
Kedves Hunyadivárosi Babák, kedves Szülők, kedves Vendégek!  
Tisztelt Részönkormányzati Képviselők, Segítőink, Támogatóink! 
 
„Ameddig a kisgyermekek bármiben is szükséget látnak, nincs igaz szeretet 
ezen a világon.” mondta Isadora Duncen a 1900-as években. 
 
Ennek a gondolatnak a szellemiségében úgy döntött a részönkormányzat, hogy 
idén júniusban első alkalommal megrendezi a 2008-ban született 
Hunyadivárosi babák és szüleik részére a Hunyadivárosi Babák Napja 
ünnepséget. Ezzel egy szép hagyományt szeretnénk kezdeményezni. Itt 
jegyzem meg azt a szomorú tényt, hogy míg 2007-ben 94, addig 2008-ban 
csupán 75 baba született a Hunyadivárosban. 
A tegnapi nap volt a városrész 104 éves születésnapja. Ennek az 
ünnepségnek a keretében Hunyadivárosi polgárokká fogadjuk a 
kisgyermekeket és megajándékozzuk Őket! 
Költségvetésünkben erre az ünnepségre és a Baba–Mama klub 
megalakulására forrást biztosítunk. 
Számunkra nagyon fontosak kispolgáraink, ezért segíteni szeretnénk a fiatal 
családoknak, babáknak városrészünkben. 
Gondoltunk arra, hogy egy ajándékutalványt adunk a szülőknek, de sajnos a 
jelenlegi adótörvények alapján ennek több mint fele az állami költségvetésé lett 
volna, s nem a babáké. Ekkor úgy döntöttünk, hogy az ügy érdekében 
közadakozást hirdetünk. Itt szeretném megköszönni a részönkormányzati tagok 
aktivitását, a vállalkozók és cégek segítségét. Önzetlen támogatóink a Hunyadi 
János Gyógyszertár, Univer Produkt Rt, Saubermacher Kft, Pingvin Patika, 
Ceumed Kft. Köszönjük segítségüket.  
Külön köszönöm védőnőknek a Hunyadivárosban, dr. Kovalcsik Istvánnak 
orvosnak és Kada Erika Rózsa Béla részönkormányzati tagunknak, hogy 
segítettek a szervezésben. 
Hálás köszönet illeti Dr. Bükki Éva gyerekgyógyászt, aki elvállalta a 
Baba-mama klub irányítását, Végel Ibolya részönkormányzati tagot, hogy 
helyet biztosít a klub működésének és külön Tóth Imrénét, aki a 
csomagokra saját kezűleg elkészítette a Paprika Jancsikat. 
És nem szabad kihagyni a sorból sok jóindulatú hunyadivárosi lakost, 
akik segítettek! 
 
Köszönöm figyelmüket, és megkérem dr. Büki Évát, hogy a klubról szóljon pár 
szót, és biztatok mindenkit, hogy legyen ennek tagja. Remélem mindannyiukhoz 
eljutott az erről szóló prospektus! 
S ne feledjék a római filozófus, Sallustius gondolatát: Összefogással a kis 
dolgok is naggyá lesznek. 
 
Kecskemét, 2009.06.20.     Pászti András képviselő 


