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FOTÓINK HÚSVÉT ELŐTT A HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARÁN TARTOTT NAGYCSALÁDOS-TALÁLKOZÓN KÉSZÜLTEK

VISSZATEKINTÉS
ÁRKOK ÉPÜLNEK

Az elmúlt félév jelentős eseményekben bővelkedett. Február elején tartotta
alakuló ülését a decemberben megválasztott új részönkormányzat, és Uhlig
Rita, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgatójának előadása nyomán még ez alkalommal megvitatta a
város közlekedésfejlesztési koncepciójával kapcsolatos javaslatokat. Márciusban lakossági fórumra került sor
a Mátyás
Iskolában.
A szelektív hulladékgyűjtés
bevezetéséről tartott
tájékoztatást Rudics
Ákos,
a
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója.
A részönkormányzat tagjainak Tóth
Tímea, a kecskeméti postahivatal
vezetője tartott tájékoztatást a hunyadivárosi kisposta működéséről. Még
ugyanebben a hónapban volt meghívott előadó Csíkos Imre, a Kecskeméti Közterület-felügyelet vezetője, aki
készséggel válaszolt a munkájukkal
kapcsolatos észrevételekre, s jegyezte
az elhangzott javaslatokat.
A részönkormányzat idén négy alkalommal ülésezett és közel húsz napirendi pontot tárgyalt. Több alkalmon
keresztül foglalkozott a június 18-án
sorra kerülő babanapi polgárrá fogadó ünnepség és a VII. Hunyadivárosi
Napok megszervezésével. A kibővült
körzet miatt havonta két alkalommal
tartottam fogadóórát, melynek a Hunyadivárosi Hírmondó 18. oldalán hirdetett napja a közgyűlési munkámmal
való ütközés miatt csütörtökről szerdá-

–

JAVUL A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS

ra módosult. Negyven ember keresett
fel személyesen ebben a félévben lakhatással, belvízzel, úthelyreállítással,
fakivágással és más közösséget érintő
ügyekkel. Az egyéb módon érkezett
jelzésekkel együtt 90 ügyben kértem
intézkedést és segítséget.
Régóta várt sikere ennek az időszaknak, hogy városunk Közgyűlése igen
komoly
városrészi
fejlesztésekről hozott döntést áprilisban.

A BÁCSVÍZ Zrt. és
az Önkormányzat a
következő
közműfejlesztéseket,
beruházásokat hajtja
végre 2011ben a Hunyadivárosban: a Géza fejedelem körúton, a MOL üzemanyag töltő állomás
mellett megoldódik a vízelvezetés; a
Babits Mihály és Karinthy Frigyes utcákban 300 mm átmérőjű zárt csapadékvíz-csatornát alakítanak ki kb. 250
m hosszúságban; a Géza fejedelem
körút és Kaffka Margit utca sarkán
300 mm zárt csapadékvíz-csatornát
építenek 50 m hosszúságban. Útpadka
igazítás és burkolt nyílt árkok létesítése érinti a Mécses utcát, a Serleg utcát
és a Liszt Ferenc utcát.
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A városrészi programok sorában
igen sikeres volt az április 30-ai babaruha börze, melyen hatvan árus kínálta kedvezményes áron portékáit a
kisgyermekes családoknak. A Mátyás
Iskola alapítványa, pedagógusai és 250
kisdiákja segítségével, közreműködésével megható és emlékezetes műsort,
ajándékot kaptak a városrész nyugdíjas klubjának tagjai a „Nagymamák
napján”, május első keddjén.
Folyamatban vannak a Béke fasor
faleváltási és közmű-rekonstrukciós munkái. Várhatóan június végéig
megtörténik az új csapadékcsatorna
kiépítése. Szeptember közepéig rendezik a terepet, és előkészítik a talajt az
ültetésre. A füvesítést
szeptember végére, az
új fasor ültetését pedig
november 25-ével bezárólag tervezik.
Országos szinten is
egyedülálló beruházást
hajtott végre a Phoenix
Mecano
kecskeméti
gyára a szentistvánvárosi ipartelepen. (Fotóink az átadáson készültek.) A 2010-ben épült

6000 négyzetméteres
új gyártócsarnok már
üzemel. Közelsége miatt igen kedvező elhelyezkedési lehetőséget nyújt városrészünk lakóinak.
Mindezekről részletesen olvashatnak
újságunk hasábjain. Ezúton kívánok
a gyár vezetésének és dolgozóinak
sikeres munkát, körzetem lakóinak
kellemes nyarat és hasznos időtöltést,
ami után mindenkit szeretettel várunk
szeptember 23-24-én a VII. Hunyadivárosi Napok programjaira.
Pászti András

a 10. e.v.k. önkormányzati képviselője

A VÁROSRÉSZ FEJLŐDÉSÉÉRT-DÍJ

Új elem a város által nyújtható
elismerések sorában a „Városrész
Fejlődéséért Díj” alapítása, mely
lényegét tekintve megfelel a városrészünkben eddig is adományozott
Hunyadi-díjnak.
A díjat átruházott hatáskörben a városrészi önkormányzatok adományozhatják évente egy alkalommal a városrészért, annak közösségéért hosszú
időn keresztül tevékenykedő személy
vagy munkacsoport részére jelentős,
önkéntes, valamint olyan közéleti tevékenységért, amely hozzájárult a vá-

rosrész ismertségéhez, jó hírnevének
öregbítéséhez, értékeinek gyarapításához, közösségi életének gazdagításához.
A Városrész Fejlődéséért Díjra javaslatot tehetnek a városrészi önkormányzat tagjai, az adott városrészben
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező magánszemélyek és azok
a társadalmi szervezetek, amelyek
székhelye az adott városrész területén
található, ezen túlmenően Kecskemét
M. J. Város Közgyűlésének tagjai is.
A javaslatokat 2011. július 20-ig kell
elküldeni írásban Pászti Andrásnak, a


városrészi önkormányzat elnökének a
Mátyás Király Általános Iskola címére
(Kecskemét, Mátyás király krt. 46.).
A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy adatait (név, születési
idő, lakcím, székhely, munkahely, beosztás) és a javaslat részletes indoklását. A borítékra írják rá:
„HUNYADI-DÍJ – 2011.”
A díj adományozására beérkezett
javaslatokat Pászti András elnök terjeszti a városrészi önkormányzat elé,
amely dönt a díj odaítéléséről. Átadására a Hunyadivárosi Napok megnyitó
ünnepségén kerül sor.
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HUNYADIVÁROS-KŐRÖSIHEGY-SZOLNOKIHEGY ÉS
A választási körzetek összevonásával a 10. e.v.k. területe közel két és félszeresére nőtt,
így az új városrészi önkormányzat tagjainak létszáma is nagyobb a korábbinál. Az
alábbiakban olvasható bemutatkozások képet adnak arról, hogy tagjai milyen indíttatással
és milyen tervekkel vállalták el önkéntes társadalmi megbízatásukat. Egyúttal köszönjük
a városrész lakóinak azt a tevékeny támogatást, amellyel munkájukat segítik.

Berei József, Kandó Kálmán utca:
- Nyugdíjas távközlési üzemmérnök
vagyok. Első és egyben utolsó munkahelyem a MATÁV volt: négy évtized köt ide. Szabadidőmben numizmatikával foglalkozom. Tagja vagyok
a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete
Kecskeméti Csoportjának. A Hunyadivárosban először a szüleim építkeztek,
s 1966 óta már mi is itt lakunk a családommal. Két leánygyermekünk született, az idősebb szintén ebben a városrészben telepedett le. Már a harmadik
ciklusban vagyok részönkormányzati
tag. Igyekszem mindenben segíteni a
környezetemet. Az utóbbi években főként a Hunyadivárosi Napok, illetve a
Közösségi Ház-beli kiállítások szervezési munkáiból vettem ki a részemet.
Sulczné dr. Bükki Éva, Ceglédi út:
- Budapesten születtem, Csepelen nőttem fel. 2000-ben végeztem a Semmelweis Egyetemen általános orvosként.
Férjemmel Kecskeméten telepedtünk
le: 11 éve élünk a Hunyadivárosban.
2000-től dolgozom a Megyei Kórház
Gyermekosztályán, 2008-ban szakvizsgáztam gyermekgyógyászatból.
Két fiam van. A két éve Hunyadivárosban megalakult Baba-Mama Klub
vezetője vagyok. Magánemberként
és gyermekorvosként is fontosnak
tartom a babák-mamák testi-szellemi
egészségének megőrzését. – Népzenével is foglalkozom immár két évtizede. A Mátyás Iskolában működő
Népzenei Tehetséggondozó Műhelyt
vezetem. Citeracsoportunkkal sikerrel mutatkoztunk be helyi és országos
rendezvényeken. Részönkormányzati
tagként fontos feladatomnak tekintem
a kisgyermekes családok képviseletét,
a hunyadivárosi babák, gyermekek és
fiatalok helyzetének javítását.
Czilling Zoltán, Czollner köz:
- Az UNIVER Product Zrt.-nél dolgozom logisztikusként. Ebben a városrészben születtem, és terveim szerint
itt is maradok életem végéig. Ennek
sok oka van. Többek között az is, hogy
Kecskeméten belül számomra ez a
legszebb városrész. A részönkormányzati tagságot – most első ízben – azért
vállaltam el, mert valóban ideköt minden. Szeretem az itt élő embereket, és
így több lehetőségem van tenni is az
érdekükben. A fejlődés, közösségformálás szintjén is szeretnék még többet

kihozni a városrészben tapasztalható
együttműködési aktivitásból, ami jó
eszköze annak, hogy élhetőbbé tegyük
a környezetünket.
Horogszegi János, Daróczi köz:
- Szabadszálláson születtem. Először
1985-ben lettem hunyadivárosi, amikor
a Gáspár András Szakközépiskolába
kerültem. Szakmám megszerzése után
munka mellett Budapesten tanultam
tovább. Kecskeméten helyezkedtem
el, és 1995-ben sikerült lakást venni a
Hunyadivárosban. 2000-ben alapítottam meg a START Autósiskolát. Közben megházasodtam. Két gyermekünk
született. Szeretjük a Hunyadiváros
csöndjét, a sok zöldet, a rigófüttyöt, de
mindenek előtt azt, hogy az emberek
kedvesek, megismerik egymást, és köszönnek még az idegeneknek is.
Szabadidőmben kertészkedem, és
szívesen dolgozom a köz érdekében is.
Megszerzett tudásommal és tapasztalatommal szeretném segíteni a városrészt elsősorban a közlekedés területén, de lehet rám számítani bármiben,
mert úgy gondolom, a közösség csak
akkor léphet előre, ha mindenki tesz
érte tudása és lehetősége szerint.
Ignácz Beatrix, Mátyás király
körút: - A Mátyás Iskolába jártam, és
1990-ben a családunk is ideköltözött a
Hunyadivárosba. Közgazdászként végeztem, és családot alapítva is ebben
a városrészben telepedtünk le a férjemmel. Két kislányunk van. Mielőtt
kismama lettem, a CIB Lízing Zrt-nél
dolgoztam megbízott irodavezetőként.
A mindennapjaimat a gyermekeimmel
töltöm, ezért érdekel minden, ami az Ő
javukat és jövőjüket szolgálhatja.
Fontosnak tartom a zöldterületek
megőrzését, gondozását, virágosítását.
Meg kell ragadni minden olyan lehetőséget, ami a Hunyadiváros mindennapi
életét színesíti. Gondolok itt például a
kulturális rendezvényekre, sporteseményekre, közös családi programokra
is.
Támogatni kell a rászoruló időseinket, s tennünk kell azért, hogy gyermekeink szabadidejüket a lakóhelyükön
értelmesen, hasznosan tudják eltölteni.
Szeretnék segíteni abban, hogy közvetlen környezetünk ne csupán a lakóhelyünk, de valóban az otthonunk legyen, és gyermekeink nyugodt, baráti
légkörben nőjenek fel.


