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Bár nagyjából előre látható volt, 
hogy a 2010-es kecskeméti polgár-
mester-választás egyesélyes lesz, 
úgy a város, mint dr. Zombor Gá-
bor polgármester számára nagyobb 
jelentőségű volt, mint az előző. Míg 
2006-ban szempont lehetett, hogy az 
előző városvezető helyett új ember 
kerüljön ebbe a tisztségbe, s a kór-
házigazgató jelölése is a meglepetés 
erejével hatott, a polgármester új-
raválasztása már egyértelmű kiál-
lás amellett, amit a város fejlődése 
szempontjából a személye képvisel. 
Mondhatni visszaigazolás arra, hogy 
jó úton halad.

- Hogyan élte meg mindezt? - kér-
deztük a polgármestert. 

- Én is úgy érzem, hogy az elmúlt 
évek munkáját és eredményeit is érté-
kelték a kecskemétiek ezzel a szava-
zással. Nagyon nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy az itt élők továbbra is 
bizalommal vannak irántam. Úgy gon-
dolom, hogy az elmúlt négy év, és re-
ményeim szerint a következő időszak 
is meghatározó lesz a város életében, 
fejlődésében. 

- Közel kétmilliárdos hiánnyal 
vette át a várost 2006 októberében. 
A költségvetés megreformálása meg-
hozta a várt eredményt? 

- Valóban nagyon komoly megtaka-
rításokat kellett elérni, s ez végigment 
az elmúlt cikluson. Sikerült meghozni 
azokat a racionális döntéseket, ame-
lyekre feltétlenül szükség volt, s ame-
lyek hosszú távon alapozták meg egy 
gazdaságos és eredményes működés 
feltételeit. A fejlesztésekre kénytelenek 
voltunk külső forrást bevonni kötvény-
kibocsátás formájában, amire egyértel-
műen szükség volt, hiszen ha nincs a 
város számláján ezek bevétele, nem 
kerülhetett volna sor azokra a fejlesz-
tésekre, beruházásokra, amelyek hosz-
szú távon nagyságrendekkel növelik a 
város gazdasági mutatóit, meghatáro-
zóak a város jövője szempontjából. 

Először akkor kezdtük el felhasznál-
ni a kötvények bevételét, amikor már 
tudtuk, hogy a Mercedes cég felépíti 
nálunk a gyárát. Novemberben elkezd-
ték a gyártóberendezések beszerelését. 
Biztosnak tűnik, hogy a Mercedes-
Benz Manufacturing Hungary Kft. má-
jusban elkezdheti a gyártás tesztelését. 
A megvalósuló beruházások után ko-
moly adóbevételek várhatóak – időben 
előre haladva egyre növekvő mérték-
ben –, melyek egyértelműen fedezetet 
jelentenek a hiteleink visszafizetésére.      

- Azzal, hogy a gyár anyaországbe-
li munkatársai családjukkal együtt 
letelepednek itt, s a cég már az épít-
kezés megindulásától kezdve számos 
magyar munkavállalót foglalkoztat, 
a megtermelt profit jelentős hánya-
dát költi el városunkban. Ennek el-
lenére vannak olyan aggodalmak, 
hogy a gyártás folyamatában zárt 
körű külföldi beszállítókkal végzik 
majd a termelőtevékenységet. 

- Ez a kérdés jóval több probléma-
kört érint, mintsem az pár mondat-
tal megválaszolható. A lényeg, hogy 
szigorú feltételrendszer mellett lehet 
Mercedes-beszállítóvá válni. Aho-
gyan sok zenész tud muzsikálni, de 
kevesen játszanak azon a szinten, hogy 
bekerülhessenek a Budapesti Feszti-
válzenekarba, úgy a magyar szakmai 
csoportosulásoknak, gyártóknak, ki-
vitelezőknek is be kell járni egy olyan 
utat – mind minőségben, mind pedig 
szervezettségben –, amelynek ered-
ményeképp versenyképesek lesznek 
a külföldi partnerekkel, s a minősítési 
eljárás során beszállítói fokozatba tud-
nak kerülni. Ez számunkra nemcsak a 
külföldi cégekkel való versenyképessé-
get jelenti, hanem világszínvonalat, hi-
szen a Mercedes autógyártás jelenlegi 
beszállítói az adott termékkel nem egy 
esetben a Mercedes más helyszíneken 
működő autógyárait is kiszolgálják. 

Ennek tükrében igazán örömteli hír, 
hogy az eddigi három helyett a továb-
biakban 17 magyar beszállítója lesz a 
gyárnak. E törekvésünk a jövőben is 
megmarad, de legalább négy-öt év kell 
ahhoz, hogy ez mindkét fél megelége-
désére még nagyobb arányban érvé-
nyesülhessen.   

- Az elmúlt években kevesebb lett 
minden központi támogatás, ami fő-
leg az oktatási és a szociális szférát 
érintette érzékenyen. Várható-e a 
helyzet javulása? 

- A támogatásokban a központi és 
helyi finanszírozás aránya az elmúlt 
években jelentősen módosult. Az álla-
mi támogatás mértéke korábban 60%-
os volt, s 38-40% volt az önkormány-
zat részvállalása. Ez az arány mára 
megfordult, amiből látszik, hogy egy 
folyamatos kompenzáció történik, ami 
igen nagy terheket ró a városra. Úgy 
gondolom, hogy először az országnak 
kell talpra állni ahhoz, hogy bármilyen 
központi konszolidációra sor kerüljön. 
Addig egyszerűen túl kell élni annak 
következményeit, amit az elmúlt nyolc 
év gazdaságpolitikája okozott. Kecs-

kemétnek erre logisztikai elhelyezke-
dése, még kihasználatlan természeti 
adottságai – gondolok itt a gyógyvízen 
alapuló turizmusra –, s mindig előre-
haladó gondolkodású, összetartó pol-
gársága révén erre jó esélye van.      

- Ahogyan a gazdasági fejlődés mo-
torja még ásványkincsekben gazdag 
országokban is maga a tudás, foko-
zottan érvényes ez hazánkra, ahol az 
energiaforrásokból mind kevesebb 
van a birtokunkban. Milyen felada-
tot ró ez Kecskemétre? 

- A Kecskeméti Főiskola különböző 
karainak jelenléte a város fejlődésében 
már hagyományosan fontos szerepet 
játszik. Közép- és felsőfokú oktatásun-
kat a jövőben meghatározza, hogy mű-
szaki téren milyen színvonalat tudunk 
elérni. Olyan szakképzési rendszert 
és olyan felsőoktatást kell kialakítani, 
ami egyrészről folyamatosan biztosítja 
a Mercedes gyár munkaerő-utánpótlá-
sát, másrészről az ily módon megszer-
zett magas szintű tudással az itt képzett 
szakemberek mindenhol keresettek 
lesznek. 

A szakképzés területén a Gáspár Is-
kola-Mercedes gyár tervezett megálla-
podása jól szolgálja ezeket a célokat. 
Három párhuzamos osztályban indul-
hat képzés Magyarországon autógyár-
tás terén eddig még nem oktatott szak-
mákban. A felsőoktatásban szintén jár-
műipari szakemberképzésről írtak alá 
stratégiai együttműködési szerződést a 
Mercedes-Benz M. H. Kft. és a Kecs-
keméti Főiskola képviselői november 
5-én egy maga nemében egyedülálló 
gyakorlatorientált duális főiskolai kép-
zés megvalósítása érdekében. A tervek 
szerint a gépészmérnök szak jármű-
gyártási szakirányának bevezetése után 
hosszú távon járműtanszék kialakítá-
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sára is sor kerül majd. 
Mindezt azért tartom 
fontosnak, mert ily 
módon stabilizálódik 
és korszerűsödik min-
den szinten a szakképzésünk, ami a 
város gazdasági fejlődése szempontjá-
ból stratégiai jelentőségű. Bízom ben-
ne, hogy a magas színvonalon képzett 
műszaki értelmiség itt tartására a Mer-
cedes gyáron kívül is jó feltételeket, 
megfelelő gazdasági körülményeket 
tudunk majd teremteni – tovább gya-
rapítva azt a szellemi tőkét, amelyben 
Kecskemét mindig is bővelkedett. 

- Egy 2007-es beszélgetésünkben a 
teljes csapadékcsatorna-lefedettség 
elérése után a településfejlesztés so-
ron következő legfontosabb felada-
tának a közvilágítás- és közútfejlesz-
tést jelölte meg. Hol tartunk most?
- Infrastruktúra tekintetében nagyon 
komoly elmaradásai voltak és vannak 
Kecskemétnek, amit 2-� év alatt nem 
lehet behozni, de nagyon komoly lépé-
sek történtek ebben az irányban. Több 
nagy pályázatot indítottunk el csapa-
dékgyűjtő csatornák építésére. Jelen-
leg is folyik még a belvárosi, illetve 
a Kurucz tér felé menő főgyűjtő bő-
vítése, rekonstrukciója. Folyamatban 
vannak a lakossági önerős útépítések 
is, melyekhez komoly támogatást és 
kedvező lakossági hitelkonstrukciót 
kínálunk.  A közvilágítás fejlesztése 
szakmai kérdéseket is felvet. Sajátos 
helyzet alakul ki például akkor, amikor 

egy újonnan épülő utca első egy-két 
háza már közvilágítást igényel – akkor 
is, ha ez még nem belterület. Egyrészt 
városrendezési szemponttá vált, hogy 
e téren is a költségvetésünk határának 
megfelelő vállalásokat tegyük, más-
részt gazdaságossági kérdés, ha az 
egyik helyen utcahossznyi, másik he-
lyen csak pár házig futó vezetékeket 
építünk ki. A fejlesztés ütemét befolyá-
solja az a szándékunk, hogy a rendszert 
megpróbáljuk gazdaságosabbá tenni.
  Rendkívüli lehetőséget biztosít a vá-
ros infrastrukturális fejlesztése szem-
pontjából az a két pályázat, melyek 
megvalósítása során kb. 60 milliárd 
forintot költhetünk a közlekedési rend-
szerünk megújítására.  

- Mennyire vannak szinkronban 
a városi elképzelések azzal, amilyen 
mértékben országos, illetve EU-s tá-
mogatottságot találnak?

- Nagyon sok pályázaton nyertünk 
az utóbbi időben, főleg a szakképzés, 
oktatás területén, és a két nagy köz-
lekedésfejlesztési pályázatunk is fo-
lyamatban van. A megvalósíthatósági 
tanulmányokra már elnyertük az első, 
900 millió forintos támogatást. Több 
olyan fejlesztési projektünk van tehát, 
amelyek fedezete jórészt már rendelke-
zésre áll, s megvalósításuk időben több 

évre való munkát ad. 
Elkészültek olyan ta-
nulmánytervek is, me-
lyek csak a megfelelő 
pályázat kiírására vár-

nak. A városfejlesztési stratégia irány-
vonalát követve felkészültek, ütőké-
pesek vagyunk sok irányban, s bízom 
benne, hogy a menet közben megnyíló 
lehetőségek révén hosszú távú terveink 
is megvalósulhatnak majd.   

- Négygyermekes családapaként 
hogy tud eleget tenni ennyiféle elvá-
rásnak? 

- Törekszem az optimális állapotra, 
s nagy szerencsém van, mert nagyon 
boldog családban élek. Gyerekeink 
közül a „nagyok” már egyetemre, főis-
kolára járnak. Hétközben csak tizenöt 
éves fiunk és hatéves kislányunk van 
velünk. Feleségem nagyon sokat vál-
lal. Annak ellenére, hogy ő is magas 
beosztásban, felelősségteljes munka-
körben dolgozik Budapesten, számta-
lan otthoni terhet levesz a vállamról. 
Nagy segítség az is, hogy apósomék a 
szomszédos házban laknak, s rájuk is 
számíthatunk. 

Ahhoz, hogy a dolgok egyensúlyban 
maradjanak, igyekszem én is minden 
szabadidőmet a feleségemmel, gyer-
mekeimmel tölteni. Míg más férfiem-
ber munka után elkezd a hobbijával 
foglalkozni, én inkább hazamegyek.
Talán ebben rejlik a „titok”: a csalá-
dom az, ami engem igazán feltölt, s 
képessé tesz nagy feladatokra. 

Iskolánk diákönkormányzatá-
nak vezetőségét nagy megtisztelte-
tés érte novemberben. Meghívást 
kaptunk Zombor Gábor, Kecske-
mét polgármesterének irodájába. 

Reggel az első tanítási órában in-
dultunk. A DÖK mukáját segítő ta-
nárnőnk, Kiticsics Lászlóné kísért 
el bennünket. Mikor meg-
érkeztünk a Városházára, 
újból elcsodálkoztunk a 
szépségén. Felmentünk a 
köríves lépcsőn, majd egy 
kicsit várnunk kellett az 
iroda előtt. Eközben majd 
kibújtunk a bőrünkből iz-
gatottságunkban. 

Mikor behívtak bennün-
ket, először nagyon elfo-
gódottak voltunk. A polgár-
mester úr irodája tele van 
gyönyörű, mívesen fara-
gott bútorokkal, ráadásul ő 
azonnal a belső helyiségbe, 

a polgármesteri tárgyalószobába in-
vitált bennünket, ahová rajtunk kívül 
csak a városatyák és a legillusztrisabb 
vendégek juthatnak be. 

Mint tanulói önkormányzatot irá-
nyító felelős személyek, sok kérdéssel 
készültünk erre az alkalomra. A pol-
gármester úr mesélt a városi önkor-
mányzat döntéshozatalának módjáról, 

„A jövendő terhe vállaidon fekszik; légy erős, légy törhetetlen, hogy azt
diadalmasan elviselhesd. Mi egy szabad hazát adunk nektek örökségbe
s a túlvilágról is eljövünk számon kérni, hogy tartottátok fenn a magya-
rok hazáját. Isten vezéreljen minden pályátokon.”                  Jókai Mór

működésének számunkra is haszno-
sítható  sajátosságairól és rengeteg 
tanácsot kaptunk tőle ahhoz, hogy 
mi is hatékonyan gondoskodhassunk 
az iskolánkról. 

Közvetlen, kedves és figyelmes 
embernek ismertük meg. Sokáig 
megmarad bennem az a mondata, 
hogy ha felelősséget vállalunk egy 

közösségért, akkor annak 
az érdeke előbbre való  
saját, személyes érdeke-
inknél. Az eltelt huszonöt 
perc nagyon rövidnek tűnt. 
Mennünk kellett, mert már 
jött is utánunk a következő 
vendég. 

