
Orosháza a kétszázötven éves jubileum idején 
Városképek és ünnepi események 

A régi katolikus templom és az Alföld Szálló az 1910-es években. (1915-ben postára adott képes 
levelezőlap.) 
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Áfák között rejtőző római katolikus templom 
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A szentetomyai római katolikus templom 
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A reformátusok temploma 
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A szentetomyai evangélikus templom, örökzöldek között 
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A Kossuth-szobor és az Alföld Szálló környéke 1994-ben 

A város legnagyobb lakóépülete 



Az autóbusz pályaudvar 

Az Eötvös Józsefről elnevezett és szobrával díszített általános iskola 
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Az Eötvös József nevét viselő iskolához tartozó sportcsarnok 

Az új postaépület, amely közel hét évtized tervei után készült el 



A múzeum felújított épülete, az Orosházi Takarékpénztár 1908 körül készült és a kertben újra 
felállított kovácsolt díszkapujával 

Az 1990-es évek kedvelt stílusában épült lakóház a Rákóczi út és a Thököly utca sarkán 



Lakóházak az Eötvös József Általános Iskola szomszédságában, átformálva a korábbi utcavonalakat 

A vasúti felüljáró építésének kezdeti munkálatai 1994 tavaszán 



A város közlekedési fővonalainak fejlesztése: egy szakasz a Szőlő kőrútból 

A felüljáró-építés másik része 



Fedett gyógymedencék Gyöp árosfürdőn 

Az Önkormányzat 1994. április 23-án tartott ünnepi ülésének elnöksége: Németh Béla 
alpolgármester, dr. Bereczki István jegyző, dr. Gulyás Mihály polgármester, dr. Simon Imre, a Békés 
Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Szabó Ferenc megyei múzeumigazgató 



Az Önkormányzat ünnepi közgyűlésének hallgatóságából, az első sorokban a Zombáról és 
Fazekasvarsándról, továbbá a külföldi testvérvárosokból érkezett vendégek 

A Szőlő városrészben felépítésre kerülő evangélikus templom alapkőletétele 1994. április 24-én. 
A dokumentumokat tartalmazó hengert dr. Harmati Béla püspök-elnök helyezi el. Mellette, balról 
jobbra: Bolla Árpád esperes, Táborszky László esperes, püspökhelyettes, Pintér János esperes 



Ünnepi ökumenikus istentisztelet a városalapítás napján az evangélikus templomban. Középen az 
ősök által hozott zombai kis harang 

A jubileumra érkezett testvérvárosi vendégek egy csoportja Németh Béla, Fülöp Béla gimnáziumi 
igazgató és dr. Varga István képviselő kíséretében 



A 250 éves évfordulóra készült emlékpark a gimnázium előtt, a befejezés előtt (a zombai kis harang 
mása még hiányzik) 

Az emlékpark avató ünnepsége 1994. április 24-én. Dr. Gulyás Mihály polgármester beszél. Az álló 
sorban balról jobbra: Pintér János ev. esperes, Harmati Béla ev. püspök-elnök, dr. Für Lajos 
honvédelmi miniszter, az avató beszéd szónoka, dr. Varga István, az MDF megyei elnöke 



A Szervátiusz Tibor alkotta emlékmű-sor központi része 
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