Király József, Hunyadiváros:
- Kecskeméten születtem, öt gyermek
édesapja vagyok. Foglalkozásom építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök. 20 éve a Free Line Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója vagyok.
Hobbim a műemlékvédelem, sport és a
japán kapcsolatok ápolása.
Több mint harminc éve költöztem a
Hunyadivárosba. Gyermekeim is itt
jártak óvodába, iskolába. Szeretem a
városrész kertvárosi, nyugodt hangulatát, a szomszédokkal való figyelmes,
jó kapcsolatot.
Többször is indultam a képviselőválasztáson. Körzetben lakóként látom azokat a gondokat, lehetőségeket,
megvalósítható feladatokat, melyeket
közös összefogással meg lehetne oldani. Véleményem szerint a civil szervezetek lehetőségeit jobban ki lehetne
használni, és ezt kívánom erősíteni.
Bízom abban, hogy a körzet önkormányzati képviselőjével közösen tudunk tenni a városrész fejlődéséért.
Kiss Sándor, Daróczi köz:
- Csongrádi születésű vagyok. A termelőszövetkezetnél dolgoztam számviteli
vezetőként. 43 éves koromban nyugdíjba kényszerültem, de ezt követően
is továbbdolgoztam belső ellenőrként
– egészen a téesz megszűnéséig. Jelenleg 66 éves vagyok. Feleségemmel 44
éve élünk házasságban. Két lányunk
született. Ma már mindkettő férjezett,
és egy-egy unokánk van. A kisebbik
lányunk a Liszt Ferenc utcában lakik,
ezért hat évvel ezelőtt mi is ideköltöztünk. Nagyon megfogott bennünket
ennek a városrésznek a szépsége. Idejövetelünk után nem sokkal megismerkedtem Pászti Andrással, és máris sok
közös gondolatunk volt. Úgy érzem,
részönkormányzati tagként hatékonyan
tudnám segíteni a testület munkáját.
Nemesi Tibor, Czollner köz:
- Szüleimmel és testvéremmel 1980ban költöztünk a Hunyadivárosba.
Azóta is itt élek, nyomon követem és
érintettként tapasztalom a városrész
fejlődését. Logisztikai ügyintézőként
dolgozom egy környezetvédelemmel
foglalkozó cégnél. Munkámból kifolyólag is nagyon fontosnak tartom
a természeti és épített környeztünk
megóvását, védelmét. Sok időt töltök
a természetben. Újabban egyre jobban
érdekel a magyarság sorsa. Javaslata-
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SZENTISTVÁNVÁROS VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
immal próbálom segíteni a pénzkeret
felhasználására vonatkozó döntéseket.
Szívesen vállalom a környezetemben
élők ügyeinek képviseletét és igyekszem közreműködni a problémáik
megoldásában. Úgy érzem, eljött az az
idő, amikor a sajátunk mellett a közösség elképzeléseit és kéréseit is figyelembe kell venni.
Szablics Gábor, Liszt Ferenc utca:
- Nyolc éve dolgozom a Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóságon, 2007-től
vadászati referens munkakörben, s a
Kecskemét Városi Vadásztársaságnál
vadászmester vagyok. 2005-ben költöztem a Hunyadivárosba. Nyugodt,
békés szigetnek tartom Kecskeméten
belül, és jó emberek laknak itt. Ideális lakóhely családok számára. Három
kicsi gyermekem már ide született. A
parkfelújítások során szívesen segítettem, így már régi jó kapcsolat fűz
a részönkormányzathoz. Ennek tagjaként talán még többet tudok tenni a
környezetemért.
A hunyadivárosi zöldterületek többségén idős fák, cserjék vannak: jó
élőhelyek a körülöttünk található állatoknak. Ezek fenntartásában és a közterületek minél jobb kihasználásában
szeretnék segítséget nyújtani.
Szabó Barna, Szilágyi Erzsébet
utca: - Bár személyes szálak kötöttek
ide már korábban is, 2005-ben költöztem a Hunyadivárosba. Kertészmérnök
végzettségűként első dolgom volt egy
tanulmány keretében felmérni a városrész környezeti állapotát, különös
tekintettel a növényekre és a madarakra. Heltai Nándor Hunyadiváros című
könyvéhez készített növénytani felmérésem során is tapasztaltam, hogy szűkebb környezetünkben milyen feladatok elvégzésére lenne folyamatosan
szükség.
A közösségi munkákból eleinte mint
tevékeny résztvevő, később mint azok
létrehozását kezdeményező polgár vettem ki a részemet. Így lettem a Hunyadivárosi Madárbarát Program felelőse.
A részönkormányzati tagságra vonatkozó felkérést, immár harmadízben,
nagy örömmel fogadtam el.
Dr. Szabó József, Sólyom utca:
- Eredeti foglalkozásom kereskedő,
később közgazdász, szakközgazdász,
végül könyvvizsgáló lettem. Utóbbiként még most, nyugdíjasként is dolgozom. Kis megszakítással 1969 óta
lakunk a Hunyadivárosban, s hogy a
folytonosság meglegyen, azóta már
Tünde lányomék is itt laknak. Elsősorban a nyugodt, „falusias” környezet

tartott itt bennünket. Ezt kell mindenáron megőriznünk. Eddigi életem a számok világában telt. Ha tudom, ezen a
területen segítem a részönkormányzat
munkáját.
Hogy mit szeretnék elérni? Például
azt, hogy a Ceglédi Úti Óvodába siető
gyermekek és kísérőik testi épségük
veszélyeztetése nélkül tudjanak átkelni az út egyik oldaláról a másikra.
Nagy öröm lenne, ha az évtizedek óta
húzódó probléma megoldásához a Hunyadivárosi Hírmondó Olvasói között
segítő partnerre találnék.
Szilágyi Piroska Tünde, Mátyás
király körút: - Angol-magyar szakos
középiskolai tanár vagyok, a KEMU
Szakképző Iskola igazgatóhelyettese.
1988-ban települtünk ide Erdélyből. A
Hunyadivárost nagyon megkedveltük.
Fiunk a Mátyás Iskola tanulója volt, jelenleg tanára. A Tinódi utcából nősült,
és most a Fehérvári utcában laknak.
Ezer szállal kötődünk tehát ide immár
23. éve. Ezért is vállaltuk el férjemmel
a részönkormányzati tagságot.
Szívesen kezdeményeznék egy Virágos Hunyadivároshoz hasonló programot: zászlókkal szeretném díszíteni
a még üres villanypóznákat. A nemzet
közösségéhez tartozás szép kifejezése
lenne zászlótartókkal látni el a házainkat is, hogy kitehessük szeretett lobogónkat. Mivel ez nehezen megvalósítható, jó lenne, ha legalább minden második villanyoszlopra kerülne zászló
jeles napjainkon. Mindebben konkrét
segítséget is tudnék nyújtani.
Szilágyi Sándor, Mátyás Király
körút: - Építőmérnök, mérnöktanár
vagyok. A KEMU Gáspár’András intézményegységében tanítok szakmai
elméletet leendő szobafestőknek, kőműveseknek, burkolóknak immár huszonkét éve.
Kolozsváron születtem, onnan hoztam a családszeretetet, hazaszeretetet.
Jobboldali, konzervatív, nemzeti érzelmű és gondolkodású ember vagyok,
akinek fontos, hogy tegyünk értékeink
tudatosításáért, hagyományaink megőrzéséért, az összetartozásért családi, városi szinten, sőt az ország és az
egész Kárpát-medence vonatkozásában. Ezért is segítem az összefogást
hirdető helyi részönkormányzatot.
Nemcsak a tanuló ifjúságban szorulnak
tudatosításra az általam vallott értékek,
hanem szüleik korosztályában is, akik
gyermekkorukban nem részesülhettek
kellő történelmi ismeretet és hazafias
érzületet nyújtó nevelésben.
Támogatom, hogy hagyományőrző,
nemzetépítő, magyar történelmi isme

reteinket bővítő, családi és összmagyarsági összetartozást erősítő programokkal és előadókkal töltsük fel a Hunyadivárosi Napok rendezvénysorozat
műsorát.
Szeretnék személyes segítséget nyújtani a városrész fejlődéséhez:
Hajrá HUNYADIVÁROS! Hajrá
MAGYAROK!

Szűcsné Kovács Zita, Serleg utca:
- A családom fele ebben a városrészben él. Én is innen mentem férjhez, s
ide tértem vissza a szűkebb családommal. Két főiskolás gyermekünk van.
Szociológusként végeztem, kutatásszervező és tréner képesítésekkel is
rendelkezem. Több mint két évtizedes
társadalom-, piac-, és véleménykutatási tapasztalatom van. A társadalmi
együttélés, az ehhez kapcsolódó problémák, illetve azok meg- és feloldása
érdekel. Erősségem a szervezés, koordinálás, kommunikáció, vezetés. Ezen
a téren tudnék legjobban a részönkormányzat segítségére lenni.
Hiszek abban, hogy létezik összefogás és tenni akarás, csak jól kell kommunikálni embertársaink felé. Ezért is
vállaltam el ezt a felkérést. Szívesen
vennék részt a város- és városrész monitorozásával kapcsolatos feladatokban, illetve városi, városrészi szintű
kutatásokban. A lakossági véleményfelmérések, piackutatások is segíthetik
a városrészt működtető döntéshozók
munkáját.
Tüske János, Corvin János utca:
- Jelenleg már nyugdíjasként élek a
városrészben. A házasságkötésünk
után feleségem szeretett nagyszüleinél
kezdtünk a Daróczi közön (Az említett
nagyapa Kremán Sámuel református
kántor-karnagy volt, aki több mint négy
évtizeden át vezette a református énekkart és a Polgári Dalkört – a szerk.)
Innen elkerülve később is minden vágyunk az volt, hogy visszajöhessünk
ebbe a kedves kertvárosba. Huszonkét
éve építkeztünk. Gyermekeim itt váltak felnőtté, és ma már unokám is idejár a bölcsődébe.
Pászti András képviselő úr személye: biztatása, jó szervezőkészsége
és személyes jó példája indított arra,
hogy kezdettől részt vegyek a részönkormányzat munkájában.
Annak idején nagy örömmel szerveztük meg a polgárőrséget. Részt vettem a térfigyelő kamerák kiépítésében
és Szűcs Dezső barátommal (Juniperus
Parkerdészet) a parkosításokban. Az itt
lakók jó közösségéért, a városrész további fejlődéséért továbbra is szívesen
tevékenykedem.
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VÁROSRÉSZI FEJLESZTÉSEK
FOLYAMATOS MUNKÁK ŐSZIG A BÉKE FASORON

A Béke fasoron folyó közmű-áthelyezési és fatelepítési munkálatok ütemezéséről Nagypál Sándor,
Kecskemét fejlesztésekért felelős
alpolgármestere adott tájékoztatást
lapunk Olvasóinak:
- Hálásan köszönöm és kérem a Béke
fasoron élők türelmét, megértését a
következő hónapokra - kezdte nyilatkozatát az alpolgármester. - Nagyon
megérett már az idő az
itt lévő fák kivágására,
és újak telepítésére. Bár
sok esetben még a kivágott fák tuskóin sem látszott, de az 50-60 éves
nyárfák döntő többsége
már elöregedett, leromlott egészségi állapotban
volt, ami komoly balesetveszélyt jelentett a
környezetre. Reményeink szerint pár év múlva
szép, hosszú időre hangulatos és újszerűségében is jellegzetesen kecskeméti lesz a Béke fasor.
A leendő fák fajtái egy szakértői
munkacsoport bevonásával kerülnek
kiválasztásra. A terv véglegesítése most
van folyamatban, de nagy valószínűséggel az útburkolat két oldalán azonos
fafajú, egységes fasort alakítunk ki valamelyik magyar hársfajtából. A fasort
az út páros számozású oldala mentén
lévő széles zöldfelületen ligetes fa- és

cserjetelepítések egészítik majd ki. A
tíz éve megkezdett faleváltási munkák
során az út Köztemető felőli végénél
telepített ezüsthársfákból néhány teljesen egészséges, szabályos lombkoronájú példányt megtartunk. A későbbi
ültetésű, vegyes pótlású, kisebb méretű és rosszabb egészségi állapotú hársfák sorsáról, esetleges áttelepítésükről
az új fák ültetését megelőző helyszíni
szemle során fogunk dönteni.

A munkálatok a régi fák kivágásával
márciusban kezdődtek, amit a Városgazdasági Kft. dolgozói három hét alatt
végeztek el. Ezt követően a BÁCSVÍZ
Zrt. szakemberei fogtak hozzá az új
vízvezeték építéséhez. Ez idő alatt a
fák gyökérzete alatti régi vízvezeték
még üzemelt.
Az új vízvezeték üzembe helyezése
után lehetett hozzáfogni a tuskók kiszedéséhez. A felszámolt régi vízvezeték

helyén új csapadékvíz-csatorna épül.
Ennek befejezése június végére várható. Természetesen a régi csapadékvízcsatorna egészen az új elkészüléséig
üzemelni fog. Az átadás szakaszosan
történik majd. Várhatóan július folyamán bontják el végleg a régi csapadékvíz-csatornát, augusztusban pedig már
a terület helyreállítási munkáit végzi a
BÁCSVÍZ Zrt..
Több helyen is gondozásukba vették a lakók a
közterületi zöldfelületet.
Ilyen a Mátyás király
körút és a Béke fasor
kereszteződése, ahol az
ott élők öntözőrendszert
is kiépítettek. A közművezetékek
bontási
és építési munkái miatt
az érintett zöldfelületeket kénytelenek leszünk
megbolygatni, de azok
helyreállítása a beruházás végeztéig megtörténik.
A vegetációs időszak miatt a gyepesítések, valamint a fa- és cserjetelepítések várhatóan csak október-november hónapban készülnek el, befejezve
a Béke fasor márciusban megkezdett
faleváltási és közmű-rekonstrukciós
munkáit.
Terveink szerint Halottak napján már
egy rendezettebb képet mutató Béke
fasor fogadja majd a Köztemetőbe látogatókat.

ÁTADTÁK A PHOENIX MECANO KECSKEMÉTI GYÁRÁNAK ÚJ GYÁRTÓCSARNOKÁT

Jelentős
munkahelyteremtést eredményező kapacitásbővítő beruházás
projektjének átadó ünnepségére került sor június 9-én a Phoenix Mecano
kecskeméti gyárában, melyet megtisztelt jelenlétével Christian Mühlethaler,
Svájc budapesti nagykövete,
Szatmáry Kristóf államtitkár és
Benedikt Goldkamp, a Phoenix
Mecano AG vezérigazgatója is.
Az Új Széchenyi Terv keretében elnyert

pályázat magas foglalkoztatási hatású
projektek komplex támogatására irányult. Segítségével a társaság komoly
fejlesztést hajtott végre. 2010-ben
megépült a Motor/Trafó profitcenter
több mint 6000 négyzetméteres gyártócsarnoka, mely az 1993-ban alakult
Phoenix
Mecano
Kecskemét
Kft.
történetének
legnagyobb
volumenű
beruházása. Teljes
költsége,
melybe a
csarnoképítés, technológia
kialakítása és a létszámfejlesztés is beletartozik, közel
2,3 milliárd forint volt.
Az új gyártóegység egy
árurakodóból, egy kétszintes


termelőrészlegből és egy
23 m magas,
teljesen automata magasraktárból
áll. Az új
csarnokban
a legmodernebb gyártási technológiákat alkalmazva tudják
növelni a hatékonyságot
és a termelés volumenét. Robotokkal,
automatikus pályákkal, liftekkel szinte
fizikai megterhelés nélkül gyártják termékeiket.
Példaértékű, hogy a vállalat dolgozói létszáma – a válság ellenére – az
elmúlt két évben mintegy 500 fővel
emelkedett, s továbbra is várják a munkavállalók jelentkezését.

