2007.09.27-ei Közgyűlés:
Pászti András:
Napirend előtti hozzászólásában kiemeli, hogy szeptember 21-23. között megrendezésre
került a III. Hunyadivárosi Napok, melynek keretén belül csodálatos művészi előadások,
labdarúgó kupa, léghajózás, gasztronómiai verseny is helyet kapott és megmozdult a
városrész. Köszönetet mond a közel 450 fellépőnek, művészeknek, amatőröknek, a 25
kiállítónak, a Hunyadivárosi intézményeknek, a Corvina Óvoda és Általános Iskola
tanulóinak, dolgozóinak, a Hunyadivárosi Bölcsőde dolgozóinak, szülői közösségének, a
Gáspár András Szakközépiskola dolgozóinak, a több mint 100 támogatónak,
vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, Kecskemét városnak és a város vezetőinek, a
Hunyadivárosi Nyugdíjasklub tagjainak, a szervezőknek, a részönkormányzatnak, valamint
a Hunyadivárosért Egyesületnek. Gratulál Farkas Bélának és Fejős Jenőnek, akik a
Hunyadivárosért Díjban részesültek az idei évben. Köszönetet mond mindenkinek, aki
eljött a rendezvényekre és aki segített, hogy a rendezvény méltó legyen a
hagyományokhoz. Kiemeli, hogy az egyik újság szerint: „Jó volt Hunyadivárosinak lenni.”
2008.09.04-ei Közgyűlés:
Pászti András:
Napirend előtti hozzászólásában két közösségi témát emel ki.
Meghívja a negyedik Hunyadivárosi Napokra a város és a városrész lakóit, mely
rendezvényt a részönkormányzat szervez az önkormányzat, a helyi közösségek,
intézmények és vállalkozók segítségével.
A program szeptember 19-én péntek este 18.00-kor kezdődik a Mátyás Király Általános
Iskolában, fellép Fekete Tibor érdemes és kiváló hunyadivárosi művész, Sirkó László,
Sirkó Anna, Látó Richárd és Buda Ádám művészek. Ezután kerül sor a helyi
képzőművészek és gyűjtők kiállításának, illetve az élelmiszeripari kiállítás megnyitására.
Átadásra kerül a Hunyadivárosi Díj.
Szombaton a Hangkovszky-ligetben délelőtt bemutatkoznak a városrész közösségei,
óvodák, iskolák és a nyugdíjasok. Lesz főzőverseny, játszóház és nemzetközi rajzkiállítás,
kispályás labdarúgó kupa, helytörténeti vetélkedők és szépségverseny. A tombola
bevételét az Ifjúság úti Óvoda részére ajánlják fel. Délután és este fellép Madarász Zoltán
bűvész, a Grapewine Show Dance Club, az Univer Tánczos Péter Népzenei Egyesület,
Farkas Béla és Fejős Jenő nótaénekesek, Kovács Kati és a Desperado együttes, a Sintax
Error együttes, valamint Ihos József humorista.
Vasárnap a Mátyás Király Általános Iskolában a harmadik kistérségi amatőr nyugdíjas és
színjátszó csoportok találkozóját lehet megtekinteni.
A másik téma a szelektív hulladékgyűjtés.
Közös összefogás eredményeként visszakerültek a hunyadivárosi Univer áruház elé a
szelektív gyűjtők augusztus végén. Ehhez a részönkormányzat, az önkormányzat, az
Univer áruház, a VG Kft., a Hesse Kft. és a Gyenes kertészet összefogására volt szükség.
Kiemeli, hogy kamerák védik ezt a területet. A virágok ellopása is rögzítésre került és a
kisaluljárónál kihelyezett kamerák is hozzájárultak már lakásbetörők elfogásához.
2009.04.29-ei Közgyűlés:
Pászti András:
Napirend előtti hozzászólásában örömmel számol be arról, hogy megszépült a Herman
Ottó tér, miután április 4-re társadalmi munkát hirdettek a következő civil egyesületek és

intézmények:
Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét, Kecskemét Megyei Jogú Város Hunyadiváros
Városrészi Részönkormányzata, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Mátyás Király
Általános Iskola közössége, Hunyadivárosi Nyugdíjasklub tagjai, Kecskemétfilm Kft. és az
Ökotárs Alapítvány. Külön köszönet jár a társadalmi munkában elkészült tervekért
Czeglédi Csongor egyetemista hallgatónak, valamint a kecskeméti médiának - Baon.hu,
Petőfi Népe, Gong Rádió, Szuperinfo, Kecskeméti TV, Kecskeméti Lapok -, hogy
segítették a szervezést.
