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PÁSZTI ANDRÁS KÉPVISELŐ VISSZATEKINTÉSE
Sikeres és dolgos féléven vagyunk túl. A Napsugár Óvoda
pedagógusaival és a szülőkkel
történt összefogásunk eredményeként került sor júniusban az
új játékkomplexum átadására,
melynek indítótőkéje a tavalyi
Hunyadivárosi Napok tombolabevétele volt. Az idei kedvezményezett a 40 éves Hunyadi
János Általános Iskola lesz.
Kérek mindenkit, hasonló módon fogjunk össze, ahogy az elmúlt nyolc alkalommal. Ennek
jegyében zajlottak a múlt félév
hagyományos programjai és
az olyan új kezdeményezések
is, mint a Pázmány Péter utcai
játszótér felújítása. Utóbbira
Márkli Tiborné társasházi közös képviselő segítségével került sor. A Pázmány Péter utca
lakóin kívül részt vettek rajta
a Gáspár Iskola festőtanulói
és a részönkormányzat néhány
tagja is. A hinták, mászókák,
padok átfestésén kívül nyestük, csinosítottuk a szegélyező
bokrokat, fákat, és új homokkal töltöttük fel a homokozót.
Délben a környéken lakó hölgyek hálájuk jeléül felejthetetlen paprikás krumplival vendégeltek meg bennünket.
A Tinódi utcai emeletes házak
környékéről is jelezték, hogy
rongálódtak a köztéri padok,
így támogatók által biztosított
anyagok felhasználásával ülőés hátdeszkák pótlását, festését
végezték az ott élők. A Teleki
Pál tér 4. sz. ház leendő parkolójához és a színészmúzeum
belső járdaszakaszának anyagköltségéhez járultunk hozzá a
részönkormányzati
keretből.
Hasonló módon szívesen segítünk minden olyan helyi közösségnek, amely a problémák
megoldásából tevőlegesen is
szeretné kivenni a részét.
Anyák napján a Mátyás Iskola diákcsoportjának felkészülésével köszöntöttük a városrész
édesanyáit, nagymamáit. Június 22-én sor került a legifjabb
városrészi polgárok, a 2012ben született babák köszöntésére is, ahol zenés-játékos ünnepség keretében 68 kisgyermek (37 kislány és 31 kisfiú)
vehette át részönkormányzatunk és a városrész vállalkozóinak támogatásával összeál-

A Napsugár Ovi csúzdája készülőben

lított ajándékcsomagot. A babák nagyon aranyosak voltak,
jó volt mind együtt látni őket.
Igyekszünk mindent megtenni
azért, hogy 5-10-20 év múlva
is jól érezzék magukat az őket
befogadó városrészben. Külön
köszönöm azok támogatását,
akik adományaikkal, munkájukkal,
közreműködésükkel
segítették e program színvonalas megvalósulását. Ide kapcsolódik a Baba-Mama Klub
szervezésében tavasszal ismét
megtartott babaruhabörze is,
melynek rendezésével szintén
a kisgyermekes családokat kívánjuk segíteni.
Folytatjuk a Virágos Hunyadiváros Programot is. Hálásak
vagyunk azért a segítségért,
hogy két közmunkás bevonásával immár megoldott a Liszt
Ferenc utcán és a környező
kisutcákban a Gyenes család
felajánlásával villanykarókra
helyezett futómuskátlik kétnaponkénti öntözése. Segítségükkel a Posta és a Szil-Coop Áruház előtt is ültettünk virágokat,
melyek locsolását a két intézm é n y
dolgozói
vállalták
el. A Madárbarát
P r o g ram keretében
m o s t
odúfelújítást
tervez ü n k .
Idén is folytatódik a népszerű
számítástechnikai és angol tanfolyam. Márciusi értekezletünkön döntöttük arról, hogy továbbra is támogatunk minden
olyan kisközösséget, amely
aktívan részt vesz a városrész
életében: a Nyugdíjas Klubot, a
Baba-Mama Klubot, a Hunyadivárosért Egyesületet, a pol