VÁROSRÉSZÜNKRŐL
BÁN MÓRRAL A HUNYADIAK NYOMÁBAN

A műveit különböző írói álnevek
alatt megjelentető Bán János újságíróról nem sokan tudják, hogy sok
kötetes író, s érdeklődésének homlokterében évek óta a Hunyadi család
története áll.
Bán János (Bán Mór, Kim Lancehagen) kecskeméti újságíró, író.
Pályáját 1989-ben a Kecskeméti Lapoknál kezdte. 1991-től a Petőfi Népe
újságírója, majd szerkesztője, később
főszerkesztő-helyettese lett. Jelenleg
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Új
Néplap
kiadóvezető-főszerkesztője.
Iraki és afganisztáni tudósításaiért három alkalommal részesült a Honvédelemért kitüntetésben. Íróként 2000-ben
vált széles körben ismertté. Termékeny
alkotó. Tudományos-fantasztikus műveivel ötször nyerte el a legfőbb hazai
science-fiction irodalmi elismerést, a
Zsoldos Péter-díjat. Kárpáthia, Dark
Space, Gothic Space címmel írott önálló regénysorozatai nagy sikert arattak
a sci-fi, fantasy rajongói között. Egyik
legismertebb műve az Isten hajói című
regény.
A Gold Book kiadónál 2009-ben indította útjára történelmi regénysorozatát, amely a Hunyadi család három generációjának életét dolgozza fel. Írói
tevékenységének ez a vonulata azért is
nagy jelentőségű, mert kortárs regényíróink kevéssé használják ki gazdag
történelmi forrásainkat a műveikben.
A Hunyadiakat különösen kevés irodalmi mű említi. A hazai könyvkiadásban egyedülálló vállalkozás a tervek
szerint 10-15 kötetben dolgozza fel
Hunyadi János, Mátyás király és Corvin János herceg históriáját, egyben
megfesti a magyar történelem közel
150 esztendejét. A sorozat negyedik
kötete 2010 októberében jelent meg
„A hadak villáma” címmel. A témából
Bán János, Fonyódi Tibor társszerzői
közreműködésével „Hunyadi – A Nap
ostroma” címen filmforgatókönyvet is
írt.
Bán János történelem szakos diplomával is rendelkezik, s több mint tíz
éve tudatosan gyűjti a háttéranyagokat
a Hunyadiak koráról. Kutatómunkája
során tárult fel, hogy a velünk közös
múlttal rendelkező szomszédaink hagyományaiban is megtalálhatók a Hunyadiakról szóló történetek. Hunyadi
János, Mátyás király majd minden
kelet-európai nép folklórjának, történelmi emlékezetének része. Bán János
regényei konkrét történelmi tényeken
alapulnak, de a valós személyek mellett kitalált karakterek is segítik a kor
élményszerű bemutatását.

A Hunyadi-sorozat ötödik könyvének megjelenése „A mennydörgés
kapuja” címen ősszel, a VII. Hunyadivárosi Napok idejére várható.
- Mi késztette arra, hogy a Hunyadiakról írjon regényt? - kérdeztük
Bán Jánost.
- Már középiskolásként készítettem
egy képregénysztorit Hunyadi és Dracula harcáról. Kevesen tudják, hogy
Dracula vajda is létező személy volt,
akinek
sorsa
számos ponton
kereszteződött a
Hunyadiak sorsával.
A
mostani
regénysorozat
hatalmas vállalkozás. Szeretném bemutatni a
középkor végének Magyar Királyságát, azokat a harcokat,
hétköznapokat,
melyeket, sajnos, alig ismerünk. Pedig végtelenül izgalmas
korszak volt ez!
A sorozat szereplői, eseményei javarészt
valósak, de természetesen a hiányos
történelmi adatokat itt-ott a szerzői
képzeletnek kellett kitöltenie.
A visszajelzések nagyon biztatóak: az
első kötet néhány hónap alatt elfogyott
a boltokból, és azóta már negyedszer
kellett újranyomtatnunk. Az olvasók
a többi részből is folyamatosan igénylik az újabb kiadásokat. Beigazolódott
a feltételezésünk, miszerint a magyar
Olvasókat igenis érdekli a magyar történelem.
- A hunyadivárosiakat városrészük
neve miatt is érdekli, milyen új információk kerültek a látókörébe Kecskemét és a Hunyadiak kapcsán.
- Magam is érdeklődve keresem ezeket a kapcsolatokat, hiszen Kecskemét
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történelméről is nagyon keveset tudunk. Annyi bizonyos, hogy az 1450es években néhány esztendőre maga
Hunyadi János lett városunk zálogbirtokosa. A nándorfehérvári ostromot és
Hunyadi halálát követően a néhai kormányzó felesége, Szilágyi Erzsébet és
fiai, László és Mátyás örökölték meg
Kecskemét birtokjogát.

Ebből a korszakból származik egy
feljegyzett mondatöredék. Eszerint az
ifjú V. László király 1456. december
elején Temesvárról Buda felé
haladva Kecskemétre érkezett.
A város kapujánál a Hunyadi
család fogadta a
királyt, és újra
megeskették őt
az oltári szentségre,
hogy
nem fog bosszút
állni a Hunyadi-fiúkon Cillei
Ulrik haláláért.
Mint tudjuk, az
ifjú király sem
a kecskeméti,
sem a korábban
Temesváron tett
esküjét nem tartotta meg.
A Hunyadiak 1456 utolsó napjaiban megváltak
Kecskeméttől, és 5.000 aranyért átíratták a család hűséges segítője, Lábathlany János, Csongrád megyei főispán és testvérei nevére.
A későbbiekből egy véres jelenet
erejéig említik Kecskemétet a Hunyadi-krónikák: 1492-ben (Amerika felfedezésének évében!) Mátyás király
addigra elzüllött Fekete Seregének
főképp csehekből álló egysége kifosztotta városunkat. Nem véletlen, hogy
Kinizsi Pál kénytelen volt szétverni a
rablóbandává züllött zsoldos sereg maradékát.
A regénysorozatban persze még találunk majd néhány érdekességet Kecskeméttel kapcsolatban.

FIGYELEM!
A LAKOSSÁGI KÉRÉSEK, VÁROSRÉSSZEL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK ÉS JAVASLATOK ZÁRT BORÍTÉKBAN, NÉVVEL ELLÁTVA
ELHELYEZHETŐK AZ UNIVER ABC-BE ÉS A SZIL-COOP ÁRUHÁZBA
KITETT GYŰJTŐDOBOZOKBAN IS, MELYEKET MINDEN HÓNAP VÉGÉN ÜRÍTÜNK.
HUNYADIVÁROSI VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
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TERMÉSZETVÉDELEM
ÚJ IGAZGATÓ A NEMZETI PARK ÉLÉN

A KNPI február 15-ével hivatalba lépett igazgatója, Dr. Boros Emil
Ph.D. a környezettudományok doktora. Hazai és külföldi publikációinak csak cím szerinti felsorolása oldalakat tesz ki. Miniszteri elismerő
oklevél birtokosa, nemzetközi hírű
természetvédelmi szakértő. - Mi motiválta a KNPI igazgatói megbízatásának elfogadásában? - kérdeztük
tőle.
- Már dolgoztam a KNP Igazgatóságán 1997-től tíz éven át ökológiai
szakfelügyelőként. Az utóbbi négy évben azért fordultam el a mindennapos
hivatali munkától, hogy összegezzem
a szakmai tudományos munkámat, s
megalkossam, megvédjem a saját tudományos téziseimet. Most viszont
nagyon jó érzéssel tértem ide vissza.
Bár ez a munka a szakmai irányítás,
humánszervezés és érdekképviselet
sokrétű és komplex feladatellátását
igényli, szívesen vállalom.
Érzelmileg is erősen kötődöm ehhez a tájhoz. Pesti gyerekként gyakran
nyaraltam rokonaimnál Ladánybenén,
egy igazi kiskunsági tanyán. Juhászkodtam, vasvillával gyűjtöttem a szénát, lovas kocsit hajtottam, kukoricát
morzsoltam. Közelről láttam, hogyan
működik egy önfenntartó tanyasi
gazdaság. Közben a tájat és az itt élő
embereket is nagyon megszerettem.
A környékre később madarászként is
gyakran visszajártam. A Hunyadivárosban is élnek rokonaim, s az itt töltött tíz évem jelentős részében én is itt
laktam.
- Mi változott meg az Igazgatóság
életében, s hogy viszonyul ehhez?
- Nagyon dinamikusan folyik a gazdálkodás fejlesztése, amelynek során a
saját bevételek növelése került előtérbe. Az állami támogatás erős csökkenésével ez szükségszerű és elkerülhetetlen folyamat. A gazdálkodás léptéke
viszont elért egy olyan szintet, amely
mellett az ezt megalapozó és felügyelő szakmai alaptevékenység szintje
további fejlesztésre szorul. Pontosan
tisztában kell lennünk bizonyos gazdálkodási folyamatok természetre gyakorolt hatásával, s ezt le kell követni
tudományosan megalapozott adatokkal. A KNPI saját hatáskörű természetvédelmi kezelési feladatainak ellátása
a jelenleginél sokkal finomabban szabályozott rendszert igényel, amelynek
fontos eleme a természettudományos
alapokon nyugvó megfigyelő hálózat
kiépítése, működtetése és a szakmai
kutatómunka erősítése.

- Van-e mód arra, hogy információkkal segítsék a gazdálkodókat?
- Kötelességünknek tartjuk, hogy
mintagazdaságainkban kidolgozzunk
és bemutassunk olyan területhasználati módokat, melyek a „fenntarthatóságot” szolgálják. A munkánkat egyfajta
szakmai tudományos műhelyként is
kell végeznünk. Gyakorlatba ültethető
kész javaslatokkal kell előállnunk lehetőleg akkor, amikor ez a megelőzés
szintjén még hatékony lehet. A „kísérleti” gazdálkodási tevékenységünkbe
bevonhatók a különböző kutatóhelyek, egyetemek, főiskolák, ily módon szinte automatikusan kerülhetnek
be a mezőgazdasági képzésbe azok a

módszertani eredmények, melyek fő
úttörői, letéteményesei vagyunk. Ha
fellapozzuk a most társadalmi vitára
bocsátott új Nemzeti Vidékfejlesztési
Stratégiát, látjuk, hogy a tájfenntartás
mai alapelvei lényegében megegyeznek az egykori önfenntartó paraszti
kisgazdaságokéival.
- A KNP területének kétharmada
1979 óta bioszféra rezervátum. Tervez-e új lépéseket a megóvására?
- A KNPI az elsők között volt, amikor ez a nemzetközi kategóriarendszer
bevezetésre került. Az EU-támogatások rendszere a rezervátum természeti
értékeinek, táj-, faj- és genetikai sokféleségének megőrzésére garantált és
elégséges anyagi fedezetet nyújt. A humán érdekek és a bioszféra fenntartása
között létrejövő kiegyensúlyozott kapcsolat biztosítása sok kisebb-nagyobb
természetvédelmi program működtetésén keresztül valósul meg. Nagy
szerepe van ebben a társadalmi szem

léletformálásnak is. Az ezt szolgáló
kommunikációs munka megerősítése
érdekében a külföldi tapasztalatokat is
alkalmazni fogjuk.
- Ön a Magyar Hidrológiai Társaság Limnológiai Szakosztály Szikes Vízi Munkacsoportjának alapító tagja és szakmai koordinátora.
Megállítható-e az egyedi, endemikus
és reliktum fajok természetes élőhelyeinek pusztulási folyamata?
- Az élőhelyek megmentését több
projekt is segíti. Ma már a tájökológia
a szikes tavak jelentőségét is az ökoszisztéma szintjén, az összefüggések
viszonylatában vizsgálja. Gyakorlati
természetvédőként és elméleti szakemberként is sokat vizsgáltam a Kárpátmedence szikes tavainak rendszerét,
melynek bizonyos elemei valamilyen
mértékben még rehabilitálhatók. Helyreállításuk olyannyira a „szívügyem”,
hogy a KNPI igazgatói státuszának
elvállalásában is szerepet játszott az a
gondolat, hogy vezetőként e probléma
megoldásában sokkal hatékonyabban
léphetek fel. A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségen keresztül hozzáférhető
európai uniós Strukturális Alapokból a
szikes tavak élőhely-helyreállítására is
szeretnénk pályázni.
- Lesz még ideje arra, hogy kimenjen a pusztába egy kicsit nézelődni?
- E nélkül nagyon nehéz lenne végeznem a rám váró intenzív szakmai munkát. Hétvégén is kint voltam kedvenc
területemen: Fülöpszállás határában a
Kelemen-széken. Hogy ne legyek teljesen a szakmám rabja, elkezdtem a
Kárpát-medence őstörténetével foglalkozni. Abból adódóan, hogy 5000-6000
évvel ezelőtt az Alföld földművelő, állattenyésztő népessége már számottevő volt, egyre többen osztják a hármas
honfoglalás elméletét. A tatárlakai lelet megtalálása óta a hun-avar-magyar
azonosságnak és folytonosságnak egyre több bizonyítéka van.
Kíváncsiságból magam is megtanultam pár hónap alatt a rovásírást,
így örömmel olvastam az igazgatóság parkjában Buda Ferenc kun alakot
ábrázoló szobrának székely-magyar
rovásírással faragott feliratát: „E kőember állíttatott kun atyáink emlékére.
Múló idő állj meg itten, égbéli Nap
süss e népre”.
Igaz, valahol az őstörténet is kapcsolódik az ökológiához, mert a természet
mai állapotában benne van az itt élő
ember több ezer éve is.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros,hu)