A közösségi munkához csatlakoztak az alábbi cégek és magánszemélyek:
Magyar Szárazvirág Rt., Kefag Zrt., Juniperus, Saubermacher Kft., VG Kft., Bácsvíz Zrt.,
Piramis Zrt., Díszkert Kft., Kele István, Lovász Józsefné, Fazekas Imréné Jenei Erzsébet,
Szikszai Festékbolt, Tűzoltóság Kecskemét, Útkeresők Egyesülete, Rimai és Társa Bt.,
Hiperkom Kft., Univer Abc, Szil-Coop Abc, Graboplast Kecskeméti Parkettagyár és a
Hunyadivárosi polgárőrség tagjai, valamint közel 300 hunyadivárosi-kecskeméti lakos
minden generációból. Elültettek mintegy 1000 növényt; 25 fát, 375 bokrot, 600 virágot egy
délelőtt folyamán. Bebizonyosodott, hogy az összefogásnak hihetetlen ereje van, az
értelmes közös célok sok önzetlen embert mozdítanak meg.
Ez a nap az összefogás napjává vált. Köszöni mindenkinek a segítéségét. Külön köszöni a
város vezetésének és a közgyűlésnek, hogy biztosítva volt az anyagi feltétel a
részönkormányzati keretből.
2009.05.28-ai Közgyűlés:
Pászti András:
Napirend előtti hozzászólásának címe a „Gyermeknap és a Baba-Mama klub a
városrészben”.
Egy problémára hívja fel a figyelmet, amivel a Hunyadivárosi Részönkormányzat az elmúlt
ülésein foglalkozott, melynek témája a gyerekeket vállaló fiatal házaspárok és családjaik
helyzete. Egyre több fiatal családnak vannak anyagi jellegű gondjai, mivel az elmúlt
hónapokban a hitelek törlesztő részletei jelentősen megemelkedtek, nem beszélve a heti
parlamenti döntésekről. Az elmúlt évben megvizsgálták, hogy hány gyermek született a
hunyadivárosi városrészben, mely adatok szerint 2007-ben 97, 2008-ban már csak 75
hunyadivárosi baba született. Kecskemét város büszke arra, hogy a városban nem
csökken nagy mértékben a népesség. Az áprilisi fogadóóráján több kisgyermekes szülő is
jelezte, hogy jó lenne megalakítani egy városrészi Baba-Mama klubbot, mely ötletet
többen is támogatták. A Hunyadivárosi Részönkormányzat úgy döntött, hogy 2009. június
20-án -mivel ebben a hónapban van a gyermeknap, valamint a városrész 104 éves
születésnapja is- 11.00 kor a Mátyás király Általános Iskolában megrendezik az első
Hunyadivárosi Babák napja ünnepséget a 2008-ban született hunyadivárosi babák és
szüleik részére. Ez alkalomból szeretne a részönkormányzat egy kis ajándékot adni, hogy
segítsenek a gyermekeknek és szüleiknek. Büszkék a legkisebbekre is, ezért ezzel
szeretnének egy új hagyományt kialakítani a Hunyadivárosi városrészben, mely
rendezvényre szeretettel várják őket. A Hunyadivárosban lakók tudják, hogy az
összetartásban nagy erő lakozik.
2009.06.25-ei Közgyűlés:
Pászti András:
Három hunyadivárosi programról számol be. Az első Hunyadivárosi Babák Napja, mely
programmal hagyományt szeretnének teremteni. A városrész 104 éves születésnapján a
részönkormányzat egy jelképes ajándékkal felköszöntötte a 2008-ban született babákat. A
73 babából több, mint 50-en családjukkal együtt eljöttek erre az ünnepségre. Akik nem

vettek részt az ünnepségen azokhoz is eljuttatják az ajándék csomagokat.
Köszönetét fejezi ki a segítőknek, a résztvevőknek az önkormányzati tagoknak, az M.
Bodon Pál Zeneiskolásainak, akik a műsort szolgáltatták, a városrész védőnőinek,
gyermekorvosainak, az ünnepség támogatóinak, a részönkormányzatnak és tagságának,
a Hunyadivárosi János Gyógyszertárnak, az Univer Produkt Zrt.-nek, a Pingvin Patikának,
a Saubermacher Kft.-nek, valamint a Ceumed Kft.-nek.
Tájékoztatja a városrész lakóit, hogy megalakul a városrészi Baba-mama klub. Az első
találkozó 2009. július 15-én lesz az IBI tanodában, Kecskemét, Ifjúság út 45. szám alatt.
Minden hónap harmadik szerdáján 10.00 órától tartják összejöveteleiket ezen a
helyszínen.