gárőrséget, s a közösségi kertben munkálkodókat. Polgárőrségünk ismét kivívta a városi
bűnüldöző szervek elismerését
azzal, hogy több városrészi lopás esetében is hatékony segítséget nyújtott a felderítésben.
Támogattuk a Mátyás Király
Citerazenekar marosvásárhelyi
útját is, akik testvérvárosunkban Kecskemét küldötteként
mutatkoznak be.
Új elem a támogatásaink sorában a Kecske köz útépítésének támogatása. Ennek hátterében egy új lehetőség áll.
Kecskemét Közgyűlése úgy
határozott, hogy ha a részönkormányzati keret egy részét a
városrész fejlesztésre fordítja,
akkor a bekerülési összeg felét
az Önkormányzat egy másik
forrásból melléteszi. Ezt a lehetőséget figyelembe véve három beruházásról döntöttünk.
A Szőlőfürt Fogadó melletti
körforgalom után a Ceglédi
út-Mátyás király körút kereszteződésénél is helyezünk ki
térfigyelő kamerát. Ökolámpás közvilágítást építünk ki a
Czollner közi társasház mögött
lévő parkolóban. A harmadik
döntés az előbb említett útépítés támogatása.
Kecskemét Önkormányzata
döntött a közbiztonsági kamerák rendszerének bővítéséről,
pályázati forrást keres újabb
térfigyelő kamera felállításához a Béke fasor-Mátyás király körút kereszteződésében.
Szintén
városi
segítséggel, egy
önkormányzat
által
üzemeltetett munkagéppel
oldjuk meg a városrész földútjainak karbantartá-

(Játszótér-felújítás a Pázmány Péter utcán)
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VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

sát is. Tavasszal gléderezték a
Szolnokihegy, Szentistvánváros és a Hunyadiváros földútjainak többségét.
Fogadóóráimon is sokan felkerestek. Több éve húzódó
ügy végére került pont azzal,
hogy a Szolnokihegy 23./A sz.

ingatlan előtti erdőrészt sikerült hatósági úton kivágatni.
Ezek a fák mintegy száz lakás
áramellátását veszélyeztették.
Képviselői munkámban büszke vagyok még arra is, hogy
a Csilléri út 9. sz. bérháznál
felújításra került a bejárat és
a lépcsőrendszer a lakók kéré-

sének megfelelően. Ezenkívül
a Hunyadi János Iskola tornacsarnokának bejárati ajtaja is
elkészült a félév elejére. Továbbra is nagy segítőszándékkal várom a körzetemben élők
jelzéseit, kéréseit.
Pászti András,
a 10. e.v.k. önkormányzati képviselője

ÚJ TAGOKKAL BŐVÜLT A RÉSZÖNKORMÁNYZAT

A Hírmondó 2011. évi első
számában már bemutattuk
a 10. egyéni választókerület
részönkormányzatának tagjait. Számuk időközben tovább nőtt, hiszen a 2012-ben
létrejött Hunyadivárosi Közösségi Kert közösségéből, s
a kerületünkhöz csatolt Szolnokihegyről is jelentkeztek a
köz érdekében szívesen tevékenykedő, részönkormányzati munkában azóta is nagy
részt vállaló polgárok. Szeretnénk őket is bemutatni
Olvasóinknak:
NAGY MÁTYÁSNÉ ÉVA:

A Hunyadivárosban
1990 óta lakom.
Rokonságom
más tagjai is
élnek ebben
a városrészben. A családban és tágabb környezetemben egyaránt
igyekeztem megfelelni a szűkebb-tágabb közösség elvárásainak, s törekedtem arra, hogy
gyermekeimet is ebben a szellemben neveljem.
Azt gondolom a világról,
hogy minden embernek kötelessége az őt körülvevő környezetről gondoskodni – képességeinek, lehetőségeinek megfelelően. Ami jó az egyénnek,
az jó a családnak, a városnak,
az országnak... Ha mindenki
helytáll a maga frontján, akkor
nekünk, magyaroknak is csak
jó hírünk lehet a világban.
Ennek jegyében próbálom
az életemet élni, s részönkormányzati tagként is kivenni
részemet a felmerülő problémák, feladatok megoldásában
- konstruktívan, innovatívan,
megköszönve önkormányzati
képviselőnknek, Pászti András
úrnak a bizalmat.