Megköszöntük, hogy 
fogadott bennünket, kezet 
fogtunk vele, majd felemelt 
fővel, megtisztelve sétál-
tunk ki a gyönyörű épület-
ből – vissza, az iskolába.

     Bognár Lili
   DÖK-elnökhelyettes
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- Mindenekelőtt szeretném megkö-
szönni a választóknak azt, hogy az itt 
szavazásra jogosult több mint hétezer 
polgárból közel háromezren jöttek el 
szavazni, ami a fenti adatok tükrében 
igen jó arány: a város legnagyobb sza-
vazóbázisát mutatja. 

Emberileg is nagyon meghatott ez az 
eredmény. Úgy érzem, látható volt az 
a képviselői munka, amit az elmúlt 12 
évben végeztem. Napjaim igen nagy 

részét töltötte ki eddig is a városrész 
ügyeinek intézése, s ez a jövőben is így 
lesz – azzal a változással, hogy a négy 
szavazókörről nyolc szavazókörre bő-
vült körzet várhatóan jóval több fel-
adatot ad majd.  Az, hogy ez számom-
ra első perctől kezdve felvállalható 
és örömteli, abból az indíttatásomból 
fakad, hogy a jövő zálogának a helyi 
közösségeket tartom, s kész vagyok tő-
lem telhetőleg mindent megtenni az itt 
élő emberekért.

Városunk előrehaladása, hosszú távú 
céljaink megvalósulása nagyban múlik 
azon, hogy a társadalom legkisebb 
egységei, a családok és a civil kiskö-
zösségek mennyit hajlandók tenni kö-
zös jövőnk érdekében.  Jó érzéssel tölt 
el, hogy ez a gondolat a közelmúltbeli 
szavazáson az itt élő választópolgárok 
részéről is visszaigazolást nyert. Az át-
alakulásban pozitívum, hogy a koráb-

Az október harmadikán Kecskeméten tartott önkormányzati képviselő és polgármester választás 32,5 %-os rész-
vétel mellett zajlott. Az országos 43,5%-os arányt legjobban a Szolnokiheggyel és Szentistvánvárossal összevont 
hunyadivárosi 10. számú egyéni választókerületben közelítették meg a szavazásra jogosult polgárok 39,6%-os rész-
vételével.  A Kecskeméten korábban 33 fővel ülésező képviselőtestület tagjainak sorába a törvényi változásoknak 
megfelelően 22 képviselőt választottak meg, így az egyéni választókerületek vonzásterülete is jelentősen megvál-
tozott. A fenti módon kibővült 10. sz. EVK képviselője Pászti András lett, aki az Oktatási és Kulturális Bizottság 
társelnökeként is kiveszi a részét az önkormányzati munkából. A bizottság feladat- és hatáskörébe tartoznak a nem-
zetközi kapcsolatok, idegenforgalmi- és egyházügyek is. – Pászti András képviselő lapunkon keresztül is köszönetét 
fejezte ki régi körzete választóinak és az újonnan körzetébe csatolt városrészek lakóinak a megtisztelő bizalomért:    

ban kettéosztott Hunyadiváros 
most már egy egységbe tartozik, 
amihez szorosan kapcsolódik 
a mellette lévő Szolnokihegy 
és Szentistvánváros is. A kam-
pány során nagyon sok ember-
rel beszélgettem. Látom azokat 
a problémákat, melyekkel a kö-
vetkező négy évben foglalkozni 
kell, illetve sürgető megoldást 
kívánnak. 

Képviselőként legfontosabb felada-
tom, hogy az eredményes együttmű-
ködés érdekében az itt élő emberekkel 
való aktív kapcsolatomat továbbra 

is meg tudjam tarta-
ni, illetve kialakítsam 
ezt a korábban nem 
körzetemhez tartozó 
polgárok irányában is. 
Fogadóóráim számát 
havi egyről kettőre 
emeltem a szavazókö-
rök korábbi helyszíne-
in: a Mátyás Iskolában 
és a TISZK épületében 
(lásd részletesen a 18. ol-
dalon - a szerk.), hogy a 
gondjaikkal hozzám 
fordulók könnyebben 

el tudjanak érni a választókerület min-
den részéből. A 20/945-7028-as tele-
fonszámon délelőtt, a tanítási óráim 
ideje alatt nem vagyok elérhető, de a 
kijelzett számokat visszahívom. 

A folyamatos tájékoztatást, infor-
málódást továbbra is segíti a város-
rész honlapja (www.hunyadivaros.hu) 
és az évente három-négy alkalommal 
megjelenő Hunyadivárosi Hírmondó, 
melyet térítésmentesen juttatunk el a 
városrész lakóihoz. Szeretettel várjuk 
a hunyadivárosiak feljelentkezését a 
városrész iWiW internetes közössé-
gi oldalára is, melynek jelenleg közel 

kétezer tagja van. Ezen is szoktam 
üzeneteket küldeni, illetve kapni.   

Szeretném megtartani a városrésznek 
azt a sajátosságát, hogy itt az emberek 
ismerik és segítik egymást, szívesen 
szolgálnak jó célokat és szépítik a kör-
nyezetüket. Továbbra is támogatom 
az olyan régi és új kisközösségeket, 
mint a Nyugdíjas Klub, a Baba-Mama 
Klub, a Hunyadivárosért Egyesület, a 
madárbarát kör és a polgárőrség, mint 
ahogyan én is nagyban támaszkodom 
rájuk a munkám során. Történelmi 
pillanatnak lehettünk szemtanúi a vá-
rosrészben a Hunyadivárosi Közösségi 
Ház átadásával, mely a jövőben civil 
kulturális központként fog funkcionál-
ni. 

Részönkormányzatunk az előző cik-
lusokban is eredményesen működött. 
Tevékenyen segítette azokat a folya-
matokat, melyek előremutatóak a vá-
rosrészben. Az új részönkormányzat 
alakuló ülése 2010. december 1-jén 19 
órakor lesz a Mátyás Iskolában. Kérem 
mindazok jelentkezését, akik kedvet 
éreznek ehhez a munkához. Fontos fel-
adatunk a kisközösségek működtetése, 
a Virágos Hunyadiváros és Madárbarát 
Program folytatása, már hagyományo-
san a Hunyadivárosi Napok és a legfi-
atalabb polgárokat köszöntő Babanap 
megrendezése, valamint a környezeté-
pítő társadalmi munkák szervezése.

Még egyszer köszönöm a belém he-
lyezett bizalmat, és a felsoroltakhoz 
kérem segítő közreműködésüket.

M E G H Í V Ó  L A K O S S Á G I  F Ó R U M R A

Tisztelettel meghívom Önt 2010. december 1-én 19 órakor a 
Mátyás Király Általános Iskolában megrendezésre kerülő lakossági 
fórumra, melynek témája a részönkormányzati képviselők 
megválasztása. 

Pászti András, a 10. EVK. önkormányzati képviselője

„A ma hangos fogadkozások helyett 
a csendes munkának kell szentelni 
minden óránkat, minden erőnket”

(Hankovszky Zsigmond - 1923.)
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G R A T U L Á L U N K  A  H U N Y A D I - D Í J A S A I N K N A K !

A hunyadivárosi gyermekorvosi 
rendelő személyzete több évtizede 
végzi lelkiismeretes gyógyító tevé-
kenységét a városrészben élő gyer-
mekekért, családokért. Generáció-
kon átívelő, felelősségteljes munká-
jukat, gondokkal terhes erőfeszíté-
seiket szeretnénk jelképesen megkö-
szönni a nekik ítélt Hunyadi-díjjal. 

D R .  S Z Á S Z  K A T A L I N

Kecskeméten az egyik legnagyobb 
gondozotti körrel rendelkező gyermek-
orvos, mely méltán vívta ki a betegek 
és szülők elégedettségét. – Békéscsa-
bán született. Édesapja tanár, iskola-
igazgató volt, édesanyja gyógyszerész. 
Szeghalmon érettségizett, majd tanul-
mányait a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen folytatta. 1968-ban szak-
vizsgázott kitűnő eredménnyel. A  bajai 
gyermekosztályról került Kecskemét-
re. A régi Bem utcai, illetve Táncsics 
utcai rendelőkben kezdett. Indulása óta 
a hunyadivárosi rendelőben dolgozik. 
Munkáját a legnagyobb lelkiismeretes-
séggel, szakmailag alapossággal végzi. 
Kedvességét, szeretetét a gyerekek is 
érzik, ami sokat jelent a gyógyulás-
ban. Kórházba 
került kis bete-
geinek is utá-
naérdeklődik, 
f i g y e l e m m e l 
kíséri állapotuk 
alakulását. Az 
e g é s z s é g ü g y 
t émakörében 
tartott előadásai 
kapcsán nevét 
széles körben 
ismerik. 

D R .  K O V A L C S I K  I S T V Á N

A Hunyadivárosban aligha akad 
olyan szülő vagy gyermek, aki ne is-
merné. – Mezőkovácsházi születésű. A 
Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvosi Karán szerzett diplomát 1969-
ben, majd ugyanitt szakvizsgázott. 
1975 februárjától a mai napig a hunya-
divárosi körzetben dolgozik ugyanaz-
zal az asszisztenciával – immár több 
generáció „doktor bácsijaként”. 

Praxisa mellett óvodai, bölcsődei és 
iskolaorvosi feladatokat is ellát a Da-
róczi közi bölcsődében, a Ceglédi Úti 
és a kórházi óvodában, illetve a Má-
tyás Király és a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskolában. A gyerekek gyógyítása 
mellett a fiatal orvosok és ápolók kép-
zése iránt is elkötelezett. Rezidensek, 

orvostanhallgatók rendszeresen töltik 
nála szakmai gyakorlatukat. 2006-tól 
mentorként is részt vesz a szakorvosi 
képzésben. Figyelme a mozgássérül-
tekre is kiterjed. Majd egy évtizedig 
dolgozott a Megyei Vöröskereszt Moz-
gássérült Nyári Táborának orvosaként. 
Körzeti gyermekorvosok szakmai és 
érdekképviseletét is ellátja.

• • •

Az egészségügyben csapatmunka fo-
lyik. A gyerekeket születésüktől tizen-
nyolc éves korukig gondozni, gyógyí-
tani óriási és áldozatos feladat. Ebben 
nem kis szerep jutott az asszisztensnők-
nek is:

S Z A B Ó  T I B O R N É

Általános ápolónő és általános asz-
szisztensként Dr. Szász Irén Katalin 
doktornő segítsége. Kecskeméten szü-
letett. 1963 és 1973 között a Megyei 
Kórház traumatológiai osztályán dol-
gozott. 

1979 óta, immár 31 éve dolgozik a 
hunyadivárosi gyermekrendelőben, s 
még férje nagy betegsége mellett is em-

berséggel helyt-
állt. Munkáját 
a legnagyobb 
o d a a d á s s a l , 
pontossággal 
végzi. Dicsérő, 
biztató szavaira 
a vizsgálatra ér-
kező gyerekek 
kisebb elfogó-
dottsággal vár-
ják a vizsgála-
tukat. 

S Z E G E D I  K Á R O L Y N É

Úgymond „mindenki Margója” Ko-
valcsik doktor úr jobb keze. Szakmai 
jártassága, emberi figyelmessége, 
kedvessége nagyban meghatározza a 
rendelőben folyó munka eredményes-
ségét. Sokéves tapasztalata révén szí-
vesen segíti tanácsaival a szülőket.
 Ipolyvecén született. Tanulmányait 
Balassagyarmaton és Kecskeméten 
végezte. A balassagyarmati kórházban, 
1972 decemberétől pedig a kecskeméti 
megyei kórházban dolgozott. 1974 au-
gusztusától gyermekkörzetben került. 
1975 februárjától van a hunyadivárosi 
rendelőben dr. Kovalcsik István asz-
szisztenseként. Lelkiismeretes mun-
kája mellett arra is jut figyelme, hogy 
bátorítást adjon a kis betegeknek. 

Kovalcsik Istvánnak Leviczky Cirill adja át a díjat

K O V Á C S  B A L Á Z S

Kecskeméten 1963 óta él, és 
negyvenkét éve lakik a Hunyadivá-
rosban. 

A megye minden részén dolgozó 
közlekedési rendőr volt 32 éven ke-
resztül. Jelenleg nyugdíjas. 

A Hunyadi-díjra egyrészt a város-
részben folyó útépítések szervezése  
kapcsán javasolták a hunyadivárosi-
ak, másrészt azért a több évtizedes 
odafigyelésért, segítésért, amellyel 
a városrész ügyeit intézte, előrelen-
dítette. 

Az utóbbi három évben a Palota 
és Vértes utca környékén folyó út-
építés szervezője, segítője volt. Mi-
vel ez idő alatt számos problémát 
sikerült a közbenjárásával elháríta-
ni, elmondható, hogy ha ő nem lett 
volna, a Palota utcai hordógurításra 
(lásd: fenti képünkön - a szerk.), útát-
adásra sem kerülhetett volna sor. 

Az évtizedek folyamán kialakult 
emberi kapcsolatai, ösztönző hozzá-
állása, s a környéken élők belé vetett 
bizalma sokat jelentett abban, hogy 
az útépítés különböző szakaszaiban 
jelentkező problémák minden fél 
számára megnyugtató és előrevivő 
módon oldódtak meg. 

Kovács Balázs az útépítés három 
éves folyamatát megelőzően is aktí-
van vette ki részét a Hunyadiváros 
közösségi életéből.  Tizenöt évvel 
ezelőtt úgyszintén sokat tett a Vér-
tes utca közművesítésének ügyében. 
Amikor évekkel később kiderült, 
hogy a villanyoszlopok helyét nem 
jól választották meg, végigvitte ezek 
útszélre való kihelyezését is.  

E díj átadásával szeretnénk meg-
köszönni a szeretett városrészéért 
való fáradozását, s további sikeres 
munkát, jó egészséget kívánunk!
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J Ó  P I P A  F Ü S T J E ,  J Ó  B O R ,  M A G V A S  G O N D O L A T O K

A Hunyadi-
városi Napok 
mára elenged-
hetetlen kiál-
lítása a város-
részben élő 
Kovács Attila 
pipatóriuma.

