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Először is szeretnék köszönetet 
mondani a Hunyadivárosi Részönkor-
mányzat tagjainak és mindazoknak, 
akik segítették a képviselői munká-
mat városrészünk érdekében. Ebben 
az évben nyolc alkalommal ült össze 
a részönkormányzat és ötven határo-
zatot hozott. Köszönet azoknak, akik 
eljöttek a fogadóóráimra és javasla-
tokat tettek, amiket továbbvihettem 
az illetékesek felé. (Ötvennél többen 
jöttek el, s közel száz javaslatot vittem 
tovább az önkormányzat felé.) Köszö-
net azoknak, akik tevőlegesen vagy 
más egyéb módon támogatták a ren-
dezvényeinket. Köszönet azoknak a 
civileknek is, akik társadalmi munkát 
végeztek és dolgoztak a közösségein-
kért a Hunyadivárosért Egyesületben, 
a Nyugdíjasklubban, a Baba-Mama 
Klubban, a Polgárőrségben és a város-
rész intézményeiben.

L e h e t ő s é g e i n k 
függvényében foly-
tattuk idén is korábbi 
programjainkat, így 
például a Virágos 
Hunyadiváros és a 
Madárbarát Progra-
munkat. Fontos ese-
mény volt a júniusban 
tartott Hunyadivárosi 
Babák Napja és az 
őszi, Baba-Mama 
Klub tagjai által szer-
vezett Babaruhabör-
ze. A városrész születésnapja alkalmá-
ból a tavaly született babákat fogadtuk 
városrészünk polgárává, s kapták meg 
az ilyenkor szokásos ajándékcsoma-
got. Idén is sor került az itt élők élők 
ingyenes számítástechnikai és angol 
nyelvi képzésére. 

Városrészünk lakói sikerrel kapcso-
lódtak be a szelektív hulladékgyűjtés-
be is. Az őszi levélhullás idején a „zöld 
biozsákok” biztosítása a korábbinál 
jóval nagyobb mennyiségű komposzt-
anyag összegyűjtését eredményezte, de 
a „sárga zsákok” használata is megszo-
kottá vált. Köszönöm a környezetün-
kért felelősen gondolkodók munkáját. 

Dr. Zombor Gábor polgármester úr 
aktív közreműködésével a VII. Hu-
nyadivárosi Napok ünnepségsorozata 
a Béke fasor első fájának elültetésé-
vel kezdődött, s a Mátyás Iskola fel-
újított, 2000 adagos főzőkonyhájának 
átadásával folytatódott. A megnyitón 
a Katona József Színház művészei: 
Kiss Jenő, Hegedűs Zoltán és Szoko-
lai Péter színművészek előadtak egy 

jelenetet Bán Mór Hunyadiakról szóló 
történelmi regénysorozatából. A be-
mutató után beszélgetés következett a 
Kecskeméten élő szerzővel. A közép-
kor világát idézték a kísérő kiállítások 
is: Berei József korabeli érmei és Zu-
bornyák György íjászgyűjteménye. A 
„Városrész Fejlődéséért Díjat” ebben 
az évben Heltai Nándor közíró vehette 
át.

A rendezvény szombaton a Han-
kovszky ligetben lévő szabadtéri szín-
padon folytatódott. Délelőtt óvodások, 
iskolások és nyugdíjasok léptek fel, 
délután a helyi csoportoké és országo-
san ismert előadóké volt 
a tér. SP félórás koncert-
jét követően szépségver-
seny volt. Este Kozsó lé-
pett színpadra, majd tűz-
tánc és lézershow zárta a 
városrészi napokat. 

Az összegyűlt tombolabevételt 
− 158.700 Ft-ot − a Hunyadivárosi 
Nyugdíjasklub számára ajánlottuk fel. 
A rendezvényt a részönkormányzat 
60%-ban, a szponzorok pedig 40%-
ban támogatták. A szervezési munkák-
ban több mint 30 személy vett részt, 
összesen mintegy 150 támogató segí-
tette a rendezvényt. Köszönet érte!

Ebben az évben a következőket tá-
mogatta a részönkormányzat: a Hu-
nyadivárosi Napokat, a Babák Napját, 
angol és számítástechnikai ingyenes 
képzéseket, új polcokkal a Hunyadi-
városi Bölcsődét, árnyékoló építésé-
hez való hozzájárulással az Ifjúság Úti 
Óvodát és biztonsági kamerarendszer 
kiépítésével a Hunyadi János Iskolát 
és a Napsugár Óvodát. Hozzájárultunk 
a Közösségi Ház működtetéséhez, a 
Nyugdíjasklub programjaihoz, a Pol-
gárőrség irodakialakításához. Támo-
gattunk városrészben élő tehetséges 
fiatalokat: Boronkay Pétert, Kada Me-
lindát, a First Step Dance Clubot és he-
lyi gyermek népzenészeket.

A Hunyadivárosi Közösségi Ház ta-
valy őszi átadása óta az itt kínált prog-
ramok beépültek a városrész életébe. A 
Hunyadivárosért Egyesület tevékeny-
ségének köszönhetően városrészünk a 
Közösségi Ház udvarán felállított két 
új köztéri elemmel is gazdagodott: az 
október 23-ai ünnepség keretében át-
adott haranglábbal és Szécsényi Zol-
tán 56-os emlékszobrával, melyet Mák 
Kornél alpolgármester úr adott át. 

Nagy öröme lett a városrésznek a 
Béke fasor év eleje óta zajló rekonst-
rukciója és külső arculatának megúju-

lása, mely évti-
zedes vajúdás és 
próbálkozás után 
most nyerte el 
végső formáját. 
Ezúton is köszö-
nöm az ott élők 
türelmét. 

Mélyített, bur-
kolt vízelvezető 
árkok is készül-
tek a Görbe, 
Serleg és Liszt 
Ferenc utcán. 
Kialakításuk jö-

vőre a Géza fejedelem körút elején és a 
Karinthy Frigyes utcában folytatódik. 
Jövő tavasszal, a zaj-, rezgés- és for-
galomszámlálási adatok elemzése után 
a Városüzemeltetési Bizottság tovább-
foglalkozik a Mátyás király - Géza fe-
jedelem körút közlekedési problémájá-
val, megnyugtató megoldást keresve a 
felmerült problémák megoldására. 

A Herman Ottó téren a parkosítás 
egy 2 évvel ezelőtti projekt befejező 
eseménye volt, aminek során padál-
lításra, növénypótlásokra és újak ül-
tetésére került sor mintegy nyolcvan 
fő részvételével. Ezúton is köszönjük 
a városrész lakóinak segítségét. Úgy 
gondolom, városrészünk a külső körül-
mények szorítása ellenére is össze tud 
fogni. Ez meglátszik a Hunyadiváros 
környezetén – gazdagítva bennünket 
azzal a jó érzéssel is, hogy: „Igen, így 
érdemes…”. 

Az újév közeledtével városrészünk 
minden lakójának kívánok sok örö-
met, erőt, egészséget, s kitartást a ránk 
váró, szintén nem könnyű esztendőhöz 
annak biztos tudatában, hogy mi, hu-
nyadivárosiak, segítünk egymásnak. 

Pászti András
a 10. e.v.k. önkormányzati képviselője
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- A kormányátalakítás után több 
alapvető feladatot tűzött ki a kormány. 
Ezek sorában kulcsfontosságúnak te-
kinti a „Jó Állam” megteremtését, 
ami azt jelenti, hogy a mindennapok 
emberének legyen ez jó. Számtalan 
engedélyező és szakhatósági szinten 
működő hivatal foglalkozik a polgárok 
ügyeivel. Az ideális az, ha ők maguk 
is együttműködnek a gyors és korrekt 
ügyintézés érdekében. Ezt szolgálja az 
új rendszer kiépítése, ahol már nem az 
ügyfél szerzi be hivatalból hivatalba 
járva a különböző szakhatósági véle-
ményeket, hanem helyette a Kormány-
hivatal kéri be a szükséges iratokat a 
vele együttműködő, illetve közvetlenül 
hozzá tartozó hatóságoktól. 

Jogos, eddig kellőképpen nem prefe-
rált állampolgári elvárás még a „Jó Ál-
lammal” szemben, hogy a hivatali al-
kalmazottak a tájékoztatás, tanácsadás, 
útbaigazítás szintjén a döntéshez, mér-
legeléshez szükséges jogi és végrehaj-
tási információk nyújtásával is segítsék 
az ügyfeleket. Munkatársainknak nem 
azt kell tudni, hogy milyen indok alap-
ján utasítható el egy kérés, hanem azt 
kell megtalálniuk – éppen azért, mert 
a jogszabályokban az ügyfélnél jóval 
járatosabbak –, hogy jogszabályi meg-
felelésekkel milyen módon oldható 
meg az adott probléma. Sokszor elég 
egészen kis dolgokat megváltoztatni 
az ügyfél kérelmében ahhoz, hogy egy 
ésszerűen megalapozott kérés teljesít-
hetővé váljon. Ez a fajta konzultáció, 
szakmai segítségnyújtás az a plusz, 
ami a Kormányhivatal munkáját minő-
ségében is magas szintre emeli. 

Természetesen ehhez jól képzett, 
nagy tapasztalatokkal bíró, ügyfélba-
rát gondolkodású munkatársak kelle-
nek. Legalább ilyen fontos a hatóságok 
együttműködése, ami sokkal kézen-
fekvőbb abban a rendszerben, amikor 
„egy csapatban” dolgoznak, annak fe-
lelős – értsd úgy is, mint „felelősségre 
vonható” – tagjaiként végzik a rájuk 
eső feladatokat.  

A hatékonyság növekedése mérhető 
azzal is, ha  olcsóbbá tesszük a rend-
szer működtetését. Ezt szolgálja az 

G Y Ö K E R E S E N  Á T A L A K U L  A  K Ö Z I G A Z G A T Á S I  R E N D S Z E R Ü N K

Az új kormánypolitika fontos feladatául tűzte ki az állam ésszerű és hatékony működtetését. Ennek érdekében 
2013-ig a területi közigazgatási rendszer átfogó, történelmi léptékű átalakítására kerül sor, melynek két legfonto-
sabb eleme a széttagolt területi közigazgatási szervezetrendszer egységesítése és az egyablakos ügyintézési rendszer 
kialakítása. A regionális államigazgatási hivatalok helyett 2010. szeptember 1-jétől ismét megyei szinten működnek 
a közigazgatási hivatalok, s ezek jogutódjaiként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok.  Január elsejétől az egyablakos ügyintézési rendszer kialakításának első fázisaként az ország 29 
pontján megnyíltak a kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati irodái is, az ún. „Kormányablakok”. Kecskemé-
ten a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezetét Dr. Kovács Miklósné Dr. Molnár Ilona főigazgató irányítja, 
akit arra kértünk, nyújtson betekintést Olvasóink számára az új közigazgatási rendszer működésébe.

integráció. Az alapve-
tő tevékenységet gya-
korló hatóságok közül 
megyénkben 15-öt in-
tegráltak egy szerve-
zetbe, melyek a Kor-
mányhivatal részeként 
működnek, s csak a 
műemlékvédelmi és 
kereskedelmi hatóság 
maradt nálunk régiós 
szintű.

- Megdőlt az a né-
zet, hogy a régió job-
ban megfelel a mai 
gazdasági, társadal-
mi realitásoknak?

- A magyar álla-
mi közigazgatási rendszerben a me-
gyéknek nemcsak komoly történelmi 
múltjuk van, hanem ezt kialakító lét-
jogosultságuk is, gondoljunk például 
arra, ahogyan maguk a megyehatárok 
kialakultak. Gazdaságföldrajzi adott-
ságok megoszlása szerint minden me-
gyében mások a természeti, gazdasági, 
társadalmi körülmények, és mások az 
emberek is. Aki találkozott már Békés-
csabán élő emberekkel, tudja, hogy mi, 
Bács megyében élők, a magunk dolga-
iról másképp gondolkodunk, s ez így 
természetes. Minden probléma igazán 
a maga értő közegében orvosolható fe-
lelősen és jól. 

Már korábban is nyilvánvaló volt, 
hogy a régió fogalma kissé sajátosan 
lett hazai viszonyokra adaptálva. A fél-
magyarországnyi, EU-alapító tag Hol-
landiában például 14 tartomány műkö-
dik, ami területi arány-összevetésben 
megközelítőleg megfelel a mi 19 me-
gyénknek. Azt kell, hogy mondjam, a 
megyéink erőszakos összekapcsolásá-
val egy félreértelmezett uniós elvárás-
nak próbáltunk megfelelni. A megyei 
rendszerű közigazgatás visszaállításá-
val megoldódott egy régiós rendszer-
ben gondot okozó alkotmányossági 
probléma is: helyreállt az önkormány-
zatok határozatainak, döntéseinek tör-
vényességi felügyelete. A Kormányhi-
vatal központi hivatala (törzshivatala) 
első- és másodfokú hatósági szervként 

is működik. Mindezek mellett a Kor-
mányhivatal törzshivatalának köz-
pontosított funkcionális feladatokat is 
el kell látni. A pénzügyi, számviteli, 
gazdálkodási, humánpolitikai és in-
formatikai feladatok centralizálásával 
a gyakorlatban ez a törzshivatal szol-
gálja ki az integrációba bekapcsolt, 
15 különböző szakmai feladatot ellátó 
szakigazgatási szervet. A megfelelő 
működtetés első lépéseként megal-
kottuk a működési szabályzatainkat 
és ügyrendünket. A minisztérium által 
megalkotott jogi szabályozás mentén 
korábban szokatlan eljárásrendeket ve-
zettünk be, amelyek nagyon hatékony-
nak bizonyultak. 