GIRICZNÉ DELI DIÁNA:

Gyomaendrődről
származom, 1999óta
élek
Kecskeméten. 2002óta lakom
a Szolnokihegyben.
H á r o m
gyermekem van, ők mind itt
születtek. Jelenleg GYES-en
vagyok, mellette mint őstermelő dolgozom itthon.
Munkám során a környezetemben sok emberrel találkozom, akik megosztják velem
problémáikat a Szolnokihegy
közbiztonságával kapcsolatosan, és lakóhelyünk más, sokakat érintő gondja vonatkozásában. Ezek meghallgatásával,
a részönkormányzati fórumon
való felvetésével, továbbgondolásával és a megoldás kivitelezésében való aktív közreműködéssel szeretném segíteni a
részönkormányzat munkáját.
OROSZ JÓZSEFNÉ KLÁRI:

Már több
mint
három évtizede, 1979
óta élek a
Hunyadivárosban.
Itt
kezdtünk
egy
kis szobakonyhás
lakásban, majd építkeztünk.
Két gyermekemet itt neveltem
felnőtté. Szakápolói végzettségem van, a megyei kórházban
dolgoztam 38 évet.
Nagyon szeretek emberekkel
foglalkozni, s persze nagyon
szeretem a családomat. Hobbim a kertészkedés. Három éve
vagyok részönkormányzati tag.
Minden tőlem telhető igyeke

zettel azon voltam, hogy segítsem az itt élő lakosság, ezen
belül is a szolnokihegyi emberek életét, hétköznapjait. Problémáik megoldásához, szűkebb
környezetem infrastruktúrájának fejlesztéséhez, szépítéséhez próbáltam hatékony segítséget nyújtani. A továbbiakban
is ezt szeretném folytatni, illetve fejleszteni az erre irányuló
közösségi tevékenységet.
SZILBERHORN ADORJÁNNÉ:

Cegléden
születtem.
2007-ben
költöztem
férjemmel
a Hunyadivárosba.
2005-ben
a Corvinus
Egyetemen
végeztem
élelmiszertechnológus mérnökként. A munkalehetőség és a kulturális sokszínűség hozott minket Kecskemétre. Csendes kertvárosi részt
kerestünk viszonylag közel a
központhoz, így esett a választásunk erre a városrészre.
Két kisgyermekem kapcsán
kerültem a Baba-Mama Klubba. Később a Hunyadivárosi
Közösségi Kert életre hívásával és szervezésével kerültem
be még jobban a városrész
vérkeringésébe. Kisgyermekes
családok összefogásával permetszerek nélkül termesztünk
zöldségeket, gyógy- és fűszernövényeket. Fontosnak tartom,
hogy a gyermekeink is lássák,
tapasztalják, hogy a földnek
ereje van, s a kitartó munka
eredményt hoz. Továbbra is
fontos számomra a lakókörnyezetem, ezen belül is a helyi
közösségek szervezése, összetartása. Elsősorban őket szeretném a munkámmal támogatni.

RÉSZÖNKORMÁNYZATI MUNKA
TÉRFIGYELŐ KAMERA A SZŐLŐFÜRTNÉL

A városrészi önkormányzat
2012 májusában döntött térfigyelő kamera felállításáról a
Szőlőfürt Fogadó kereszteződésében. A Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője ezt a
kérést támogatta, és a Közgyűlés felé levélben javasolta a kamera kihelyezését.
A Kapitányság már a 2011.
évi beszámolójában utalt a Hunyadivárosban is előforduló alkalmi lopásokra, gépjármű-eltulajdonításokra, melyek megelőzésére és a nyomozati munkában is igen hasznos a város
kivezető útjai mentén felállított
kamerarendszer.
Kecskemét
M. J. V. Közgyűlése 2012. november 29-én engedélyezte a
térfigyelő kamera kihelyezését
a körforgalmi csomópont meg-

figyelése céljából, s a kamera
telepítéséhez 600.000 Ft támogatást biztosított. A törvény értelmében a rendőrség közterületen bárki számára észlelhető
módon képfelvevőt helyezhet
el, és felvételt készíthet.
A városban már meglévő 25
kameráéhoz hasonlóan a telepítést és üzemeltetést a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány végzi, s a Kapitányság figyeli a kamerán keresztül
a Szent István körút, Géza fejedelem körút és
a Békéscsabai
út körforgalmi
csomópontjának közlekedését. A Közgyűlés június
27-i
ülésén
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úgy döntött, hogy a közbiztonság növelése érdekében, pályázati és más források igénybevételével a város újabb pontjain telepít térfigyelő kamerákat.
A Hunyadiváros vonatkozásában erre a Béke fasor-Géza fejedelem körút találkozásánál,
illetve a Ceglédi út-Mátyás
király
körút
kereszteződésében kerül
majd sor a közeljövőben.