KÖRNYEZETVÉDELEM
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS AZ OTTHONOKBAN
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Ma még hazánkban nagy mennyiségű hasznosítható anyag kerül a szemétgyűjtő telepek hegyeire,
ahelyett, hogy a hulladékválogató csarnokokba kerülve biztosítanánk a hasznosításukat. A szelektív
hulladékgyűjtés akkor eredményes, ha a válogatott gyűjtés mindenki számára megszokássá válik.
Részönkormányzatunk szervezésében lakossági fórumra került sor a közelmúltban, melynek előadója
Rudics Ákos volt. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója a városunkban még újnak
számító intenzív szelektív hulladékgyűjtés Hunyadivárosban induló lehetőségéről, annak módjáról
tartott tájékoztatást, s a közel százfős hallgatóság kérdéseire is részletes felvilágosítással szolgált.
A fórumon elhangzott legfőbb tudnivalókat egy rövid interjú keretében tárjuk Olvasóink elé:
- Miért van szükség a minden lakásra kiterjedő szelektív gyűjtésre?
- A nagyobb hasznosításon túl sokan
jelezték, hogy szívesen vennének részt
ebben, de idősek, betegek lévén vagy
szállítóeszköz híján nem volt módjuk a
felgyűlt hulladékot a gyűjtőszigetekre
szállítani - mondta Rudics Ákos. - Az
új gyűjtési mód bevezetéséhez azért választottuk a Hunyadivárost próbaterületnek, mert itt kertes házak, sorházak,
társasházak és panellakások egyaránt
megtalálhatók. Ezen a fórumon is kitűnt a lakosság reflektálásából, hogy
elfogadják és támogatják
a szelektív hulladékgyűjtés gondolatát.
Az elmúlt években 49
település összefogásával
kiépült egy – elsősorban
szelektív gyűjtés megvalósítását célzó – hulladékgazdálkodási
rendszer,
amely magában foglalja a
szelektív hulladékgyűjtő
szigetek továbbfejlesztését, hulladékválogató
csarnokok, hulladékgyűjtő udvarok, komposztáló
létesítmények és hulladékátrakó állomások kialakítását. A Kisfáiban lévő
hulladéklerakó telepen megépült egy
válogató csarnok, amely már fogadja
az újrahasznosítható hulladékokat.
- Mit kell tenni a lakosságnak
mindezek érdekében?
- Bevezettünk egy „zöld” és egy
„sárga” zsákot, melyeken feliratozva szerepel cégünk neve és az, hogy
melyikbe mi tehető bele. Kéthetente
szállítjuk el a „sárga zsákot”, amiben a fémhulladéktól kezdve a papírhulladékon át a műanyag hulladékig
minden elhelyezhető. Főként a kertes
házak tulajdonosait érinti az áprilistól
novemberig kéthetente szállított „zöld
zsák” használata, amelybe biohulladék, például levágott fű, lomb gyűjthető, hiszen ez a „szerves hulladék”
nem más, mint anyag és energia rossz
helyen. Ma már a közparkokat kaszáló
Kecskeméti Városgazdasági Kft. is a
nagykőrösi komposztálóba szállítja a

zöldhulladékot, így a városban keletkezett összes szerves hulladékot vissza
tudjuk forgatni a természetbe.
- Hogyan valósul meg a gyűjtés?
- Első alkalommal egy tájékoztató
lappal és egy gyűjtési naptárral együtt
mindenki kap a postaládájába egy zöld
és egy sárga gyűjtőzsákot. A kijelölt
napon a megtelt zsákot ki kell tenni
az utca mellé. A hagyományos szemétszállítás mellett hamarosan megjelennek az utcákon a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. narancssárga-fehér

színű gyűjtőautói is, melyek a szelektív gyűjtés eredményeként kihelyezett
zöld és sárga zsákokat fogják elszállítani, egyúttal munkatársaink bedobnak
helyettük egy-egy újabb üres zsákot a
postaládákba.
Ha valakinek egy zsáknál több újrahasznosítható hulladékja gyűlt fel
az adott időszakban, nyugodtan tegye
ki azt is egy eldobható zsákban vagy
dobozban. Ő a következő alkalommal
már két zsákot fog (továbbra is ingyenesen) kapni a postaládájába. Szelektív gyűjtőzsák előzetesen is igényelhető telefonon a tájékoztató anyagban
megjelölt számon, illetve ingyenesen
vételezhető a kijelölt helyeken.
Mindenkit kérünk, hogy a zsákokat
rendeltetésének megfelelően használja. A társaság dolgozói elszállítás előtt
ellenőrzik, hogy azokba a zsákon megjelölt típusú hulladékok kerültek-e. Aki
más jellegű hulladék „becsempészésével” próbálkozik, figyelmeztetést kap,


illetve amennyiben a szennyeződés
olyan mértékű, hogy az veszélyezteti a
szállítóautóban lévő tiszta hulladék értékesíthetőségét, akkor azt a dolgozók
nem szállítják el.
- A hulladékgyűjtő szigetek is megmaradnak?
- Igen. A műanyag-fém-papír-üveg
továbbra is elhelyezhető itt olyan változtatással, hogy az üvegen kívül minden hulladék egy edénybe tehető. Itt
hívom fel a figyelmet arra, hogy a panelházak postaládáiba zöld, illetve sárga zsákokat nem dobunk
be. A lakótelepeken élők
továbbra is a hunyadivárosi négy gyűjtőszigetet
kell, hogy igénybe vegyék az Univer Abc áruház mellett, a Colosseum
Fittnesnél, a Serleg utcán
és a Zászló u. 5.szám
előtt.
Mind a kertes, mind
az emeletes házak lakói
kérhetik a szelektív gyűjtés miatt lecsökkent hagyományos hulladékuk
mennyiségének, illetve az utána járó
díjfizetési kötelezettség mértékének a
csökkentését. Magánházaknál a tulajdonos, társasházak esetében pedig a
közös képviselők kezdeményezhetik
felénk az egy főre eső hulladékmennyiség és díjfizetés mérséklését.
- Hová helyezhetők el a veszélyes
hulladékok?
- Új hulladékgyűjtő udvarokat adunk
át a város két pontján a Halasi úti zártkerteknél, illetve az Auchan áruház
Szarkás felőli végénél. A kiszórt tájékoztatóban hasznos információk találhatók az elektronikai (pl. hűtőszekrény,
tv) és vegyszeres hulladékok (festékes
dobozok), gumiabroncsok, akkumulátorok, zsírok, autóból leengedett olajok stb. díjmentes (!) elhelyezésével
kapcsolatban is.
Köszönjük a lakosság segítő közreműködését az intenzív szelektív hulladékgyűjtés hosszú távú megvalósulása
és környezetünk védelme érdekében.
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A KECSKEMÉTI RAJZFILMSTÚDIÓ 40 ÉVE

Tavaly nyári számunkban Mikulás
Ferencet köszöntöttük 70 éves születésnapja alkalmából, akinek életútján
a nemzetközi szinten is rangos alkotóműhely négy évtizedes működését is
végigkísérhettük.
A 40 éves születésnap megünneplése mellett idén újabb jeles dátumok
irányítják a figyelmet a
hunyadivárosi stúdióra.
Június 15-19. között 10.
alkalommal rendezik
meg a Kecskeméti Animációs Filmfesztivált,
mely két éve a Cartoon
partnerfesztiválja lett.
A helyszínen a 70 éves
Jankovics Marcell szerteágazó életművére is
rálátást kínál egy kiállítás és néhány filmjének
vetítése.

A fenti címmel 2011.
június 1-30. között a
Katona József Könyvtár rendez kiállítást, amelyen a Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Műtermének 1971-es
megalakulásától kezdve napjainkig
végigkísérhető a kecskeméti rajzfilmgyártás és a 1985-ben útjára indult
KAFF története. Az idei filmszemlén

a legfrissebb hazai és európai animációs filmek bemutatása mellett zenei
és színházi előadások, workshopok,
kiállítások és szakmai tanácskozások
várják a látogatókat.
Idén második alkalommal a „Szabad
Animációs Filmkészítők Találkozója”
is szervez ide programokat.

animációkat is bemutatnak, amelyek
Liszttől kölcsönözték a zenéjüket.
A 10. KAFF-on az animációs filmek
hangi világa kerül a figyelem fókuszába. Az animációs film és a hangsáv
kapcsolatába a többszörös Oscar-jelölt
és -díjazott kanadai zeneszerző, Normand Roger vezeti be a közönséget.
A „Vissza a szülőföldre” című válogatásban
elszármazott
magyar animációs alkotók – John Halas, Jules Engels, Jean Image,
George Pal stb. – életművéből vetítenek.

A „filmes túrán” előreláthatólag 111
film révén 18 európai országba látogathatunk el. A jubileum jegyében válogatás látható az előző kilenc fesztivál díjnyertes filmjeiből, illetve a stúdió eddigi legsikeresebb alkotásaiból is. Az
európai Liszt-emlékév kapcsán olyan

A fesztiválprogram
immár hetedik alkalommal lesz európai
kitekintésű olyan alkotásokkal, mint a Chico
és Rita című, részben a
kecskeméti stúdióban
készült spanyol film vagy a klasszikus
mesevilág védelmére intő, elbűvölő
Eleonóra titka című francia film. Újra
látható lesz a kecskeméti közönség
kedvence, az ír zsűritag által rendezett
Kells titka című nagyfilm is.
Boldog születésnapot kívánunk!

KÖSZÖNTJÜK AZ ARANYDIPLOMÁS PEDAGÓGUSAINKAT!

Városunk Önkormányzata az Ifjúsági Otthon Tükörtermében köszöntötte azokat a pedagógusokat,
akik 50, 60, 65 illetve 70 évvel ezelőtt vették át diplomájukat, legalább 30 évet tanítottak, és ebből
legkevesebb 15 évet Kecskeméten. A Kodály Iskola és az M. Bodon Pál Zeneiskola tanulóinak műsora
után Mák Kornél alpolgármester méltatta szép szavakkal az ünnepelteket. A díszokleveleket Leviczky
Cirill, az Oktatási’ Bizottság elnöke adta át. A köszöntöttek sorában három hunyadivárosi pedagógus
vett át Arany Díszoklevelet: mindhárman ötven évvel ezelőtt vették át a diplomájukat.
Csernus Lászlóné (Liszt Ferenc u.) a
Debreceni’ Egyetemen szerzett kémiafizika szakos tanári diplomát. A Bányai
Júlia Gimnáziumban helyezkedett el, s
itt is dolgozott 1993-as nyugdíjazásáig. Közben óraadóként tanított a város
szakközépiskoláiban. Rendszeresen
részt vett
Tanári Ankétokon,
országos
tantervi
kísérletekben. Kapcsolatot
tartott a város laboratóriummal
rendelkező
üzemeivel. Évek
óta tagja

a Magyar Kémikusok Egyesületének.
Munkáját többször ismerték el kitüntetéssel.
Nagyapja latin-ógörög szakos tanár
volt Pesten. Édesanyja, Csongor Edéné a Katona József Gimnáziumban
tanított kémiát és fizikát, ahogyan testvére, Csongor Attila is ezeket a tárgyakat oktatta. Matematika-fizika szakos
tanár férjével 1966-ban költöztek a
Hunyadivárosba. A tanárnő elmondta,
hogy ugyanebben a madeira hímzésű
blúzban vette át a diplomáját 50 évvel
ezelőtt. Édesanyja varrta, s rá emlékezve őrizte ennyi évtizeden át.
Vizin Miklósné (Lant u.) a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium-beli
tanulmányai után a Kecskeméti Felsőfokú Óvónőképző Intézetben szerzett
oklevelet. Óvónői tevékenységét a
Máriavárosi Óvodában kezdte. Két év
10

után átkerült a
Kisfaludy utcai Óvodába,
majd annak
jogutódjához,
az
Árpádvárosi Óvodához, ahol
nyugdíjazásáig, illetve
még azt követően is, négy
évtizeden át
dolgozott. Több éven keresztül gyakorlatvezető óvónő volt. Pályája során
többször részesült elismerésben.
A Hunyadivárosban 29 éve él. Csernus Lászlónéval jól ismerik egymást.
Örül, hogy ezt a szép ünnepséget sok
éves szolgálattal erőben egészségben
megérték, mert abból a hét pedagógusból, akikkel Kecskeméten együtt
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végzett, mára csak hárman maradtak.
Sokat kapott a szakmájától. Mindig törekedett arra, hogy a gyerekek és szüleik érezzék: mindig számíthatnak rá.

lában töltött
két év után a
Móra Ferenc
Általános Iskola tanárává nevezték
ki, ahol 17
évig dolgozott. 1997-es
nyugdíjazását megelőzően az
ÁFEOSZban, illetve

Póczonyi Imréné (Vajdahunyad u.)
Budapesten szerzett tanítói képesítést.
Pályakezdőként Isaszegen tanított,
ahonnan hét év után a Kecskeméti
Gyógypedagógiai Intézethez, majd a
Miklóstelepi Iskolába került. 1975-től
öt éven át volt a Czollner téri Iskola tanítója. Közben tanári diplomát is szerzett. A Petőfi Sándor Általános Isko-

városi szintű rendezvények szervezőjeként is hasznosította tudását. Iskolai
tevékenysége során énekkart, irodalmi
színpadot, néptánccsoportot hozott létre és működtetett nagy sikerrel. Nyarai
rendszeresen táboroztatással teltek.
A Hunyadiváros iskoláiban is oktató, testnevelő tanár férjével több mint
negyven éve laknak a városrészünkben. Pályájára visszatekintve elmondta, hogy élete volt a tanítás, és szívesen
tartott kapcsolatot később is a diákjaival. Sokukhoz máig élő, több évtizedes
barátság köti.