További fontos feladatunk az ügyin-
tézés minőségének emelése. Ezt szol-
gálja egy új modellkísérlet indítása: a 
Kormányablak megnyitása. Az egyab-
lakos ügyfélszolgálat a megyénkben 
egyelőre csak Kecskeméten működik, 
ahol személyesen lehet ügyeinket in-
tézni, de lehet az ott rendelkezésre 
álló informatikai rendszer segítségével 
ügyfélkaput is nyitni. A Kormányablak 
mögött munkatársaink naponta futárral 
juttatják el a szakhatóságok felé a to-
vábbítandó iratanyagokat. A beadástól 
számított 30 napon belül igyekszünk a 
kéréseknek eleget tenni. Korábban hó-
napokba telt, ha több szakhatóság vé-
leményezésére, engedélyezésére volt 

A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZAKIGAZGATÁSI SZERVEI KECSKEMÉTEN:

Egészségbizt. Pénztári Szakigazgatási Szerv  (Izsáki út 8.)
Élelmiszerlánc-bizt. és Állateg. Igazgatóság  (Halasi út 34.)

Építésügyi Hivatal  (Szent István krt 19/a.) 
Erdészeti Igazgatóság  (József A. u 2.)

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség  (Nagykőrösi u. 32.)
Földhivatal  (Fecske utca 25.)

Földművelésügyi Igazgatóság  (Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.)
Igazságügyi Szolgálat  (Irinyi u. 17.)

Közlekedési Felügyelőség  (Szent István krt. 19/a )
Munkaügyi Központ  (Klapka u. 34.)

Munkavéd. és Munkaügyi Szakig.-i Szerv (Klapka u. 34.)
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (Széchenyi krt. 12.)

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság  (Halasi út 36.)
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság  (Deák F. tér 5.)
Szociális és Gyámhivatal  (Nagykőrösi u. 32.)
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szükség. Mivel most a kéréseket egy 
ütemben továbbítjuk, jó esély van arra, 
hogy minden irányból beérkezzen 15 
napon belül a véleményezés.

Az eljárásrend egyszerűsítése mellett 
feladatunk, hogy egyszerűsítsük a jog-
szabályi rendszert is. Kormányhivata-
lunk a túlszabályozottság mértékének 
csökkentése érdekében épp most kül-
dött el a minisztériumba egy hatvan-
oldalas módosító javaslatcsomagot, 
amelyben szakigazgatási szerveink a 
gyakorlati tapasztalataik alapján jog-
szabály-elhagyásokra és jogszabály-
módosításokra tettek javaslatokat. 

Folyamatosan bővítjük a Kormány-
ablaknál intézhető ügytípusok körét is, 
és 2013 januárjára a Kormányablak-
hálózatot kiterjesztjük az egész me-
gyére. 2013 végéig létrejönnek a Kor-
mányhivatalok járási kirendeltségei is.

- Milyen ügyeket látnak majd el?
- A járási székhelyeken lesz centra-

lizálva egy olyan ügycsomag, amelyet 
eddig a jegyzők intéztek. Kormány-
ablakok nemcsak járási székhelyeken 
lesznek, hanem minden olyan helyen 
is, ahol eddig okmányirodák működ-
tek. Távlati terveink szerint Kormány-
hivatalunk a szakigazgatási szervek 
együttműködésével olyan hivatallá 
tud válni, melynek kinyújtott karjai 30 
km-en belül elérhetők, s a Kormány-
ablakokon keresztül majdnem minden 
ügy elintézhető lesz. Aki ezt igénybe 
veszi, azt kell éreznie, hogy nem ő 
van a rendszerért, hanem mindez őér-
te van. A jelenlegi kistérségek határai 
részben, de nem egészen egyeznek a 
leendő járások határaival. A rendszer 
teljes kiépítésével a Kormányhivatal a 
hatósági ügyek nagy részét állami ke-
zelésbe veszi. 

- Mi indokolja ezt?
- A „Jó Államnak” oda kell figyelnie 

olyan állami alapfunkciók maradékta-
lan megvalósulására is, melyek meg-
határozóak az ország jövője szempont-
jából. Ilyen alappillére az államnak a 
köznevelés és az egészségügy. Első 
lépésként a megyei önkormányzatok 
intézményeinek működtetését veszi át 
az állam, átvéve a hozzárendelt ingat-
lanokat is. Az önkormányzatok közfel-
adatainak átvételével nagyobb bizton-
ságba kerülnek olyan állami felelőssé-
gű feladatellátások, melyek az önkor-
mányzatok finanszírozási gondjaiból 
adódóan nem mindenhol valósulhattak 
meg maradék nélkül. Gondolok itt pél-
dául arra, hogy közintézmények gyer-
mekétkeztetése nem kerülhet veszély-
be egy helyi önkormányzat gazdálko-
dási gondjai miatt sem. 

2012. január 1-től megszűnik a me-
gyei önkormányzatok intézményfenn-
tartó funkciója. Nem is logikus, hogy a 
megyei önkormányzat, mint választott 
testület gazdasági ellátó szervezetként 
működjön. Feladata a megye ügyeinek 
az intézése. Az elképzelések szerint a 
Kormányhivatalok mellett, de a Kor-
mánymegbízott felelőssége alatt létre-
hoznak majd egy önálló költségvetésű 
középirányító megyei intézményfenn-
tartó központot.

- A központosított állami feladatel-
látáshoz megfelelő mértékű források 
is rendelkezésre állnak majd?

- Integrált működtetéssel olcsóbbá 
tehető az intézményfenntartás, de nem 
ez a legfőbb cél. Nem jó, ha mindig 
pénzben gondolkodunk. A feladatban, 
illetve ennek biztonságos végrehajtá-
sában kell gondolkodni, ami nem min-
dig anyagi kérdések függvénye. Az 
államnak nincs több pénze, ha a saját 
zsebéből adja, mint ha átteszi az ön-
kormányzatok zsebébe, és onnan adja. 
A kettő közötti különbség „mindössze” 
annak garanciája, hogy amit a kötelező 
feladatok ellátására szán az állam, az 
valóban odakerül, és nem vész el az 
önkormányzatok sok egyéb vállalásá-
nak feneketlen zsákjában. 

- Hogy valósul meg az átszervezés 
a közoktatás területén?

- A biztonságos működés érdekében 

a közeljövőben az oktatási intézmé-
nyek is átkerülnek állami fenntartás 
alá. Az önkormányzat visszakérheti az 
iskoláját, de ebben az esetben – bár to-
vábbra is az állam fogja biztosítani a 
pedagógusok bérezéséhez és előmene-
teléhez szükséges forrásokat – a dologi 
költségeket neki kell állnia. 

Nem kizárt, hogy a megyei intéz-
ményfenntartó központok felállása 
után létrejön az oktatási intézmények 
működtetésében is egy integráció, ami 
nem jelent szakmai integrációt is, sőt… 
Elképzelhető, hogy a speciális felada-
tokat ellátó vagy különleges célokat 
kitűző iskolák meg tudják valósítani 
az álmaikat, mert általános feladatok-
ra másik, közeli iskolát lehet kijelölni. 
Ezek pontos mikéntje még számtalan 
tárgyalás és egyeztetés következmé-
nye lesz.  

- Mennyire biztosított a politikai 
szándék és az igazgatás szakmai 
szempontjainak egyensúlya?

- Dr. Kerényi János kormánymegbí-
zott első számú vezetőként minden jog 
és felelősség birtokosa. Ő jelenti a kap-
csolatot a kormányoldali politikai szán-
dék és a végrehajtás szakmai irányítá-
sa között. A kormánytisztviselőknek 
kötelező lojálisnak lenni a mindenkori 
kormánnyal szemben, ugyanakkor a 
kormány sem tehet meg bármit, hiszen 
a közigazgatás működését csak jog-
szabályalkotás vagy jogszabály-módo-
sítás útján befolyásolhatja. Ha kifogá-
solható egy jogszabály, kezdeményez-
hetjük a módosítását. Korábban ennek 
átfutása igen hosszadalmas volt. Ebből 
a szempontból a kormánymegbízott je-
lenléte különlegesen jó, mert rövid utat 
biztosít a módosító javaslatainknak. 

Elmondható, hogy a kormánymegbí-
zottal való munkakapcsolatban, tiszte-
letben tartva az első számú vezető jo-
gát és felelősségét, mindketten kölcsö-
nösen segítjük egymást a ránk bízott 
rendkívüli feladat megvalósulásáért. A 
rövidre csatolást szolgálja az is, hogy 
közvetlenül a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium alá tartozunk, s 
a főigazgatói értekezleteken elhangzó 
javaslatainkkal egyből a rendszert tud-
juk befolyásoltatni. 

KORMÁNYHIVATALI  INFORMÁCIÓK  AZ  INTERNETEN:
A kormany.hu honlapcsalád tagjaként megkezdte működését a kormany-

hivatal.hu oldal is, ahol a 19 megyei, illetve a budapesti Kormányhivatal 
információi lesznek megtalálhatók. Hírek, közérdekű adatok, elérhetősé-
gek mellett egy „Hol intézzem?” alkalmazás is segíti a felhasználót. 

Kormányhivatalunk szervezetéről, az ide integrálódott hatóságokról és a 
Kormányablak szolgáltatásairól a következő címen lehet bővebb informá-
ciókhoz jutni:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun/szervezet 

(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)
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N A P K Ö Z I S  T Á B O R

A Hunyadivárosi Közösségi Házban 
Rózsa Béla elnök úr által szervezett 
nyári táborozási lehetőséget kétszáznál 
több kisdiák vette igénybe. A hamar 
népszerűvé vált, gazgag programkíná-
latú és kedvező árú kezdeményezésre 
várhatóan jövőre is nagy igény lesz. 

J Ú L I U S T Ó L  Ú J  V E Z E T Ő J E  V A N  A  P O L G Á R Ő R S É G N E K

A  N Á N D O R F E H É R V Á R I  G Y Ő Z E L E M  E M L É K N A P J A

Minden lapszámunk-
ban ráirányítjuk a fi-
gyelmet a polgárőrség 
munkájára. Vezetőjük 
2011. július 1-jétől Bá-

tori Zsolt lett, akit arra kértünk mu-
tatkozzon be Olvasóink számára, s 
mondja el a változásokat, terveket.  

- Korábban hivatásos katona voltam, 
s a nyugdíjazásomat követően kapcso-
lódtam be a városi, majd a városrészi 
polgárőrség munkájába. A Hunyadi-
városhoz már aktív állományúként is 
erős szálak kötöttek: katonai rendőr-
ként számos alkalommal járőröztem 
erre a rendőrséggel együtt vagy önál-
lóan. Alapító tagja vagyok a Hunya-
divárosi Polgárőr Egyesületnek. Ami 
elnökké választásomat illeti, nagyon jó 
érzés volt, hogy mindannyian ennyire 
bíznak és hisznek bennem. Igyekszem 
is mindent elkövetni annak érdekében, 
hogy megkönnyítsem, segítsem az 
egyesület munkáját a városrész bizton-
sága érdekében. 

Megválasztásomat követően első 
teendőim egyike volt, hogy a régi jó 
munkakapcsolatra építve együttműkö-
dési szerződést kössünk a városi rend-
őrkapitánysággal, annál is inkább, mert 
a polgárőr törvény májusi módosításá-
val a polgárőrség csak a rendőrséggel 
kötött írásbeli megállapodás alapján 
végezheti tevékenységét, és együttmű-
ködési kötelezettség terheli a rendvé-
delem többi állami és önkormányzati 
szereplőjével is. Az együttműködés jó 
példája volt, amikor november 17-én 

este 6 és 9 óra között a rendőrséggel 
közösen ellenőriztük a Mátyás király 
és Géza fejedelem körút kamionfor-
galmát, hiszen tehergépjárműveknek 
este és éjszaka már csak ide történő 
parkolási vagy telephelyre való 
beállási céllal szabad erre közle-
kedniük.  Együttműködési meg-
állapodásunk van még a Vám- és 
Pénzügyőrség kecskeméti hivata-
lával, és erre irányuló tárgyalások 
folynak a Kecskeméti Városgaz-
dasági Kft.-vel is. Idei minden-
szenti szolgálatunkat már Herczeg 
Anikó részlegvezető asszonnyal 
történt egyeztetés alapján végez-
tük a temető kettes kapujánál. A 
városrészi önkormányzattal köl-
csönösen támogató a kapcsolatunk. Az 
egyesület alakulása óta már két alka-
lommal biztosítottuk a Hunyadivárosi 
Napok rendezvénysorozatának zavar-
talan lebonyolítását. 

 Régóta szerettünk volna egy önál-
ló, zárható helyiséget. Ez realizálódott 
most ősszel a Hunyadivárosi Közösségi 
Ház udvarán elhelyezett konténeriroda 
felállításával, melybe azóta – a Fázis 
Elektro Kereskedelmi Bt. támogatásá-
val – a villanyt is sikerült bevezettetni. 
A távlati tervek között szerepel egy sa-
ját polgárőr autó beszerzése. Tárgyalá-
sok folynak a Vám- és Pénzügyőrség-
gel, illetve a rendőrséggel egy esetle-
gesen lefoglalt autó hozzánk kerülése 
ügyében. Fenntartására is vannak elvi 
támogatóink, akik az üzemanyagkölt-
séghez való hozzájárulással segítenék 
a munkánkat.  