FÓRUM AZ INTERMODÁLIS CSOMÓPONTRÓL

A közelmúltban lakossági fórumot tartottak a városházán
Kecskemét intermodális pályaudvarának kialakításáról, illetve közösségi közlekedésének
fejlesztési terveiről. A rendezvény iránt nagy volt az érdeklődés, és a jelenlevők számos
kérdést is felvetettek.

Uhlig Rita, a projektet előkészítő Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetője a fejlesztési program elemeit ismertette.
Öveges László főépítész az intermodális csomóponttal kapcsolatos építészeti elképzelésekről beszélt. Nagypál Sándor
alpolgármester arra hívta fel a

RÉSZÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK 2013-BAN

1.
2.
3.
4.
5.

A Hunyadivárosi Napok rendezvényének lebonyolítására
A Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub támogatására
A Hunyadivárosért Egyesület működési költségeire
A Baba-Mama Klub 2013. évi programjaira
A Hunyadivárosi Közösségi Kert locsolásához szükséges
kút befejezésére, mozgásérzékelő lámpák felszerelésére
6. A Kandó Kálmán utca 1. sz. alatti színészmúzeum belső járdaszakaszának anyagköltségére
7. A Mátyás Király Citerazenekar marosvásárhelyi útjára,
táborozásra és fellépő ruha vásárlására
8. A Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület működési költségeire
9. A Hunyadivárosi Hírmondó 2013./1. sz.-nak kiadására
10. A Hunyadivárosi Babák Napja lebonyolítására
11. A Virágos Hunyadiváros Program folytatására
12. A Hunyadivárosi Madárbarát Programban odúk felújítására
13. Számítástechnikai és angol tanfolyam szervezésére
14. A Pázmány Péter utcai játszótér eszközeinek festésére
15. A Bölcsőde számára futóbiciklik vásárlására
16. A Teleki Pál tér 4. sz. ház
parkolójának anyagktg.-ére
17. Az Ifjúság Úti Óvoda udvarán lévő balesetveszélyessé
vált két fűzfa kivágására
18. Közbiztonsági kamera
kihelyezésére (Ceglédi út
és Mátyás király körút ker.)
19. A Kecske köz önerős útépítésének támogatására
20. A Czollner köz-Zászló utca
térségében napelemes lámMérleghintát kapott a Hankovszky liget játszótere
pa kihelyezésére



figyelmet, hogy a tömegközlekedési infrastruktúra ilyen
mértékű fejlesztésére még nem
volt példa Kecskeméten. A kérdések többsége egyértelműen a
tervezett pályaudvarra, illetve
annak
megközelíthetőségére
vonatkozott. Többen érdeklődtek az iránt is, hogy milyen
módon teremt összeköttetést a
pályaudvar a Hunyadivárossal. Elhangzott, hogy a közvetlen összeköttetés gyalogosan
és kerékpárral lesz lehetséges.
Ugyanakkor maga a pályaudvar épülete autóval is megközelíthető lesz. Behajtani a Rákóczi út felől, kihajtani pedig
a pályaudvar épülete mögött
lehet.
Az érintett hunyadivárosiak közül többen jelezték: nem
örülnének, ha a pályaudvar felüljárójáról belátnának az udvarukra. Nagypál Sándor és
Öveges László is megerősítette: már a kiviteli tervek készítésénél figyelnek arra, hogy
ilyen ne forduljon elő.
HELYI FÓRUM

A városrészi önkormányzat is tervez lakossági fórumot ebben a témában az ősz
folyamán, melynek időpontjáról a városrész honlapján
lehet majd tájékozódni:
www.hunyadivaros.hu.
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KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEK
FEBRUÁRBAN ÁTADTÁK A HUNYADI INKUBÁTORHÁZAT

Februárban ünnepélyes keretek között adták át a Szolnoki út 23. sz. alatt kialakított, 1400 nm-es Hunyadi
Inkubátorházat. A modern
eszközökkel felszerelt, korszerű szolgáltatáscsomagot
nyújtó irodaház elsősorban
olyan cégeknek kíván helyet és segítséget nyújtani,
amelyek nemrég
kezdték
tevékenységüket. Bali Endre
ügyvezető elmondta, hogy a kor
színvonalának megfelelő
technikai park mellett a
vállalkozásokat tanácsadással és mentori tevékenységgel is segítik.