HATVAN ÉV - SZÁZHÚSZ KIÁLLÍTÁS

Idén 60 éves Bella Rózsa grafikusművész, Pilinszky-díjas művésztanár, aki 1985-től két évtizeden át
élt a Hunyadivárosban. Az endrődi születésű művész biológia-rajz szakos tanárként – 2008-as nyugdíjazásáig – több mint húsz éven át tanított a Bányai Júlia Gimnáziumban. Rézkarcait, egyedi grafikáit,
festményeit rendszeresen bemutatja hazai és külföldi kiállításokon. Tizenegy könyvet illusztrált, módszeresen publikál és művészettörténeti előadásokat tart szerte az országban és a határon túl is.
- Gondolta-e kislányként, hogy
majdan a világ távoli országaiban
jegyzett művész lesz?
- Bár ez a vonulat jelen volt a családunkban, s én is nagyon szerettem
rajzolni, először vegyész, később tanár
szerettem volna lenni. Alkotóként az
1987-es első kiállításomon mutatkoztam be először. Azóta 46 önálló és 73
kollektív kiállításon szerepeltek a grafikáim és festményeim itthon és külföldön, Egyiptomtól Japánig.
Életem legcsodálatosabb pillanatai
mégis azok voltak, amikor a kislányom, később az unokám megszületett. A legfontosabbnak a családot
tartom. Az egymásra odafigyelő, szeretetben élő házastársak, gyermekek és
nagyszülők egysége: összetartó család
nélkül az ember nem tudná beteljesíteni a küldetését.
A művészi bemutatkozásom idején
már Kecskeméten, a Hunyadivárosban
laktam, így elmondhatom, hogy ez a
városrész, a nyugodt környezet és az
itt élő tiszta szívű emberek nagy szerepet játszottak az alkotói munkám kiteljesedésében. Itt váltam széles körben
ismert alkotóvá. Itt nőtt fel a lányom,
aki a Mátyás Iskola tanulója volt.
- Tagja a Magyar Alkotóművészek
Országos Szövetségének, a Kecskeméti Képzőművészek Körének és
több kulturális jellegű szervezetnek.
- Mire emlékszik vissza különösen
szívesen az életéből?
- 1993 szeptemberében elnyertem a
Pilinszky János Alapítvány díját, majd
1994-ben egy öttagú alkotóközösség
tagjaként a Gyomaendrődért oklevelet
és plakettet. Mindkettő fontos visszaigazolás volt arra, hogy jó úton járok

és tettem valami hasznosat szűkebb és
tágabb hazámért. Kecskemét Önkormányzata is számos oklevéllel ismerte
el a munkámat, hiszen felkészítésem
eredményeként tanítványaim az évek
során számos díjat nyertek képzőművészeti, művészettörténeti és fotóművészeti versenyeken. Sok diákom
került műszaki pályára, elsősorban
építészmérnöki, belsőépítész,
formatervező és
tájépítész szakokra. Lakóhelyem
felé való elkötelezettségemet
jelzi, hogy 1998ban kidolgoztam
Kecskemét helyismereti tantervét
1-10. osztályig.
- Rézkarcaiból
és tollrajzaiból
félszáznál többet
állított ki tavaly Kínában a Guyuan
Művészeti Múzeum. A monumentális méretű kiállítóhelyen képgrafikusként Ön volt itt a második európai kiállító. Van olyan álma, amit
még nem sikerült megvalósítani?
- Hitem szerint úgy gondolom, hogy
mindenki olyan feladatokat kap a Jóságos Istentől, amit be is tud teljesíteni. Én a magam igyekezetével megpróbáltam ennek megfelelni. Hogy mit
tartogat még számomra, nem tudom,
de hiszem, hogy a rám váró feladathoz
erőt is ad.
- Min dolgozik most?
- A Liszt-év kapcsán „XVIII. Zsoltár
és XXIII. Zsoltár” címmel készítettem
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rézkarcokat. Most „Mária a gyermek
Jézussal” című munkámat szeretném
befejezni, miközben számos egyéb
felkérésnek teszek eleget. Mindig törekedtem arra, hogy személyes benyomások alapján, saját fotóimat, diáimat,
kutatómunkámat felhasználva beszéljek az előadásaimon egy-egy témáról.
Ennek velejárója, hogy múzeumokat
és kiállítóhelyeket
bejárva férjemmel
beutaztuk Európát,
sőt még távolabbi
helyekre is eljutottunk. Ennek az
anyagnak a rendszerezése máig sok
időmet elveszi.
- Ha útravalót
kellene adnia ma
ballagó diákoknak, mi lenne az?
- Hadd kanyarodjak vissza példaként megint a hunyadivárosi éveimhez. Reggelente rendszerint siettem a
buszhoz, ha az egyiket lekéstem, akkor
át a másikhoz, s ebben a reggeli nagy
rohanásban egyszer a szemem sugarába került egy bimbózó fűzfabokor.
Azonnal megcsapott a felejthetetlen
Áprily-verssor: „Selymit a barka/ már
kitakarta…”. A vers lüktetésében legyökerezve csak álltam és néztem a
fűz sok ezeréves csodáját, a tavasz
jöttét, s jó pár utam vitt el ugyanilyen
gyönyörűséggel ennél a kis bokornál.
Szívből kívánom, hogy megtanítható
és megtanulható legyen: merjük észrevenni a minket körülvevő apró dolgokban is a bennük rejlő Örök Szépséget.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros,hu)

H

OKTATÁS - KÉPZÉS
MAGYAR NYELVŰ SZAKKÉPZÉS A HATÁRAINKON TÚL IS

„Bízom abban, hogy a politikusaink által felvázolt nemzetpolitikai jövőképünk
a környező államokban élő magyarság közös jövőképe lehet”. Ezekkel a szavakkal
nyitotta meg a szomszéd országok képzési szakembereinek részvételével szervezett
tavaly év végi szemináriumot Palotás József, a KRKK igazgatója. Ez a konferencia
is szervesen illeszkedett a Képző Központ határon átívelő, humánerő-fejlesztést szolgáló rendezvénysorozatába, melynek legutóbbi találkozója ez év tavaszán a lakiteleki Népfőiskolán volt. Ahhoz, hogy a
városrészünkben lévő képzőintézmény tevékenységének igazi jelentőségét érzékeltetni tudjuk, a határon túli felnőttképzés helyzetének bemutatására idézünk néhányat a decemberi felszólalásokból is:

Cservenka János, a felvidéki magyar nyelvű szakképzés doyenje elmondta, hogy nem várták meg az állami intézkedést. Az elmúlt húsz évben
kilenc magán szakközépiskolát alapítottak, melyek működtetésével sok
ezer felvidéki magyar diák anyanyelvi
képzéséhez járultak hozzá, lehetővé
téve az elhelyezkedésükhöz esélyt adó
szakképzettség megszerzését.
Gabri Rudolf, a Nagykaposi Magyar
Közösségi Ház igazgatója elmondta,
hogy 2007-ben továbbépítették a Közösségi Házat, mely magyar mintára
– magyarországi tananyagok adaptációjával – a térség képző központjává kíván válni. „Az utolsó órában vagyunk.
Nincs annál lényegesebb, ha a következő generációt meg akarjuk menteni
a nemzet számára, minthogy biztosítsuk számukra a színvonalas magyar
nyelvű oktatást.”
Dr. Orosz Ildikótól, a beregszászi
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökétől megtudtuk, hogy olyan helyen teremtettek
magyar főiskolát, ahol ennek korábban
nem volt hagyománya. Intézményük
mára a térség szellemi, kulturális és
A Képző Központ az „Egy életen
és két határon át!” című pályázat
keretében szakmai fórumot szervezett áprilisban „Horizontális elvek
a felnőttképzésben – Fenntartható
fejlődés” címmel a Lakitelek Népfőiskolán, mellyel egy időben műhelymunkák zajlottak a KRKK-ban, illetve jó gyakorlatok szemléje, terepgyakorlat és tanulmányi kirándulások tették színessé a háromnapos
programot. A rendezvény házigazdája most is Palotás József, a KRKK
igazgatója volt, akit a szakmai munka tartalmáról, távlati hasznosulásáról kérdeztünk:
- Új és meglehetősen szokatlan szemszögből közelítettünk a fenntartható
fejlődés témájához. Öt közép-európai
régió képviseletében neves hazai és
határon túli szakemberek vitatták meg,

tudományos központjává vált. Képzési kínálatával hozzá kíván járulni a
kárpátaljai magyar közösség túlélési
esélyeinek növeléséhez. Miután az állam a szakképzésből és a felsőoktatás
finanszírozásából kivonult, hat évvel
ezelőtt a főiskolán belül önerőből létrehoztak egy Felnőttképzési Intézetet.
Folyamatos gondjuk a működés feltételeinek biztosítása. Bíznak abban,
hogy a Kárpát-medence országaiban
előbb-utóbb egységes szakképzési
rendszer keretén belül sajátíthatják el
ismereteiket a magyar diákok.
Délvidékről
Sarnyai
Károly,
a magyarkanizsai CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény
igazgatója vázolta, hogy Szerbia az
EU-előcsatlakozás küszöbén számos
beruházási lehetőséget
kapott, amivel a magyar
szakképzés tárgyi feltételei megteremthetővé
váltak. A működést illetően támaszkodnak az
anyaországbeli kapcsolataikra, ami tanár- és
diákcserékben, közös
szakmai programokban
valósul meg. Pásztor
Krisztina, a szabadkai
hogyan segíthető elő a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság
gyakorlati érvényesülése. Elsődleges
feladatunknak tekintettük annak vizsgálatát, hogy a felnőttképzés eszközeivel mit tehetünk mindennek érdekében.
Úgy véltük, tudatosítanunk kell a széles szakmai és társadalmi összefogás
szükségességét is. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy elszigetelten, „magányos harcosokként” sem
az energiaügyi szakemberek, sem az
oktatók, sem a politikusok nem értek
célt. Nem mérséklődött a környezetszennyezés, alig nőtt a megújuló energiák népszerűsége a gyakorlatban, s a
civil kezdeményezések sem elég hatékonyak. Ezen a találkozón igen széles
körből hívtunk hozzáértőket, hogy sok
szemszögből vizsgálva minél több terület képviselője vehessen részt a megoldás megtalálásában.
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Probitas Civil Szervezet ügyvezető
igazgatója mindezt kiegészítette azzal,
hogy tapasztalataikat a szerb törvényhozás felé is közvetítik, hogy azok beépíthetőek legyenek az általános képzési rendszerbe.
Azért gondoljuk a felnőttképzést
nemzetstratégiai ágazatnak – mondta
Palotás József –, mert a legkevésbé
függ az adott állam jogi és adminisztratív környezetétől, így a legnagyobb
mozgástere van arra, hogy önállóan
újszerűt hozzon létre. Az EU-források lehívásában vannak még kihasználatlan lehetőségeink. E tekintetben
jó példával jár elöl Románia, amely a
humánerőforrás-fejlesztési programját
már elnyert támogatásokra támaszkodva kiterjesztette a határain túlra is.

A jelenlévők saját munkaterületük,
szakmájuk képviseletében külön-külön
is megvizsgálták, hogy az milyen módon járulhat hozzá a gyakorlatba eddig
kevéssé átültetett elvek érvényesüléséhez. Közös tematikát alakítottak ki és
fogadtak el, amely véleményük szerint
alkalmas a környezettudatosság oktatására határon innen és túl egyaránt.
Sikerült előrelépnünk: már nem csak
helyi szintű vagy elvi síkon hangoztatott fenntarthatósági problémákról
beszélünk, hanem Kárpát-medencei
összefogással, közép-európai dimenziókban szemléltük a kérdést. Munkánk
eredménye az a közösen kifejlesztett
tematika, amely Közép-Európa öt régiójában formális vagy non-formális
oktatás keretében a képzésbe integrálható. Ennél jobb és hasznosabb eredményeket nem is kívánhatnánk.