Felhívja a figyelmet két közösségi ügyre, társadalmi munkára, amit a részönkormányzat
tervez. A Liszt Ferenc utca és a Czollner köz sarkán faültetést szerveznek 2009. június
27-én szombaton reggel 8.00 órától a Hunyadivárosi részönkormányzat támogatásával. A
másik tereprendezés és takarítás lesz a Hunyadivárosért Egyesülettel közösen a
részönkormányzat támogatásával, mely az Univer ABC és a szolgáltatóház környékére
társadalmi munkát hirdetnek 2009. július 4-én szombaton délelőttre, melyre szeretettel
várnak mindenkit, aki szereti a tisztaságot és a rendet.
2009.09.10-ei Közgyűlés:
Pászti András:
Tisztelettel meghívja a képviselőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és a kecskeméti,
különösen a hunyadivárosi lakosokat a szeptember 18-20. között megrendezésre kerülő V.
Hunyadivárosi Napok rendezvényre.
Szeptember 18-án 17.00 órakor kezdődik a rendezvény egy közös kerékpározással az új
kerékpárúton a Mol benzinkúttól indulva. 18.00 órakor a Mátyás Király Általános Iskolában
kerülne sor egy ünnepségre.
Szeptember 19-én délelőtt a hunyadivárosi iskolások és óvodások, illetve a nyugdíjasklub
tagjai lépnek fel. Emellett lesz bográcsfőző verseny, játszóház, aszfaltrajz verseny, vitézi
párbaj, szellemi vetélkedő és labdarúgó kupa, valamint Hunyadiváros Szépe verseny.
Ezekre a programokra még lehet jelentkezni.
Délben a Hunyadi téren Hunyadi János szobrát koszorúzzák meg.
A pénteki és a szombati fellépők közül kiemeli az alábbiakat:
Csík Zenekar, Fekete Dávid, Gál Judit, Ihos József és Csepregi Éva.
Szeptember 20-án kistérségi nyugdíjas klub találkozóval zárul a program.
Kiemeli, hogy a részönkormányzaton kívül közel 60 cég és magánszemély támogatásával,
összefogásával valósulhat meg a rendezvény. Az idei év jótékonysági felajánlásait a
Ceglédi úti óvoda kapja a részönkormányzati döntés alapján.
2009.10.02-ai Közgyűlés:
Pászti András:
Napirend előtti hozzászólásában köszönetet mond az V. Hunyadivárosi Napok
támogatásáért a városnak és az összes támogatónak, majd kiemeli Dr. Zombor Gábor
polgármester, Dr. Metzinger Éva jegyző, a Közgyűlés, a Polgármesteri Hivatal
munkatársai, a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub, a Baba-mama Klub, a Hunyadivárosi
Egyesület, a Komédiász Egyesület, az iskolák és annak a 170 támogatónak a segítségét,

akik támogatták és segítették a rendezvényt.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a három napos rendezvény szervezésében közel 50 ember
vett részt és a fellépők száma közel 250 fő volt.
Elmondja, hogy a Hunyadiváros honlapján megtekinthető a rendezvényről készült több
száz fotó, melyekről annak sikeressége jól kirajzolódik. Megköszöni a város médiáinak a
tájékoztatást, hogy kellőképpen informálták a lakosságot. A rendezvény azért lehetett
ennyire sikeres, mert egy szívként dobbant mindenki, kecskemétihez és hunyadivárosihoz
méltóan ünnepelték ezt a három napot.
2009.10.29-ei Közgyűlés:
Pászti András:
Napirend előtti felszólalásában elmondja, hogy egy nyertes pályázat eredményeként
november 7-én társadalmi munkát hirdetnek a Hunyadivárosban. Közös pályázatot adtak
be az ÖKOTÁRS Alapítvány és a MOL felé az alábbi civil egyesületek és intézmények:
Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét, Hunyadiváros Városrészi Részönkormányzat,
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Mátyás Király Általános Iskola, Hunyadivárosi
Nyugdíjas Klub, valamint Kecskemétfilm Kft.
A meghirdetett társadalmi munka keretében újabb őshonos fák és cserjék elültetésére
kerül sor a Hermann Ottó utcai parkban. Továbbá ezen a napon a városrész még több
területén – az Univer áruház előtti területen, a Czollner köz és Liszt Ferenc utca sarkán, a
Tinódi utca 8. sz. előtt és a Márkus Géza utcában - is lesz társadalmi munkára lehetőség.
A munkálatokat a város, a részönkormányzat és több magáncég is támogatja. Kéri, hogy a
munkához szükséges eszközöket a lakosság hozza magával.