A Hunyadi Inkubátorházban
nyílik meg a nyár folyamán a
Next-Trend Online Kft. webáruházának új irodája is, mely
bébi, gyermek és női ruhák értékesítésével foglalkozik. Andróczki Mária, a Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a Hunyadivárosban nőtt fel, itt járt
iskolába, és jelenleg is itt
lakik a családjával, ezért

természetes
volt, hogy cégük telephelye
sem lehet máshol. A http://
next-trend.hu
címen elérhető webáruházból az interneten
keresztül lehet vásárolni, ami
kényelmes, gyors, és sok más
szempontból is a jövő útja. Kiváló minőségű angol használt
ruha, babaruha, gyerekruha és
női ruha kerül fel virtuális polcaikra a heti töltések alkalmával. Vásárlóik divatos minőségi egyedi darabokat szerezhetnek be itt.
Több mint hároméves működésüket koronázza meg, hogy
hamarosan elfoglalják kényelmes, tágas új irodájukat a Hunyadi Inkubátorházban.

ISMÉT HORVÁTH MARI FILMJE LETT A LEGJOBB

Az animációsfilmek gyermek- és ifjúsági film kategóriájában „Arany-díj”-at kapott
márciusban a 8. Teheráni Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon Horváth Mari rendezésében a Kecskemétfilm Kft.
filmje, a „Vacskamati virágja”,
mely a 13 részesre tervezett
Négyszögletű Kerek Erdő sorozat legelső epizódja.

nélküli, számítógépbe történő
rajzolást is lehetővé teszi. A
stúdióban alkalmazzák a Rátai
Dániel által kifejlesztett Leonar3Do elnevezésű, virtuális

A sorozat Lázár Ervin azonos
című meseregényének felhasználásával 3D-s technikával
készül, melyhez a kecskeméti
stúdió 2012 februárjára megvalósult fejlesztése nyújt lehetőséget. Ez a háromdimenziós filmkészítés mellett a papír

térben alkalmazható háromdimenziós operációs berendezést
is. A technológiai előrelépés új
korszakot nyitott a rajzfilmstúdió életében. A „Vacskamati
virágja” című sikeres epizód
animátora Balajthy László,
látványtervezője és operatőre
Tóth-Pócs Roland, gyártásvezetője Vécsy Veronika, producere pedig Mikulás Ferenc.
A Balázs Béla-díjas rendezőnő nem először nyert nemzetközi színtéren. Négy éve a
„Hogyan telt a gyerekkorom?”
című „Magyar népmesék”-epizódja szintén első helyezett lett
a Chicagói Nemzetközi Gyermek Filmfesztiválon.

LOURDES-I BARLANG ÉPÜLT A KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARÁN

Július 16-án került sor a Hunyadivárosi Közösségi Ház
udvarán megépült lourdes-i
barlang átadására.
Ilyen eseményre a háború óta
nem került sor Magyarországon, emlékezett vissza Rózsa
Béla, a Hunyadivárosért Egyesület elnöke, a megvalósítás fő
szorgalmazója. Elmondta még,
hogy ezzel régi álma vált valóra, mely illeszkedett egy korábbi egyesületi elképzelés, az
ökumenikus kápolna építésének gondolatához is. A leírások
szerint a Szűzanya 18., egyben

utolsó jelenése 1858. július
16-án volt Lourdes-ban, ehhez igazodott az átadó ünnepség időpontja. Alakját Szécsényi Zoltán fafaragó véste ki, a
pásztorlánykát pedig a Barátok
templomából, Bárkányi Ernő
atyától kapta az egyesület.
A Fellegi Tamás és munkatársai által hófehér márványból
készített barlangot KalocsaKecskemét
Főegyházmegye
érseke, dr. Bábel Balázs Excellenciás Főtisztelendő úr szentelte fel, áldotta meg, melyet
szabadtéri szentmise követett.


NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
EMLÉKHELYAVATÁS A GÁSPÁR ISKOLA UDVARÁN

Szécsényi Zoltán fafaragó
újabb szobrát avatták fel a Hunyadivárosban a KEMU Gáspár András Szakközépiskola
udvarán június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján. Az
emlékművet Palotás József, a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ megyei igazgatója, Pászti András képviselő,
Leviczky Cirill, a KEMU igazgatója és Gubán Gyula intézményegység-vezető
leplezte
le.
Három éve az Országgyűlés
a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította június 4-ét,
a trianoni békeszerződés aláírásának napját: „a több állam
fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar
nemzetnek” (2010. évi XLV. tv.).
A felállított emlékoszlopon a
rakamazi turul látható és egy
idézet olvasható a Kecskemét
testvérvárosában,
Beregszászon született Horváth Sándor
költőtől. A talapzatot az iskola
kőműves tanulói és a marosvá-

„Mert a haza nem eladó”

H

sárhelyi partneriskola magyar
diákjai közösen építették.
A megemlékezésen irodalmi
összeállítást adtak elő az iskola
11. osztályos diákjai (Cserkó
Attila, Czinege Csilla és Mecséri Szonja), majd az énekkar közreműködésével elénekelték a magyar és a székely
himnuszt. A szólista, Csorba
Alexandra a „Boldogasszony
Anyánk” című régi magyar
himnuszt és Bartók Béla Este a
székelyeknél c. művéből a régi
székely himnuszként ismert
éneket adta elő.

A rendezvény méltó módon
kapcsolódott az iskola határon túli magyarokkal való sok
évtizedes kapcsolattartásához,
mely kiterjed mind a szlovákiai magyarságra, mind a bihariakra: itt a Gáspár András
Általános Iskolára. A marosvásárhelyi Constantin Brâncusi
Iskolaközpont építőipari szakközépiskolájával tartott kapcsolat eredménye az emlékhely
közös létrehozása.

TRIANONI EMLÉKÜNNEPSÉG A KÖZÖSSÉGI HÁZNÁL

A Hunyadivárosért Egyesület 2012-ben állította fel trianoni emlékművét a Közösségi Ház
udvarán, mely ismét méltó színhelye volt a június 4-i megemlékezésnek. Rózsa Béla elnök
köszöntő szavai után a jelenlévők meghatódva hallgatták a Hunyadi János Általános Iskola
diákjainak műsorát, melyben közreműködött Böde István néptánctanár. Beszédet mondott
Pölös János, a Hunyadi János Általános Iskola intézményegység-vezetője. Ebből idézünk:
„Ha végigtekintünk a magyar nép
ünnepein, meg kell
állapítanunk, hogy
azok többségében
nem is ünnepek a
szó legmagasztosabb
értelmében,
hanem sokkal inkább megemlékezések, mégsem ildomos a nemzeti
tragédiák sorában
a leggyászosabb és legtragikusabb után kutatni. Ha mégis
meg kellene tennünk, azt gondolom, Trianonnak kellene
az első helyen állnia, melynek következtében 3,3 millió
magyar anyanyelvű honfitársunk került önszántán kívül
szomszédos országokba, kisebbségi létre kényszerítve,
ahol diktátorok kényük-kedvük szerint irthatták nyelvüket,
kultúrájukat, hazafias önérzetüket.
2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja, a közös magyar fájdalom napja. Azé a fájdalomé, amely nagyságával, erejével sorsközösséggé formálta, kovácsolta a világ magyarságát, s emlékezetünkbe vési: minden percben
harcolnunk kell a fennmaradásunkért, magyarságunkért.”
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KÖSZÖNTJÜK ŐKET!
DÍSZDIPLOMÁS HUNYADIVÁROSI PEDAGÓGUSOK

Díszdiplomás pedagógusokat köszöntöttek júniusban a Kecskeméti Ifjúsági Otthon tükörtermében. Az okleveleket Mák Kornél alpolgármester, dr. Steklács János, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának dékánja, Leviczky Cirill, Kecskeméti Megyei Jogú
Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházi Bizottságának elnöke és Kégel Tamásné, a Városi Pedagógus Szakszervezet titkára adta át. A díjazottak között nagy számban
voltak városrészünkben élő, illetve ide erősen kötődő pedagógusok.

