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Hódmezővásárhely - Felszentelik és megnyitják 
Hódmezővásárhelyen a 4,2 milliárd forintból 
megvalósult Tornyai János Kulturális Városnegyed 
egyik ékkövét: a felújított szerb ortodox templomot.
Delmagyar.hu - 2012.09.28. 17:33 
A város lakói több mint két évszázad után ismét 
részesei lehetnek az ortodox közösség különleges 
liturgiájának. Az ünnepségen szombaton 9.30-kor 
beszédet mond Lázár János országgyűlési képviselő és 
Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Misztériumának 
minisztere.

220 esztendeje, hogy 1792-ben az Isten Anyja tiszteletére 
felszentelték a hódmezővásárhelyi ortodox keresztények 
templomát a Szentesi utcában (ma Dr. Rapcsák András út). 
Hódmezővásárhely belvárosának évtizedekig mellőzött és 
igencsak leromlott állapotú műemlékét egyfajta misztikus 
homály lengte körül. Csak kevesen csodálhatták meg a még 
elhanyagolt állapotában is elbűvölő templombelsőt, amely 
az épület külső megjelenési formájával együtt a keleti és a 
nyugati keresztény kultúra és építészeti hagyomány sajátos 
ötvöződéseként jött létre.

A város egyik legkevésbé ismert műemléke immár megújulva, a 4,2 milliárd forintból megvalósult 
Tornyai János Kulturális Városnegyed egyik ékköveként nyitva áll a látogatók előtt. 
Hódmezővásárhely lakói több mint két évszázad után ismét részesei lehetnek az ortodox közösség 
különleges liturgiájának: szombaton 10 órakor Lukijan Pantelić püspök felszenteli templomukat. Az 
esemény előtt, 9.30-kor beszédet mond Lázár János országgyűlési képviselő és Balog Zoltán, az 
Emberi Erőforrások Misztériumának minisztere.

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 
Dr. Rapcsák András út 16.  - http://www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=295 
A Tornyai János Múzeum alapítása az 1904-es városi ipari és mezőgazdasági kiállításhoz kötődik. 
Tornyai János kezdeményezése, Kiss Lajos fáradhatatlan gyűjtőmunkája teremtette meg alapjait. 
Többszöri költözés után került végleges helyére, Imre József házába (1914). A Múzeum állandó 
régészeti kiállítása a „Hétköznapok Vénuszai” címmel, a Kr. e. 7 évezred vége – Kr. e. 5 évezred 
közepe közötti időszak gazdag leletanyagát mutatja be interaktív módon, közte a világhírű 
Kökénydombi Vénuszt is. Az emeleti termekben látható a vásárhelyi néprajz tárgyi emlékeit 
bemutató állandó kiállítás.
A múzeum egész évben gazdag időszaki képzőművészeti kiállításaival vonzza a látogatókat. 
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