A szakma elismerését mutatja, hogy 
a városrészben több mint tíz éve mű-
ködő polgárőrség oszlopos tagjai: He-
gedűs Sándor, Schiszler Sándor (je-
lenleg elnökhelyettes) és Kürtösi Pál 

munkájuk elismeréseként emlékpla-
kettet kaptak a Bács-Kiskun Megyei 
Polgárőr Szövetség vándorgyűlésén. 
Egyesületünknek jelenleg 15 tagja van, 
s csatlakozott hozzánk három új jelent-
kező is, akik 3-6 hónapon át ideiglenes 
tagsági igazolvánnyal tevékenykedhet-
nek. Teljes jogú taggá akkor válnak, ha 
sikeres vizsgát tesznek a polgárőr tan-
folyamon. Mi mindenkinek elmond-
juk, hogy önként vállalt, díjazás nélkül 
végzett tevékenység a miénk. A ráfor-
dított időt ki-ki a családjától és a saját 
pihenéséből veszi el. Nagy öröm, hogy 
ennek ismeretében is vannak új önkén-
teseink, s továbbra is várjuk mindazok 
jelentkezését, akik szívesen veszik ki 
részüket a polgárőri munkából.  

A hunyadivárosi polgárőrség éjjel-
nappal hívható telefonszámai:
70/ 370-7374  és  70/370-7375

A nándorfehérvári diadal 555. év-
fordulóját és a déli harangszó em-
léknapját július 22-én a Hunyadi-
szobornál ünnepeltük. Tárogatón 
közreműködött Molnár Pál művész-
tanár. Bán Mór, a Hunyadi-kötetek 
szerzőjének írását Markó Ákos, a 
Mátyás Iskola egykori diákja olvasta 
fel. Az alábbiakban ebből idézünk: 

„1456 nyarán Mohamed szultán 
megindította százezres hadát Magyar-
ország és az egész keresztény Eu-
rópa leigázására... Magyarországon 
egyetlen főúr akadt, aki a határra, a 
végveszélybe került Nándorfehérvár 
védelmére sietett, hogy csekély hadá-
val próbálja feltartóztatni a sokszoros 
túlerőben lévő ellenséget. Hunyadi, 
az ő serege, valamint Kapisztrán Já-
nos nincstelen, jobbára paraszti sorból 

verbuvált keresztesei siettek a biztos-
nak tűnő  pusztulásba.., s végül vég-
hezvitték az elképzelhetetlent: visz-
szaszorították az ellenséget a falakon 
túlra... A harang értük szól.”
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Nyáron volt az ősbemutatója Karl 
Jenkins brit zeneszerző A walesi bár-
dok című kantátájának, melyet Arany 
János balladája ihletett. A mű életre 
hívása két magyar vállalkozás együtt-
működésének köszönhető. A projekt 
megálmodója és az ünnepélyes külső-
ségek között lezajlott rendezvény szer-
vezője Irinyi László projektmenedzser 
volt, a nagyszabású terv azonban nem 
valósulhatott volna meg a kecskeméti, 
hunyadivárosi székhelyű FBZ Hungá-
ria Kft. támogatása nélkül, a siker ezért 
nagyban köszönhető a cég mecénási 
szerepvállalásának. A Walesi Bárdok 
Projekt Fővédnöke Őkirályi Felsége 
Károly, Wales Hercege, tiszteletbeli 
védnöke pedig Prof. Pálinkás József, 
az MTA Elnöke.

Irinyi László, a CMI budapesti kon-
certszervező cég vezetője 17 évvel ez-
előtt határozta el, hogy egyszer felkér 
egy világhírű zeneszerzőt Arany János 
A walesi bárdok című balladájának 
megzenésítésére. A választás pár évvel 
ezelőtt a velszi születésű zeneszerzőre, 
Karl Jenkinsre esett, akinek nemzetkö-
zi ismertsége annak ígéretét hordozza, 
hogy az új alkotás idővel világszerte 
ismertté és közkedveltté válik. A világ-
premierre június 21-én került sor Bu-
dapesten a Művészetek Palotájában, 

melyet maga a zeneszerző vezényelt. 
Az eseményen jelen volt Dr. Schmitt 
Pál, a Magyar Köztársaság elnöke, 
Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumának minisztere, David 
Jones, a brit kormány walesi ügyekért 
felelős minisztere és Greg Dorey brit 
nagykövet is. 

A mű angol fordítását az 1956 óta 
az Egyesült Királyságban élő, magyar 
származású Peter Zollman készítet-
te, a velszi szöveg pedig Twm Morys 
munkája. A szimfonikus zenekarra, ve-
gyeskarra és öt szólistára komponált, 
háromnyelvű librettóval rendelkező 
kantáta előadásában magyar, angol és 
veszi énekkarokból erre az alkalomra 
alakult 150 fős vegyeskar és a MÁV 
Szimfonikus Zenekar működött közre. 

A Hunyadivárosi Hírmondónak 
telefonos interjút adott Irinyi Lász-
ló, a Walesi Bárdok Projekt produ-
cere: 

- Milyen mértékű segítséget je-
lentett a kecskeméti FBZ Hungaria 
Kft. támogatása?

- A már félig elkészült zenemű be-
fejezése, kiadása és bemutatása 2010 
végére végveszélybe került. Volt egy 
olyan lélektani pillanat, amikor min-
den veszni látszott. Kiábrándító volt 
szembesülni a hivatalok közömbössé-
gével, de meglepett a tőkeerős magyar 
vállalatok és a legtehetősebb magán-
személyek érdektelensége is. Jobban 
magukénak érezték a tervezett pro-
dukciót a ballada mondanivalóját ta-

lán jobban átérző, nagy számban segít-
séget nyújtó kis összegű támogatók, ez 
viszont kevés volt a megvalósításhoz. 
A legnagyobb szükség közepette lépett 
színre az FBZ Hungária Kft., amely 
támogatásával szó szerint megmentet-
te ezt a jobb sorsra érdemes projektet. 
Biztos vagyok benne, hogy az eddigi 
siker mellett a mű ígéretes utóélete és 
az előttünk álló hazai, ill. nemzetközi 
bemutatók utólag is igazolni fogják, 
hogy nemes ügy mellé álltak.

- A művészi értéken túl mit tart a 
mű legfőbb erényének?

- Magyar vonatkozású témához 
Brahms és Berlioz óta nem nyúlt nem-
zetközileg ismert zeneszerző. E hosszú 
csend tört most meg azzal, hogy a vi-
lághírű Karl Jenkins beleszeretett ebbe 
a magyar balladába, és nagyon hatá-
sos, szerethető zenét komponált hozzá. 
Bevallom, komoly reményeket fűzünk 
hozzá, hogy Jenkins zenéje közvetíté-
sével Arany is bekerül a nemzetközi 
irodalmi érdeklődés fősodrába. A má-
sik érdekesség, hogy a míves angol 
és velszi fordításoknak köszönhetően 
a mű magyar, angol és velszi nyelven 
egyaránt jól előadható.

- Van-e személyes kapcsolata Pe-
ter Zollmannal?

- Éppen a múlt héten találkoztam 
vele London közelében lévő otthoná-
ban. Idén 80 éves, és újabban, sajnos, 
sokat betegeskedik. Saját bevallá-
sa szerint is műfordítói pályájának 
egyik legsikerültebb teljesítménye ez 
az Arany-fordítás. Mindketten azt re-
méljük, hogy halkszavú bihari költő-
óriásunk nevét sikerült közösen elin-
dítanunk a világirodalom legnagyobb 
lírikusainak Pantheonja felé. 

- Jövőbeli terveik?
- Az idei angol nyelvű ősbemutatót 

2012. június 29-én élő CD-felvétellel 
egybekötött magyar nyelvű bemutató 
követi a MÜPÁ-ban, de legnagyobb 
örömünkre a mű jövőre velszi nyel-
ven is hallható lesz Wales legrégebbi 
összművészeti fesztiválján, ráadásul 
a 150. évfordulóját ünneplő National 
Eisteddfod nyitóhangversenyeként, 
közel négyezer fős közönség előtt. 
Rendkívüli elismerés ez, hiszen ép-
pen ez az a fesztivál, amelynek győz-
teseit a 19. század közepe óta bárddá 
avatják, így Arany János bárdjai vég-
re hazatalálnak ma élő társaik közé.

E ballada üzenete egyetemes és időt-
álló: a történelem során mindig voltak 
és lesznek olyanok, akik akár éle-
tük kockáztatása árán is szót mernek 
emelni a szabadságért. Már a ballada 
megszületésének körülményei is so-
katmondóak. Arany János 1857-ben 
nemet mondott a levert szabadságharc 
után első ízben Magyarországra láto-
gató Ferenc József császár dicsőítését 
szolgáló vers megírására. Helyette 
született A walesi bárdok, ami eleinte 
kéz alatt terjedt, és csak 1863-ban je-
lent meg nyomtatásban, akkor is óan-
gol balladának álcázva, nehogy szemet 
szúrjon az osztrák cenzúrának. Hason-
ló játszódott le 1277-ben is I. Edward 
király Montgomerybe látogatásakor, 
aki ugyancsak magasztaló éneket várt 
volna el a velszi bárdoktól, akik ezt 
megtagadták, s bátorságukért az éle-
tükkel fizettek. 

A nemrég bemutatott szimfonikus 
költemény allegorikus főhajtás a ma-
gyar és velszi történelem ismert és 
névtelen mártírjai előtt, egyben az el-
nyomással mindenkor szembeszegülni 
kész bátor emberi kiállás, a civil kurá-
zsi dicsérete is. Nyilván nem véletlen, 
hogy a bemutatóról készült koncert-
filmet az MTV október 23-án este, fő 
műsoridőben tűzte műsorára.
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Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, 
műfordító az augusztus 20-i nem-
zeti ünnep alkalmából dr. Schmitt 
Pál Köztársasági Elnöktől átvette a 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjét, október 2-án pedig 
Kecskeméten a Város Díszpolgára 
címmel tüntették ki.  - Mit érzett a 
díjak átvételekor?

- Ha méltónak találtak rá, meghajtom 
a fejem, de az ember nem ezért végzi a 
munkáját, hanem mert szereti, s hogy 
(ha a Fönti Hatalmak is megengedik) 
még sokáig használhasson vele.   

- Mi köti a városrészünkhöz?
- 1972-től 1993-ig laktunk családom-

mal a Zászló utca egyik ikerházában. 
Hatodik gyermekünk már ide született. 
Életem legtevékenyebb időszaka volt 
ez. Levéltári munkám mellett írtam, 
fordítottam, s faragtam is. Nyolc méter 
magas Életfám három évtizedig állt a 
KNPI épülete előtt, kőből készült Kun-
baba szobrom pedig még mindig ott 
van az igazgatóság parkjában. 

Hunyadivárosi kötődésünk olyan 
erősnek bizonyult, hogy két legkisebb 
lányunk ma is itt él a családjával. Ti-
szakécskéről szinte heti gyakorisággal 
jövök be hozzájuk. Örömmel büszkél-
kedhetem, hogy mára nyolc unokánk 
van: három lány és öt fiú. Közülük há-
rom él a Hunyadivárosban, kettő ide is 
született.  

El kell, hogy mondjam, a régi idők-
höz képest igen megváltozott ez a kör-
nyék. Mikor ideköltöztünk az egyik 
„erdészlakásba”, a Zászló utca másik 
oldala még beépítetlen volt. Mögöt-
tünk Brada Laci bácsi kertje állt, ahol 
zöldséget termelt eladásra. A Liszt Fe-
renc utca irányában a Hankovszky kert 
még igen elhanyagolt állapotú volt. 
Csak később létesült ezen a helyen az 
alapító és első igazgató, dr. Tóth Ká-
roly jóvoltából a KNP Igazgatósága. 
Mellette, egészen a Czollner közig el-
hagyott, felszámolt szőlők voltak göd-
rökkel, buckákkal. Ideális terep volt ez 
játékra, „rosszalkodásra” a felcsepere-
dő gyerekeinknek. 

- Közel húsz szakmai elismerés 
fémjelzi a pályafutását. Mi az a zsi-
nórmérték, amit irodalmi tevékeny-
ségében kitűzött magának?

- József Attilához hasonlóan a ma-
gam dolgát a magam módján szeret-
ném végezni, amíg csak lehet. Ez eddig 
és ezután is két dologgal jellemezhető: 
„az igazat mondd, ne csak a valódit” és 
„Én nem fogom be pörös számat”. 

- Baskír, finn, kazah, kirgiz, lapp, 
mari, mordvin, török és udmurt for-
dításai után mostanában készült el 
egy ujgur népmesegyűjteménye. Ki-
következtethetők ebből őstörténeti 
érdeklődésének irányvonalai?

- Legelőször is külön kell választani 
a rokonságfogalom különféle szálait. 
Antropológiai hovatartozásunk még 
a régészként és képzőművészként is 
kiváló László Gyula kettős honfog-
lalás-hipotézise és a későbbi kutatá-
sok tükrében sem egyértelműsíthető. 
A külsődleges jegyek mellett ma már 
számításba kell vennünk a mitokondri-
ális DNS- és markervizsgálatok ered-
ményeit is. Jelen pillanatban ezek sem 
mutatnak nagy bizonysággal többet, 
mint a magyarság más európai népek-
kel való keveredését. Legközelebbi 
rokonaink lényegében a szomszédos 
népek: a horvátok, erdélyi románok, 
németek, osztrákok, szlovénok, szlo-
vákok, lengyelek és ukránok. 