KÖZLEKEDÉS - KÖZBIZTONSÁG

H

A START AUTÓSISKOLA KÖZLEKEDÉSI TANÁCSAI:

A könnyebb és szabályos közlekedés érdekében ezúttal vizsgáljuk
meg a Szolnoki út-Kandó Kálmán
utca-Platter János utca kereszteződését.
A Szolnoki úton akár az aluljáró,
akár a Szőlőfürt Fogadó felől érkezve
csak a balra kanyarodás jelenthet némi
nehézséget. Mindkét gyalogátkelőhelyen számítani kell szabálytalanul átkelő kerékpárosokra. A szemből jövők
és a mellettünk jobbról haladók takarásából is kerülhetnek elénk a gyalogosoknál lényegesen gyorsabban haladó
kerékpárosok. Ez sötétedéskor még
nagyobb veszélyt jelent, különösen, ha
hiányzik a küllőprizma a kerékpárról.
Ha az aluljáró felől kellő figyelemmel átjutottunk a gyalogátkelőhelyen,
guruljunk fel a kereszteződésig a baloldali segédvonal mellett. Figyeljük
a szemből jövőket! Ha az átkelő gyalogosok miatt megállnak, hosszabb
időnk lesz az áthaladásra. Bekanyarodás közben a szemből velünk egy időben jobbra kis ívben kanyarodóknak
van elsőbbségük. Utána se lendítsük
meg nagyon a járművet, figyeljünk
jobbról a Béke fasor felől érkezőkre,
megadják-e nekünk az elsőbbséget. Ezt
követően még számítani kell a Kandó
Kálmán utca elején lévő gyalogátkelőhelyen haladókra.
A Platter János utcára kanyarodásnál
mind balról, mind jobbról kanyarodva
a gyalogátkelőhely előtt megszűnő kerékpárút forgalmára kell figyelemmel
lennünk. Nehezebb feladat a Kandó
Kálmán utcáról a Béke fasor felé lekanyarodni. A veszélyt a takarásból nagy
sebességgel elénk érkező járművek jelentik: figyeljük a Szolnoki úti keresztirányú forgalmat. Ne feledkezzünk
meg a jobbról felénk kanyarodókról
sem.
Hasonlóan sok türelmet igénylő
feladat a Platter János utcából balra
kanyarodni. Ha balról nem érkezik
jármű, haladjunk az út közepéig, és a
segédvonalak között ferdén megállva
(másodlépés) várjuk ki a jobbról érkezők elhaladását. Mint láthatják, szinte
mindegyik megoldás igényli a közle-

kedési partnereink segítségét. A
Kandó Kálmán utcáról
a Platter János utcába
vagy fordítva való átjutás hasonlóan nehéz feladat, mert a kereszteződések nem pont egymással szemben
vannak. Ez az irányváltoztatási kényszer azonban könnyítheti is az átjutást.
Ha a baloldali irányból nem
érkezik jármű, jobbról pedig
nincsen balra kanyarodó, haladjunk a középső sávig, és
éles jobb kanyarral forduljunk
a Szolnoki út tengelyével párhuzamosan az út közepére. Itt
már nyugodtan kivárhatjuk,
míg a balra kanyarodásra eljön
a megfelelő pillanat, vagyis
megritkulnak a szemből érkezők. Az sem szabálytalan, ha
először lemegyünk a jobbra

tartó sávba a Kandó Kálmán utcából
– ha záróvonalat nem érint – és utána
próbálunk átmenni a Platter János utcába, de rosszabb a pozíció, a beláthatóság, és egyszerre három sávnak kell
üresnek lenni az áthaladáshoz.
Fontos, hogy segítsük a partnereinket. Javukra egyértelmű karjelzéssel
mondhatunk le az elsőbbségünkről. Ha
az áthaladás jogát átadtuk, azt nem vehetjük többé vissza! Ennél a kereszteződésnél még fokozottabban érvényes,
hogy figyeljünk egymásra!

KISZEL SÁNDOR AZ ÉV RENDŐRE

Kiszel Sándor kecskeméti rendőr-főhadnagy, a Műkertvárosi
Rendőrőrs őrsparancsnoka kapta
meg az idei Szent-György napi ünnepségen az „Év Bács-Kiskun Megyei Rendőre” közönségdíjat.
1992 óta április 24-e a rendőrség
védőszentjének napja, amikor jutalmakat és elismeréseket vehetnek át a
példamutató munkát végző rendőrök.
Kiszel Sándor, a Petőfi Népében bemutatott tíz jelölt közül az olvasók
szavazataival
nyerte el
a közönségdíjat.
A jelöltek közé
elöljárói
javaslata
alapján
mint hivatását
példamutató elkötelezettséggel végző rendőr került.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon tartott ceremónián a
díjat Dávid Károly dandártábornok,
megyei főkapitány, Ökrös Csaba, a
Petőfi Népe felelős szerkesztője és dr.
Szabó József, a Fornetti Holding Kft.
ügyvezető igazgatója adta át.
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- Mit jelent Önnek ez az elismerés? - kérdeztük Kiszel Sándort.
- Elmondhatatlanul sokat, leginkább
azért, mert az állampolgárok választottak ki: azok, akiknek védelmére a
munkám irányul. Nagyon köszönöm
a sok szavazatot. Foglalkozásomból
adódó tény, hogy nem mindenki szeretheti az embert. Kiszámíthatatlan,
hogy ma, egy bűnözéssel, előítélettel
teli közegben milyen hatást vált ki
egy rendőr megjutalmazása, de nekünk nagyon jó érzés, hogy kapunk
ilyenfajta elismerést.
Járőrtársaim a
nap huszonnégy
órájában róják
az utcákat mindennap küzdve
a bűnözés ellen.
Nekik is köszönhető, hogy
a rendőrőrs egyre eredményesebben próbálja
segíteni az embereket, védeni nyugalmukat, biztonságukat. Szeretném megköszönni beosztottaim nélkülözhetetlen, magas
színvonalú munkáját. Velem együtt
dolgoztak meg ezért az elismerésért.
Nem lehettem volna az Év Rendőre,
ha ők nincsenek egy emberként „a
hátam mögött”.

H

PORTRÉ: BARANYI JÓZSEF

Baranyi József széles körben ismert
biomatematikus. A róla elnevezett Baranyi-modellt szerte a világon használják. Jelenleg az Egyesült Királyság neves norwichi kutatóintézetének
egyik kutatócsoportját vezeti, s tagja a
Magyar Tudományos Akadémia Környezetvédelmi és Élelmiszerbiztonsági
Bizottságának is.
Édesapja a kecskeméti, főként a hunyadivárosi iskolák, óvodák ismert, közkedvelt fotósa: nyugdíjazása előtt matematika-fizika szakos, Mikola-díjjal és Kiváló
Pedagógus elismerő címmel kitüntetett
tanár. Édesanyja matematika-kémia szakos tanárként egyetemi végzettségű mérnök-biológussá képezte magát. József
hétéves volt, amikor szülei állást kaptak
a kecskeméti Kertészeti Technikumnál, s
a Béke fasorra költöztek.
A nyolcvanas évek második felétől felgyorsulnak József életében az események.
Felsőfokú angol nyelvvizsgát szerez,
kandidátusi vizsgát tesz le a MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató
Intézetében, s meghívják Svédországba
vendégkutatónak. Az Uppsalai Egyetemen a gyakorlatban is megtapasztalja
az interdiszciplináris kutatás lényegét:
nem mikrobiológiai és nem matematikai
újdonságokra van szükség, hanem a két
tudományág kapcsolatának kiaknázására. Munkájának ez az irányultsága máig
megmaradt. Kutatásainak legfontosabb
eleme annak megkeresése, hogyan lehet
biológiai kérdéseket feltenni (modellezni) a matematika nyelvén.
A külföldi kutatás és a kecskeméti műszaki főiskolai állás egyre nehezebben

volt összeegyeztethető, így amikor munkatársat kerestek a szigetország egyik
akadémiai intézetébe, Readingbe egy új
prediktív mikrobiológiai program beindításához, a lehetőséget azonnal megpályázta. 1990. október 1-jén érkezett ide
feleségével és két kisiskolás gyermekével,
s két év múlva, Anna hercegnő látogatásakor már ő mutatta be az intézetben azt
az új számítógépes programot, amellyel
megbecsülhető az élelmiszerek mikrobiológiai stabilitása. 1993-ban publikálta
a hivatalos jelöléssel ’Baranyi-model’ként ismert matematikai modell leírását,
mely komoly nemzetközi elismerést hozott a számára, s mára szerte a világon
használják.
A Föld minden tájára hívják a modell
alkalmazásának betanítására, így meghívást kapott ausztrál kutatóintézetektől, a Bolognai Egyetemtől és amerikai
intézetektől is. Látogató kutató volt Bostonban, Philadelphiában; tudományos
műhelyeket tartott Singapore-ban, Kuala Lumpurban, Bangkokban, Melbourne-ben, New Orleansban, Bogotában,
Madridban és más európai városokban.
Munkája alapjául szolgál további tudományos kutatásoknak. Mint a ’Web of
Science’ honlapja kimutatja, mára 2000
felett van azon tudományos cikkek száma, amelyek Baranyi József valamely
publikációjára hivatkoznak.
A Baranyi-modell alkalmazásához, s
más kutatásokhoz nagy számú mikrobiológiai adatra van szükség, miközben a
különböző kutatók más és más módon
tárolják ezeket. Baranyi József ’Com-

„Keresni, várni, semmit sem akarni,
Szeretni, vágyni, egyedül maradni,
Nézni a világot becsukott szemekkel,
Látni azt, amit még nem látott ember,
Gyönyörködni titkos, mély harmóniákban,
Emlékezni arra, mit sohasem láttam”
(Teller Ede)

Base’ néven kifejlesztett egy univerzálisan használható adatbázis struktúrát is.
ComBase tudományos műhelyeinek száma a világban meghaladta az ötvenet.
„A matematika célja a dolgok leegyszerűsítése – írja önéletrajzában – annak
érdekében, hogy a lényeget kiemeljük. A
matematika nem formulák tárháza, hanem a lényegtelentől való elvonatkoztatás művészete.”

AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁGTÓL A FÖLD BIZTONSÁGÁIG

Baranyi Józseffel édesapja kecskeméti otthonában találkoztunk. Utólag is köszönet illeti, amiért minden
kérdésünkre őszintén, bensőséges
komolysággal válaszolt:
- Idegenbe szakadt hazánkfiai sokféle módon élik meg a kintlévőségüket. Ön hogyan?
- Szinte havi gyakorisággal jövök
haza az édesapámhoz és a barátaimhoz.
Nem mondtunk le a magyar állampolgárságról sem, a mai napig kettős állampolgárokként vagyunk bejegyezve.
Ezt a helyzetet én nem úgy tekintem,
hogy elmentem és visszajövök-e, hanem úgy, hogy Angliában dolgozom,
s a társasági életem jó részét továbbra
is Magyarországon élem. Az irányultságom, a megcélzott kutatási terület
volt az, aminek a kibontakoztatásához
szélesebb körben kellett keresnem a
lehetőségeket. Nagy szerencsém volt

abban, hogy az én matematikai affinitásomra épp igen nagy szüksége volt a
leendő munkaadóimnak. Nevezhetjük
ezt agyelszívásnak is, de a tudományos
munkatárs részéről a kintmaradás csak
a munkájának a kiteljesedését jelenti.
Ahogy egy agysebész sem fog visszamenni a falujába körzeti orvosnak.
- A családi, baráti kapcsolatok
mellett a munka is visszahívja?
- A munka nem hív, hanem én teremtem. A kutatásaimat megpróbálom
olyan módon kiterjeszteni, hogy abba
magyar kollégák is bevonhatók legyenek. Például a BACANOVA projektben öt EU-kutatóintézet, egy ausztrál
és egy amerikai laboratórium vett részt
a koordinálásom alatt. A svédországi
csapat vezetője a szintén Kecskemétről
származó Ballagi András volt. Kettőnk
kezdeményezésére a projekt egyik tudományos ülését Kecskeméten, gim14

náziumi éveink városában tartottuk.
Ez évben is pályázunk EU-projektekre
magyar kollégákkal.
Farkas József akadémikus kezdettől
figyelemmel kísérte a prediktív mikrobiológiára irányuló kutatásaimat, amelyekhez köthető legfontosabb lépés az
volt, hogy megpróbáltam matematikai
nyelven leírni egy biológiai folyamatot: modelleztem az élelmiszerek
romlásáért felelős baktériumok viselkedését. Mára az egyik legidézettebb
modell az én nevemhez fűződik.
Két éve kaptam meghívást a MTA
Farkas József akadémikus által vezetett
albizottságába, amelynek gondozásában nemrég készült el az „Élelmezésbiztonság” c. kötet. Megjelenése azért
is fontos, mert az élelmiszerbiztonság
helyzete sehol a világon nem javult a
várakozásnak és a technikai fejlődés
szintjének megfelelően, sőt ezzel ellentétes tendenciák is érvényesülnek.
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PORTRÉ
- A Baranyi-modell felhasználható
más tudományterületeken is?
- Nem, viszont a biomatematikában óriási lehetőségek rejlenek. Amit
a fizika tett a múlt században a quantummechanikával, azt teszi a mikrobiológiával a biomatematika ebben az
évszázadban. A fotón kezemben látható mikrobiológiai könyv tele van matematikai modellekkel. Írója Uri Alon
fizikus. Valami fantasztikus matematikája van annak, hogyan végzi a számtalan biológiai folyamatot egyetlen sejt.
A legnagyobb dolgot itt, a környezeti
hatásra való válasz szabályozásának
leírásában fogja csinálni a biomatematika. Ha meggondoljuk, hogy például
az E. coli baktérium 4000 génjéhez
képest minden emberi sejtben 2530000 gént tartalmazó DNS-szál található, látjuk, hogy óriási lehetőségek
rejlenek a génkutatásban.
- Van-e félnivalónk a mikrobiológia új felfedezéseitől?
- Elkerülhetetlen, hogy a kezdeti
időszakban ne legyenek túlkapások.
Az amerikai Human Genome Project
mind állami mind magán kutatóintézetekre támaszkodott. A nem állami
kutatás vezetője, Craig Venter a fejébe
vette, hogy mesterségesen létrehoz egy
olyan baktériumot, amely megoldja a
széndioxid-szennyezettségből fakadó
környezeti problémánkat.
Kísérletei során 2010 júniusában minimális génállománnyal „Mikrobacterium laboratórium” néven meg is született az első mesterséges baktérium. A
következő lépés az, hogy ebbe olyan
géneket tegyenek, amelyek alkalmassá teszik a széndioxid megkötésére és
oxigénné alakítására – ahogyan ezt egy
mára kihalt baktérium hárommilliárd
évvel ezelőtt végezte.
- Lynn Margulis professzornő szerint nem lesz könnyű az emberi populációt megvédeni önmagától.
- A Föld jelenlegi lakossága azon a
határon van, amikor már észrevesszük,
hogy túl sokan vagyunk, de még nem
okoz közvetlen problémát. Demográ-

fiai törvényszerűség, hogy a számszerű növekedés egy határon, bőven 20
milliárd fő alatt megáll. Zsúfoltság és
az élethez szükséges kellékek hiánya
minden populációnál pusztulást eredményez. Betegségek jelentkeznek, az
egyedek destruktív (romboló, pusztító) viselkedése és közösségrombolás
figyelhető meg. A populáció túlnövekedése stresszt vált ki, ami leszorítja
a szaporodást. A legfőbb problémát
tehát nem ez fogja okozni, hanem az,
hogy eközben jelentős kárt okozunk a
környezetünknek.