Gyülekező november 7-én 8.00 órakor lesz a helyszíneken.
Amennyiben a társadalmi munkával kapcsolatban bárkinek javaslata, vagy felajánlása
van, azt megteheti a 70/774-9053-as telefonszámon. Minden, a környezetéért felelősen
gondolkodó, azaz tetteivel szépíteni kívánó polgárt várnak, hogy befejezzék az idén
tavasszal elkezdett munkát.
2009.11.26-ai Közgyűlés:
Pászti András:
Napirend előtti hozzászólásának címe: Társadalmi munkák a Hunyadivárosban.
Napirend előtti hozzászólásában elmondja, hogy Gróf. Klebelsberg Kúnó az egyik
beszédében arról beszélt, hogy háromféle hazaszeretet létezik: a kesergő, a szónoki és a
cselekvő. A Hunyadivárosban 2009. november 7-én a cselekvő hazaszeretetről és
természetszeretetről tettek tanubizonyságot a Hunyadivárosért Egyesület, a Hunyadivárosi
Részönkormányzat, a Hunyadivárosi Nyugdíjasklub, a Mátyás Király Általános Iskola, a
Hunyadivárosi Polgárőrség, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, a Kecskemétfilm
Kft. tagjai. 2009. november 7-én délelőtt társadalmi munkában négy helyszínen valósult
meg a növények ültetése közel 120 aktív ember összefogásában. Több száz őshonos
bokrot, fát, cserjét és virágokat ültettek el a Hermann Ottó parkban az UNIVER Abc előtti
területen, a Czollner köz sarkán, valamint a Márkus Géza utcában is. Támogatta ezt az
összefogást az ÖKOTÁRS Alapítvány a Saubermacher Magyarország Kft., a
Hunyadivárosi Részönkormányzat, a Gyenes Kertészet, Kecskemét Megyei Jogú Városa,
több közműszolgáltató, valamint a média is. Külön köszönetet mond mindenkinek, akik
segítették az előkészületi munkálatokat, azoknak is, akik eljöttek, dolgoztak, példát
mutattak és a cselekvő természet szeretetükről tettek tanulságot.

Felhívja a közfigyelmet egy szombat délelőtti programra, amely a Hunyadivárosban kerül
megrendezésre a részönkormányzat és a Baba-mama Klub szervezésében. Az első
babaruha börzére mindenkit szeretettel várnak, bárki eljöhet csereberélni a babák
érdekében.
2010.04.29-ei Közgyűlés:
Pászti András:
Napirend előtti hozzászólásában örömmel számol be arról, hogy április 26-án a Napsugár
Óvodában társadalmi összefogásban több mint 60 fő munkájának segítségével megtörtént
az udvar rendezése.
Az előzményeket tekintve elmondja, hogy ősszel az óvodai szülői értekezleten a szülők és
az intézmény vezetői közösen elhatározták, hogy az udvar felújítását követően, társadalmi
munkában növényeket fognak ültetni a területen. Ezután elkezdődött a szervezés. Az
alábbi támogatókat, segítőket emeli ki: Hunyadivárosi Részönkormányzat, Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzatának főkertésze, Juniperus Faiskola, a térség iskolái, a
helyi óvodai SZMK, szülők és óvodai dolgozók, valamint a Hunyadivárosi Nyugdíjasklub. A
gyerekek érdekében végzett munkában részt vettek a szülők, a pedagógusok, az
intézmény vezetői, a Hunyadivárosi Nyugdíjasklub tagjai, az óvodások, a képviselők és a
közmunkások. A munka eredményeként növények ültetésére, illetve padfestésre került sor.
A felújítás kapcsán kiemelendő, amikor az elmúlt évben az Oktatási és Egyházügyi
Bizottság ülésén az 'Intézmény felújítási' keretnél Leviczky Cirill képviselő érvelt amellett,
hogy az udvart át kell alakítani. Kiemelendő továbbá, amikor a város vezetése és a
közgyűlés elfogadta, hogy a Kandó Kálmán u. 14. sz. alatti intézményben óvodai
csoportok legyenek kialakítva és bővüljenek az óvodai csoportok száma. Született tehát
egy jó döntés a gyerekek és az emberek érdekében. A gyerekek a régi óvodához képest
sokkal jobb körülmények közé kerültek, mely a város- és az intézményvezetés, a
városrész polgárai, a felnőttek és a gyerekek összefogásának eredménye. Megköszöni
mindenkinek, aki a megvalósításban segített.
Példaként említette ezt a társadalmi munkát és reméli, hogy a jó döntések után ilyen
összefogással az elért eredmény szélesebb körben is megvalósulhat.