- Mióta tarto-
zik a pipagyűj-
tők közé? – kér-
deztük tőle.

- Tizenöt évvel ezelőtt egy barátom 
indíttatására kezdtem el ezzel fog-
lalkozni. Jelenleg közel félszáz pipa 
közül választom ki a kiállításra szánt 
darabokat. Főként tajtékpipákat, illet-
ve a szép régi pipákat gyűjtöm. Ma az 
antik pipák a zsigpiactól kezdve az in-
ternetes kínálatig igen sok helyen be-
szerezhetők, s Törökországban a mai 
napig faragják őket. Gyakran utazom 
ide, s az antik darabok mellett a szépen 
faragott modern pipákat is keresem. A 
Kiskunfélegyházán működő Peterson 
Pipaklub tagja vagyok. Minden hónap-
ban pipázás és egy pohár bor mellett 
cseréljük ki a gyűjtéssel kapcsolatos 
legfrissebb információkat. 

- Mennyire költséges hobbi ez?
- A jó pipa sosem volt olcsó. Egykor 

több ökör árát is elkérték egy szépen 
megmunkált tajtékpipáért. Komoly ér-
téket képviselt már csak azért is, mert 
a kupakjához és a szárrészéhez ezüstöt 
használtak. A pipa értékét az életkora 
is befolyásolja annyiban, hogy a sok 
használattól a tajtékpipák igen szép 
vöröses őzbarnára égnek ki. Ma a pi-
pák ára egy-kétezer forinttól 500.000 
forintig terjed. Legrégebbi darabom 
egy hódoltság kori török cseréppipa.

Én a pipákat elsősorban a szépségük, 
faragásuk, megmunkálásuk minősége 
alapján választok, de nemcsak gyö-
nyörködöm bennük, hanem szívom is 
őket annak ellenére, hogy előtte soha 
nem dohányoztam. A hosszú szár mi-
att a pipa hideg füstöt eredményez, 
ami azért kevésbé ártalmas. Legalább 
százféle pipadohány van forgalomban: 
például vörösboros, rumos, whiskys. 
Ez abból ered, hogy az egykoron ru-
mot szállító hajók visszafele dohány-
levelet tettek a hordókba, ami átvette 
a bor ízét. 

- Mióta pipáznak az emberek?
- Története az őskorig nyúlik vissza. 

A szellemvilággal való kapcsolatte-
remtés szertartásaihoz kötődik.

I.e. 5000–3000 év óta ismert, hogy 
vannak növények, melyeket meggyújt-
va vagy az izzó növény füstjét beszí-
va élénkítő, illetve kábító hatás érhető 
el. A dohánylevél szívását Európában 
Amerika felfedezésétől számítjuk. A 
pipázó indiánokat utánozva Kolum-
busz és társai hozták be Portugáliába, 
ahonnan 1560 után Jean Nicot francia 
diplomata terjesztette tovább. Elein-
te gyógyászati célokra alkalmazták, 
s széles körben elterjedt szokásként a 
XIX. században élte a fénykorát. Ek-
kor már művészi szinten dolgozó pipa-
metszők voltak Budapesten, Bécsben, 
Franciaországban és Olaszországban. 
Egy budai mester például a következő 
módon szignózta a remekeit: „scidit 
Emericus Akosi Budae”. 

- Milyen anyagból készítik őket?
- Az első pipák Hollandiában és 

Angliában agyagból készültek. Ezt kö-
vették a fapipák. Tűzállóság szempont-
jából legalkalmasabb rá a rózsafa. Ez a 
Földközi-tenger mellékén élő növény 
ma már egyre ritkább, pedig a pipaké-
szítéshez legalább 40-100 évesnek kell 
lennie. A pipák „istennője” a tajték-
pipa. Ennek tengerüledékből szárma-
zó, agyagszerű anyagát a földből ássák 
ki. Készíthető még pipa impregnált 
kukoricacsutkából is. Popey, az ismert  
rajzfilmfigura is ilyen pipát szív. 

A magyar népi kultúrából ismert, 

hogy a pásztorlegények kis földkupa-
cokból formált kemencékbe dugtak 
be nádcsöveket, és azokon keresztül 
szívták a különböző levelek füstjét. 
Egyes kutatók azt feltételezik, hogy a 
pipafaragás művészete egyenesen Ma-
gyarországról terjedt el. Egy jól ismert 
legenda szerint a 18. század elején va-
lamelyik Andrássy gróf egy sakkjátsz-
mában legyőzte a szultánt. Az ezért ka-
pott csodálatos ajándékok között volt 
két tajtéktömb is, amikből egy csizma-
dia pipát faragott neki. 

Igen híres lett a selmeci és a debre-
ceni cseréppipa. „A haza bölcséről”, 
Deák Ferencről tudjuk, hogy otthon 
szeretett selmeci pipával pöfékelni, s 
maga is faragott pipákat. 

A Nemzeti Múzeum pipagyűj-
teményében őrzik – sok más közt 
– Arany János, Kossuth Lajos és Szé-
chenyi István pipáját.  

- Mi jellemzi a pipák faragását?
- Ornamentális mintákkal, ősi ne-

mesi címerekkel, monogramokkal, 
heraldikus motívumokkal díszítették 
őket. Sokszor találunk rajtuk vadász-
jeleneteket, mitológiai ábrázolásokat, 
népéletből vett részleteket, de legiz-
galmasabb a történelmi témák gazdag 
sorozata. Pipába faragták például az 
1848-as kormány tagjait. Találunk 
Szent István-ábrázolásokat. Megjele-
nik rajtuk a koronázás szertartása, Ár-
pád pajzsra emelése is. 

A híresebb munkák mindegyike név-
hez köthető. Így ismerjük például az 
Adler-műhely hófehér, faragott tajték-
pipáit, több Weis-nevű faragót vagy a 
Martini-pipákat. Az anekdotikussá vált 
ibafai pipát például egy szobrászmes-
ter készítette pap barátjának, amit én is 
megnéztem Ibafán egy kiállításon.  

- A kecskemétiekre mennyire jel-
lemző a pipázás?

- A pipázás Kecskeméthez történeti 
szempontból leginkább a pásztorélet 
révén köthető, de a XX. század elejé-
ig szorosan kapcsolódott a polgárság 
életmódjához is. Ha megnézünk egy 
régi magyar filmet, gyakran látni, hogy 
a szoba díszeként fő helyen a pipató-
rium áll. Régen még a legszegényebb 
embernek is volt valamilyen pipája. A 
tanyákon mindenki maga termesztette, 
szárította a pipadohányt. 

A pipázás szokása bizonyos szinten 
máig fennmaradt. A Hunyadivárosban 
is vagyunk páran, akik pipázunk, s úgy 
látom, a fiatalok körében ismét elkez-
dett tért hódítani. 

(Teljes interjú: www.hunyadivaros,hu)
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M E G K É R D E Z T Ü N K  N É H Á N Y  T Á M O G A T Ó T :

-  M I T  J E L E N T  S Z Á M Á R A  A  R E N D E Z V É N Y ?

Nagy Norbert, a GOBAL 
TAX-OFFICE  Kft. ügyvezetője:

- A megelőző pár évben is kijár-
tunk ide, s ahogy korábban, most is 
kitűnően éreztük magunkat a kezdeti 
zord idő ellenére is. A családommal 
a megnyitó ünnepségre is elmen-
tünk, s mindannyian, akik ott vol-
tunk, éreztük, hogy mindez mögött 
nagyon komoly munka és kezdetek-
től nagyon szép szándék van. A ren-
delkezésre álló anyagi eszközökkel 
ebben az évben is sikerült egy igen 
magas színvonalú rendezvénysoro-
zatot létrehozni. Az, hogy itt a kis 
óvodásoktól kezdve az iskolásokon 
át az idősebbekig minden korosztály 
megmutathatja magát, jó és követen-
dő példa lehet mások számára is. 

A Hunyadivárosi Napok program-
jai alkalmat teremtenek egy tartalmas 
kikapcsolódásra, s arra, hogy oldott 
körülmények között jókat beszélges-
sünk, rég nem látott ismerősökkel 
találkozzunk, az itt élőket kiállító-
ként vagy fellépőként új oldalukról 
ismerhessük meg, netán rejtett tehet-
ségeket fedezhessünk fel. A rendez-
vény nemcsak az adott alkalommal 
fogja össze az embereket, de jótéko-
nyan hat a városrész fejlődésére is. A 
hunyadivárosi rendezvények össze-
tartó ereje abban is megnyilvánul, 
hogy ebben a városrészben bármikor 
megszólítható, tettre kész közösség 
kovácsolódott össze.  

Itt születtem, ugyanabban az utcá-
ban, ahol most a vállalkozásom van, 
s azóta kisebb megszakításokkal itt 
élek. Végigkövettem azt a fejlődést, 
amin a városrész az utóbbi évtize-

dekben, fő-
leg az utóbbi 
tíz évben ke-
resztülment. 
Mindez köz-
r e j á t s z o t t 
abban, hogy 
családot ala-
pítva itt tele-
pedtünk le, s 
pár év bel-
városi mű-
ködés után 
a vállalko-
zásomat is 
idehoztam. Ezek előnyeit máig ta-
pasztalom. Az ember kitekint, s fá-
kat, gondozott, nyugodt környezetet 
lát. Egészen más így élni, dolgozni. 
Ügyfélkörünk nagy része budapesti, 
emiatt sokat járok fel a fővárosba is, 
így nap mint nap adódik az összeha-
sonlítás. 

Két kislányom van. Bianka az If-
júság Úti Óvodába jár, s a Hunyadi-
városi Napokon minden zenés-tán-
cos produkció nagyon érdekelte. A 
nyakunkban ülve nézte a színpadot 
és a történéseket. Másik kislányunk, 
Boglárka még csak két és fél éves, 
de ő is nagyon élvezte a programo-
kat. Mindig talált magának valami új 
élményt, ami lekötötte. 

Nekünk az is nagyon fontos és 
örömet jelent, hogy a gyerekeinket a 
lakóhelyükön már kisgyerekkorban 
ilyen pozitív benyomások érik. Így 
remény van arra, hogy felnőttként ők 
is itt maradnak, s szüleim nyomdo-
kain haladva családunk újabb gene-
rációja érzi majd éltető közegének, 
igazi otthonának ezt a városrészt.

Veszelszki János és felesége a Ve-
szelszki Autóbontó részéről támo-
gatták a rendezvényt: 

- Három évtizede költöztünk a Hu-
nyadivárosba, s húsz éve működik 
itt a vállalkozásunk. Szolgáltatásunk 
veszélyes és nem veszélyes hulladé-
kokkal kapcsolatos. A bontásra leadott 
autókért állapotuk szerinti összeget 
fizetünk, térítésmentesen bontási iga-
zolást állítunk ki, s hivatalos úton in-
tézzük a további felhasználást, illetve 
megsemmisítést. Szeretnénk felhívni a 
figyelmet arra, hogy ha valaki nem a 
miénkhez hasonló regisztrált bontóhoz 
fordul, közvetve ő is szennyezi a kör-
nyezetét, mert a környezetvédelmi en-
gedéllyel nem rendelkező felvásárlók 
a fékolajat, fáradt olajat, olajosrongyot 
és akkumulátort környezetszennyező 
módon tudják elhelyezni, megsem-
misíteni. Például a rézkábelekről való 
műanyagborítás leégetése a globális 
felmelegedés egyik okozója.

A Hunyadivárosi Napok támogatása 
is ebből a környezetvédő, szűkebb tá-
gabb környezetünket vigyázó, azt gaz-
dagítani kívánó szemléletünkből fakad. 
Személyre szabott kötelességünknek 
érezzük, hogy azt a városrészt, amely 
otthont és kenyeret ad, lehetőségeink-
hez mérten mi is támogassuk. A nehe-
zedő gazdasági helyzetben az emberek 
hangsúlyosabban figyelnek arra, hogy 
mit kapnak ők az államtól, városuktól, 
ennek ellenére vagy éppen ezért igen 
fontos, hogy érezzék: „kötelezően” be-
fizetett pénzeink végső soron minket 
szolgálnak, s az is természetes, hogy 
lakóhelyünk kulturálódási, közösségi 
programjainak anyagi és egyéb feltéte-
leit igényeinknek megfelelően elsősor-
ban magunknak kell megteremtenünk.

 Mindig az a közösség tudott szép 
eredményeket felmutatni – saját élet-
minőségét is javítva ezzel –, melynek 
tagjai összefogtak, s örömmel szolgál-
ták tehetősségük és lehetőségeik függ-
vényében a köz javát. 

S Z I L - C O O P  Á R U H Á Z L Á N C

Szilvási József tulajdonos évről évre komoly kedvezmény biz-
tosításával nyújtja a Hunyadivárosi Részönkormányzat számára a 
rendezvényszervezők, támogatók részére kínált ebéd alapanyagát. Elmon-
dása szerint ez magától értetődő amiatt, mert magán- és üzletemberként is 
komoly kapcsolata van a városrésszel: magáénak érzi annak programjait. 

Kecskemét, Izsáki út 2. 
Nyitva H-P 6.30-20.00, 
szo: 6.30-16.00, vas: 7-13 h-ig
Kecskemét  Kard.u. (a fotón)
Hetényegyháza  Kossuth L.u.
Kerekegyháza  Fő u.
Lajosmizse  Széchenyi u.
Kiskunfélegyháza  Liget u.
Nagykőrös Szabadság u.
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A NORLA Vi-
rágszalont mű-
ködtető Fazekas 
Zsuzsanna ki-
lenc nagy értékű 
csokrot nyújtott 
a Hunyadivárosi 
Napok rendezvé-
nyei számára:

Nagyon szeretem a rendezvény prog-
ramjait, s magát azt az ötletet is, hogy 
ilyenkor az önkormányzat kikapcso-
lódásra, színvonalas időtöltésre „egy-
begyűjti” az itt lakókat. Eddig szinte 
minden évben kint voltunk, s mindig 
igyekeztem támogatóként is jelen len-
ni. A gyermekeim neve alapján elneve-
zett NORLA Virágszalon adományozta 
idén is a szépségverseny helyezettjei, 
illetve a Hunyadi-díjasok hölgytagjai 
számára átnyújtott virágcsokrokat. 

