányzat még a kis szökőkutat is beindította a libás lány
szobránál. Nemcsak a régen
várt rendezvénynek, de ennek
az apró gesztusnak is nagyon
örültek a vásárhelyiek.

Az elmúlt időben soha ennyi
embert nem volt együtt Hódmezővásárhelyen, mint 2019.
május elsején a Majálison.

KÉRJÜK, ALÁÍRÁSÁ
DR. MÁRKI-ZAY PÉTER POLGÁRM
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Dr. Mester János
0630 936-2382
Belváros

Dr. Márki-Zay Péter
polgármesterjelölt

6.

2E.VK

Krupiczer Ferenc
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Fejes Péter

0670 318-8601
Hódtó, Susán

Dr. Berényi Károly
0630 953-3082
Susán
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Lőkösné Nagy Sarolta
0630 895-1433
Tabán, Kincses-telep

8.

EVK

Molnár Lászlóné

0630 587-8973
Újváros, Hódtó, Kertváros

4.

EVK

Gyöngyösi Ferenc

0630 714-7040
Béke-telep, Kincses-telep

9.

EVK

Otlokán Mihály

0630 332-6303
Tarján, Kertváros

5E.VK

Dr. Kis Andrea

0630 792-3951
Csúcs, Szabadság tér,
Belváros. Susán

10.

EVK

Barta Róbert

0630 751-1126

Batida, Erzsébet, Szikáncs
Kútvölgy, Barattyos,
Kishomok, Kertváros

TAVASZI ZSONGÁS

szakoktató feleségével és Dr.
Berényi Károllyal (Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány) alig győzték
ajándékokkal jutalmazni a heHelyi civil egyesületek összefogásával
lyes válaszokat.
szerveztük meg május 19-én.
A Népkerti programokhoz a zeMikor sokan lelkesen csatla- donos röviden ismertette az au- nei aláfestést a Rádió Color szolkoznak a városszépítő akciók- tók környezetbarát működését. gáltatta. Kora délelőtt mindenki
hoz, mikor mindenki füvet nyír, Több kérdés is elhangazott és Manccsal barátkozhatott, a Feszemetet szed, kerékpár túrán voltak, akik utazhattak egy kört. jes Kutyasuli jóvoltából, remek
vesz részt, és tavasz van, jó idő, Ugyanitt a Hódmezővásárhelyi ismeretterjesztő és szórakoztano ilynekor jönnek a jobbnál Városi Modellező Klub mutatta tó kutyás bemutatót is tartottak
be repülőgépmodelljeit, kisebb az alapítványi segítői.
jobb ötletek.
MIT TEGYÜNK MÉG, HOGY
MINÉL TÖBB VÁSÁRHELYIT,
MEGMOZGASSUNK, KIELÉGÍTSÜK A GYEREKEK
JÁTÉK KEDVÉT, A FIATALOK
SZÓRAKOZÁSÁT ÉS SOKAK
TUDÁSVÁGYÁT?
A programok két helyszínen az
Európa Parkban és a Népkerti
Játszótéren folytak. Az idő is
remek lett, szinte rendelésre
érkezett az előző napok borongása után a napsütés. Minden
korosztály talált magának érdekes programot.

VÁSÁRHELYEN

Az Európa Parknál reggel zöld
rendszámos elektromos autók
sorakoztak fel. Örömmel láttuk, hogy sok jármű jött és az
érdeklődés is nagy volt. Felnyíltak a motorháztetők, tárult
a csodaautók utastere. Egy tulaj-

és nagyobb, akár ipari felhasználásra alkalmas drónjait. A
mini drón működését a magasban is megnézhettük. Klubjuk
egyik tagja, Tóth Norbert ismertette a kiállított modelleket
és beszélt a versenyeken elért
eredményekről.

Az Ifjúsági Önkormányzat szervezésében vidám ügyességi játékokban vehettek részt a vállalkozó kedvű gyerekek. A legkisebb
és a legnagyobb gyerekek között
is nagy sikert aratott Fejes Péter
versfelismerő játéka.

