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S z e n t e s  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szentesi Mozaik Internetes Városvédő fórumán felvetett kezdeményezés alapján mintegy 
270 aláírás gyűlt össze Rózsa Gábor (1944–2006) mérnök, muzeológus munkásságának és 
emlékének tisztelői javasolták a Fridrich-fényírda mögötti tér elnevezését a közismert 
városvédő személyiségről.  
 
Rózsa Gábor Szegeden született 1944. június 24-én. Édesapja Rózsa Lajos tanár, a Vasutas 
Képzőiskola nevelője, valamint a Radnóti Gimnázium és más középiskolák óraadó 
matematika tanára. Édesanyja Szépfalusi Mária, előbb pénztáros egy textilkereskedőnél, majd 
titkárnő az erdészeti hivatalnál.  
Elemi iskoláit a Domokos Rendi Nővéreknél kezdte, a felsővárosi Dózsa György Általános 
Iskolában folytatta, majd a főiskolai gyakorlóiskolában fejezte be. A Ságvári Endre 
Gimnáziumban érettségizett. A pályaválasztás nehezen ment, sok mindent kipróbált.  
„Voltam biciklista, vízilabdás, figuráns, barlangász, sziklamászó, tájfutó, brácsás és kórista. 
Egy időben volt vonósnégyesem is, de mégis „csak” mérnökként végeztem…”- írta egy 
későbbi visszaemlékezésében. 
 
A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerzett okleveles földmérő mérnöki 
diplomát. Utóbb automatizálási, távérzékelési és erőforrás kutató szakmérnöki okleveleket is 
nyert. 1983 tavaszán munkába állt Szentesen. Új időszámítás kezdődött a múzeumi-, 
helyismereti- és közművelődési élet területén. Néhány év alatt érzékelhetően felpezsdítették 
Szentes kulturális életét. 
Gábor első komoly, hiánypótló szakmai munkája a Csongrád megyei közgyűjteményekben 
(múzeumok, levéltárak) található korai kéziratos térképek számbavétele és darabszintű leírása 
volt. Majd következtek a szomszédos megyék térképeinek leírása, illetve mikrofilmezése. 
Érdekfeszítő előadásokat tartott ragyogó stílusban. A „térképészet” mellett egyre inkább 
beleásta magát Szentes és a környékbeli települések helytörténetébe.  
Rengeteget írt, publikált mérnöki és múzeumi szakfolyóiratokban, évkönyvekben, 
helytörténeti kiadványokban. Éveken át ő töltötte meg cikkekkel a Szentesi Élet helytörténeti 
rovatát.  
Önálló kötetként megjelent legjelentősebb munkái:  

Száz éves Szentes vasútja – 1887 (1987) 
Egy elfelejtett szentesi keramikus: Jakó Géza (1886–1943) (Katona Imrével, 1988) 
Széchenyi István tiszavölgyi működésének hatása Szentes váltságos város geometráinak 
működésére (1991) 
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A szentes-hódmezővásárhelyi gőzvontatású helyiérdekű vasút építése és üzeme (1893-
1949) (1993) 
Építészeti emlékek, emlékhelyek (Ki kicsoda és városismertető, szerk.: Bodrits István, 
1996.) 

 
Szentesen Ő valósította meg a múzeumon kívüli, kihelyezett állandó kiállítások egész sorát. A 
két legjelentősebb országos hírű vállalkozása e téren a Péter Pál Polgárház Múzeum és a 
Fridrich-fényirda rekonstrukciós kiállítóhelyek megvalósítása. Mindkét rangos kiállítóhely 
létrejötte Rózsa Gábor küzdelmeinek eredménye. 
 
Szentesre kerülésük után hamarosan életre keltették az 1970-ben alakult, de csak papíron 
létező Csallány Gábor Múzeum Baráti Kört feleségével dr. Vörös Gabriellával.  
Rózsa Gábor egyéb társulásokkal is próbálkozott: például a 90-es években megalakított 
Zalotay Asztaltársasággal, vagy a helyi képzőművészeket tömörítő Szépmíves Céh 
létrehozásával.  
 
Munkásságáért a város „Szentes Városért” Emlékérmet adományozott.  
Több országos jelentőségű díjjal, elismeréssel jutalmazták bátor, újszerű törekvéseit.  
 
A fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Rózsa Gábor munkásságát 
közterület elnevezéssel ismerje el és ezzel fejezze ki méltó háláját a városban több éven 
keresztül dolgozó mérnök-muzeológusnak. 
 
A 6/1977. (X.14.) T. helyi rendelet 2. § (1) bekezdés d./ pontja szerint: tér: épületekkel 
körülvett terület. 
A rendelet 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy az utcanévnél a nyelvhelyességi követelmények 
mellett figyelemmel kell lenni arra, hogy az utcanév betöltse a tájékozódást elősegítő 
szerepét, kapcsolódjon a város történetéhez, hagyományaihoz és sajátos földrajzi 
környezetéhez.  
8. § (1) bekezdés szerint Személyről utca nevezhető el: 
a/ magyar vagy külföldi állampolgárról, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy 
egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi 
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város, vagy az ország ó 
hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként 
köztiszteletben áll. 
b/ arról a személyről, akinek tevékenysége /életműve/ nagymértékben előmozdította a magyar 
nép szabadságáért, felemelkedéséért folytatott küzdelem sikerét 
c/ a magyar tudomány, irodalom, képző- és előadóművészet azon kiemelkedő alakjáról, 
akinek tevékenysége /életműve/ jelentős mértékben hozzájárult a műveltség fejlesztéséhez, 
bővítéséhez, illetőleg a feltárásához és ezek révén kultúránk nemzetközi elismertetéséhez 
d/ arról az állampolgárról, akinek Szentes város életében, történetében kiemelkedő szerepe 
volt. 
 
Az utcanév és településrésznév megállapításának, továbbá létesítmények elnevezésének 
általános szabályairól szóló többször módosított 6/1977.(X.14.) T. számú helyi rendelet 17-
18. §-aiban foglaltak alapján megkértük a Levéltár előzetes véleményét a tér elnevezésének 
érdekében. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, foglaljon állást a közterület elnevezésével 
kapcsolatosan. 
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……/2007. (VI.29.) Kt. 
Tárgy: Közterület elnevezése Rózsa Gáborról 

H a t á r o z a t i – j a v a s l a t 
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 10. § h) pontjában biztosított jogkörében, maradandó emléket állítva a 
62 évesen elhunyt kiváló mérnök-muzeológus szakembernek, és a Fridrich-fényirda 
múzeum mögötti teret Rózsa Gáborról nevezi el.  

 
2./ Felkéri a jegyzőt a közterület elnevezésével kapcsolatos további intézkedések megtételére. 
 
Határidő. Folyamatos 
Felelős: dr. Sztantics Csaba jegyző 
 
A határozatról értesítést kap: 
1/ Móra József képviselő 
2/ Team Számítástechnika – Szentes, Tóth J. u. 13. 
3/ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett Osztály- és Irodavezetők 
 
 
Szentes, 2007. június 18. 
 
 
 
 
               Móra József 
       önkormányzati képviselő 
 
 
 