A rendezvény családias hangulata a 
hétköznapokban is érezteti jótékony 
hatását. Mi, a Czollner közi szolgálta-
tóház vállalkozói hasonlóan családias 
légkörben végezzük a munkánkat, amit 
egy-egy ilyen alkalom csak megerősít. 
Úgy tervezzük, hogy jövőre egy csapa-
tot alkotva a bográcsfőző versenyre is 
benevezünk. 

Most a szokásosnál is nagyobb iz-
galommal vártam a szépségversenyt. 
Nemcsak azért, mert az eredményhir-
detésen a saját kezűleg összeállított vi-
rágcsokrokban is gyönyörködhettem, 
hanem mert nagymamák is színpadra 
léphettek. A mi kis szurkoló csapatunk 
évről évre kiválasztja a maga helye-
zettjeit, s ez az idén teljesen egybeesett 
a zsűri döntésével. 

Párom nagymamája, Gyulainé Sári-
ka néni régóta tagja a Nyugdíjas Klub-
nak, s a színpadon előadott táncokban 
tavaly is, idén s részt vett. Az előző évi 
apáca-koreográfiát a család egy része 
csak videón láthatta, s ez olyan sikert 
aratott, hogy most mindannyian eljöt-
tünk megnézni őt és klubtársait. 

Maga a Nyugdíjas Klub előtt is cso-
dálattal adózom. Amikor mama mesél 
a kirándulásokról, a szép ügyeket szol-
gáló közös munkáikról, a zenés-táncos 
összejövetelekről, szinte irigylem a 
klubtagokat, hogy idős koruk ellenére 
– meglehet – minőségibb életet élnek, 
mint mi, fiatalok. 

Ezt persze ők is csak így tudják meg-
tenni, hogy összefognak. Van össze-
hasonlítási alapom arra, hogy ez mit 
jelent, mert a másik mamám vidéken 
él, ahol nincs része hasonló közösségi 
élményekben.   

Schiszler Sándor polgárőr:
Nagyon jó gondolatnak tartom,  

hogy a Hunyadivárosi Napok minden 
évben megrendezésre kerül. Családom 
minden tagja itt van ilyenkor. Engem a 
kötelesség is ideszólít, mert a Hunya-
divárosi Polgárőr Egyesület tagjaként 
szolgálatot látok el. Amellett, hogy a 
neves fellépőknek, idén pl. Lolának és 
Szikora Robinak személyi biztosítást 
adunk, nekem is nagy élmény őket élő-
ben látni a színpadon. A helyiek nagy 
részét személyesen ismerem. Fejős 
Jenő például nyolc éven keresztül az 
osztálytársam volt a Jókai Iskolában. 

A polgárőri munka a hétköznapok-
ban nem 
jár együtt 
h a s o n l ó 
élmények-
kel. Sokat 
ázunk, fá-
zunk, éj-
szakázunk 
azért, hogy 
a Hunyadi-
város mind 
véde t t ebb 
legyen. Jó 
érzés, hogy ezt mások is látják. Sze-
retném most e lap hasábjain is megkö-
szönni azt a sok biztatást, jó szót, amit 
a városrész lakóitól kapunk. 

Az idei rendezvény különleges pil-
lanata volt a Hunyadivárosi Közösségi 
Ház átadása. Jó érzés, hogy megnyitá-
sában nekem is részem van. A felújítás 
során a ház teljes belső festését vál-
laltam el úgy, hogy emiatt egy másik 
komoly festést halasztottam későbbre. 
Polgárőr társaim is segítségemre vol-
tak: Hegedűs Sándor, Bátori Zsolt, és 
Dávid Pál. A falak állapotáról annyit, 
hogy két és fél zsák gipszet használtam 
el a festés előtti javításhoz, alapozás-
hoz. Most viszont érdemes megnézni! 

Hegedűs Sándor polgárőr:
A Hunyadivárosi Napok számomra 

nemcsak a polgárőri szolgálatot jelen-
ti, hanem az előkészítő munkákból is 
kiveszem a részem. Úgy a támogatók 
és szervezők közti kapcsolattartásban, 
mint a tombolához felkínált adomá-
nyok, ajándékcsomagok helyszínre 
juttatásában szívesen közreműködöm.  
Ebben az évben azért már érezhető 
volt, hogy az emberek megélhetése 
nehezebb. Sokan elmondták, hogy ke-
vesebbet tudnak most adni, mert nekik 
is kintlévőségeik vannak, s kisebb az 
üzletek forgalma is. Épp ezért csodá-
latos az, amit mi itt a „helyiek össze-

fogásának” 
nevezünk: 
épp annyi, 
ha nem 
több támo-
gatás jött 
össze idén 
is, mint ta-
valy. Talán 
érzik az 
emberek , 
hogy minél 
nehezebb 

a helyzet, annál inkább egymásra va-
gyunk utalva. Ezt a kis magot kell erő-
sítenünk. 

Sok látogató van más városrészekből 
is. Viszik a hírünket, s több ötletünket 
valósították meg máshol. Ide idős és 
fiatal egyaránt eljön, jól érzi magát. A 
rendezvény hozadéka, hogy közelebb 
hozza egymáshoz a korosztályokat. 

A Közösségi Ház festési munkálata-
inál is szívesen segédkeztem. A gará-
zsomból hoztuk át a létrát, vödröket, 
mázolóbakokat. Csiszoltam, csinál-
tam, épp, amit kellett. Több napon át 
reggeltől késő estig több százezer fo-
rint értékű munkát végeztünk el. Min-
dig lehetett és lehet ránk számítani.

A Hunyadivárosi Napok rendez-
vénysorozat kinőtte városrészi kereteit. 
Úgy Kecskeméten, mint az ország más 
városaiban is megalapozta jó hírét. En-
nek örömteli visszajelzése, hogy a tá-
mogatók sorában ma már távolabbi te-
lepülésekről is érkeznek felajánlások. 

A városon kívüli támogatókkal való 
kapcsolatainkat koordináló Szurok 
Zoltán elmondta, hogy a rendezvény 
széles körben méltatott és elismert 
amiatt, mert társadalmi és közösségi 
érdekeket szolgál. Az összetartás, tör-
ténelmi múltunk tisztelete és magyar-
ságunk becsben tartása olyan más ma-
gyarországi rendezvények jellemzője 

is, mint a hunyadivárosi lovagi torná-
hoz és szellemi vetélkedőhöz hasonló 
Visegrádi Palotajátékoké és Mátyás 
Király Napoké, a Villányi Vörösbor 
Fesztiválé vagy a soltvadkerti Szüreti 
Fesztiválé. Ezzel magyarázható, hogy 
e vidékek vezető vállalkozásai kész-
séggel támogatták a mi rendezvényso-
rozatunkat is. 

Rokonszenvessé teszi a Hunyadivá-
rosi Napokat –  sok más mellett –  az 
a törekvés is, hogy a néptánc, népzene, 
magyarnóta színpadra állításával hűen 
ápolja magyar hagyományainkat, s 
ahogy neve is sugallja, jól képviseli a 
Hunyadiak tevékeny magyarságú, nyi-
tott, emberközpontú szellemiségét.

M E S S Z E  T Ú L  A  V Á R O S  H A T Á R A I N . . .
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Alabárdos presszó
Autóüveg Kft. (Ceglédi út)
Állateledel bolt (Ceglédi út)

Bakos és Társa Kft.
Bagi Árpádné
Balla János

Bán Jenőné - Tüzép
Baranyi József
Baranyi Sándor

Bács Security Biztonsági Kft.
Bedőcs József

Béke fasori Húsbolt
Berei József

BOGÉPFA Kft.
Borsos Györgyné

Caribe Szépségsziget
Ceglédi Úti Óvoda

Corvina Óvoda és Általános Iskola 
felkészítő pedagógusai

Czégány Béla
Colosseum Fitness

Csákváry János
Csalánosi Csárda

Csikai Imre
Csúri László

Dr. Szabó József
Dr. Tóth Dezsőné (Ceglédi úti 

Boldogasszony Patika)
Éva Szalon

Fázis-Elektro Kereskedelmi Bt.
Félegyházi Pékség - Czollner köz

Ficsor József
Floraland Virág Nagykeresk. Kft.

Gál Mihály
Gong Rádió

Gyenes Kertészet
Gyenes Géza

HAMILO 2004 Kft.
Harsányiné Pataki Anna

Harsányi Zsuzsanna
Hegedűs Sándor

Hornok Imre

Kecskemét Megyei Jogú Város
Dr. Zombor Gábor polgármester
Kmét. Kult. és Id.forg. Bizottsága
Phoenix Mecano Kecskemét Kft.

BÁCSVÍZ Zrt.
FBZ Investment Kft.

Szurok Zoltán
Hotel Visegrád Kft.

Bici Shop Kecskemét
Frittmann Pincészet

Polgár Pincészet Villány
Generali Biztosító

Global Tax-Office Kft.
Norla Virágszalon

Saubermacher Magyarország Kft.
Szikszai Festék-Bau Kft.

SZIL-COOP Áruház
Standox Festékház
Super-Fruits Kft.

UNIVER COOP Zrt.
ZARGES Kft.

Fellegi Tamás kőfaragó mester
Torday László

Veszelszki Autóbontó
Hőérzet Kft.

Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub
Hunyadivárosi Baba-Mama Klub

Hunyadivárosi Bölcsőde
Hunyadi János Gyógyszertár

Hunyadivárosért Egyesület Kmét.
Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület

Ifjúság Úti Óvoda
Ifjúsági Otthon

INOX Kft.
Irodabútor és Irodaszék Centrum

Jázmin Virágbolt
Juhász Sándor
Juci Csemege
Kalócz László

Kanizsai Mihályné
Kántor Fémműhely

Kecskemét 7. sz. Postahivatal
Kecskemét Táncegyüttes

Kecskemét M. J. V. Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság

Kecskeméti Református 
Egyházközség

Kecskeméti Reg. Képző Központ
KEMU - Gáspár Iskola

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Kiss Tünde

Kobela Autósiskola
Korona presszó
Kucsera Tüzép
Lovas András
Lóczi László

Légrádi Autósbolt
Marika Virág

Military Célpont
Meleg Anita

Mátyás Király Általános Iskola 
Népzenei Tehetséggondozó Műhelye
Mátyás Iskola tantestülete és Szülői 

Munkaközössége
Mester Sweet Kft. (Csokoládébolt)

Nagy Józsefné

Nemesi Péter
Németh Attila
Oláh István

Orlando Group zenekar
Party Show Zenekar

Pászti András
Pataki Zoltán

Parketta PVC Áruház
Polyák Pékáru Kft.

Produktív Katedra’ Kft.
Profi-Komfort Kft.

Rédai András
Riasztóház
Rózsa Béla

Sági Gabriella és Fejős Jenő
Schiszler Sándor

Sixtus Kéz- és Lábápoló Stúdió
Start Autósiskola

Sütő László
Szabó-Gumi Kft. Fodrászüzlete

Szabó József
Szabó Sándor
Szabó László
Szahor Kft.

Szerelvénybolt Kft.
Szilasi Anikó

Szili Péter
Szőnyegáruház (Ceglédi út)
Szőlőfürt Fogadó és Panzió

Tóth Imréné
Teleki Violetta

Twister 2003 Bt.
Új Élet Virágbolt

Univer T. P. Népzenei Egyesület
UNI-Shop Bt.

Vacsi Húselosztó Nagyker. Kft
Valkai László

Videopix Repro Stúdió
ZOLIVILL Vill. Ker. és Szolg Kft.

Zsigrai Bankbiztonsági és 
Vagyonvédelmi Kft.

Zsuzsi Hajgyógyászat – Fodrászat

Külön köszönet illeti a rendezvény 
szervezőit:
Bunda Péterné, Dr. Bükki Éva, Kada 
Erika, Deák Attiláné, Benkovics Zol-
tán, Kiticsics Lászlóné, Tóth János, 
Szeverényi Andrea, Popovics József, 
Szabó Barna, Szabó György, Szilágyi 
Sándor, Tüske János, Keresztes Ri-
chárd, Sz. Antal Márta, B. Szabó Ani-
ta, Borsos Györgyné, Kuli Józsefné, 
Varga Sándorné, Kovács János, Kiss 
Attila,  Hohn Józsefné, Novák Ferenc, 
M. Horilla Mariann, N. Müller Mari-
ann, Görög Erika, D. Mede Erzsébet, 
Nusser Ernő és még sokan mások
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SIKERES VÁLLALKOZÁSOK

Az 1993-ban alakult Phoenix Me-
cano Kecskemét Kft. városunk legna-
gyobb foglalkoztatója. 

Az elmúlt években tapasztalható 
gazdasági válság ellenére 2010-ben 
500 új munkahelyet hozott létre – dol-
gozóinak létszáma ezzel mintegy 1500 
főre növekedett –, s hétmillió eurós 
beruházása van folyamatban. Értéke-
sítése 2010-ben várhatóan 165 millió 
euró lesz. Ez a 2009. évhez viszonyít-
va 65%-kal magasabb. 

A nagy ívű fejlődés motorja, hogy a 
társaság – a korábbi tevékenységstruk-
túra megtartása mellett – 2008-ban be-
indította a Datatel profitcentert, mely 
elektromos áramot előállító napelem-
rendszerekbe gyárt speciális körmagos 
transzformátorokat. Erre elsősorban a 
német piacon van egyre növekvő ke-
reslet, ahol előtérbe helyezik az alter-
natív energia hasznosítását. 

Dr. Nagy Zoltán igazgató egy közel-
múltbeli sajtótájékoztatón a fejlődés 
újabb lépéséről, a Motor/Trafo/Datatel 
profitcenter újraépítéséről számolt be, 
mely a cég történetében az eddigi leg-
nagyobb beruházás. Év végéig egy tel-
jesen új gyártóegységet alakítanak ki, 
mely kétszintes termelőrészlegből, és 
egy 2� m magas, teljesen auto-
mata magasraktárból áll majd. 
A beruházás célja a termelés 
lehető legnagyobb mértékű au-
tomatizálása a termelékenység 
további növelése érdekében.