A délután csúcspontja a Dél-AlDélben a kerékpáros gyere- földi Lovasudvar Egyesület
keknek Dr. Mándoki Anna által rendezett zenés lovasrendőrfőhadnagy ismertette bemutató volt. Gálné Bánfi
a közlekedési szabályokat és Katalin, az Egyesület elnöke
a kerékpárok alapfelszerelt- bemutta az egyesületet és a
ségét, melyet vidám KRESZ résztvevő gyerekek. A kis lovetélkedő követett. A kérdése- vasok csodálatos formációkat,
ket kitaláló Kis Ernő gépjármű lélegzetelállító feladatokat mu-

tattak be a mozgó ló hátán. A
nézők közül a bátrabb gyerekek
a lovak hátára is felülhettek.

A programokban gazdag nap
megkoronázása Diószegi Ági

bábművész környezetvédelmi
témájú bábelőadása volt. Az elbűvölt gyerekek szép számban
foglaltak helyet Ágika varázsszőnyegén.
Az örökmozgó gyerekek a
zsiráfos ugrálóvárat egész nap
ingyenesen használhatták.

VÁROSUNK ELSŐ FÜGGETLEN RÁDIÓJA

2018 őszén döntöttük
el, hogy internetes rádiót hozunk létre, mert sok
volt a mondanivalónk, és
nem volt hely elmondani.
Elegünk lett abból, hogy
hiányzik a korrekt tájékoztatás, a minőségi szórakoztatás, a hiteles hírforrás.
Fontosnak tartjuk, hogy valódi
értékeket hitelesen mutassunk
meg. Szeretnénk, ha a rádiózás
nem a buta, mikrofon előtti
nevetgélésben merülne ki és
szeretnénk helyet adni azoknak is, akik máshol nem jutnak
szóhoz.

A legnagyobb közösségi oldalunkon több mint ezren vagyunk,
a legkedveltebb műsorainkat
tízezres
nagyságrendben
hallgatják meg utólag honlapunkról, hiszen minden korábbi műsorunk ott megtalálható.
A internet olalunkon , a podcast
feliratra kattintva időrendi sorrendben és műsorok neve alapján is meg lehet találni őket.

Közéleti műsorunk a
MOTÍVUM és a minden
este 7-kor elhangzó HÍREK a politikáról is szól.

A többi műsorunkban igyekszünk minél több helyi értéket
bemutatni, értékes emberekkel vagy érdekes, izgalmas dolgokról beszélni - legyen az a
gasztronómia világa, kulturális
vagy helytörténeti érdekesség,
a mindennapi élet apró vagy
hatalmas dolgai. Mindezt jó zenével fűszerezve.

A vásárhelyi közösségek és
civil szervezetek összefogásának köszönhetően remekül sikerült a változatos programokban bővelkedő nap.

Rádió
Color
HALLGASD

VÁROSUNK FÜGGETLEN
RÁDIÓJÁT AZ INTERNETEN!

radiocolor.hu
Kövesd és kedveld

POLGÁRMESTERÜNK
Facebook oldalát!
MARKIZAYPETER
Tudd meg az

IGAZ HÍREKET

a város fejlődéséről!
VASARHELYIEXPRESS

A Fideszes önkormányzat

ÉVEKIG CSAK ÍGÉRGETTE,
MI MOST MÖGCSINÁLJUK!

Szeptember első hetében
elindult a Rárósi út, a Róka
és a Károlyi utca felújítása.

Az előző városvezetés négyévente
megígérte ezeknek a leromlott állapotú utaknak a felújítását, de soha nem
került erre sor.
Kezdeményezésünkre a most elkezdett munkák várhatóan október végére fognak teljesen elkészülni.

ELINDULT A RÉGÓTA VÁRT

ÚJ-KISHOMOKI

BUSZJÁRAT

Szeptember 2-től iskolai napokon kísérleti jelleggel a 16-os jelzésű helyi autóbuszvonal érinti
Új-Kishomokot. Három megállóhely lesz, ezek a
Bordás és a Nyikos utcákon lettek kialakítva.

AZ ÚJ-KISHOMOKI
GYERMEKEKKEL IS TÖRŐDÜNK

ÉPÜL A JÁTSZÓTÉR
A várost önzetlenül segítő emberek nagyvonalú
felajánlásaiból 1,5 millió forint gyűlt ös�sze az önkormányzat és a Kétfarkú Kutya Párt
adományszámláin, így elindulhatott a játszótér
elemeinek gyártása.

Vásárhely már most is jobban teljesít!

Október 13-án olyan jelöltekre szavazzon,
akik nem a városból, hanem a városért élnek!