Más dolog az, hogy ki minek vallja 
magát, s ebből a szempontból szinte 
semmit sem számít a nemzetiségi ho-
vatartozás. Ha megnézzük legnagyobb 
szellemóriásainkat: Zrínyi Miklós csa-
ládja például horvát eredetű volt, Pető-
fi Sándoré mindkét részről szláv. Édes-
anyja épp csak törte a magyart, még 
asszony korában is inkább tótul szólalt 
meg. Puskin, a legnagyobb orosz köl-
tő köztudottan észak-afrikai szárma-
zású volt. Ezt tudva nem látom nagy 
jelentőségét a ma széles körben zajló 
és egészségtelen irányba is elharapózó 
őstörténeti vitáknak, melyeket jórészt 
nem is a szakma képviselői folytatnak 
egymással. 

A nyelvrokonság vizsgálata is sok 
információval szolgál. Tudományos 
érvekkel senki nem tudja cáfolni, hogy 
a magyar nyelv az uráli nyelvcsalád 
finnugor ágába tartozik. Az, hogy az 
alapszókincsen felül hány százalékban 
tartalmaz egyéb eredetű, például iráni, 
ótörök, közép-török vagy kipcsak-tö-
rök szavakat, továbbá latin, görög, né-
met, s most már nagy számban angol 
kifejezéseket is, az egy másik kérdés.

A rokonság harmadik ismérve a mű-
velődéstörténeti, kulturális hasonlóság. 
Kétségtelen, hogy ebben a tekintetben 
a kötődésünk belső-ázsiai szálakra ve-
zethető vissza, a nagyállattartó nomád 
népek közé tartozunk. 

Az eredetkutatás jelentőségét egyéb-
ként nem abban látom, hogy ponto-
san megragadjuk a IV.-IX. sz. közé 
eső népvándorlás bennünket érintő 
tudományos igazságait, hanem annak 
szükségszerűségében, hogy múltunk 
gyökereit, kultúránk értékeit megpró-
báljuk átmenteni a következő generá-
ciók számára. Ezért foglalkoztam én is 
mélyebben a magyar népköltészettel és 
mellette azoknak a térben hozzánk kö-
zel eső népeknek a népköltészetével, 
amelyekkel mi már jó ideje történelmi 
kapcsolatban vagyunk. 

- Szembetűnő még lírájának bibli-
kus ihletettsége. 

- Az Istennel való kapcsolatom, sze-
retetem hasonló ahhoz, ami a népköl-
tészethez fűz, azzal a különbséggel, 
hogy a Szentírás szövegét hamarabb 
elértem. A Biblia otthon kéznél volt, 
és én viszonylag korán megtanultam 
olvasni. Igaz, templomba járó nem va-
gyok, s konkrét kötődésem az egyhá-
zakhoz sincsen – ahogy Arany János is 
írja a Szondi két apródjában: „im ezt 
felelem:/ Kegyelmet uradtól nem vár 
soha Szondi,/ Jézusa kezében kész a 
kegyelem:/ Egyenest oda fog folya-
modni”.

- Debreceni egyetemistaként 1956 
novemberében írt verse miatt egy 
évre bebörtönözték, s tanulmánya-
it csak évekkel később folytathatta. 
Erre emlékezve most novemberben 
négy alkalommal is közvetítette a 
Hír TV az Ikon sorozatban Önnel 
készített műsorát.  

- Utána felhívott Wittner Mária, és 
25 percig beszélt velem. Nem kívánok 
most az 56-os szerepemről ennél töb-
bet mondani. Szerencsére megértem, 
hogy mindez mára csak egy emlék. 
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H U N Y A D I - D Í J A S U N K :  H E L T A I  N Á N D O R

Főzőverseny eredményei: 
I. Dunai Zsolt – Bakonyi betyárleves 

II.  Balogh László – Őzpörkölt 
III.  Marton Zoltán – Kakaspörkölt 

Különdíjak: 
Ficsor József – Babgulyás 

Komlós Imre – Birkapörkölt 
Csiza Jenő – Marhapörkölt 

Nemcsik Mátyás – Marhapörkölt 
Hunyadivárosi labdarúgó kupa: 

I.  „Kérdőjel”-csapat  
II.  „Szolnoki útiak” 
III.  „Másnaposok” 

Vitézi párbaj eredményei: 
I. Hunyadi János Általános Iskola 

II. KEMU Gáspár András Szakközép’  
III. Mátyás Király Általános Iskola 
A tombola fődíját, a kerékpárt Szu-

rok Márta hunyadivárosi lakos nyerte.

Sakkverseny eredményei: 
I. Nagy Lorenzó 
II. Egyed Endre 
III. Sallai Martin 
IV. Jakab Gergő 

V. Czégány Győző
Hunyadiváros szépe: 

I.  Punyi Renáta 
II.  Szőke Alexandra 

III.  Farkas Anita 
Nagymamák szépe: 

I.  Bárdi Gézáné 
II.  Kertész Józsefné 

III.  Szekeres Józsefné 
Aszfaltrajzverseny eredménye: 
I.  Hunyadi János Ált. Iskola  6.o 
II.  Mátyás Király Ált. Iskola  6.b 
III. Mátyás Király Ált. Iskola  5.c 
Gratulálunk minden résztvevőnek!

Heltai Nándor Győrben 
született, s 1957 tavaszán 
került Kecskemétre. Népmű-
velőként, szerkesztőként, új-
ságíróként tevékenyen részt 
vett a város kulturális életé-
nek formálásában. Tagja volt 
több neves szervezetnek, töb-
bek között a Katona József 
Társaságnak és a Kecskeméti 
Városszépítő Egyesületnek. 
A Petőfi Népe rovatvezető-
jeként, majd  főmunkatársa-
ként, illetve a Kecskeméti Lapok hír-
lapírójaként mintegy nyolcezer cikket, 
csaknem száz tanulmányt és harminc 
önálló kötetet jelentetett meg.

Munkájának elismeréseként – töb-
bek között – megkapta a Kecskemét 
Város Közművelődéséért Díjat, a Ka-
tona József-díjat, a Pilinszky-díjat, a 
Tóth László-díjat. Elkötelezett műem-
lékvédőként és városszépítőként vidé-
ken az elsők között tüntették ki a Kós 
Károly-díjjal, a Podmaniczky-érem-
mel, s megkapta a Bács-Kiskun Megye 
Építészetéért Díjat is. Magas színvona-
lú helytörténeti kutatómunkáját dicsé-
ri a városrészünk múltját feldolgozó, 
2005-ben megjelent „Hunyadiváros” 

című könyve is. A városrész hosszú, 
óriási átalakuláson ment át 1905-től 
napjainkig. A harmincas években 555 
lakót regisztráltak itt. Tervek szület-
tek a terület beépítésére, de a város-
rész benépesülésére csak az ötvenes 
évek második felétől került sor. Nagy 
szakértelmet és gondos munkát igé-
nyelt az elmúlt száz év felkutatása és 
bemutatása.

A „Városrész Fejlődéséért Díj” 
átadásával is szeretne a részönkor-
mányzat köszönetet mondani azért a 
lelkes, kitartó és fáradságos munká-
ért, melynek eredményeként megszü-
letett ez a számunkra különösen érté-
kes helytörténeti munka. 

- „Rigmusok a századra, század-
végre” c. versében keserű megfogal-
mazással írta: „ha az etikád rugal-
mas, dolgod lesz majd diadalmas”. 

- Van néhány olyan morális kategó-
ria, amit ha félreteszünk, előbb-utóbb 
az egész társadalom a kárát látja. A 
keleti és nyugati világ kultúrája alap-
vetően abban különbözik, hogy míg a 
nyugati az egyéni szabadság eszméjét 
helyezi az értékrendje csúcsára, addig 
a keleti a közösségét. Bár a nemzetek 
saját szellemi, kulturális és gazdasági 
örökségét bedaráló globalizmusnak 
jelenleg éppen az ostorcsapásait érez-
zük a hátunkon, még jótékony haszna 
is lehet, ha ebből a kétféle látásmódból 
sikerül összekovácsolnia egy egészsé-
ges „ötvözetet”. Olyasfélét, amiben az 
egyén boldogulása az őt éltető közös-
ség érdekeinek szem előtt tartásával 
valósul meg. 

Az én időmben évtizedeken át han-
goztatott paradigma volt, hogy a társa-
dalom legkisebb egysége a család, te-
hát legalább két ember összetartozása 
kell hozzá. Nincs veszélyesebb annál, 
mint amikor ma a médiában nap mint 
nap látom reklámozni az ún. szing-
li-kultúrát. Azon túl, hogy fogyasztói 
szokásokat alakító kereskedelmi ipar-
ág termelte ki ezt az egyszemélyes 
egységet üdvözítő látásmódot, ennek 
világpolitikai háttere is van. Egy kö-
zösségei által nem összetartott, tagjaira 
bomlott társadalomban az egyén sok-
kal könnyebben manipulálható. 

Ami személy szerint is nagyon fáj, 
s ami még a paraszti kultúrában, sőt a 
hagyományos polgári világban is meg-
volt, az ma a folyamatosság hiánya: a 
történelemben, a kultúrák áthagyomá-
nyozódásában és az egyének életében 
is. Szinte minden területen és jól érzé-
kelhetően a folyamatosság meg-meg-
szakad, és ezzel ki-kibillennek a dol-
gok az egyensúlyukból. Már jó ideje 
átmeneti korban élünk, mintha egy 
felvonulási épületbe költöztünk volna 
be. Ezt érzi ma mindenki. A régi folya-
matosságot kellene visszaöltögetni, ha 
még lehet. 

Ebből a szempontból különösen ér-
tékes számomra minden olyan jelen-
ség, ami ezt a folyamatosságot képvi-
seli, legyen az csak egy évtizedeken át 
a nagyok árnyékában fennmaradt kis 
bolt, mint amilyen itt a Czollner közön 
Nagy Gyuri bácsié volt. Ezért tölt el bi-
zakodással, ha egy városrészben olyan 
életerős kisközösségek szerveződnek, 
mint – s most ezt nem udvariasságból 
mondom – amilyenek itt a Hunyadivá-
rosban vannak. 

(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)

V E R S E N Y E R E D M É N Y E K  -  N Y E R T E S E K

A megnyitón vendégünk volt Bán 
János író, a Hunyadi-kötetek szerző-
je, akinek elhangzó sorait idézzük: 

„A sok német, tót, bolgár, bizánci, 
horvát felfalta már mind a magyart! S 
nem isten csodája, hogy mégis él? S tu-
dod, miért? Mert magyarnak lenni nem 
vér kérdése: eszme az! Magyarnak len-
ni felemelt fő, akarat, büszkeség! Dac, 
és soha fel nem adás! Magyarnak lenni 
esztelen szenvedély!”
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Kecskemét Megyei Jogú Város
Dr. Zombor Gábor polgármester

FBZ Investment Kft.
Hornok Imre és társa 

MAG Hungary Kft.
Magyar Telekom Nyrt. 

Phoenix Mecano Kecskemét Kft.
Sandros és Társa Bt.

Synergon Zrt.
Szurok Zoltán
ZARGES Kft.

 Ambrus Miklós 
Árvai Zoltán Őstermelő 

BÁCSÉPÍTŐ Kft. 
Bakos és Társai Bt.

Bán Zoltánné 
Bán Jenőné - TÜZÉP

Baranyi József 
Baranyi Sándor 

Baranyi Sándorné 
Beczéné Virágbolt 

Béke fasori virágbolt 
BOGÉPFA Kft.
Bognár József 

Bokréta Virágüzlet 
Boldogasszony Patika

Bori Ferencné 
Brusznyiczki Gyuláné 

Ceglédi úti Állateledel Bolt 
Colosseum Fitness

Corvina Óvoda és Általános Iskola 
Csák Istvánné 

Csalánosi Csárda 
Csík László 

Danka Ágnes 
Dr. Kerék Lajosné 
Dr. Schwob Anna 

Éva Szalon - Szolárium 
Farkas Adrienn 
Farkas Gellért 

Fázis-Elektro Kereskedelmi Bt. 
Fejős Jenő és Sági Gabriella 

Fejős Zsolt 
Félegyházi Pékség - Czollner köz

Fellegi Tamás 
Ficsor József

Filippi Lámpaáruház 
Füredi Autósiskola 
Giricz Vince Zoltán 

Gál Mihály
GONG Rádió 

Guttyán Lajosné 
Gyenes Géza 

Gyenes Kertészet 
Hamiló 2004 Kft. - Ceglédi út 

Hegedűs Sándor 
Helio-FOL Kft. 

Herendiné Nyilas Zsuzsanna 
Hevér Balázsné 

Higiénia Bolt - Ceglédi út 
HŐÉRZET Kft. 

Hunyadi János Gyógyszertár
Hunyadivárosi Baba-Mama Klub
Hunyadivárosért Egyesület Kmt.
Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub 

Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület 
Hygen 2004 Kft. 

Ignácz Tamás 
Inox Kft. 

Irodabútor és Irodaszék Centrum
Kalmár Faiskola 

Kandó Kálmán utcai Virágbolt 
Kanizsai Mihályné
Kántor Fémműhely 

Karazsia Edina 
Karazsia István 

Kardos Uszoda Technika 
Kecskemét 7. sz. Postahivatal

Kecskemétfilm Kft. 
Kecskeméti Nyugdíjas Szövetség

KEFAG Zrt. 
Kelemenné Kováts Ildikó 

KEMU 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

Kiss Csabáné 
Kiss Sándorné 
Kis-Sellő Bt. 