A kezdettől lokálpatrióta 
szemléletű nagyvállalat azon 
túl, hogy építkezéseinél helyi 
munkavállalókat foglalkoz-
tat, kitűnő kapcsolatot ápol a 
várossal, és együttműködik 
Bács-Kiskun megye szakképző, 
illetve oktatási intézményei-
vel. Beruházásait, fejlesztéseit 
hosszú távra, környezetbarát 

szemlélettel tervezi. Dinamikus mű-
ködésével meghatározó szerepet tölt 
be a térség gazdasági növekedésében. 
Önkormányzatunk többek között dr. 
Nagy Zoltán igazgató segítő szakmai 
közreműködésével dolgozta ki 2007 
elején azt az adócsökkentő, vállalko-
zás-élénkítő csomagot, mely révén si-
került kedvező gazdasági környezetet 
teremteni a külföldi vállalkozások, így 
például a Mercedes gyár idetelepülése 
számára. 

A svájci tulajdonú cég kecskeméti 
gyáregysége jelentős mértékben hoz-
zájárul a megyeszékhely kulturális és 
sportéletéhez is. Évek óta egyik fő tá-
mogatója például a Hunyadivárosi Na-
pok rendezvénysorozatának. 

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu

A Magas foglalkoztatási hatású projektek 
komplex támogatása című GOP - 2009 2.1.3 
pályázat segítségével megvalósuló, jelentős 
munkahelyteremtést eredményező, kapacitás-
bővítő beruházás. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

Dr. Zombor Gábor polgármester gratulál 
dr. Nagy Zoltán igazgatónak szeptember végén egy 

sajtótájékoztatóval egybekötött építésbejáráson

Az új Motor-Trafó-Datatel
csarnok látványterve
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HHHH OKTATÁS - KÉPZÉS

H A T Á R O N  Á T N Y Ú L Ó  S Z A K K É P Z É S I  E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S

Ez az együttműködés több mint egy-
szerű oktatás. Hozzájárulhat ahhoz is, 
hogy Szerbiában – esetleg a magyar 
mintákat figyelembe véve – megfele-
lő felnőttoktatási rendszert alakítsanak 
ki, megalapozva az ezt szabályozó tör-
vény megalkotását is. 

A képzésekbe a két országban élő 
romákat, tartós munkanélkülieket, fo-
gyatékkal élőket és a munkaerőpiacra 
visszatérő édesanyákat vonják be.

A projekt képzési koordinátorai szá-
mára indított felnőttképzési menedzser 
tanfolyamok már zajlanak.

Kecskeméten és Magyarkanizsán 
Panziós, falusi vendéglátó képzéseket 
indítanak. Az elméleti képzés során 

az oktatók, a gyakorlati képzés alatt a 
hallgatók utaznak más képzési hely-
színre. A szakmai képzés mellett a 
hallgatóknak lehetőségük lesz ECDL 
Start vizsgát tenni, valamint az EBCL 
bizonyítványt is megszerezni. 

A tananyagok és a képzési progra-
mok két nyelven készülnek: adaptálva 
a helyi adottságokhoz, viszonyokhoz, 
lehetőségekhez. 

Ez év júliusában Dr. Czomba Sán-
dor, a Nemzetgazdálkodási Minisztéri-
um államtitkára adta át a Kecskeméti 
Regionális Képző Központ „Megújuló 
energetikai szaktantermét”. 

A tanműhelyben lehetőség van a leg-
korszerűbb technológiáknak megfelelő 
szélgenerátor, napkollektor, napelem 
és hőszivattyú szerelési képzések le-
bonyolítására, a központi fűtésszerelő 
és a hasonló szakmai képzések szín-
vonalának emelésére.

A Képző Központban az alábbi kép-
zésekre várják még a jelentkezéseket:

Ápoló + angol KER A1
Mechatronika műszerész + német 

nyelvi modul
Targoncavezető + raktárgazdálkodó + 

Német KER A1
Német KER B1
Német KER B2

További információ és jelentkezés:
Kecskemét, Szolnoki út 20.

Tel.: 76/502-261 
E-mail: krkk@krkk.hu

www.krkk.hu 

A Kecskeméti Regionális Képző Központ részt vesz a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együtt-
működési Program keretein belül zajló „Kézfogás” című projektben. A megvalósításban az intézmény partne-
re a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona, valamint a Vaj-
daságból a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény és a szabadkai Probitas civilszervezet. 

A  S T A R T  A U T Ó S I S K O L A  K Ö Z L E K E D É S I  T A N Á C S A I :

Tisztelt Hunyadivárosiak! 

Valószínűleg Önökhöz is eljutott a 
hír, hogy komoly kerékpáros baleset 
történt a Kandó Kálmán utca végén 
lévő kisaluljáróban. 

 Ennek a balesetnek okán és a to-
vábbiak megelőzése érdekében te-
kintsük át a kerékpáros közlekedés 
legfontosabb balesetmegelőző sza-
bályait:

 A kerékpárost szinte valamennyi 
közlekedésben résztvevő partner ve-
szélyezteti, a kerékpárosok viszont 
egymást, illetve a gyalogosokat veszé-
lyeztetik, ezek közül is igen gyakran a 
a gyermekeket. Ezen veszélyforrások a 
KRESZ szabályok betartásával, nagy-
mértékben csökkenthetők. 

A kerékpárral soha ne közlekedje-
nek járdán, még néhány métert sem! 

A járda és a gyalogút a gya-
logosoké! A leggyakrabban 
sarkokon, kiskapukban, ki-
járatoknál gázolnak el gya-
logost és persze aluljárók-
ban. Nem régi megfigyelés: 
a kisaluljáróban húsz perc 
alatt tíz kerékpárosból csak 
egy tolja a kerékpárját... 

Az anyukák a babako-
csit maguk előtt tolják, így 
a kisgyerek ér ki a sarkon 
először. Gondoljuk végig 
a találkozást! A kerékpár 
megállításához 20 km/h 
esetén 5-10 m közötti tá-
volság szükséges. Ha ezen 
a távolságon belül hajt ki a 
sarkon pl. egy kisgyermek 
a háromkerekű kerékpár-
jával, a baleset elkerülhe-
tetlen.Ugyanez a veszély 

fenyegeti a kerékpárosokat az autók 
részéről, ha a kereszteződéseknél a 
járdáról az úttestre hajtanak. Továbbra 
is TILOS az egyirányú forgalmú útra 
a forgalommal szemben behajtani ke-
rékpárral, ha azt kiegészítő tábla nem 
jelzi. 

A kerékpár is jármű, alkoholfogyasz-
tás után kerékpárt vezetni tilos! Ne fe-
lejtkezzünk meg az egyik legnagyobb 
balesetforrásról, a kivilágítás hiányá-
ról sem! Aki sötétben nincs kivilágít-
va, arról nem tudnak a partnerek, így 
óriási veszélyben van.

A legfontoabb, hogy járdán, gya-
logúton soha ne kerékpározzanak. Az 
aluljárók gyalogútnak számítanak! A 
kerékpárosnak is ki kell világítania 
magát, és alkoholt nem fogyaszthat. 
Figyeljék és tartsák be a KRESZ táb-
lák utasításait!

Sikeresen lezárult a részönkormányzat által 
negyven éven felüliek számára ingyenesen indított 
angol tanfolyam. Ezúttal már haladó szintű csoport is 
tanúbizonyságot tehetett a tudásáról. Nagy részvétel 
mellett zajlott a nyugdíjasok számítástechnika oktatása 
is. Fotónk az angol tanfolyam résztvevőit örökítette 
meg tanáraikkal a vizsga napján. A képen elöl látható 
a vizsgáztató angol anyanyelvű nyelvtanárnő, Frances 
Tomiko Finstorm és Lóczi László, a tanfolyam tanára.
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A  H U N Y A D I V Á R O S I 
M A D Á R B A R Á T  P R O G R A M

H Í R E I :

Tisztelt Hunyadivárosi Madárbarátok!
Városunk Közgyűlése 2010-ben a HMBP létrehozásáért 

és eredményes működtetéséért a „Kecskemét Város Kör-
nyezetvédelméért Díjat” munkacsoportomnak és nekem 
ítélte oda. A kitüntetettek nevében az elismerő díszokle-
velet a városháza dísztermében dr. Zombor Gábor polgár-
mester úrtól vehettem át.

Engedjék meg, hogy a HMBP felelőseként természeti 
környezetünk nevében hálás köszönetemet fejezzem ki 
mindazoknak, akik egy-egy mesterséges odú kihelyezésé-
vel, madarak etetésével, itatásával, fészkelőhelyek kiala-
kításával, fészekanyagok biztosításával és sok egyéb mó-
don, nagy szívvel és szeretettel segítettek a hunyadivárosi 
madárfauna megőrzésében és gyarapításában.

Külön köszönöm a megalakulásának ��. évfordulóját 
ünneplő KNP Igazgatóság gólyafészektartó állvány- és 
odúfelajánlásait, melyekkel a kihelyezett odúink száma el-
éri százötvenet. Idén ezt a Hunyadivárosban élő, s lakóhe-
lyét tetteivel is önzetlenül szolgáló Rédai András – nyug-
díjas bútorasztalos – felajánlásából újabb ötven szabvány 
szerint elkészített odúval bővíthetjük. Aki csatlakozni kí-
ván a madárvédelmi munkánkhoz, továbbra is ingyenesen 
kérhet odút a 70/774-9053-as telefonszámon.

Szabó Barna

FÓRUM

K Ö R N Y E Z E T Ü N K  É S  J Ö V Ő N K  V É D E L M É É R T

M E G H Í V Ó
a Béke fasor fáinak jövőjével kapcsolatos 

L A K O S S Á G I  F Ó R U M R A

Időpontja: 2010. november 26. péntek 16 óra 
Helyszíne: Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, 

Speciális Szakiskola és Kollégium díszterme
 (Cím: Kecskemét, Hunyadi tér 2.)

A Béke fasor fáinak sorsa mindannyiunk számára 
többet jelent egyszerű szakmai kérdésnél, ezért beszél-
getésre, együttgondolkodásra invitálom az itt élőket a 
célok és teendők meghatározása érdekében.

A Hunyadiváros képviselőjeként a Béke fasori fák 
sorsa, a polgárok biztonsága és elégedettsége számom-
ra nagyon fontos. Közös eszmecserét, a fákkal kapcso-
latos vélemények pontos megismerését szolgálja ez 
a fórum, amire nagyon várom a városrészben élőket. 
Számítok minden – a témával kapcsolatban felelőssé-
get érző – Béke fasoron lakó polgár részvételére.

A fórumra meghívom az érintett városi cégeket és az 
illetékes tisztviselőket is.

     Pászti András
     önkormányzati képviselő

Január elsejé-
től a Hírös Hul-
ladékgazdálko-
dási Kft. veszi 
át a szelektív 
hulladékgyűj-
tést Kecskemé-

ten. A gyűjtőszigetek üzemeltetése 
mellett az ún. házhoz menő gyűjtés 
bevezetését is tervezi már az első ne-
gyedévben, mely elsőként a Hunya-
diváros területén valósul meg.

Ennek részleteiről Rudics Ákost, a 
Hírös Kft. ügyvezetőjét kérdeztük: 

Az önkormányzatok tulajdonában 
lévő, kecskeméti székhelyű Hírös Kft. 
Kecskeméten kívül �� településen 
nyújt hulladékkezelési szolgáltatást, a 
hangsúlyt a szelektív hulladékgyűjtés 
fejlesztésére helyezve. 

A hulladékok minél nagyobb arányú 
elkülönített gyűjtése, illetve újrahasz-
nosítása több okból is prioritást élvez. 
Egyrészt az EU-s előírások magyar 
jogrendbe való átültetése során készü-
lő új hulladékgazdálkodási törvény 
meghatározott hasznosítási arányok 
teljesítésére kötelez, másrészt üzleti, 
gazdasági érdekek is ösztönöznek a 
minél hatékonyabb szelektív gyűjtés 
megvalósítására. A meglévő és jól ki-
használt gyűjtőszigetek üzemeltetése 

mellett a szelektív hulladékgyűjtés 
ún. „házhoz menő” formáját elsőként 
a Hunyadivárosban vezetjük be. Az itt 
lakóknak nagy felelőssége lesz, hiszen 
az itt szerzett tapasztalatok alapján ter-
jesztjük ki a többi városrészre is ezt a 

gyűjtési módot.
Ez a lakosok számára kényelmesebb 

megoldást jelent majd, hisz otthonuk-
ban gyűjthetik külön a még hasznosít-
ható csomagolóanyagokat. Ugyanak-
kor a hulladékgyűjtő cég számára is 

kifizetődő, mert több és tisztább, jobb 
minőségű anyaghoz juthat, ugyanis 
nagyobb lesz a hajlandóság a szelektív 
gyűjtésre, ráadásul a gyűjtést gondo-
san végző lakosok munkáját nem teszi 
tönkre mások nemtörődömsége, mint 
ahogy az a gyűjtőszigeteknél előfor-
dul. 

A házhoz menő gyűjtés lényege, 
hogy az ingatlantulajdonosok havon-
ta térítésmentesen egy átlátszó zsákot 
kapnak. Ebben vegyesen gyűjthetik 
a tiszta csomagolóanyagokat (papírt, 
tetrapakot, műanyagot és fémet). Hogy 
pontosan mi és hogyan kerülhet a zsá-
kokba, arról mindenki kap tájékoztató 
anyagot, és a Hírös Kft. munkatársai 
is segítenek abban, hogy mielőbb napi 
rutinná váljon a szelektálás. 

A megtelt zsákokat havonta egyszer 
szállítja el a cég. A szállítási napokról 
naptár készül. A vegyesen gyűjtött hul-
ladék a kecskeméti válogatóműbe ke-
rül, ahol frakciók szerint szétválogat-
ják, majd bálázzák, így küldik tovább 
a hasznosítóknak.

Ahhoz, hogy 2011-től sikeres legyen 
az új szelektív gyűjtési rendszer, már 
csak egy kis odafigyelés szükséges a 
kecskemétiek részéről, amivel nagyon 
sokat tehetnek szűkebb és tágabb kör-
nyezetükért, közös jövőnkért. 
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T E H E T Ü N K  A Z  E S Ő Z É S  M I A T T I  „ B E L V I Z E K ”  M E G E L Ő Z É S É R E

- Másfél-két év-
tizede tárgyalunk 
erről, s négy-öt év-
vel ezelőtt elkészí-
tettük a város csa-
padékvíz-csatorna 
fejlesztésének kon-
cepciótervét, mely-
ben a Hunyadiváros 
kiemelt szerepet ka-

pott egyrészt azért, mert Pászti András 
képviselő úr igen aktívan és segítőké-
szen szorgalmazta az ügy előremozdu-
lását, másrészt azért, mert csapadékel-
vezetés szempontjából Kecskemét 
egyik legveszélyeztetettebb területe. 