- Magyar kutatók is szerepet játszottak egy új tudományterület, a
komplex hálózatok vizsgálatában.
- Minden élő szervezet – maga az emberi közösség is – hálózatokba ágyazva
működik, melyek tulajdonságai, működési elve minden szinten kísérteties
hasonlóságot mutat. Nagyvonalakban
ugyanaz játszódik le mikrobiológiai
szinten a baktériumok túlszaporodásánál, mint bármely populáció, akár
az emberiség túlszaporodásánál is.
Nemcsak a bekövetkező törvényszerűségek, de az egyedek eközben való
viselkedése is igen nagy hasonlóságot
mutat.
A hálózatok mikrobiológiai szinten
történő kutatása olyan felismeréseket
eredményezhet, melyek forradalmasítják az életünket. Átalakíthatja például
a gyógyszeripart abba az irányba, hogy
általánosan használt kemikáliák helyett
20-30 év múlva már genetikai mintavétellel személyre szabott gyógykészítményt tudjunk adni a betegeinknek. A
hálózatkutatás az ipari szektorokon át
a kortárs művészetekig számos terület

ANGOL TANFOLYAM

szakembereit képes megmozgatni és
összefogni. A magyar szakértők elismertségét jelzi, hogy kezdeményezésünkre a NetSci2011 Nemzetközi Hálózattudományi Konferenciának június 6-10. között Budapest adott otthont.
Fölhívnám a figyelmet a konferencia
előestéjén M1-en vetített „A hat lépés
hatalma” című 2008-ban készült angol-ausztrál dokumentumfilmre, melynek egyik legfőbb szereplője a ma talán legismertebb külföldön élő magyar
tudós, Barabási Albert‑László fizikus
(Boston), rendezője pedig a szintén
kecskeméti születésű, ma Sydneyben
élő Tálas Annamária.

- Mi adja a munkája szépségét?
- Nagyon érdekes azt látni mikrobiológiai szinten – ami az élet minden
területére igaz –, hogy mennyi minden múlik a környezeten. A komplex
rendszerek, hálózatok feltárása épp a
dolgok viszonylagosságát mutatja meg
nekünk. Az, ami egyik környezetben
ilyen és így viselkedik, más környezetbe helyezve mássá alakul és másként
viselkedik. Gyönyörű dolog az a szakmában, hogy vannak univerzális struktúraelemek, melyek ugyanúgy megjelennek versekben, mikrobiológiában
és – teszem azt – a gazdaságban.
Én a komplex hálózatokat igen lelkesen fedezem fel mindenben – így
például a magyar nyelvben. A hálózatok tükrében is látom, miért mondják a
magyarra, hogy a világ egyik legszebb
nyelve. József Attila például próbálkozott néhány francia vers megírásával,
de ezek közelében sincsenek azoknak,
melyeket magyar nyelven alkotott.
Nincs annál csodálatosabb, mint felfedezni egy gyönyörű vers nyelvi-szerkezeti hálózatát. Nagyon szép cirádás
hálót tudnék készíteni csak abból a két
sorból is, hogy „Kivül-belől/ leselkedő
halál elől…”.
Annak idején, amikor először indultam külföldre dolgozni, a bőröndömben több volt a verseskötet, mint
a szakkönyv.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros,hu)

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

NYÁRON ISMÉT INDUL 30 ÓRÁS INGYENES ANGOL NYELVTANFOLYAM A VÁROSRÉSZ 40 ÉV FELETTI POLGÁRAINAK. KEZDŐ, ILLETVE
ÚJRAKEZDŐ CSOPORTOKAT INDÍTUNK 15-15 FŐVEL. A MÓDSZER
KOMMUNIKÁCIÓCENTRIKUS, MELY A HÉTKÖZNAPI NYELVRE ÉPÜL.
IDŐPONTJA: JÚLIUS 19-TŐL KEDDI ÉS CSÜTÖRTÖKI NAPOKON DU.
18 ÓRÁTÓL. JELENTKEZNI A MÁTYÁS ISKOLA TITKÁRSÁGÁN LEHET
SZEMÉLYESEN VAGY A 76/498-048-AS TELEFONSZÁMON.
A FELVÉTEL A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN TÖRTÉNIK.
HUNYADIVÁROSI VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

RÉSZÖNKORMÁNYZATUNK IDÉN IS INDÍT 25 ÓRÁS INGYENES
SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANFOLYAMOT A VÁROSRÉSZ NYUGDÍJASAI
SZÁMÁRA, AMELYEN 28 FŐ KÉT CSOPORTBAN SAJÁTÍTJA EL A LEGFONTOSABB ALAPISMERETEKET A MÁTYÁS ISKOLA SZAKTANTERMÉBEN. IDŐPONTJA: JÚLIUSTÓL, ILLETVE AUGUSZTUS ELEJÉTŐL KEZDŐDŐEN HETI KÉT ALKALOMMAL INTENZÍV OKTATÁS KERETÉBEN.
JELENTKEZNI A 30/232-2772-ES TELEFONSZÁMON LEHET.
A FELVÉTEL A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN TÖRTÉNIK.
HUNYADIVÁROSI VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
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HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
SZERETETVENDÉGSÉG HÚSVÉTKOR

A Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét április 21-én nagycsaládosok
számára szervezett ingyenes ebédosztással egybekötött találkozót. A gulyáslevesből, cipóból, pogácsából álló
menüt a Hunyadivárosi Közösségi Ház
udvarán felállított sátrakban tálalták,
melyre több mint száz fő kapott meghívást.
A nagycsütörtöki ebéd elkészítését
a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub tagjai vállalták el.
Váczi Pálné, Kuli Józsefné,
Holló Jánosné, Bánkútiné
Berente Ilona, Berente Mihályné, Gémesi Istvánné,
Forgó Lászlóné, Szántó Imre
és Török Ignác vett részt a
főzés munkálataiban. A sátrak felállításánál és a technikai feladatokban segítséget
nyújtott Tóth János, Rédai
András, Rózsa Judit, Kollár Katalin, Kovács János és Schiszler
Sándor. Adományként kapott 15 kg
húsból és egy zsák krumpliból, több
kilogram zöldségféléből készült az ízletes marhagulyás, amibe az asszonyok
2 kg lisztből és 20 tojásból csipetkét is
készítettek. 80-90 adag étel fogyott el.
A kimaradt pogácsákat az egyesület
felajánlotta a hunyadivárosi Őszikék
Szociális Nyugdíjas Otthon lakóinak,
akik nagyon örültek az öt nagy doboz
finom pékárunak.

Kovács László telke szomszédos a
Közösségi Házéval. Hollómezei dr.
Miron Zoltán főorvosék laktak itt, s
haláluk után, 1951-ben vették meg az
alsó épületet ők, a felsőt pedig a rajzfilmstúdió. A Közösségi Ház egykori
tulajdonosa Nádas János, a MEZŐKER igazgatója volt. Sokáig laktak
egymás mellett, s igen összebarátkoztak. A régmúlt felidézése után elmond-

ta, hogy nagyon kedves gesztusnak
tartja ezt az összejövetelt. Felesége református volt, ezért is jött át meghallgatni a nagytiszteletű úr igehirdetését,
s fogadta el az asszonyok főztjét.
Németh Jánosné szintén a közelben lakik. Lányával és két unokájával
érkezett. A Mátyás Iskolában a tanítónőtől kapták a meghívót. Azonnal
megígérték, hogy ha egy mód van rá,
eljönnek. Mindannyian nagyon dicsérték az ebédet.

Kala Rozália a Petőfi Sándor Általános Iskolába jár. Édesanyjával és
bátyjával jöttek el. Másodszorra állt
be a sorba. Nyolcan testvérek, visz a
többieknek is pogácsát. Neki is ízlett
az ebéd: „Jó, hogy lehetett hozzá kérni
cipót is!”.
Rózsa Béla egyesületi elnök így
nyilatkozott erről a kezdeményezésről:
- A kereszténység legtöbb
üzenetet hordozó ünnepe
a Húsvét. Úgy gondoltuk,
ehhez kapcsolódva mi is
teszünk valamit az embertársainkért. Nemcsak a rászorulók megsegítése volt a
célunk, hanem az is, hogy
a környéken élő nagycsaládosok találkozzanak, megismerjék egymást, s egy
közös program keretében
jól érezzék magukat. A városrészünkben található iskolákban,
óvodákban és a bölcsődében kértük
meg a pedagógusokat, hogy juttassák
el a meghívásunkat az érintett családokhoz. Külön örömet jelentett, hogy
első megkeresésünkre felajánlotta
segítségét a Kiskunfélegyházi Malom Kft., a SUPER-FRUITS Kft., az
UNIVER COOP Zrt., a Fornetti Kft.,
Kovács Sándor, Varga Sándorné és a
Szil-COOP áruházlánc részéről Szilvási József. Köszönet nekik!

A NAGYCSÜTÖRTÖKI EBÉD ÜZENETE

Közel három éve Pál Ferenc református lelkész, hitoktató tartja a Hunyadivárosi Református Bibliakör
igehirdetését, beszélgetéseit, melynek összejövetelei
2010 októbere óta a Hunyadivárosi Közösségi Házban
vannak. A Húsvétot megelőző ebédosztásra is őt kérték
fel igehirdetésre és áldásadásra. Prédikációjának kiemelt gondolata az volt, hogy az „egy asztalhoz ülés”, a
családtagokkal, ismerősökkel vagy akár idegenekkel,
nehéz helyzetben lévő embertársainkkal való közös
étkezés, ebédmeghívás mindig az elfogadás, a sorsközösség felvállalásának kifejeződése volt úgy a néphagyományban, máig megtartott szokásainkban, mint a
Bibliában Jézus életének eseményei között. Pál Ferenc
erről szóló írását az alábbiakban olvashatják:
A nagyhét eseményei között közös
ebédet (bibliai kifejezéssel AGAPÉ-t)
szervezett a Hunyadivárosért Egyesület’ a Közösségi Ház udvarán. Szervezők, meghívottak és az ebédet készítő
asszonyok közösen telepedtünk asztalhoz ezen a verőfényes napon, de nemcsak azért, mert elérkezett az ebédidő,
hanem valami többet is szerettünk volna kifejezni ezzel. Az evangéliumokban
a nagycsütörtök eseményei között az

utolsó vacsora az egyik leghangsúlyosabb mozzanat. Jézus tanítványaival
asztalhoz telepedett, hogy a pászkabárányt közösen fogyasszák el. Több
évezredes megszokott rítus volt ez a
korabeli zsidó ember számára: a SZABADÍTÁS gondolata fejeződött ki benne.
Jézus életét szemlélve nemcsak ebben
az utolsó szakaszban mutatkozik meg
az asztalközösség vállalása a különbö16

ző helyzetben lévő emberekkel, hanem
korábban is sokszor megtörtént ez. Sőt
az evangéliumok feljegyzéséből azt is
tudjuk, hogy emiatt érte a legtöbb kritika: együtt eszik és iszik a társadalom
által lenézettekkel, kivetettekkel.
Az utolsó vacsora után is többször
találkozunk ilyen eseménnyel. Jézust
nagypénteken keresztre feszítik, Húsvétkor feltámad a halálból. Ezt követően negyven napot a tanítványaival tölt

HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
egészen a mennybemeneteléig. Ez idő
alatt többször is együtt étkezik a tanítványaival. Miért? Neki már nem lenne
rá szüksége, mégis megteszi, nem is
egyszer, a KÖZÖSSÉGVÁLLALÁS kifejezése miatt. Együtt eszik a tagadó,
a kritikus helyzetben (nagypénteken)
vele közösséget nem vállalt tanítványaival. Az evangélisták feljegyzései-

ből azt is megtudhatjuk, hogy sokszor
halat, de volt, hogy például lépesmézet
fogyasztott a tanítványaival.
Mélyebb jelentése, távlata is van
ennek a közös étkezésnek. A Jelenések könyve 3,20-ban ezt olvashatjuk:
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek:
ha valaki meghallja a hangomat, és
kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és

BABA-MAMA KLUB

Június 21. Zenebölcsi népi hangszerekkel
Július 5. Immunerősítés természetes módon - Calivita
Július 19. Immunerősítés term. módon - Flavonoidok
Augusztus 2. Zenebölcsi népi hangszerekkel
Augusztus 16. Szünet
Szeptember 6. Újszülöttkori hallásszűrés
Szeptember 20. Zenebölcsi

NYUGDÍJAS KLUB

A klub nyári tervei közt szerepel a nyíregyházi nyugdíjasklub meglátogatása július 31-31-én. A további programokról a 70/265-8820-as telefonon lehet érdeklődni.
RENDSZERES PROGRAMOK:

Minden hétfőn:
- 9-12 óráig Csicsergő Zenebölcsi
- 14-15 óráig „Idősek tornája”
Minden hónap első és harmadik keddjén:
- 10-12 óráig Baba-Mama Klub
- 17-18 óráig Református Bibliaóra
Minden szerdán: 16.30 - 17.15 óráig balett tanfolyam
Minden hónap első és harmadik csütörtökjén:
10-11 óráig a római. katolikus Rózsafüzér Társulat
Bibliaórája
Minden csütörtökön: 15-17 óráig jógatanfolyam
Minden második pénteken: 17-19 h-ig főzőtanfolyam

Pál Ferenc református lelkész

HUNYADIVÁROSI
MADÁRBARÁT PROGRAM

NAPKÖZIS NYÁRI TÁBOR

Hunyadivárosi alsó tagozatos diákok számára hirdetett
meg táborozási lehetőséget július folyamán a Hunyadivárosért Egyesület’ a Közösségi ház helyszínén (Daróczi
köz 14.), melyre még adhatók be jelentkezések.
A gyermekek felügyeletéről és programjáról pedagógusok gondoskodnak. A fotómúzeum, csillagvizsgáló és
más intézmények látogatása mellett játék-, sport- és kézműves foglalkozások várják a kisdiákokat.
A háromszori étkezés költségéhez napi 500 Ft hozzájárulást kell a szülőknek fizetni. Érdeklődni a helyszínen
vagy a 30/958-1769-es telefonszámon lehet.