TKKI KI (Képző Központ)
Kobela Autósiskola 

Kobela István 
Korona és Alabárdos presszók 

Kovács Józsefné 
Kovács Lászlóné 
Kovács Sándor 
Kőváry Beáta

Labirintus Pizzéria 
László László 

Légrádi Autósbolt 
Malom Mozi 

Mátyás Király Általános Iskola
és Népzenei Tehetséggond. Műhelye 

Mega-Peca Horgászbolt
Megyes István 

Military célpont 
Mizsei család 

MOL - Békéscsabai út 
Monti-Team Kft. 

Nemesiné Kaldenekker Mónika 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Em-
lékpark igazgatója: Tokovics Tamás 

Orosz Józsefné 
Parketta PVC Áruház 

Pászti András 
Patonai Sándor 

Patonai Szerelvénybolt Kft. 
Peller és Társa Bt. 

Polgár Pincészet Villány 

Polyák Pékáru Kft.
Print 2000 Kft. 

Profi-Komfort Kft. 
Rolessza Szalon 

Rose Kft. 
Rózsa Béla

Saubermacher Magyarország Kft. 
Steingruber Pál 

Suba Ottó
Szabó József 

Szeleczki János 
Szentkirályi Ásványvíz Kft 

Szeverényi Andrea és Szilasi Anikó
Szikszai István 

Szil-Coop Áruház 
Szilfer Irodabútor Áruház 

Szili Péter 
Szín+Fest Kft. 

Szőlőfürt Fogadó 
Szőnyegcsarnok 

Szűcsné Kovács Zita 
Takács Ildikó - Vitamin Kuckó 

Tancsáné Uzsorás Katalin 
Termostar Kft.

T-PROG Kft. Juci Csemegeboltja 
Tímár Kovács Katalin 
Tímárné Sutus Ildikó 

Tóthné Németh Zsuzsa 
Tupperware Főzőklub 

Univer Produkt Zrt. vezérigazgatója: 
Molitorisz Károly 

UNIVER Zrt. 
Vacsi Hús Kft. 
Valkai László 

Veszelszki Autóbontó 
Virágbolt Temető II. kapu 

Virgo-Project Kft. - Németh Nikolett 
Zeneker. Kiadó és Kereskedő Kft 

ügyvezetője: Gór József 
ZOLIVILL Vill. Ker. és Szolg Kft.

Zubornyák György 

A VII. Hunyadivárosi Napok színpadán a Mátyás Iskolában működő Nép-
zenei Tehetséggondozó Műhely citerazenekara látható. A fiatal tehetségek se-
gítése, fejlesztése nagyban köszönhető az Oktatásért Közalapítvány, valamint 
a városi és városrészi önkormányzat támogatásának. 

Nyaruk legfontosabb eseménye ismét a Csutorás Tábor volt, ahol 18 gyer-
mek szerzett maradandó élményt és tudást. Augusztustól indult a „TÁMOP-
3.2.11/10. Kórus- és népzenei hagyományok ápolása” c. pályázati projekt. 
Szeptemberben 16 kezdő tanítvány is megkezdhette ismerkedését a népzené-
vel. A félév során hangszerbemutató és vetélkedő is színesítette a gyerekek 
programját. Külső tevékenységük idén a színházban megrendezett Gyerme-
kek a Gyermekekért Gálaműsoron való szerepléssel zárult.
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A Kandó Kálmán utcán találha-
tó Hőérzet Kft. évek óta rendszeres 
támogatója a Hunyadivárosi Na-
poknak, sőt Petőfi szülőházánál is 
jegyzik támogatóként a nevüket. Mi 
indítja ilyen jellegű szponzori tevé-
kenységre? – kérdeztük id. Jakus 
Istvánt, a vállalkozás vezetőjét:

- Cégünknek 2005-ben 
lett székhelye a Hunya-
diváros, ahová már ezt 
megelőzően is kötöttek 
személyes szálak. Kilenc 
évig laktam a Zászló ut-
cában, a KNPI gyönyörű 
parkjában üldögélve jó 
néhány könyvet elol-
vastam. Fiam a Gáspár 
Iskolában érettségizett. 
Ő is épületgépész lett. Vele vállvetve 
visszük ezt a vállalkozást. 

Az első megkereséstől kezdve folya-
matosan támogattuk a Hunyadivárosi 
Napokat, hozzá kell, hogy tegyem, 
nem nagy összegekkel. A nehezedő 
gazdasági körülmények bennünket 
is szorítanak, de mivel idetartozónak 
érezzük magunkat, valamilyen mérték-
ben továbbra is támogatói maradunk 
ennek a városrészi rendezvénynek. Az 
idei megnyitón nagyon megfogott a 
Hunyadi-könyvbemutató. Megfogad-
tam, hogy amint időm lesz, el is fogom 
olvasni a Hunyadi család történetét.  

Petőfi szülőházában a múlt évi fel-
újítás során végeztünk épületgépészeti 
munkákat. Ezt megelőzően a szlovák 
tájház fűtéslétesítését végeztük. Nagy 
szakmai kihívás egyébként egy több 
generációt kiszolgáló régi épület oda-
illő, de mai igényeknek megfelelő fű-
tésrendszerének kialakítása, mert a ház 
jellegét, műemlék voltát is messze-

menően 
tisztelet-
ben kell 
t a r t an i . 
A mai 
fűtésnek 
egy több 
százéves 
m ú z e u -

mi épü-
l e t b e n 
nem le-
h e t n e k 
lá tha tó 
elemei. 
P e t ő f i 
260 éves 
s z ü l ő -
házában is az álló- vagy faliszerelvé-
nyek helyett csakis padlófűtés jöhetett 
szóba, amit ráadásul nem betonaljzat-
ba, hanem egy földes-agyagos feltöl-
tésű padlózatba kellett rejteni. Ezzel 
a kivitelezéssel Európában egyedülál-

ló, REHAU 
padlófűtéssel 
m e g v a l ó -
sult referenciahelyet teremtettünk egy 
nagyon érdekes szakmai összefogás 
eredményeként. Fő szponzorokként a 
különleges technológiákat forgalmazó 
REHAU és az elsőrendű kazánjairól 
ismert VIESSMANN biztosította a ki-
alakításhoz szükséges szerelvényeket, 
mi pedig a munkánkat adtuk hozzá. 
Díjmentes tervezéssel, pályázati úton 
szerzett alapítványi, pénzbeli hozzájá-
rulással, s a gyakorlati kivitelezéssel,  
szereléssel, beüzemeléssel segítettük 
ezt a folyamatot. 

Örömmel és büszkeséggel tölt el, 
hogy támogatásunkban bízva Kispál-
né dr. Lucza Ilona, a Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeum igazgatóasszonya 
kérésével megkeresett bennünket, s ré-
szesei lehettünk a felújító munkálatok-
nak azokkal együtt, akik Petőfi szülő-
házába – átvitt értelemben is – lehajtott 
fejjel lépnek be. 

Ugyanezt leképezve a Hunyadivá-
rosra, úgy gondolom, hogy mindazo-
kat a tárgyi emlékeket – gondolok itt 
a szoborra és környezetére –, melyek 
a Hunyadiak kapcsán ehhez a város-
részhez kötődnek, őriznünk, ápolnunk 
kell, hogy időről időre megújítva tud-
juk továbbadni az utánunk következő 
nemzedékeknek. 

A rendezvény első napján legjelen-
tősebb beszállítóink képviselőit, né-
met vevőink kapcsolattartóit és a helyi 
nagyvállalatok vezetőit fogadtuk. A 
meghívottak között számos kecskemé-
ti köz- és oktatási intézményvezető is  
volt. Nagy örömünkre a budapesti Né-
met Nagykövetség is képviseltette ma-
gát. A MAG vállalatcsoporttól Markus 
Grob elnök úr érkezett Dr. Georg Spe-
ith úrral, a kecskeméti gyár közvetlen 
felelősével, korábbi felettesünk, Dr. 
Sebastian Schöning kíséretében. 

Rigobert Schlink, a MAG Hungary 
Kft. ügyvezetője köszöntötte a megje-

lenteket, bemutatta a vállalatunkat és 
áttekintette az elmúlt 15 év legfonto-
sabb történéseit. Markus Grob méltatta 
a munkatársak, illetve a menedzsment 
szakmai hozzáértését és a vállalat 
nagymértékű pozitív fejlődését. Sze-
mereyné Pataki Klaudia alpolgármes-
ter asszony kiemelte cégünk és az ön-
kormányzat példás együttműködést, és 
hangsúlyozta, hogy a MAG Hungary 
Kft. a térség egyik fontos mun-
kaadója. Megköszönte válla-
latunk, személy szerint Rigo-
bert Schlink úr tevékenységét, 
amellyel számos német cég 
kecskeméti letelepedésében 
játszott szerepet. 

A kétnapos program része-
ként vendégeink megtekinthet-
ték az üzemeket, ahol autóipari 
szerszámgépek gépgyártása fo-
lyik. Az összes munkafázis fi-
gyelembe vételével 32 állomás 
várta a látogatókat, ahol szem-
léltető táblák nyújtottak még 

bővebb információkat. Nagy érdeklő-
dés övezte termékeink közül például a 
gépágyat, tárcsamagazint, görgős szál-
lítópályát. A program az ünnepi sátor-
ban fejeződött be fogadással, kötetlen 
eszmecserével.

Bízunk benne, hogy rendezvényünk-
kel sikerült ismertebbé tenni a MAG 
Hungary Kft. tevékenységét jelenlegi 
és leendő partnereink körében.

A Hunyadivárosi Napok támogatója volt a szentistvánvárosi MAG Hungary Kft., mely 
maga is ünnepelt szeptemberben. Fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából Nyílt Na-
pokat rendeztek az érdeklődő látogatók számára, és ünnepi programokkal tették emléke-
zetessé a jeles dátumot. Az eseményekről Bujdosó B. Edit írt lapunk Olvasóinak:

Balról jobbra: Gaál József, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke; Sze-
mereyné Pataki Klaudia alpolgármester asszony; 
Markus Grob, a MAG Europe GmbH elnöke és Ri-
gobert Schlink, a MAG Hungary Kft. ügyvezetője
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A  B É K E  F A S O R  V Á R O S U N K  K I E M E L T  Z Ö L D  T E R Ü L E T E

VÁROSRÉSZI FEJLESZTÉSEK

- Teljes egészében lezárultak a 
Béke fasoron zajló munkák? – tettük 
fel a kérdést Nagypál Sándor alpol-
gármesternek. 

- Február ele-
jén kezdődött 
meg a Béke fa-
sor kiöregedett, 
balesetveszélyes 
nyárfáinak le-
cserélése, ami-
nek eredménye-
képpen 120 db 
fiatal hársfacse-
metét, 80 db ve-
gyes díszfát, va-
lamint 1500 db 
évelőt és cserjét 
ültettünk az út két oldalán. Egyúttal 
megtörtént a szintén régóta időszerű 
közmű-rekonstrukció is. 

Nagy öröm számunkra, hogy mára 
minden betervezett munka megvaló-
sult. Sor került a régi vízvezeték, il-
letve csapadékcsatorna cseréjére, sőt 
még előre nem tervezett kéréseknek 
is sikerrel tettünk eleget. Nem volt 
szó ugyanis korábban arról, hogy au-
tomata öntözőrendszer is kiépül, de a 
BÁCSVÍZ Kft. és a Városgazdasági 
Kft. segítségével ezt is meg tudtuk va-
lósítani. 

Arra sem számítottunk, hogy a pá-
ros oldal széles zöldsávjában ki tudjuk 
cserélni a felső talajréteget humuszban 
gazdag termőföldre. A szerencsés vé-
letlen úgy hozta, hogy a Duvenbeck 
Immo Kft. Mercedes-gyárral szembe-
ni építési területéről nagy mennyiség-
ben sikerült termőföldet szereznünk. 
A lehetőségek határain belül a lakók 
kéréseinek is igyekeztünk eleget tenni. 
Többen jelezték, hogy segítsünk a gép-

kocsibehajtók kialakításában, így pár 
helyen ezt is közösen oldottuk meg. 
Érdekességként említem, hogy a vál-
lalt határidő 2011. november 25-e volt, 

s szinte 
napra pon-
tosan fo-
gadták el 
munkatár-
saink hi-
vatalosan 
is a Kecs-
k e m é t i 
V á r o s -
gazdasági 
Kft. által 
elvégzett 
m u n k á -

kat. Jövőre a Béke fasor a városnak 
már olyan kiemelt zöld területe lesz, 
melyhez hasonló nagyon 
kevés van Kecskeméten, 
s büszkeségéül szolgál 
majd a Hunyadiváros-
ban élőknek. 

- Az utóbbi 
évben különö-
sen nagy gon-
dot okozott vá-
rosrészünkben 
a belvíz. Mi-
lyen megelőző 
intézkedések 
történtek en-
nek kivédésé-
re? 

- Több, hason-
lóan mély fek-
vésű városrész 
van Kecskemé-
ten, ezért erre 
a problémára 

hosszú ideje fokozottan odafigyelünk. 
A város költségveté-sében minden 
évben elkülönítünk néhány millió fo-
rintot a meglévő csapadékvíz-elvezető 
árkok tisztítására, mélyítésére. Az ősz 
folyamán ezek a munkálatok megtör-
téntek. Különösen szép, burkolt árko-
kat alakítottunk ki a Hunyadivárosban 
a Serleg utcán és a Görbe utcán. 