Jelenleg a Hunyadiváros csapadék-
vize a nagyaluljáró mellett, a vasút 
alatt lévő vezetéken az 1920-as évek 
táján készült Cs 2-0-0 jelű (Kurucz tér 
irányába menő) főgyűjtőbe jutva távo-
zik a városrészből. Ha ennek Kurucz 
körúti szakasza az eddiginél nagyobb 
kapacitású lesz, hatékonyabban tudja 
segíteni a Hunyadiváros vízelvezetését 
is. Felújítását régóta tervezzük, s a pol-
gármester úr 
segítségével 
pályázati úton 
most sikerült 
erre fedeze-
tet szerezni. 
A felújítás el-
kezdődött, s 
még ebben az 
évben elké-
szül a Kurucz 
tér-Bem utca 
szakaszán. A Kurucz téren felbővül 
1800 mm átmérőjűvé, a felüljárónál 
fogadja a Cs 3-0-0-as csatornát, majd 
a szennyvíztisztító telep védterületén a 
Csukás-érbe torkollik. Kisebb munkák 
maradnak még a jövő év elejére, de 
már újabb száz évet kibíró, megfelelő 
minőségű, nagyobb átmérőjű cső lesz 
addigra lefektetve, ami később elbírja 
a Kurucz körút négysávúsításával járó 
terhelést is. Tudni kell, hogy a Cs 2-0-0 
jelű csatorna a felújítást követően is 
csak a normál csapadékmennyiség el-
vezetésére lesz alkalmas. Mivel ez a 
főgyűjtő szolgálja a Bethlenváros és 
a Vacsihegy csapadékvizének elveze-
tését is, a Hunyadiváros számára igazi 
megoldást egy önálló főgyűjtő kiépíté-
se jelentené. 

Kecskemét csapadékvizének elvezetése évtizedek óta húzódó probléma. Megoldásának sürgető szükségét 
az idei nagymértékű esőzés még inkább előtérbe hozta. Mindezt megerősíti, hogy a klímaváltozás következ-
ményeként itt, az Alföld közepén is egyre gyakrabban kell a szokásosnál nagyobb mennyiségű csapadékkal 
számolnunk.  Sütő Vilmost, a Bácsvíz Zrt. csatornaszolgáltatási főmérnökét arról kérdeztük, hogy a mos-
tanában megvalósuló projektek hogyan szolgálják a Hunyadiváros csapadékvíztől való mentesítését.  

- Mivel ez egyhamar nem valósít-
ható meg, lenne más lehetőség is? 

- A képviselő úr javaslatára szóba 
került, hogy a nyomási iskola mellett 
alakítsunk ki egy záportározót, s ezt 
kössük bele a közelben lévő nyárlőrin-
ci csatornába. Ez egy nyílt nagy árok, 
ami jelenleg elég kihasználatlan. A 
kivitelezés legfőbb problémáját az je-
lenti, hogy a Hunyadiváros a nyomási 
iskola melletti terület szintjéhez képest 
1,5-1,8 méterrel lentebb fekszik. Azaz 
nem elég összegyűjteni és idevezetni a 
csapadékvizet, hanem óriási, igen nagy 
teljesítményű szivattyúkkal át is kelle-
ne tenni, legalább kétszeri emeléssel, 
a záportározóba. Egy ilyen szivattyú 
darabonként 15 millió forintba kerül, 
s egy átemelőben 3 db kellene belőle. 
Ehhez hozzájön a vezeték kiépítése, 
amely 1 km hosszúságban 1500 mm 
átmérőjű nyomócsövet jelent, s 200 
millió forintba kerül. A 3 db szivattyú 
villamosenergia-költsége 12 millió 
forint. Mivel igen nagy vízmennyi-
ségekről és erősen költséges műszaki 
technológiáról van szó, ez a megoldás 

l é n y e g e s e n 
többe kerül-
ne, mint amit 
az évi kb. öt 
a l k a l o m m a l 
való kihaszná-
lás indokol. 

A szeptem-
berihez hason-
ló nagy eső a 
Hunyadiváros 

területére vonatkoztatva 300 000 m� 
csapadékvíz azonnali elvezetését igé-
nyelné. Bár van Kecskemét déli részén 
egy pont ekkora befogadóképességű 
tározó, az közel az egész várost kell, 
hogy kiszolgálja. A kecskeméti szen-
nyvíztelepre napi 20 000 m� szennyvíz 
folyik be. A szivattyúink teljesítőké-
pessége 700 m�/óra körül van. Ez jól 
érzékelteti, hogy 300 000 m� csapadék-
víz rövid időn belüli elvezetése olyan 
óriási műszaki létesítményt igényelne, 
amilyet még a nálunk jóval gazdagabb 
államok sem építenek ki. 

A képviselő úrral többször végigjár-
tuk a Hunyadiváros határövezetét. A 
temető mögött, a repülőtér közelében 
kerestünk a városrész szintjével egy 

magasságban lévő, kisebb záportáro-
zók kialakítására alkalmas szabad te-
rületeket. A temető közelében lenne 
ilyen, de fennáll a veszélye annak, 
hogy a tározó miatt megnövekedett 
talajvízszint veszélyeztetné a köz-
egészségügyi előírások megtartását, s 
a temetői szolgáltatásokat is hátrányo-
san érintené. Nem lenne jó úgy járni, 
mint a Jászságban vagy Kiskőrösön, 
ahol az ÁNTSZ a magas belvíz miatt 
egy-egy nagyobb eső után temetési ti-
lalmat rendel el. Kintebb, a reptér terü-
letén pedig magas a terepszint: a csa-
padékvíz tározóba történő elhelyezése 
szintén csak átemeléssel oldható meg.  
Nem sokat segít, ha ennek elkerülésére 
a tavat ássuk mélyebbre, mert a min-
denkori talajvízszint beáll a tározóba 
is. Egyetlenegy út tűnik járhatónak: 
egy városrészből induló új főgyűjtő 
csatorna üzembe helyezése. 

- Van ennek reális esélye a közel-
jövőben?

- A Műkertváros mellett a Kle-
belsberg Kunó utcánál csatlakozik a 
Csukás-érbe az 1600 mm átmérőjű 
CS 1-0-0 gyűjtőcsatorna, ami a Mű-
vésztelep-Mártírok útja-István király 
körút vonalán jelenleg a házgyárig  
tart. Ez a szakasz még a nyolcvanas 
években épült, s tervezzük a Szőlőfürt 
Fogadóig történő meghosszabbítását. 
Ennek költsége úgy 600-700 millió 
forint. Ha ennél is nagyobb fedezet-
re tudnánk sikerrel pályázni, akkor 
egészen a Ceglédi útig meg lehetne 
hosszabbítani, s erre ráköthetnének a 
hunyadivárosiak. Ebben az esetben az 
aluljáró irányába tartó ágat is vissza-
fordítanánk egy gravitációs csatorna 
kiépítésével a Szolnoki út irányába, 
s ennek Cs 1-0-0-es főgyűjtőre való 
becsatlakozásával önállóan oldható 
meg a Hunyadiváros vízelvezetése. 

Babits utca
(2010. szeptember)
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Ez a nagyszelvény képes arra, hogy 
normál időjárási körülmények között 
a Hunyadiváros teljes csapadékvizét 
elvezesse, így az átlagos csapadék-
mennyiség nem okoz majd problémát. 
Tanulmányterveit már elkészítettük, s 
abban a pillanatban, ahogy megfele-
lő pályázatot írnak ki, be is nyújtjuk. 
Nagy valószínűséggel várható ilyen 
pályázat, mert az országban a szenny-
vízcsatorna-építések befejeződésével 
a támogatott következő nagy feladat 
a teljes csapadékcsatorna-lefedettség 
elérése lesz. 

- Az 1941. június 6-án Horthy 
Miklós kormányzó jelenlétében át-
adott aluljáró alapvető problémája, 
hogy a nyugvó talajvízszint durván 
két méterrel meghaladja az alsó út-
burkolat szintjét.  

- A pálya alatti teknőszigetelés mára 
elöregedett, s a szivárgás megelőzé-
sére kisebb javítások történtek már. A 
teknőszigetelés teljes felújítása tömítő-
anyag injektálással megoldható lenne. 
A csapadékvíz-elvezetést külön szi-
vattyúk biztosítják, melyek az aluljáró 
négy sarkán kialakított 10-12 méter 
mély átemelőkből közvetve a Cs 2-0-0 
jelű csatornába juttatják a csapadék-
vizet.  Az átemelők és a szivattyúk a 
MÁV kezelésében vannak. Folyama-
tos üzemképességükre jó garanciát je-
lent, hogy a közeljövőben felújításokat 
végez a vasút. A mi dolgunk az, hogy 
az innen kiemelt vizet fogadni tudjuk. 
A Cs 2-0-0 csatorna korszerűsítése ezt 
is jó irányban befolyásolja majd.

Bár a szivattyúk meghibásodása 
gyakori oka volt az aluljáróban ta-
pasztalt állapotoknak, ezek kapacitása 
is véges. Havária jellegű csapadéknál 
más országokban ilyenkor átmenetileg 
leállítják a közlekedést, és az elterelést 
magától értetődő természetességgel 
veszik tudomásul az emberek. 

- Városi szinten mit terveznek az 
esőzés okozta kaotikus állapotok el-
kerülésére? 

- Sem a zárt, sem a nyílt csapadék-
víz-elvezető rendszer nem jelent biz-
tosítékot a nagy felhőszakadások ese-
tén rövid idő alatt nagy mennyiségben 
lezúduló csapadék elvezetésére, mert 
mértékadó csapadékvíz-mennyiség-
re tervezték. Ezen – gazdaságossági 
szempontok miatt – a jövőben sem kí-
vánunk változtatni. 

Fejlesztési elképzelésünk a jelenle-
gi tározókapacitás növelését, s a csa-
padékvíz helyi hasznosítását célozza 
meg. Ennek eléréséhez pályázunk a 
záportározó kibővítésére 300 000 m�-
esről egymillió m�-esre. E mellé épül-
ne egy vízkivételi mű, s a MAGOSZ-
on keresztül a víztározó környéki 
földtulajdonosok, az elvezető rendszer 
kiépítésére elnyert pályázatuk útján, 
aszályosabb időben öntözésre használ-
hatnák a felgyülemlett csapadékvizet.  

- Mit tehet a lakosság a válságálla-
pot megelőzésére? 

- Elsődleges kérésünk, hogy a lako-
sok a pincékben nagy értékű, nehe-
zen elmozdítható tárgyat ne tárolja-
nak. A pincékbe felgyülemlő víz házi-
lagos kiszivattyúzása tűzoltó jellegű, s 
nagy esők idején csak részleges siker-
rel járhat. Inkább csak egy körforgást 
eredményez.   

Másik kérésünk – amiről Kecskemé-
ten 1500 darab, közelmúltban kikéz-
besített ajánlott levélben is tájékoztat-
tuk a vizesblokkos-pincés ingatlanok 
tulajdonosait – az, hogy a pincékben 
lévő vizesblokkok szennyvíz-elveze-
tése kisátemelő építésével, szivattyú 
beiktatásával, újtechnológiás vissza-
csapóval történjen a gravitációs csa-
tornán keresztül. Ez a kérés a Hunyadi-

városban hozzávetőleg 300 tulajdonost 
érint. A kisátemelő költsége valamivel 
több, mint 80 000 Ft, s 100%-os bizto-
sítékot ad a visszafolyás ellen.  

Kérjük, hogy a kerttel rendelkező 
ingatlantulajdonosok ne kössék rá 
a csapadékvizüket a szennyvízcsa-
tornára, hanem gyűjtsék a régi szik-
kasztóikba, derítőikbe. Ez később jól 
felhasználható a kertjük öntözésére. 

A klímaváltozással együttjár, hogy 
egyre gyakrabban egyre nagyobb esők 
lesznek. Ennek negatív következmé-
nyei ellen leghatékonyabban lakossá-
gi összefogással védekezhetünk. Az 
előbb elmondottakon túl például úgy, 
hogy a városainkat, köztereinket, ma-
gáningatlanaink udvarát lehetőleg 
minél kevésbé fedjük szilárd burko-
lattal. 

A BÁCSVÍZ Zrt. az ISPA program 
keretében a szennyvízcsatorna kiépí-
tésével párhuzamosan a régi vezeték-
rendszert zárt csapadékvíz elvezető 
rendszerré is alakította, így a Hunya-
diváros egész területén teljes csatorná-
zottság van. Emellett továbbra is nagy 
jelentőségű a felszíni csapadékelveze-
tés. 

Helytelen gyakorlat, hogy például a 
Liszt Ferenc utcán kialakított szikkasz-
tó árkokat a lakosok egy része parkolás 
és más egyéb célból betemette. Szeret-
ném felhívni a figyelmet arra, hogy a 
Városgazdasági Kft. által kialakított 
szikkasztó árkokat továbbra sem 
szabad betemetni. 

Az lenne az ideális, ha összefogással 
minél több szikkasztóárkot alakíta-
nának ki az itt élők azokon a helye-
ken, ahol ezt az utca szélessége és a ta-
lajviszonyok megengedik. Utóbbi azt 
jelenti, hogy ahol fekete vagy agya-
gosabb föld van, ott a talaj vízelnyelő 
képessége rosszabb: nem sok értelme 
van az ároknak. A laza homoktalajon 
viszont ez az egyik legideálisabb meg-
oldás. Az árkok kialakítását a helyi 
képviselőn keresztül célszerű kezde-
ményezni.

Régi igazság, hogy ki-ki a saját 
portáján teheti a legtöbbet. Ha a csa-
padékvizet mindenki összegyűjtené, s 
azt később a saját kertjében ellocsol-
ná vagy elszikkasztaná, már 30%-kal 
csökkenne az utcákon felgyülemlő víz 
mennyisége. 

Ha a Hunyadiváros lakói minden 
fent jelzett kérésünknek eleget tenné-
nek, még ennél is jelentősebb változá-
sokra lehetne számítani.Géza fejedelem körút 

 (2010. szeptember)
(Teljes interjú: www.hunyadivaros,hu)



16

HHHH HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

M I N D E N K I N E K  K Ö S Z Ö N J Ü K  A  S E G Í T S É G E T !