H

vele vacsorálok, ő pedig énvelem”. Jézus az asztalközösség örömére hívja az
övéit. Ennek az örömnek az előíze valósul meg az ünnepi úrvacsora alkalmai során, hiszen az egymással való
közösség kifejeződése ez, a Krisztussal
való találkozás alkalma, és a mennyei
nagy vacsora kóstolója.

VÁROSRÉSZÜNK MADARAI:

A SZÉNCINEGE
- Szabó Barna írása -

Veréb alkatúak rendjébe, cinegefélék családjába tartozó,
mindannyiunk számára ismert, talán a legközkedveltebb
énekes madár. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a sok
ráragasztott, kedveskedő népi elnevezés: küncsics, tökcinege, szegcinege, tükrös cin, szenes cin, cince… Kinek
a szíve ne dobbanna meg a hosszú hideg tél utáni első
„Nyitni kék-nyitni kék”-je hallatán! A Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület 2011-ben az év madarává
választotta. A Hunyadivárosi Madárbarát Program logójáról is a széncinege néz ránk.
Állandó madarunk. Szinte mindenütt előfordul, ahol
fészkelésre alkalmas odút talál, de a többi odúlakó fajhoz
hasonlóan fészkelési lehetősége beszűkült. Megfelelő fészekodúk híján gyakran találjuk meg fészkét postaládákban, vascsövekben, fali üregekben. Megtelepedésüket 32
mm-es berepülő nyílással rendelkező ’B’ típusú mesterséges odúk kihelyezésével segíthetjük.
A fészkelő ládát elfoglaló cinege moha alapra gyökerekből és fűszálakból igen puha, rendezett és tiszta fészket
épít, aminek a közepében szőrszálakból alakítja ki meleg „költő-vackát”. Territóriumába fajtársait nem engedi
be, területét a betolakodóktól énekelve védi. A környezet
táplálékellátó képességétől függően egy hektáron 1-4 cinege család fér meg. Becslések szerint Magyarországon
1 050 000 – 1 350 000 fészkelő territórium található.
Évente általában két fészekaljat nevel. 6-13 fiókájukat a
szülők két hét alatt felváltva költik ki, s közösen is etetik.
A fészeklakó utódok
20-22 nap után repülnek ki. A fiókák étrendjében főleg kertészeti
kártevők hernyói szerepelnek. Hihetetlenül
gyors emésztésük révén
naponta testsúlyuknak
(16-22 g) megfelelő
rovarmennyiséget képesek elfogyasztani. Ez
egy fészekalja széncinege esetében évi 3546 kg kártevőt jelent.
Télen etetéssel, nyáron
itatással
segíthetjük
őket.
Fotónk
Ágotainé
Szakács Ildikó kertjében készült a Béke fasoron.
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Berei
Józsefné,
született
Csorba
Matild április 20-án
ünnepelte 95. születésnapját. A családtagok körében
történő köszöntésen
megjelent Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester asszony és Pászti
András képviselő is.
Matild néni Fülöpházán nevelkedett,
s ott ment férjhez a tanítóhoz, Berei
Józsefhez. 1941-ben Világoshegyre
költöztek a Lakitelekhez közeli Klebersberg iskolába, ahol Berei József
lett az igazgató 1968-ig. Matild néni
az iskola működtetésében volt nagy
segítségére a férjének. A Hunyadivárosba költözésük is a messze ismert
és szeretett tanító hírnevének volt köszönhető. Több gyermekét tanította
az Eszperantó utcán 1962-ben épülő
tíz ház építésszervezőjének, Verbanits
Lajosnak, aki még időben felhívta a
figyelmét erre a lehetőségre. Az elkészült lakásban pár évig a lányuk lakott.

KÖSZÖNTJÜK ŐKET!
Ma ő és férje gondozzák az időközben
özvegyen maradt édesanyát. A városrész vonzerejét mutatja, hogy Matild
néni öccse is itt építkezett, s fiáék is ide
költöztek a közelbe. Ifj. Berei Józsefet
a hunyadivárosiak jól ismerik, hiszen
hosszú ideje tagja az itteni részönkormányzatnak. Egyik lánya szintén a városrészben telepedett le.
Matild néninek két unokája és négy
dédunokája van. Mindannyian gyakran
látogatják a dédit, aki lábműtéte miatt
pár éve nagyon
házhoz kötött
lett. Matild néni
szívesen emlékszik vissza arra,
amikor még férjével sétálgattak
a
környéken.
Figyelték hány
új ház épül, hogyan
szépül,
gazdagodik
a
környék.
Régebben
sokat

horgolt. Terítőket, futókat készített, s
gobelinjeit is megcsodálhatjuk szobája falán. Napjai leginkább olvasással
telnek. Első minden reggel az újság,
utána pedig valamilyen könyv következik. Szerencsére szemüveggel még
elég jól lát.
A hosszú élet titka szerinte a család:
„Szeretnek és én is nagyon szeretem
őket. De mi itt az utcában és a tágabb
környezetünkben is mindenkivel nagyon jóban voltunk.”

Papp Gézáné Lapu Rozália ápHat kilométerről jártak iskolába.
rilis 28-án töltötte be a 95. életévét. Bátyja később Horthy katonája lett, a
Mátyás király körúti otthonában dí- leszerelése után pedig tanulni kezdett.
szes csokorral köszöntötte Katonáné Neki azt mondták. „Menj férjhez kisSzabó Gabriella alpolgármester asz- lányom, lesz egy otthonod”. Így lett.
szony, Pászti András képviselő és a Első fiát otthon szülte több mint ötkicsaládtagok.
lósan. Később lett még egy fia és egy
Rózsika néniről köztudott, hogy a lánya. „- Icát 1945-ben szültem Kecsmai napig szinte semmiben nem szorul keméten az Erkel utca sarkán lévő
segítségre. Főz, mos, bevásárol, ellátja kórházban egy zsidó szülészorvosnál.
magát. Majd minden nap látni a bu- Jöttek az oroszok. A lányom feküdt a
szon. Leginrácsos ágyban.
kább a Malom
Nem bántotbevásárlóközták, de mellőle
mindent elvitpontba és a főtek Az összes
téri zöldségeshez jár.
ennivalónkat
Húsz éven
is. Csak az maát, 1979-ig teradt meg, ami
lefonközponrajtunk volt.
Kisütöttük a
tos volt a kenyérgyárban,
kenyeret, s már
utána
pedig
vitték” - ema BÁCSÉPlékszik vissza.
nél dolgozott
Férje
konegyven évig Rózsika néni unokájával, Szabóné Sándor Tündével rán meghalt, s
hivatalsegédként. A Hunyadivárosba 1968-ban a bátyját is eltemette. A leg1966-ban költözött. A fiáék építkeztek nagyobb bánata két fia elvesztése volt
itt, s neki is kialakítottak egy önálló ugyanabban az esztendőben.
lakrészt. Örömmel segített be a születő
Ica lánya most 66 éves. Négy szép
unokák melletti teendőkbe.
lányunokája és hat dédunokája van. A
Újszászon született. Édesapját két- legidősebb 24, a legfiatalabb pedig 9
évesen veszítette el. Kilencéves volt, éves. Rózsika néni nem panaszkodós.
amikor édesanyja is meghalt, s öt évvel Tóth János főorvos is azt mondta, azért
idősebb bátyjával együtt a nagymama nem öregszik, mert mindig mosolyog.
nevelte tovább. Egyik nagyapját sem „Nem szabad gyűlölködnünk egymásismerte, mert az első világháborúban sal” - mondja. Régen sokat kézimunkázott. 45 nagy gobelinképet varrt
elestek a fronton.

ki. Majd minden vasárnap elmegy a
templomba, s érdekli a közélet is. Tavaly végigállta a trianoni emlékmű és
Országzászló avatását. Mikor Zombor
Gábor meglátta, odaköszönt neki. Azt
mondta: hálás, hogy ilyen idősek is eljöttek erre az alkalomra.
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HUNYADIVÁROSI, KŐRÖSIHEGYI,
SZOLNOKIHEGYI, SZENTISTVÁNVÁROSI
VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

Elnök:
Pászti András
Ta g o k :

EZ AZTÁN A HARCSA!
Kedvezett a horgászszerencse Nagy László és Németh Mihály hunyadivárosi horgászoknak egy tavalyi nyáréjszakán,
amikor a tiszakécskei II-es holtág mellett 13 kg-os harcsát
fogtak. Ahogy a fotón is látható, az óriási méretű ragadozóhal
hossza meghaladja az egy métert.
A két horgász négy-öt éve horgászik együtt. Ennél a fogásnál kifejezetten harcsára mentek, de szívesen horgásznak
békés halakra is. Fogtak már 7-8 kg-os pontyot, amurt is. Korábban volt 7 kg-os harcsájuk is. Csukából 4,7 kg és 72 cm a
rekordjuk.
Gratulálunk a negyszerű fogáshoz! Kívánjuk, hogy idén is
sok hasonló legyen, s kínálunk hozzá egy receptet.

Bán Attila Babits M. u.
Bán Tibor Kakas köz
B e k é n é K u l a i É v a Va j d a h u n y a d u .
Berei József Kandó K. u.
Czilling Zoltán Czollner köz
Dávid Sándorné Tinódi u.
D r. S z a b ó J ó z s e f S ó l y o m u .
Gyenes Géza Szivárvány u.
Hegedűs Sándor Tinódi u.
Horogszegi János Daróczi köz
Ignácz Beatrix Mátyás király krt.
Kada Erika Szilágyi E. u.
Karsai Gábor Szolnoki út
Kincses Sándor Sarolta u.
Király István Mécses u.
Király József Hunyadiváros
Kiss Sándor Daróczi köz
Kontra László Béke fasor
Kovács Ferenc Sólyom u.
Kovács János Daróczi köz
Lóczi László Tinódi u.
Nemesi Tibor Czollner köz
N é m e t h E r n ő Va j d a h u n y a d u .
N o v á k F e r e n c Te l e k i P á l t é r
Popovics József Géza fejedelem krt.
Rózsa Béla Felsőcsalános
Schiszler Sándor Mátyás király krt.
S u l c z n é d r. B ü k k i É v a C e g l é d i ú t
S z a b l i c s G á b o r L i s z t F. u .
Szabó Barna Szilágyi E. u.
S z i l á g y i P i r o s k a M á t y á s k i r. k r t .
S z i l á g y i S á n d o r M á t y á s k i r. k r t .
Szűcsné Kovács Zita Serleg u.
Török Ignác Daróczi köz
Tüske János Corvin J. u.

SZERETETTEL MEGHÍVJUK
A VÁROSRÉSZÜNKBEN 2010-BEN SZÜLETETT BABÁK
POLGÁRRÁ FOGADÓ ÜNNEPSÉGÉRE
SZERETETTEL MEGHÍVJUK
A VÁROSRÉSZÜNKBEN HAGYOMÁNNYÁ VÁLT

VII. HUNYADIVÁROSI NAPOK
RENDEZVÉNYSOROZATÁRA. MELYNEK IDŐPONTJA

2011. SZEPTEMBER 23-24.
Szabó IDŐPONTJA:
Csaba chef ünnepi
2011.ajánlata:
JÚNIUS 18. du. 16.30

GESZTENYÉVEL TÖLTÖTT KARÁCSONYI
P U L Y KHELYSZÍNE:
A M E L L T E KAEMÁTYÁS
R C S B AISKOLA
C O N - KAULÁJA
ÖNTÖSBEN

MEGNYITÓ 23-ÁN 18 ÓRAKOR A MÁTYÁS ISKOLÁBAN
VÁRJUK A VÁROSRÉSZ AMATŐR FELLÉPŐINEK, CSOPORTJAINAK
JELENTKEZÉSÉT JÚLIUS 30-IG A 30/924-8433-AS SZÁMON

Szabó Csaba chef ajánlata:
TEJFÖLÖS-FOKHAGYMÁS HARCSAFILÉ
A megtisztított konyhakész harcsát sózzuk, borsozzuk.
A vékonyra vágott császárszalonnával kibélelünk egy tűzálló tálat, s az erre fektetett harcsát állandó locsolgatás mellett
egy órán át sütjük. Közben
45-50 percnyi sütés után
hozzáadjuk a zellerzöldet,
paradicsomot, zöldpaprikát,
négybe vágott gombafejeket.
A harcsát beszórjuk pirospaprikával, ráöntjük a fokhagymával elkevert tejfölt,
és még 15 percig mindent
együtt sütünk. Jó étvágyat!
HÁTOLDALON
LÉVŐ
FOTÓK
A „VIRÁGOS
PROGRAM
KERT”
- FELHÍVÁSÁRA
ÉRKEZTEK
AA
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HUNYADIVÁROS
PROGRAMHUNYADIVÁROS”
„LEGSZEBB KERT”-FELHÍVÁSÁRA
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