Új eleme a megelőzésnek, hogy 
augusztus végéig elkészítettük Kecs-
kemét belvíz-elvezetési tervét, pon-
tosabban aktualizáltuk, és az újonnan 
beépült utcákra is kiterjesztettük a tíz 
évvel ezelőtt készült tervezetet. Ez 
tartalmazza azokat az intézkedéseket, 
melyeket Kecskemét különböző te-
rületein, így a Hunyadivárosban is, a 
jövőben el kell végeznünk. A követke-

ző évi költségvetésben 
már ezekre az elvég-
zendő munkákra való 
tekintettel próbálunk 
arányosan nagyobb 
pénzösszeget elkülö-
níteni. 

A Hunyadivárosért Egyesület a „Kecskeméti Herman Ottó tér rehabilitáció-
ja” című pályázatával vissza nem térítendő támogatást nyert. Az ÖKOTÁRS 
Alapítvány és a MOL által támogatott zöldövezeti pályázati forrásból újabb 
őshonos fákat és cserjéket ültettek el az október 29-ére szervezett társadalmi 
munka résztvevői: mintegy nyolcvan, ásóval, gereblyével, vödörrel felszerel-
kezett környékbeli. Ez alkalommal egy új pad felállítására is sor került, de 

felújították a régi padok deszkázatát, 
illetve azok festését is. A pályázati cél 
megvalósulásában a részönkormányzat 
és az egyesület mellett több civil szer-
vezet és intézmény is részt vállalt. Sokat 
segítettek a Hunyadivárosi Nyugdíjas 
Klub tagjai, a Mátyás Király Általános 
Iskola tanulói és a Kiskunsági Nemze-
ti Park Igazgatóság munkatársai is. Az 
ültetéseket a Hunyadivárosi Madárbarát 
Program felelőseként ismert Szabó Bar-
na kertészmérnök irányította.

(Fotók: lapunk hátsó színes oldalán) 

Ú J A B B  M U N K Á K  A  H E R M A N  O T T Ó  P A R K B A N

Stojanovics Dezső fotója mutatja, 
hogy október 29-én másik program 
is csalogatta a városrészben élőket: 
a Baba-Mama Klub által szervezett 
őszi BABARUHABÖRZE, ami 
a bő árukínálat, csere és kedvező 
árfekvés miatt sok városrészi kis-
gyermekes család kedvelt beszer-
zőhelyévé vált az utóbbi két évben. 
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November 25-én a Művészetek 

Palotájában tíz fiatal tehetség ve-
hette át a Junior Prima Díj építészet 
és építőművészet kategóriájának dí-
jait, köztük volt a Hunyadivárosban 
élő Gutai Mátyás építész is. Az el-
ismeréseket Török Árpád, a TriGra-
nit Fejlesztési Zrt. vezérigazgatója 
nyújtotta át a díjazottaknak. Mátyás 
a Budapesti Műszaki Egyetem Épí-
tészmérnöki Kara után öt évet töl-
tött Tokióban, ahol a mester fokozat 
mellett a doktori címet is megsze-
rezte. Ma már saját épületszerkezeti 
rendszer szabadalma van. 

OKTATÁS-KÉPZÉS

E G Y Ü T T  A  T E H E T S É G E K É R T  K E C S K E M É T E N

S I K E R E S E N  Z Á R U L T A K  A  V Á R O S R É S Z I  T A N F O L Y A M O K

A célkitűzésünk az volt, hogy a ha-
gyományos szakköri kereteken túl 
olyan lehetőségeket biztosítsunk a ta-
nulók számára, melyekkel fejlesztési 
területek szélesebb skáláján valósulhat 
meg a tehetséggondozás. Így született 
meg a „TÁMOP 3.4.3. – Iskolai tehet-
séggondozás, Együtt a tehetségekért!” 
című, 2011. december 1-jéig tartó tíz-
hónapos pályázati projekt, melynek 
zárókonferenciájára november 28-án 
került sor a Mátyás Király Általános 
Iskola aulájában. 

A rendezvényt Mák Kornél alpolgár-
mester nyitotta meg, majd a szakmai 
vezetők: Nemes Gabriella (Mátyás 
Király Általános Iskola), Szűcs Orso-
lya (Bolyai János Gimnázium) és Kiss 
Ilona (Kálmán Lajos Iskola) értékelték 
az iskolájukban lezajlott tehetséggon-
dozó tevékenységet. Utána dr. Mező 
Ferenc pszichológus tartott előadást 
a témában, s felléptek a konzorciumi 
iskolák tehetséges diákjai is egy-egy 
produkcióval.

A Dávid Imre tehetségdiagnosztikai 
szakember által felmért legtehetsége-
sebb 5., illetve 9. évfolyamos tanulók 
lehetőséget kaptak arra, hogy részt ve-
gyenek a húszmillió forintos költség-
vetésű projektben. 

A részt vevő pedagógusok tehetség-
gondozással kapcsolatos 30, illetve 10 
órás képzéseken vettek részt. Szakmai 
tapasztalatszerző kirándulásokat szer-
veztünk. Az intézmények komplex te-
hetséggondozó programokat dolgoztak 
ki. Ezek alapján megkezdődött a Kre-
atív Klubon belüli tehetséggondozás. 
A foglalkozásokon szaktárgyi (mate-
matika, természetismeret, informatika, 
anyanyelv, honismeret, idegen nyelv) 
fejlesztés mellett képességfejlesztés 
is zajlott az önismeret, személyiség-

fejlesztés, könyvtár-
használat és tanulási 
technikák területén. 

Végezetül minden 
iskolának egy-egy fil-
met kellett elkészíte-
nie. A Mátyás Iskola 
40 perces kisjátékfil-
met készített angol és 
magyar nyelven. Sor 
került a tehetséggon-
dozó munkához szük-

séges szoftverek, digitális tananyagok, 
technikai eszközök beszerzésére is. 
A pályázati forrás arra is lehetőséget 
teremtett, hogy a versenyeken részt 
vett tanulókat jutalomban részesít-
sük. Az együttműködő intézmények 
konferenciát, Kreatív Délutánt és más 
közös rendezvényt is szerveztek a diá-
kok számára, s vállalták, hogy öt évig 
fenntartják a szakmai munkacsopor-
tok által kidolgozott tehetséggondozó 
programot. 

A Mátyás iskolai projektben részt vett 
Benkovics Zoltán, Bukorné K. Beáta, 
Deák Attiláné, Fehér Ágota, Gombosné K. 
Andrea, Gyergyádesz Lászlóné, Királyné 
P. Judit, Kiss Szabolcs, Kiss Zsoltné, Ne-
mes Gabriella, Pászti András, Pásztiné B. 
Gabriella, Szűcs Béla és Vágsélei Zoltán.

A tehetséggondozás terén Kecskemét három megha-
tározó intézménye, a Bolyai János Gimnázium, a Cor-
vina Óvoda és Általános Iskola és a Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola 
és Művelődési Ház 2009-ben konzorciumot hozott létre. Az egyedülálló kez-
deményezésről Nemes Gabriella projektmenedzser a következőket írta:

Nagy érdeklődés mellett 
folytak a térítésmentesen 
meghirdetett képzések. Az an-
gol tanfolyamon Lóczi Lász-
ló tanár úr vezetésével 36 fő 
gyarapíthatta idegen nyelvtu-
dását. Szilágyi Róbert számí-
tástechnikai képzésén 28-an 
vettek részt. Újdonság, hogy 
az informatika óráknak a  Má-
tyás Iskola korszerűen felsze-
relt gépterme adott helyet.

A KNPI és a Magyarvíz Kft. kö-
zös szervezésében meghirdetett 
„Víz és az ember” c. fotópályázaton 
országos 2. helyezést ért el a közép-
iskolások kategóriájában Hornok 
Dávid 18 éves kecskeméti fotós 
„Hajnal” című fotójával. A pályá-
zatra általános iskolás kategóriában 
11, középiskolásban 36 és felnőtt 
kategóriában 87 pályázó összesen 
501 fotót küldött. A díjátadásra 
szeptember 30-án került sor. Nem 
sokkal később, október 19-én nyílt 
meg Hornok Dávid természetfotó 
kiállítása a Kiss Fotó Galériában. 
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A  K Ö Z Ö S S É G I  H Á Z
P R O G R A M J A I :

Minden hétfőn:
14.40-15.25 „Idősek tornája”
16.30-17.15  Balett tanfolyam

A hónap 1. és 3. keddjén:
10-12 óráig Baba-Mama Klub

16-17 óráig Református imaóra
A hónap első

és harmadik csütörtökjén: 
10-11 Katolikus Rózsafüzér kör 

Minden csütörtökön:
15.00-16.30 óráig jógatanfolyam

Minden csütörtökön:
16.30-17.00 óráig OVI-Angol
Minden második pénteken:
17-19 óráig főzőtanfolyam

A  B A B A - M A M A  K L U B 
P R O G R A M J A I :

Január 3.: Téli szünet
Január 17. 
Zenebölcsi

Szabó Szilvia vezetésével
Február 7.

Hipp bébiétel kóstoló
Február 21.

Zenebölcsi népi hangszerekkel
Vezeti: Sulczné Dr. Bükki Éva

Március 6. (du.)
 Baba-mama torna

Miklós Ágnes gyógytornásszal
Március 20.

Zenebölcsi Szabó Szilviával

Bár még nem hullt le a pelyhes hó, 
Mikulást járt  a Hunyadivárosi Közös-
ségi Házban. A Nagyszakállú a Baba-
Mama Klub apróságainak osztogatott a 
zsákjából „csupacsoki”-finomságokat. 

Azon köztes 
generációba tar-
tozom – mondta 
ünnepi köszön-
tőjében Lóczi 
László, a Corvi-
na intézmények  
f ő i g a z g a t ó j a 
–, melynek tagjai 
nem éltek még 
1956-ban, vi-
szont diák- vagy 

fiatal felnőtt koruk legalább részben 
a rendszerváltás előtti 
évtizedekre esett. Nem 
iskolákban, nyilvános 
fórumokon tanultuk az 
1956-os forradalom va-
lódi történetét, hanem 
szüleinktől, nagyszüle-
inktől, baráti társaság-
ban terjedő szájhagyo-
mány útján, titokban 
zsebbe dugott maszatos 
szamizdatok lapjairól, 
nyugatról becsempészett 
emigráns kiadványok-
ból, sistergősen fogható 
rádióműsorokból.

A történelem ritkán ismétli önmagát. 
Vannak azonban események, ame-
lyeknek történelmi távlatból tekintve 
ugyanaz a jelentése. Az 1848-as sza-
badságharc és az 1956-os forrada-
lom több mindenben hasonlít. Abban 
mindenképpen, hogy azt üzenték a 
világnak: egy kis európai nép a döntő 
történelmi pillanatban méltósággal ke-
zébe vette a sorsát, és „megbűnhődve, 
múltat és jövendőt”, véráldozat árán 
kivívta szabadságát. Azt lehetne mon-
dani, hogy de hát nem vívta ki: mind-
kettőt, 1848-at is, 1956-ot is leverték! 
Csakhogy az igazságos forradalmak 
mindig győznek; olykor elbukásuk-
kal  még inkább, mert megváltoztatják 

a jövőt, megreformálják a társada-
lom életét, olykor intézményrendsze-
rét, öntudatát, erkölcsét is. Ez történt 
1956-ban, 1956-tal is.  Október 23-a, 
az 56-os forradalom és szabadságharc 
emléknapja nemcsak a miénk, de a 20. 
század világtörténetében számos nép 
közös ünnepe. Érdemes idézni Albert 
Camus szavait: „A legázolt, bilincsbe 
vert Magyarország többet tett a sza-
badságért és igazságért, mint bárme-
lyik nép a világon az elmúlt húsz esz-
tendőben”.

Pászti András önkormányzati kép-
viselő Heltai Nándor „Hunyadiváros” 
című könyvéből idézett:

1956 forradalmi őszén a még ritkán 
lakott Hunyadiváros utcáiban nem tün-
tettek ugyan, de a hősi napok 
története hiányos lenne a vá-
rosrészünkben élők, s itt dolgo-
zók dolgozók tevékenységének  
említése nélkül. A Szolnoki úti 
konzervgyár legtöbb munkása 
csatlakozott a rendszerváltást 
követelőkhöz, támogatta a meg-
alakított munkástanácsot. Pullai 
Bélát a szovjetek beavatkozása 
után több éves börtönbüntetés-
re ítélték. Sortűz végzett a Hu-

nyadiváros 
45. számú 
h á z b a n 
lakó húsz-
esztendős 
Belényesi 
Miklóssal 
és tizen-
nyolcadik  
s z ü l e t é s -
napja után 
három nap-
pal a Hu-
nyadiváros 
46. szám 
alatt lévő házban élő Faragó Etel se-
gédmunkással. A harang megszólalá-
sakor rájuk is emlékezünk. 

A harangláb megálmodója Rózsa 
Béla egyesületi elnök volt. A kivi-
telezésben Kováts Nándor végzett 
igen nagy értékű munkát: köszö-
net érte. Az avatóünnepségen jelen 
voltak az egyházak képviselői is, 
köztük dr. Jeney Gábor plébános, 
aki a bronz-réz öntvényből készült 
harangot ajánlotta fel az egyesület 
számára. A műsorban közreműköd-
tek a Mátyás Iskola 6. évfolyamos 
tanulói, valamint Turpinszky Béla 
színművész és színitanodája. 

M Á R I A - H A R A N G
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A Hunyadivárosi Nyug-
díjas Klub jelenlegi működ-
tetése alapvetően a tagok 
nagyarányú munkáján, a 
városrészi önkormányzat 
támogatásán és a helyi okta-
tási intézmények különböző 
segítségnyújtásán alapul. 
Így alakulhatott ki a klub 
kulturális és társadalmi te-
vékenysége, aktív nyugdí-
jas tagjaink és a főzőbrigád 
összetartása.