„Lám, eljutottunk idáig!” – mutatja Rózsa Béla, A Hunyadiváro-
sért Egyesület Kecskemét elnöke, amikor arról beszélgettünk, milyen 
nagy munka is előzte meg a júliusban még lakhatatlan állapotú Daró-
czi köz 14. szám alatti ingatlan szeptember 17-i ünnepélyes átadását. 
Ahogyan a képen látható kerékpárok, babakocsik is jelzik: a Közös-
ségi Ház időközben megtelt élettel. Számos klub, civil szervezet tartja 
itt foglalkozásait, összejöveteleit. 

Kíváncsiak voltunk, mi motiválta leginkább az épület felújítását se-
gítő, támogató hunyadivárosiakat, s milyen programokat szeretnének 
látni a megszépült Közösségi Házban. Alábbiakban az erre adott vá-
laszok közül olvashatnak majd néhányat:

Rédai András: 

Másfél évtizede 
élünk feleségem-
mel a Hunyadivá-
rosban. Nyugdíjas 
bútorasztalosként 
már korábban is 
volt hasonló fel-
ajánlásom. Szíve-
sen nyújtok segítő 
kezet minden jó 

ügyhöz. Volt, hogy felkerestem a he-
lyi  egyházakat is, hogy felajánljam a 
munkámat, segítségemet a rászorulók-
nak. Örömmel fogadtam a megkeresést 
a Közösségi Ház felújításával kapcso-
latban is. Rokkantnyugdíjas vagyok. 
Időm van és a szakmámat is nagyon 
szeretem. Szívesen dolgozom itt.

Augusztus negyedikén kapcsolódtam 
be a Közösségi Házban folyó munká-
latokba. Többek segítségével először 
kiemeltük a nagyterem közepére be-
épített polcot úgy, hogy abból a későb-
biek folyamán majd könyvespolcokat 
tudjunk kialakítani. Ez azóta már meg 
is történt. Én végeztem az összes fa 
nyílászáró kezelését, alapozását és fes-
tését, s meg is igazítottam őket, hogy 
gond nélkül lehessen nyitni-zárni őket. 
Az elnök úr akadályoztatása miatt úgy 
adódott, hogy három hónapig minden 
nap reggeltől estig szinte folyamatos 
ügyeletet láttam el a házban. 

A felújítás munkálatai során hetven-
nél több segítő volt jelen, a Közössé-
gi Házat sokan magukénak érzik. A 
programok iránt kezdettől nagy volt 

az érdeklődés. Sokatmondó adat, hogy 
a Hunyadivárosi Napokon rendezett 
kiállításnak óránként 240 látogatója 
volt. 

Azóta is igen nagy élet van a Házban. 
Rendszeresen tartja itt összejöveteleit 
a Csicsergő Zenebölcsi, a Református 
Bibliakör, a Baba-Mama Klub, és most 
készül a Hunyadivárosi Nyugdíjasklub 
is egy ünnepi összejövetelre. 

Még ma is gyakran előfordul, hogy 
be-betérnek a környékbeliek érdeklőd-
ni. Mindenkitől csak azt hallom, hogy 
örül a városrész új közösségi helyszí-
nének, ahol még sok ötlet megvalósítá-
sára van szabad tér és idő. Azt tapasz-
taltam, hogy mindenki jó szívvel jött 
segíteni, amire még a jövőben is folya-
matosan igen nagy szükség lesz. 

A Hunyadivárosi Közösségi Ház 
rendbehozatalánál vezető szerepet 
játszott a Hunyadivárosi Nyugdíjas 
Klub, melynek egyik elnökségi tag-
ját, Borsos Györgynét kérdeztük a 
házzal kapcsolatos tevékenységük-
ről és a klub ez évi programjairól:  

Ahányszor csak szólt Rózsa Béla el-
nök úr, a klub tagjai mindig szívesen 
jöttek segíteni. Már az első nagy mun-
kában, a ház takarításában is oroszlán-
részt vállaltunk. Egymást beosztva, 
váltva, közel negyvenen vettünk részt 
ebben, s később, festés, mázolás után 
is újratakarítottuk az épületet. A mellé-
kelt fotón épp munkára készen Pászti 
képviselő úrral állunk a bejárat előtt.

Tagjaink hozták, varrták és tették 
fel a függönyöket. Karnist, bútorokat, 
konyhai eszközöket, masszázsfotelt és 
még sok más dolgot adományoztunk a 
házba, melyet tagjaink kezdettől a ma-
gukénak éreztek. 

Bár kilencven fős létszámunk miatt 
rendszeres összejöveteleinket tovább-
ra is a Gáspár Iskola kollégiumának 
dísztermében tartjuk – kéthetente, ked-
denként � órakor –, azért alkalmanként 
a Közösségi Házat is birtokba vesszük. 
Tánccsoportunk tartott itt nem rég egy 

közös vacsorát, s ezen a helyszínen 
szeretnénk tartani a szilveszteri „ba-
tyus” bálunkat is. Gondot jelent, hogy 
nem tudunk egy időben mindannyian 
asztalhoz ülni, teljes létszámban részt 
venni az itteni programokon. Több el-
képzelésünk is van ennek megoldásá-
ra.      

Tagjaink más vonatkozásban is igen 
aktívak. A VI. Hunyadivárosi Napokon 
előadott táncműsorunkkal meghívtak 
bennünket Nyárlőrincre és egy kon-
zervgyári rendezvényre is szerepelni. 
Halottak napi összejövetelünkön Kis 
János evangélikus lelkész megemlé-

kezése és Kuli Józsefné, 
Bakk Erzsébet, Dekker 
Pálné szép szavalatai után 
– fájó szívvel gondolva 
eltávozott szeretteinkre 
– Zámbó Jimmy „Csak a 
jók mennek el” című szá-
mát hallgattuk meg. 

De nemcsak szomorko-
dunk: egyik klubtársunk 
nemrégiben vett részt a 
hetényi művelődési ház 
humorfesztiválján, s ott 
tapsoltunk neki a nézők 
soraiban. November 19-én 
a Nyugdíjasok Klubjainak 

Megyei Jogú Városi Szövetsége nép-
dalversenyén szerepel az énekkarunk.

Egyedülálló kezdeményezés, hogy 
kórusunk közös műsort állít össze a 
Mátyás Iskolában működő Népzenei 
Tehetséggondozó Műhely gyermekek-
ből álló citerazenekarával. December 
elején hangversenyt hallgatunk a Ko-
dály Iskolában. 

December 15-ére tervezünk egy fő-
városi utat, melyen Tropicarium-, ope-
ra- és kastélylátogatás szerepel. Elme-
gyünk arra az adventi nagyvásárra is, 
amely sokak elmondása szerint Buda-
pesten szebb, mint Bécsben. 
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Nagy Zoltán, a ZOLIVILL 
Villamossági Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
felajánlásként a hosszú évek 
óta nem használt épület villa-
mos biztonságtechnikai felül-
vizsgálatát végeztette el:

- Évtizedek óta lakom a városrészben, s 14 éve a vállal-
kozásom is itt, a Ceglédi úton van, így több szálon kötő-
döm ide. A Közösségi Ház hallatán első gondolatom az volt, 
hogy a rendbehozatalából valamilyen mértékben nekem is 
ki kell vennem a részem. 

A képviselő úrral az elsők között néztem meg a házat. 
Szakmámból adódóan érintésvédelmi szempontból vizsgál-
tattam be az épületet, megjelölve azokat a villanyszerelé-
si munkákat, amelyek elvégzése mindenképp szükséges a 
minimális biztonsági előírásoknak való megfeleléshez. A  
jogszabályok szerint sem lehet használatba venni vagy új 
funkcióra beállítani egy épületet e szakvizsgálat elvégezte-
tése nélkül. A megállapított munkák nagy részét egy szintén 
városrészben élő villanyszerelő (Oláh István - a szerk.) azó-
ta már elvégezte. 

A ház adta lehetőség felszínre hozott egy régi elképzelést 
is: a Ceglédi úton működő vállalkozások vezetőivel ún. vál-
lalkozói klubot szerettünk volna létrehozni. Ez most akár 
az egész városrész kis- és nagyvállalkozásaira kiterjeszthető 
lenne. Örülnénk, ha valaki kézbe venné ennek szervezését, 
irányítását. Havi egy alkalommal találkoznánk, s kellemes 
beszélgetések, új ismeretségek kötése mellett szó esne egy-
egy előadás keretében az aktuális jogszabályi, adózási vál-
tozásokról vagy más, bennünket érdeklő szakmai témákról.

Kemény Tamás, a Szőnyegcsarnok üzletvezetője több 
kisebb-nagyobb szőnyeget adományozott a Közösségi 
Háznak:

- Bár az általam vezetett áruház a Ceglédi út túloldalán, 
úgymond a városrész határmezsgyéjén van, én a Kőrösi-
hegyben lakom. Hunyadivárosinak vallom magam és iga-
zán otthon vagyok ebben a nagy múltú, a Hunyadiakra te-
kintettel akár történelminek is mondható városrészben. Ez 
motivált abban, hogy – ahogy ez már több ízben megtörtént 
– adományokkal segítsem lakóhelyem közösségi ügyeit. Te-
szem ezt annál is inkább, mert más egyéb módon ezt nem 
tudom megtenni. A vállalkozásom időben nagyon leköt, de 
ez nem jelenti azt, hogy nem érzem át annak fontosságát, 
amit például a Közösségi Ház átadása is jelent. 

A legelső, amit ez a Ház adni tud, s minden bizonnyal be 
is tölti majd ezt a funkciót, az, hogy összehozza az embe-
reket, főleg az idősebb és fiatal generációt, ami mindkettő 
szempontjából sok előnnyel járhat, s még kiaknázatlan em-
beri tartalékokat tud mozgósítani. Nagy dolog lenne szín-
vonalas programokkal becsábítani ide az utcán csellengő 
fiatalokat, hiszen ez az a hely, ahol sok szépet és jót kap-
hatnak. Örülünk az ott helyet találó Nyugdíjasklubnak, a 
fiatalok számára tervezett 
programoknak, az egyre 
népszerűbb Baba-Mama 
Klubnak, s mindazoknak 
a közösségépítő rendezvé-
nyeknek, melyek azt szol-
gálják, hogy itt a város-
részben ne csak egymás 
mellett éljünk, hanem – ha 
lehet – egymást segítve is. 

Juhász Sándor anyaggal együtt 
több tízezer forint értékű lakatos-
munkát végzett el: 

- Megértem a hetven évet, és mások-
hoz hasonlóan én is átgondoltam, mi-
lyen módon tölthető ki tartalommal az 
életemből még hátralévő idő. 

A mi korosztályunk számos alkalom-
mal megtapasztalhatta, hogy a nehézsé-
gek összetartó közösségben könnyeb-

ben viselhetők, s tenni is így tudunk a legtöbbet magunkért 
és másokért. Életünknek ebbe a szakaszába érve, amikor 
hamarabb elérnek a gondok betegségektől kezdve akár sze-
retett társunk elvesztéséig, a szokásosnál is nagyobb mér-
tékben van szükségünk egy megtartó, biztató, elfogadó és 
támogató emberi közösségre. Szerencsés, ha az ember ezt a 
lakóhelyéhez közel találja meg. Egy ilyen közösség műkö-
désének, életterének elvi lehetőségét, kulturált körülménye-
it teremti meg a most átadott épület. 

Segítő szándékomat csak megerősítette az itt otthonra ta-
láló Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub évek óta hallott jó híre, 
s szimpatikus számomra az is, hogy kismamákon és fiata-
lokon át széles korosztály tevékenységét fogja össze ez a 
civil ház. Sok olyan programot szeretnék majd itt látni, ami 
– a külső problémák ellenére – egy kis vidámságot hoz a 
lelkekbe.

Negyvennégy éve lakom a Hunyadivárosban. Ide szület-
tek a gyermekeim, s úgy vagyunk itt az ismerősökkel is, 
mint egy nagy család. Sok szépet és jót kaptam ettől a vá-
rosrésztől, s most úgy éreztem, én következem: én is bera-
kok egy téglát abba a házba, ahová szeretném, hogy egyszer 
– ha majd odakerül a sor – befogadjanak. 

Szikszai István a Szikszai Festék-Bau 
Kft. részéről félszázezer forint értékű 
festékanyagot adományozott a Közös-
ségi Ház felújítására: 

- Feleségemmel együtt nagy örömmel 
járultunk hozzá a ház felújítási munkála-
taihoz. Legszívesebben magam is eljöt-
tem volna segíteni, de a vidéken felvál-
lalt munkáim nagyon lekötöttek. Jó volt 
hallani az emberek lelkesedéséről. Szép 
emlék a megnyitó ünnepség is, ahol a rossz idő miatt szin-
te csak egy esernyőtengert lehetett látni, szorongtunk vagy 
másfélszázan, mégis mindenki úgy örült egymásnak. Akkor 
különösen jó érzés volt hunyadivárosinak lenni. 

A Ház jól szolgálhat arra, hogy az emberek közelebb ke-
rüljenek egymáshoz. Ez a mai világban igen megbecsülen-
dő, ahogyan ritka kincs az olyan ember is, aki a jó ügyek 
érdekében mozgósítani tud. Könnyen elmegyünk szó nélkül 
egymás mellett. Könnyen mondjuk dolgokra azt, hogy nem 
ránk tartozik, pedig az, hogy hogyan érezzük magunkat a 
városrészünkben, s hogy tudunk-e tenni a fejlődéséért, szé-
pítésért, gazdagításáért, elsősorban rajtunk múlik. 

Ahogy korábban a parképítésnél, most is jó volt közösen  
tenni valamiért. Ez a ház sem attól lett a miénk, hogy ne-
künk adták, hanem azzal, hogy őrzi már a kezünk nyomát. 
Mindenki, aki csak egy kicsit is adott bele – munkát, pénzt, 
adományt –, a magáénak érzi. Volt, aki ezt egyszerűen így 
fogalmazta: „benne van az én téglám is”. 