Az év második felét nyíregyházi és zalaegerszegi kirándulások is színesí-
tették. Kiadásaink fedezéséhez kevésnek bizonyult a tagdíjakból és pályázati 
forrásból eredő bevétel, ezért is különös jelentőségű, hogy a Hunyadivárosi 
Részönkormányzat felajánlotta számunkra a „VII. Hunyadivárosi Napokon”  
a tombolajegyek árusításának teljes bevételét: 158.700 Ft-ot, amit hálásan 
köszönünk. Így a kétnapos rendezvényen felmerült kiadásaink mellett ebből 
az összegből hozzájárulhattunk az éves közös névnapi ebéd költségeihez is.

Januárban ünnepeljük megalakulásunk 10. évfordulóját. Szeretnék köszö-
netet mondani a klub öttagú vezetőségének összetartó, segítő munkájáért, 
programjaink kulturális vezetőinek, a főzőbrigádnak és a klub minden tagjá-
nak az elmúlt év, nemkülönben az elmúlt évtized sok szép eredményéért.

Borsos Györgyné, a klubtanács elnöke

K E C S K E M É T I  K É P E K

Bács-Kiskun Megye Önkormányzata ünnepi közgyűlésen adta át ok-
tóberben az idei kitüntetéseket. Örömmel számolhatunk be arról, hogy 
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díját Király László György személyében 
hunyadivárosi fotós kapta.

 Az 1956-ban Kecskeméten szüle-
tett művész közgazdász végzettségű 
címzetes egyetemi docens. Neve ko-
rábban az APEH megyei, majd orszá-
gos elnökeként vált ismertté. Egyéni 
tárlatai mellett gyakran van közös ki-
állítása alkotótársával, Öveges Lász-
lóval. Tagja a Magyar Fotóművészek 
Szövetségének és elnöke a Magyar 
Fotográfiai Alapítvány kuratóriumá-
nak. Alkotásait előszeretettel nevezi 
„lírai absztraktnak”. A hunyadivárosi-
ak számára január közepén mutatkozik 
be „Kecskeméti képek” című  kiállítá-
si anyagával, mely a Daróczi köz 14. 
sz. alatti Közösségi Házban tekinthető 
meg. Mellékelt fotónk a fenti sorozat-
ból Király László György alkotása. 

Orbán Viktor miniszterelnök által 
aláírt emléklap átnyújtásával kö-
szöntötte 90. születésnapja alkalmá-
ból a Tinódi utcán lakó Kurilla Mik-
lós bácsit Mák Kornél, Kecskemét 
Megyei Jogú Város alpolgármeste-
re és Pászti András önkormányzati 
képviselő. Kurilla Miklós életéről 
lánya, Kurilla Márta a következőket 
írta:

Édesapám Szarvason született 1921. 
július 10-én. Két öccse volt, az egyik 
30 évesen, a másik 74 évesen halt meg. 
A szülői házban növénytermesztéssel, 
állattartással foglalkoztak, ami megha-
tározó volt a pályaválasztásában. 1950-
1962 között a helyi Állami Gazdaság-
ban dolgozott, 1962-1981 között pedig 
a Magyar Állami Vasútnál. Nyugdíjba 
vonulásakor Miniszteri Dicsérettel is-
merték el a munkáját. 

Feleségével, Dávid Jolán Klárával 
1946. május 26-án kötött házasságot. 
1947 júliusában megszületett Béla 
fiuk, 1957 decemberében pedig iker 
lányaik: Márta és Mária. 

1967-ig Békés megyében laktak, 
majd Maglódra költöztek, tekintettel 
arra, hogy édesapámat már Budapest-
hez kötötte a munkája. Kecskemétre 
1990-ben kerültek, egyik lányuk szom-
szédságába, a Hunyadivárosba.

Édesapám nyugdíjas éveiben még 
nyolcvan éves koráig kertészkedett. 
Lakásuknál már a négyemeletes ház 
tetejéig érnek azok a fák, amelyeket 
egykor ő ültetett. Édesanyám az idén 
töltötte be 83. életévét. Ez év májusá-
ban ünnepelték 65. házassági évfordu-
lójukat gyermekeik, négy unokájuk és 
egy dédunokájuk körében.

Édesapám korábban sokat olvasott, 
leginkább állatokról, növényekről, de 
a földrajzi, történelmi tárgyú könyvek 
is érdekelték. Ma már látása megrom-
lott, így a rádió és a televízió a szóra-
kozása. Kikapcsolódásként a kiskutyá-
juk napi sétáltatása ad feladatot, ami 
egyre nehezebb számára, mert járása 
az utóbbi időben nagyon meggyengült. 
Nagy örömet jelent számára a lakóte-
lepen közelükben élők óvó figyelme, s 
családja szerető gondoskodása. 

K I L E N C V E N  É VT Í Z  É V E S  A  N Y U G D Í J A S  K L U B
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December 3-án tartotta évzáró estjét 
a Bács-Kiskun Megyei Költők és írók 
Baráti köre, melyen Kovács István Jó-
zsef költő, a kör elnöke szép szavakkal 
és gesztusértékű ajándékokkal méltatta 
közel tíz tag segítő, áldozatos munká-
ját. Az irodalmi kör kiadásában meg-
jelenő „Üzen a homok”c. irodalmi és 
művészeti folyóirat 2005-2011 között 
megjelent lapszámainak bekötött pél-
dányát kapta Nagy L. Éva főszerkesz-
tő, dr. Bereznay Zsuzsanna szerkesztő 
és a Hunyadivárosban élő Halasi Éva, 
aki a lap tördelését és a Kör internetes 
weboldalainak szerkesztését végezte. 

A Baráti Kör tagjainak sorában szá-
mos, városrészünkben élő vagy itt te-
vékenykedő alkotó van. Ilyen például 
Ujvári Ferenc vezetőségi tag, aki köl-
tőként, fa- és csontfaragóként egyaránt 
ismert, vagy Dekkerné Surányi Mária 
alapító tag, akit Bugacról szóló köny-
vei, néprajzi írásai és szép versei kap-
csán lapunkban már bemutattunk. Ide 
kapcsolódik tevékenységével Kovács 
Margit (korábbi nevén Terbe Dezső-
né), a Hunyadi János Általános Iskola 
egykori igazgatója, „Örökös Igazgatói 
c í m ” birto-

kosa és Pölös János, az iskola jelenle-
gi vezetője, az „Üzen a homok” c. lap 
szerkesztőségi tagja, aki az általa ve-
zetett művészeti csoporttal is gyakran 
fellép a kör ünnepségein. 

A Baráti Kör Kecskemét több hely-
színén tart felolvasó, műelemző dél-
utánokat, kávéházi irodalmi esteket, 
író-olvasó találkozókat, és szoros kap-
csolatot ápol a hazai és Kárpát-meden-
cei irodalmi társaságokkal. Az Otthon 
Kávézóban havi gyakorisággal tartott 
felolvasó délutánjaikon hunyadivárosi 
zenészek is gyakran közreműködnek.

Nehéz lenne most szavakkal leírni 
annak kegyetlenségét, amit pár év alatt 
a sztálinizmus jegyében Rákosi és tár-
sai véghezvittek – kezdte avatóbeszé-
dét Mák Kornél alpolgármester –, 
ezért is köszöntöm az itt megjelentek 
közül különös tisztelettel azokat, akik 
ezekben az időkben már éltek, és ré-
szesei voltak az 56-os eseményeknek. 
Az ÁVH pincebörtönei, a folytonos 
zaklatás, a másokba vetett bizalmat 
megkérdőjelező besúgórendszer min-
dig jelenlévő valósága ezrek életébe 
került. Sokat mond minderről egy har-
mincvalahány évvel későbbi jelenet. 
Kádár János, aki 1956-ban elvállalta 
a magyar forradalmat leverő ellen-
kormány vezetését, a számára utolsó, 
1989. áprilisi központi bizottsági ülé-
sen kissé már megzavarodott elmével 
próbálta magyarázni a történteket, 
majd hazament, és összecsomagolva 
várta, mikor jönnek érte...  

56 igazi jelentőségét az adja, hogy a 
világ számára nyilvánvalóan a dema-
gógiával szemben megmutatkozott a 
magyarok szabadságvágya, áldozat-
vállalása, a nemzet élni akarása. Az 
ezt közvetítő eszmények a forradalom 
leverése után is továbbéltek titkosan 
nyomott füzetekbe és elsuttogott sza-
vakba rejtve. Emlékszem egy képre 
gyermekkoromból: édesanyám dol-
gozott a varrógépnél, s mellette kissé 
recsegve szólt a Szabad Európa Rádió. 

Az oroszok november 4-i bejövetele 
nem a lemondást és elfogadást jelen-
tette. Ez kitűnik abból, hogy az orosz 
tankok megérkezése után 14-16 nap-
pal Budapest utcáin – látszólag telje-
sen értelmetlenül – még mindig foly-
tak harcok. De kitűnik abból is, hogy 
négy évtized, majd két emberöltő ide-
ológiai elnyomása után úgy alakultak 
az események, hogy most itt állva, a 
forradalom emlékének szobrot állítva 
emlékezhetünk. 

Gondolta volna ezt Kádár János? 
Gondolták-e ezt azok a vele együtt-
működő pribékek, akik teljhatalommal 
mészárolták le és akasztatták fel ártat-
lan polgártársaikat. Sokan jönnek hoz-
zám régi ötvenhatosok, s panaszolják, 
hogy ezzel a minősítéssel hányan pró-
bálnak ma kitűnni erre érdemtelenek 
is. Én azt mondom, mindenki számol-
jon el a maga lelkiismeretével, tudva 
azt is, hogy a történelem igazságos, és 
irgalmatlanul ki fogja tisztázni azokat 
a folyamatokat, melyekben ember em-
ber ellen vétett. 

Nagyon köszönöm a hunyadiváro-
siaknak, hogy ezt a szobrot és a mel-
lette álló haranglábat mementóként és 
mindennapos visszaemlékezés eszkö-
zeként megteremtették, s hiszem azt, 
hogy méltóképpen szolgálják majd 
nemzeti szellemi örökségünk tovább-
hagyományozódását.  

Szécsényi Zoltán 56-os emlékszobra 
párját ritkítja talán még a megyében is 
– mondta a november 4-i átadó ünnep-
ségen Rózsa Béla, a Hunyadiváro-
sért Egyesület Kecskemét elnöke. – 
A több mint 800 kilogramm tölgyfából 
készült, 230 cm magas, 57 cm átmé-
rőjű alkotás nem véletlenül van három 
részre osztva. A forradalom napjaiban 
egy rövid ideig a szobor felső részén 
látható Kossuth-címer volt használat-
ban. A középső részen lévő fájdalmas 
arcok azt idézik, amikor Nagy Imre 
miniszterelnök november 4-én 5 óra 20 
perckor drámai hangú rádióbeszédben 
bejelentette a szovjet csapatok támadá-
sát. A legalsó részen romba dőlt házak 
között egy félrevert harang látható. 
Ezek ellenére 56 mégsem a megtapo-
sott ország, hanem a megalkuvást nem 
tűrő örök szabadságvágy szimbóluma. 
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Schmitt Pál mellett  Németh István (Jobbről a 3.)

- Kik is a ruszinok, s hogyan kö-
tődnek országunkhoz? 

- A magyarokkal együtt élő népek 
közül talán a ruszinok sorsa a legsa-
játosabb, hisz soha nem volt önálló 
államiságuk, területi elhatárolódásuk. 
Szerte a világban mintegy egymillióan 
vannak. A mai Magyarország területén 
mintegy hatezer ruszin él, s az ország 
harmadik legnagyobb lélekszámú ki-
sebbségét alkotják. A történelmi idők 
folyamán a ruszin volt az a nemzet, 
amely soha nem harcolt a magyarok 
ellen, sőt... A ruszinok nagy számban 
csatlakoztak a II. Rákóczi Ferenc ve-
zette szabadságharchoz és az 1848-
49-es szabadságharc idején Kossuth 
zászlója alatt is harcoltak. Örömmel 
szereztem tudomást arról, hogy Lóci 
László főigazgató úr egyik diploma-
munkája is foglalkozik a ruszinokkal, 

„Szabadon, békében/ Éljen ruszin népem, 
Ott lakozzék az igazság/ És távol a háború
Magasságos Úristen/ Szent kegyelmed  
segítsen,/ Adj ránk jobb jövőt itten.” 

(Részlet a ruszin himnuszból)

melyből önálló könyve is jelent meg. 
Kecskeméten ma közel félszáz ruszin 
nemzetiségű polgár él, akik többsége a 
Felvidékről települt át. Kezdeménye-
zésükre a 2010-es választásokat kö-
vetően alakult meg itt az első Ruszin 
Települési Kisebbségi Önkormányzat.  

- Kimagasló szerepük volt a Nem-
zetközi Tisza Klaszter Szövetség lét-
rehozásában is. 

- Elnöke, Berkes Béla úr maga is ru-
szin, de a kapcsolódásunk oka sokkal 
mélyebb. A Tisza vízgyűjtő területé-
nek minden országában igen jelentős 
ruszin kisebbség él, akik sorsa, életkö-
rülménye nem közömbös a számunk-
ra. December 10-én a Polgármesteri 
Hivatal dísztermében ünnepeltük egy 
kétnapos nagyrendezvény keretében a 
Nemzetközi Tisza Klaszter Szövetség 
fennállásának egyéves évfordulóját, 
amelyen hét-nyolc ország diplomáciá-
ja képviseltette magát.

- Milyen szálak kötik Önt és mun-
katársait a Hunyadivároshoz?