A későbbiek folyamán helyet adhat majd kulturális prog-
ramoknak. Lehetne benne például könyvet kölcsönözni. Jó 
lenne idecsábítani, „megfogni” valamivel a városrész fiatal-
jait is – úgy, hogy ők is felelős, aktív részeseivé váljanak a 
városrész közösségi életének.  
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HHHH 35 ÉVES A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK

„ E G Y  A U T Ó S T O P P A L  K E Z D Ő D Ö T T . . . ”

Aki ismeri Dr. Iványosi Szabó 
Andrást, tudja róla, hogy igazi lo-
kálpatrióta, örök humanista, unoká-
ira büszke nagyapa, de talán minde-
nekelőtt természetvédő. Alapítótag-
ként neve egybeforrt a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság nevével. 
Arra a kérdésre, hogy hogyan is kez-
dődött a mintegy harminc évig tartó 
kapcsolata az intézménnyel, a követ-
kezőket mondta:

Lehetne szerencsének is tartani, 
ahogy elkezdődött, de én inkább a 
gondviselésnek tulajdonítanám, mert 
olyan szépen következtek a dolgok 
egymás után. 1974 tavaszán a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal megyei igazgató-
ságán dolgoztam. A főnököm tagja volt 
a megyei idegenforgalmi bizottságnak, 
amely egyik alkalommal kihelyezett 
ülést tartott Tiszakécskén. Az igazga-
tóm akkor épp nem ért rá, és megkért 
engem a helyettesítésére. 

Kivonatoztam, megvolt az ülés an-
nak rendje-módja szerint, de olyan 
időpontban fejeződött be, hogy nem 
volt más választásom, mint stoppolni 
hazafelé. Egyszer csak megállt mel-
lettem egy öreg UAZ, amiben nem 
más ült, mint dr. Tóth Károly, aki az 
erdőfelügyelőség vezetőjeként ugyan-

F Ő H A J T Á S  M É L T Ó  E L Ő D Ö K  E L Ő T T 

Ünnepre gyülekeztek 2010. szeptember 17-én a most 35 éves Kiskunsági 
Nemzeti Park természetvédelmi kezelésére létrehozott igazgatóság még élő 
alapító atyái, egykori és mostani dolgozói. Viaaszaemlékeztek elődeik cse-
lekedeteire, amelyek révén ma van miről számot adni természeti értékeink 
és területeink megóvása terén.

Rakonczay Zoltán, az Országos Természetvédelmi Hivatal egykori elnö-
ke, Dr. Romány Pál egykori mezőgazdasági miniszter és Dr. Iványosi Sza-
bó András, a nemzeti park alapító munkatársa, volt igazgatója emlékezett a 
hőskorról, az alapítás első éveiről. A jelen feladatait és kihívásait Dr. Vajna 
Tamásné, a KNPI jelenlegi igazgatója és Tajti László természetvédelmi őr-
szolgálat-vezető ismertette. 

A kutatóintézetek nevében Dr. Gallé László, a Szegedi Tudományegyetem 
professzora, a hivatalos intézmények részéről Spiegl János, a Bács-Kiskun 
Megyei MGSzH Erdészeti Igazgatóságának vezetője, a civil szervezetek ne-
vében pedig Dr. Bankovics Attila, a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket. 

Az ülést követően a rendezvény Bugacon folytatódott. A Pásztormúze-
um mellett Dr. Gőbölös Antal méltató szavaival koszorúzták meg a nemzeti 
park alapító vezetői, Dr. Tóth 
Károly igazgató és id. Kont-
ra László igazgatóhelyettes 
emlékhelyét. A Karikás Csár-
dában elfogyasztott estebéd 
után még kirándultak is egyet 
a vendégek a bugaci Nagyer-
dőben.

Dr. Kardos Mária
a KNPI munkatársa

azon az ülésen vett részt, mint én. 
Útközben beszélgetésbe elegyedtünk, 
megdicsérte az értekezleten tett hoz-
zászólásomat, majd rákérdezett, nem 
volna-e kedvem a szervezése alatt álló 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság-
nál dolgozni? Ennél kedvemre valóbb 
ajánlatot nem is kaphattam volna, így 
azonnal igent mondtam! Ősszel már 
szólt is, hogy készüljek, mert januártól 
elkezdi hivatalos működését a Nemze-
ti Park’. 

… Ahogy így most felidézem ezt a 
kezdeti „hősi” korszakot, ma már szin-
te elképzelhetetlen, hogy mennyire 
eszköztelenek voltunk. Nem volt au-
tónk, ezért busszal vagy épp a bugaci 
kisvasúttal közelítettük meg a felmé-
rendő területet, és ahová ez sem járt, 
oda gyalogosan mentünk. Térképeink 
nem nagyon voltak, többnyire csak az 
ammóniás fénymásolóval készített tér-
képekből dolgoztunk. Mivel a katonai 
térképek titkosak voltak, ezért terepre 
csak egy nagy alumínium tokban vi-
hettük volna magunkkal, így azután 
legtöbbször nem is vittük. 

… A Kiskunsági Nemzeti Park az 
ország második nemzeti parkja ugyan, 
de sok mindenben az első volt, így 
például a saját kezelésbe vett földje-

ivel. Először mindenki értetlenül állt 
azon elképzelésünk előtt, hogy meg 
akarjuk venni a téeszektől Fülöphá-
zán, Bócsán, Bugacon a gazdálkodásra 
többnyire alkalmatlan, de természeti 
értékeket annál inkább hordozó föld-
területeket. 1984-től, ahogy kaptunk rá 
pénzt, egyre több földet vásároltunk a 
magyar állam javára. 

Arra is büszke vagyok, hogy az 
igazgatóság betöltötte a kovász sze-
repét más nemzeti parkok létrejötté-
ben. Ha úgy vesszük, a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatósághoz a 90-es 
évek közepéig 155 ezer hektár, vagyis 
kétszer annyi védett természeti terület 
tartozott, mint most. Főképp az ide 
tartozó részekből jött létre később a 
Körös-Maros Nemzeti Park (1997), de 
jelentős terület került át a Duna-Drá-
va Nemzeti Park Igazgatósághoz és a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
sághoz is. … 

Megjegyzem, nemcsak az elején, ha-
nem később is volt olyan dolog, ami-
ben élen jártunk. A Kecskemét város 
által ajándékozott területen 2000-re 
felépült a Természet Háza, mely az or-
szágban a legelső nemzeti park-bemu-
tató központ volt.

Dr. Kardos Mária



A HÁTOLDALON LÉVŐ FOTÓK A VIRÁGOS HUNYADIVÁROS PROGRAM „LEGSZEBB KERT”-FELHÍVÁSÁRA ÉRKEZŐ JAVASLAT ALAPJÁN A VISEGRÁDI UTCA 2. SZ. HÁZNÁL KÉSZÜLTEK

B A B A - M A M A  K L U B

A klub a Hunyadivárosi Közösségi Házban talált új 
otthonra. A Hunyadivárosi Napok kisgyermek-prog-
ramjait már ők  szervezték ezen a helyszínen. Az évet 
december 15-én karácsonyi dalok és szokások fel-
elevenítésével zárják. Fontos változás, hogy jövőre 
a foglalkozások szerda helyett minden hónap első és harmadik 
keddjén 10 órától lesznek. Hamarosan elkészül a 2011-es baba-
naptár is, melyek megvásárlására dr. Bükki Éva klubvezetőnél 
már lehet jelezni az igényt a 70/238-0401-es telefonszámon. 

KÖNYVAJÁNLÓ
Hazag László:

125 éves a kecskeméti 
kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakképzés

Kecskemét városa 1883-ban az országban elsőként vállalta az 
iparos, kereskedő és vendéglátós tanulók-tanoncok iskolarend-
szerű oktatásának megszervezését. Hazag László könyve vissza-
tekintés a 2008-ig eltelt 125 
esztendőre, melynek eredmé-
nyességéről Szemereyné Pa-
taki Klaudia alpolgármester 
asszony a következőket írta a 
könyv előszavában: az intéz-
mény „ma is az ország egyik 
legjobb középfokú képzését 
nyújtja”.

Ezt támasztja alá a jelent-
kezők nagy száma mellett az, 
hogy az iskola tanulói mind-
máig sikeresen helyezkednek 
el a munkaerőpiacon. 

A hunyadivárosi szerző 
1969-1993 között volt a Szé-
chenyi István Idegenforgalmi 
és Vendéglátóipari Szakkép-
ző Iskola igazgatója. Hiteles 
adatokon, visszaemlékezéseken nyugvó visszatekintése tiszte-
letadás, főhajtás a pedagóguselődök nagyszerű munkája előtt. 

AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA
Immár tizennyolcadik 

alkalommal hirdette meg 
idén tavasszal Magyaror-
szág és a közép-európai 
régió legrangosabb ter-
mészetfotós pályázatát a 
NaturArt – Magyar Ter-
mészetfotósok Szövetsé-
ge. 

Az idehaza és külföl-
dön egyaránt elismert 
szakemberekből álló zsű-
ri ezek közül választotta 
ki a 12 kategória díjazott 
fotográfiáit, valamint azt 
az összesen száztizenkét 
képet, amelyeket a Ma-
gyar Természettudomá-
nyi Múzeum hagyomá-
nyos, „Az Év Természet-
fotósa 2010.” kiállításán 
a nagyközönség is meg-
csodálhat.

Az Év Természetfotósa pályázat Ifjúsági kategóriájának 2. he-
lyezettje 2010-ben a Hunyadivárosban élő Hornok Dávid lett, 
aki jelenleg a Katedra ’Művészeti Szakközépiskola diákja. 

Itt látható „Favágók gyöngyei” c. fotójával nyerte el ezt a ran-
gos elismerést. Gratulálunk neki!

Szabó Csaba chef ünnepi ajánlata:
G E S Z T E N Y É V E L  T Ö L T Ö T T  K A R Á C S O N Y I

P U L Y K A M E L L T E K E R C S  B A C O N - K Ö N T Ö S B E N

Hozzávalók 4 személyre:

- 0,5 kg szelídgesztenye 
- 1 kg pulykamellfilé 
- 1 cs. szeletelt baconszalonna 
- só 
- fehérbors 
- 0,2 l étolaj

A megfőzött gesztenyét megtisztítjuk, majd a leszeletelt puly-
kamell maradékával együtt ledaráljuk. Sóval, fehérborssal íze-
sítjük, majd a kiklopfolt és besózott pulykamellek közepébe 
töltjük, utána hengeresen feltekerjük. Szeletelt baconszalonnát 
csavarunk köré, majd kevés forró olajon előmelegítjük. 180 fo-
kos sütőben kb. 25-30 perc alatt készre sütjük. 

Ha már egy kicsit elhűlt, felszeleteljük, és burgonyapürével, 
valamint párolt vöröskáposztával tálaljuk. Jó étvágyat!

„ R O P O G Ó S  B Ő R Ö S ”  S Z I L V E S Z T E R I  A J Á N L A T

Időpont : 2010. december 31. 19 órától 
Helyszín: Mátyás Király Általános Is-
kola aulája

Vacsora:
Érkezéskor „welcome” mézespálinka 
Ropogós bőrös malackaraj hagymás 
törtburgonyával
Meglepetés töltött pulykamelltekercs 
konfettirizzsel
Szilveszteri citromoskolbász almás pezsgős káposztával

MŰSOR:
Helyi fiatal tehetségek fellépése

RETRO-VIDEO-DISCO Csabaapával
Éjfélkor pezsgő, virsli
Mulatozás reggelig....

Érdeklődni a 70/549-1014-es telefonszámon lehet.

J Ó T É K O N Y S Á G I  K O N C E R T

A több hunyadivárosi tagot is számláló GAMF Zenekar 
A D V E N T I  H A N G V E R S E N Y T 

ad a Mátyás Király Általános Iskola aulájában
2010. december 17-én este 18 órai kezdettel. 

A karácsonyi hangulatú est bevétele jótékony célt szolgál. 
Az iskola igazgatójánál javaslat tehető arra is, hogy kire, 
illetve mire fordítódjon az ily módon összegyűlt támogatás.

„ M I K U L Á S  P U T T O N Y A ”

A Hetednapi Adventista Egyház a hunyadivá-
rosiak együttműködésével ruha- és játékgyűjtést 
szervez.  Az adományokat a Kecskeméti Adven-

tista Kápolnába (Liszt F. u. 28.) várják november 28-án  de. 8-11 
és du. 15-17 óra között.  Kapcsolattartó: 30/8600-347.

A kápolnában minden páratlan héten kedden 16 órától Nyug-
díjasklub, minden pénteken 18 órakor Bibliakör, minden szom-
baton 9.30-kor gyermek és felnőtt Bibliatanulmány és minden 
szombaton 11 és 15 órakor istentisztelet van.

A D V E N T I  V Á S Á R

A Mátyás Iskola Diákönkormányzata

K I R A K O D Ó  V Á S Á R T
rendez a Mátyás Király ’Iskola aulájában

2010. december 10-én 14.30 - 16.45 óra között. 
A gyerekek saját készítésű ajándéktárgyaikat bocsátják 
áruba.  A már hagyományosnak mondható iskolai programra 

a városrész lakóit is nagy szeretettel várják. 



Wass Albert

KARÁCSONYI VERSEK II. 

Elindul újra a mese!  
Fényt porzik gyémánt szekere!  
Minden csillag egy kereke!  
Ezeregy angyal száll vele!  
Jön, emberek, jön, jön az égből  
Isten szekerén a mese! 

Karácsony készűl, emberek!  
Szépek és tiszták legyetek!  
Súroljátok föl lelketek,  
csillogtassátok kedvetek,  
legyetek ujra gyermekek  
hogy emberek lehessetek! 

Vigyázzatok! Ez a mese  
már nem is egészen mese.  
Belőle az Isten szeme  
tekint a földre lefele.  
Vigyázzatok hát emberek,  
Titeket keres a szeme! 

Olyan jó néha angyalt lesni  
s angyalt lesve a csillagok közt  
Isten szekerét megkeresni.  
Ünneplőben elébe menni,  
mesék tavában megferedni  
s mesék tavában mélyen, mélyen  
ezt a világot elfeledni. 

Mert rút a világ, fekete.  
Vak gyűlölettől fekete.  
Vak, mint az emberek szeme:  
az égig sem látnak vele.  
Pedig az égből lefele  
porzik már Isten szekere! 

Szent tükrébe végre egyszer  
Pillantsatok tiszta szemmel,  
tiszta szemmel, Istenszemmel  
milyen szép is minden ember!  
Minden ember szépségtenger  
s mint a tenger csillagszemmel  
telve vagytok szeretettel...