- Régi személyes szálak kötnek, hi-
szen lányaim ide jártak, járnak iskolá-
ba. Más családtagjaim, sőt önkormány-
zatunk alelnöke, Németh Zsuzsanna is 

e városrész lakója. Nagyon szimpati-
kus az, amit itt Pászti András úr kép-
visel. Ezúton is köszönöm, hogy ön-
kormányzatunk megalakulásától úgy 
intézte az együttműködésünket, hogy 
szoros kapcsolatba kerültünk a Hu-
nyadivárosi Közösségi Házzal. Ezen 
a helyszínen azóta több kulturális ren-
dezvényt bonyolítottunk le, sőt havi két 
alkalommal szombatonként rendszeres 
találkozókat tartunk. Festőművészeti 
és grafikai kiállításokat is rendeztünk 
itt. A Hunyadivárosi Napok keretében 
a Magyar Chan  Wu  Szövetséggel  kö-
zös  rendezvényünk volt: egy kínai  tea  
szertartásra invitáltuk az érdeklődőket 
a Közösségi Házba. 

- Az együttműködés szép meg-
nyilvánulása volt az 56-os emlékmű 
szponzorálása is. 

- Az 1956-os eseménysorozat törté-
nelmi léptékkel mérve időben nagyon 
közel van ahhoz, hogy letisztult, egy-
séges értékítélettel szemlélhessük. 
Kétségtelen viszont, hogy a magyar 
történelem szerves része, fontos sark-
köve, aminek lehet és kell is emléket 
állítani: ezért vállaltunk jelentős részt 
a szoborállítás anyagi terheiből. Bízom 
abban, hogy a Hunyadivárosért Egye-
sülettel és a városrészben élő emberek-
kel az együttműködés további sok szép 
példáját megérjük majd.

Az elmúlt egy évben új színfolt-
ként jelentkezett Kecskeméten, szo-
ros szálakkal kötődve a Hunyadivá-
roshoz, Kecskemét M. J. V. Ruszin 
Települési Kisebbségi Önkormány-
zata. Elnökét, dr. Németh Istvánt 
kértük meg arra, hogy mutassa be 
tevékenységüket, törekvéseiket.

December 8-án Kecskemétre látogatott Dr. Schmitt Pál, a Ma-
gyar Köztársaság elnöke. Az elnöki program a Városházán vette 
kezdetét, ahol Dr. Zombor Gábor, Bányai Gábor és Dr. Kerényi 
János társaságában kitüntetéseket adott át. 

A KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK 
ÉRDEMÉRME kitüntetést adomá-
nyozta Kecskemét városa és nemze-
tünk kulturális örökségének megőrzé-

séért, a magyar animációs 
filmkészítés terén végzett, 
nemzetközileg is nagyra be-
csült, négy évtizedes kiemel-
kedő művészi és alkotói te-
vékenysége elismeréseként 
Mikulás Ferenc animációs 
filmszakembernek, produ-
cernek, a Kecskemétfilm 
Kft. ügyvezető igazgatójának.

A KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK 
DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL kitün-
tetést adományozta az egészségügy 
területén végzett kiemelkedő szakmai 
munkájáért, az elesettek és a hátrányos 
helyzetűek támogatásában és a köz 

szolgálatában végzett áldozatos tevé-
kenysége elismeréseként Dr. Kovács 
Miklósné Dr. Molnár Ilona gyermek-
orvosnak, a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal főigazgatójának. 

Mindkét hunyadivárosi kitüntetett-
nek szívből gratulálunk!

(Forrás: www.kecskemet.hu)

(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)
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FOGADÓÓRÁK:

PÁSZTI ANDRÁS
önkormányzati képviselő

a részönkormányzat elnöke
10. sz. választókerület

Elérhetőség:
T.:+36 20/945-70-28  

pasztia@freemail.hu
andras.paszti@gmail.com

Fogadóórák időpontja: 
Minden hónap első

 szerdáján 17 órától a Mátyás
 Király Általános Iskolában

(Kmét., Mátyás király krt. 46.)
és 

minden hónap utolsó
szerdáján 17 órától 

a Kecskeméti Regionális 
Képző Központban

(Kmét., Szolnoki út 20.)
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HHHH HITÉLET

Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja,
mindenkihez, aki igazán hívja.

Teljesíti az istenfélők kívánságát,
meghallja kívánságukat, és megsegíti őket.

Zsoltárok könyve 145, 18-19.

REMÉNYIK SÁNDOR: ISTENARC

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
Tán lét-előtti létem emlék-képe! 
Fölibe ezer réteg tornyosul, 
De érzem ezer rétegen alul, 
Csak nem tudom, mikép került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
Néha magamban látom, néha másban. 
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen, 
Ha rossz órámban eltűnik egészen 
Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
A rárakódott világ-szenny alatt. 
A rámrakódott világ-szenny alól, 
Kihűlt csillagok hamuja alól 
Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
S most ásót, kapát, csákányt ragadok, 
Testvéreim, jertek, segítsetek, 
Egy kapavágást ti is tegyetek, 
Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem: 
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. 
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. 
S bár világ-szennye rakódott reája, 
Nem nyugszom, amíg nem lesz 
reneszánsza.

E G Y É V E S  A  R Ó Z S A F Ü Z É R  I M A K Ö R

A Hunyadivárosért Egyesület szo-
ros kapcsolatot ápol a Kecskeméten 
működő keresztyén felekezetekkel. 
A Daróczi közi Közösségi Házban 
kapott új helyet a Református bib-
liakör, s itt kezdte meg működését a 
római katolikus Rózsafüzér kör is. 
Bemutatására az imakör vezetőjét, 
Dr. Jeney Gábort, a Kalocsa-Kecs-
keméti Főegyházmegye Kecskeméti 
Főplébániájának plébánosát kértük 
meg:

- A Rózsafüzér kör Rózsa Béla egye-
sületi elnök úr megkeresésére alakult 
– emlékszik vissza Jeney Gábor plébá-
nos –, s épp egy esztendeje működik. 
Hivatalosan nem vagyunk nagyobb ró-
zsafüzér társulatnak tagja, de céljaink 
ugyanazok: a Rózsafüzér mint közös-
ségi imádság gyakorlása, népszerűsíté-
se. Nagy örömünkre a Közösségi Ház 
terme már az első alkalommal megtelt, 
s azóta is 15-20 fő van jelen az alkal-
mainkon, melyek minden hónap első 
és harmadik csütörtökjén délelőtt tíz 
órakor vannak. Természetesen tovább-
ra is szeretettel várjuk azokat, akik 
csatlakozni szeretnének az imakörhöz. 

Nevünkhöz hűen először a Rózsa-
füzér imádságot szoktuk elimádkozni. 
Ennek négy fajtája van, ezt váltogatjuk, 
s a tizedek között egy kis elmélkedés, 
szentírási rész van, egy-egy odakap-
csolódó énekkel. Minden alkalommal 
van egy aktuális imádság is. Ilyen 
májusban a Mária-litánia, máskor egy 
szentünk ünnepéhez kapcsolódó fo-
hász, de szoktunk imádkozni azért, 
aki épp beteg közülünk, a családokért 
most a Család Évében, s hazánkért is 
nemzeti ünnepeink alkalmával. Igé-
nyelt és kedvelt része az imaóráknak, 
amikor hitünk aktuális kérdéseiről ej-
tünk szót, például úgy, hogy felolvas-
suk a vasárnapi igehirdetéshez tartozó 
evangéliumot, és közösen feltárjuk 
annak tartalmát, nekünk szóló jelenté-
sét. Ez személyesebb beszélgetésekre, 
egymás közelebbi megismerésére is 
lehetőséget ad, ami szintén fontos ré-
sze egy ilyen felebaráti együttlétnek.  

- Mi a karácsonyi ünnepkör leg-
főbb üzenete a ma emberének?

- A karácsony közeledtével hívő és 
nem hívő emberek körében egyaránt 
visszaköszönő kérdés az ünnepi készü-
lődés és ünneplés mikéntje. Az egyház 
rendületlenül kitart amellett, hogy a 
karácsony: találkozás Isten Fiával, 
azaz alapvetően egy lelki ünnep, annak 
ellenére, hogy a mai társadalmi szoká-
sok az ajándékozás, pénzköltés és más 
külsőségek körül forognak. Újból és 
újból hirdetjük, hogy az Isten Fiával 
való találkozás ma is lehetséges, per-
sze csak akkor, ha ennek lehetőségét 
megfelelő elmélyültséggel magunkban 
megteremtjük. Ezt szolgálja az adventi 
időszak, amikor bűnbánattal, böjttel, 
az ilyenkor tartott hajnali szentmisék 
látogatásával, a másik ember iránti 
szeretet fokozott gyakorlásával készü-
lünk erre a találkozásra. 

A mai világ hangzavarában nem 
könnyű Isten hangját meghallani, a lel-
kében űrt érző embert pedig könnyeb-
ben szólítják meg más tanok. Az elval-
lástalanodó Európában erősödik a nem 
keresztyén vallások térhódítása. XVI. 
Benedek pápa látja ezt a problémát, 
emiatt a 2012-es évet az új evangeli-
záció évének nyilvánította. Megalakí-
totta az Új Evangelizáció Pápai Taná-
csát, és a jövő évi római konferencia 
az evangéliumnak a mai társadalmi, 
kulturális viszonyok közötti hirdetésé-
vel, az evangelizáció új lehetőségeivel 
foglalkozik. 

Más világvallások felfogásával 
szemben a keresztyén Isten mindig 
kijelentette magát az embernek: előbb 
próféták által, később Jézus által, s nem 
utolsósorban a teremtett világ csodála-
tos rendezettsége és célszerűsége által. 
A mai ember a Szentírást forgatva, a 
„pont neki szóló” evangéliumi üzene-
tek révén kerülhet az Istennel közvet-
lenebb kapcsolatba, de szólhat hozzá 
egy másik ember által is, hiszen saját 
képére és hasonlatosságára teremtett 
bennünket. Utóbbi a legnehezebb – Is-
ten képét észrevenni, felfedezni egy 
másik emberben –, de lehetséges, aho-
gyan a pásztorok is felfedezték a gő-
gicsélő csecsemőben Jézus Krisztust, a 
Messiást.

AZ ADVENTI ÜZENET 90 ÉVE KECSKEMÉTEN
„Mindeddig megsegített minket az Úr”: ez volt a mottója annak a jubileumi 

istentiszteletnek,  amelyen alapításának 90. évfordulójáról emlékezett meg a 
kecskeméti adventista gyülekezet októberben. A jelenlévőket Kormos Tivadar 
lelkész és Ősz-Farkas Ernő területi elnök köszöntötte, majd visszatekintettek az 
1921-től a 60-as évekig tartó időszakra, illetve az 1981-ben újjászervezett gyüle-
kezet történetére.   (Bangó Gedeon erről szóló írása a www.hunyadivaros.hu-n olvasható)
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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!

BUDA FERENC: 
FOHÁSZ A VIRRADATBAN

Istenem ezen a hajnali órán 
amidőn madár se szól még s már eb sem ugat 
bárhol vagy is 
talán ott fönn lebegsz túl túl a galaktikákon 
vagy itt benn a szívemben rejtőzködöl 
bárhol vagy is Te Láthatatlan 
Te Ismeretlen 
mutasd meg magad 
kereslek kerestelek 
ám a neved harsogók üresen kongó 
kiáltozása elől 
bedugtam s bedugom fülem

nem tudom immár ki vagyok mi vagyok 
csökönyös bitang juhod-é avagy 
elkóborolt kiehült ebed 
aki orrát s riadt tekintetét földnek 
szegezve lohol egy idegen nyomon

nem tudom magam sem tudom

kérlek hát fogadj el kételyeimmel 
vakon botladozó beszédemmel 
s ha nem akarod úgy akár 
választ se adj 
csak engedd hogy megszólítsalak
kakas szól kiált a kakas 
emlékezem: mint vallattalak 
vallottalak és tagadtalak 
mert nehéz igen nehéz megértenem 
hogy Te a Gonoszt is virulni 
vigadni hagyod
s mert nem tudom ki vagy 
s hogy én ki vagyok 
már azt sem tudom
világosságra szomjazom
nincs egyebem 
csak magam

oldozd fel kérlek szorongásomat 
oltalmazd szeretteimet 
fékezd meg indulataimat

pásztorom őrizőm ha vagy 
veszni ne hagyj

Ámen

Ne hagyd hogy ne így legyen

FOTÓ: BAHGET ISKANDER

„VIRÁGOS HUNYADIVÁROS”: TINÓDI UTCA  13.



S Z I L V E S Z T E R
2 0 1 2.

Csabaapa és kis
csapata mindenkit

szeretettel vár az idei 
óévbúcsúztatóra!

Helyszín:
Mátyás Iskola aulája

19.00 
Vendégfogadás 
mézespálesszal

19.30 Vacsora: 
Ropogós-bőrös 

malackaraj sörrel 
locsolgatva 

Barackos csirkemell 
szezámmagos 

bundában 
Gombás-májas 

töltött sertésjava 
Konfetti-rizs 

Pezsgős-almás 
pároltkáposzta 

Röszti 

20.30:
 Meglepetés műsor

20.45
 RETRO VIDEO-

DISCO Csabaapával

Éjféli koccintás: 
egy pohár pezsgő 

mindenkinek

01.00 
Virsli, mustár, kenyér

T O M B O L A 
B Ü F É

K O K T É L B Á R!

Ára: 4.000.- / fő
Jel.: 70 / 362-1700 

csabaapa@gmail.com