NÉMETH
Ágnes):

LAJOSNÉ

(Balogh

A Szegedi Pedagógiai Főiskolán szerzett matematika-kémia
szakos tanári oklevelet. Pályáját Tornyiszentmiklóson kezdte, majd három év után Becsehelyre került, ahol az igazgatói
feladatok ellátásával bízták
meg. 1955-ben Semjénházára helyezték, ahol egy horvát
nemzetiségű iskolai vezetője
lett. Később Lentiben több feladattal is megbízták. 1968-ban
kérésére Kecskemétre helyezték. Gazdasági felügyelőként
dolgozott, majd 1971-től a Kisfái Iskola igazgatóhelyettese
volt. 1977-ben lett a jelenlegi
Magyar Ilona Általános Iskola
tanára, ahol nyugdíjazásáig tanított. Ezt követően még éveken keresztül volt a Tóth László iskola tanára.
- Mi az, amit a pedagógiai
munkában örökérvényűnek
tart? - kérdeztük Németh Lajosné Ági nénitől a Gyémánt
Oklevél átvétele után.
- Ha most kezdeném a pályát,
akkor sem tenném másképp,
mint ahogyan azt 1951-ben tettem Zalában, mert a gyerekeket
csak a tisztességre, a becsületre és a szorgos-dolgos munkára szabad nevelni.
Nagy szeretettel gondolok
vissza egykori kollégáimra és a
diákjaimra, akik azóta felnőtt,
felelős emberekként a maguk
útját járják. Egyikőjük ma már
alpolgármester, s a díszdiplomás pedagógusokat köszöntő

ünnepségen név szerint is megemlékezett
rólam, mint egykori
kedves tanáráról: köszönöm neki.
Kecskeméten születtem. A hunyadivárosi
kötődésem is igen régi
keletű. A Mátyás király körúton lévő házakat 1968-ban kezdték építeni. Zalából
visszatérve, két kicsi
gyermekemmel egyedül maradva költöztem be az egyik,
akkor még félkész épületbe, s
azóta is itt élek.
BRENYÓ
MIHÁLY
JÁNOSNÉ:

A szegedi Juhász
Gyula
Tanárképző Főiskola
matematika-kémia-testnevelés
szakán szerzett tanári oklevelet
1963-ban, majd ugyanitt pedagógiai szakos tanári oklevelet
is. Pályakezdőként a kecskeméti Országos Nevelőintézetben kapott nevelőtanári állást.
1970-ben került a Kodály Zoltán Ének-Zenei Iskolába, ahol
1974-től 1987-ig az igazgatóhelyettesi teendőket is ellátta.
Ezt követően a Hunyadivárosban a Hunyadi János Általános Iskola igazgatóhelyettese
volt öt éven át, majd két évig
metamatikát, kémiát tanított
itt. 1994-től a Mátyás Király
Általános Iskola matematika
tanára lett 2003-ig. Öt évtized
munkája után még most, nyugdíjas évei alatt is dolgozik.
A tehetséggondozásra is nagy
hangsúlyt helyezett. Hosszú
évek óta irányítja a MATEGYE
Alapítvány szakköreit. A városi tehetséggondozó szakkört
jelenleg is vezeti. Rendszeres
résztvevője, segítője, felkészítője a különböző matematikaversenyeknek. A tantárgy népszerűsítéséért és az eredményes


tehetséggondozásért 1987-ben
Beke Manó-díjat, 2003-ban
pedig Ericsson-díjat kapott.
- Mi az, amit ma másképp
tesz, mint egy-két évtizeddel korábban? - kérdeztük az
Aranyoklevél átvételét követően Brenyó Mihányné Anci nénitől.
- Hasonló elveket szeretnék
megvalósítani most is, mint
amikor a Hunyadi János, illetve a Mátyás Király Általános
Iskolában tanítottam, annak
ellenére, hogy a mai gyerekek már mások. Viselkedésük,
munkájuk azt tükrözi, hogy
szülői oldalról kevésbé vannak
kézben. Ez az idő előtti önállóság, szabadság nem szolgálja,
inkább magukra hagyottá teszi
őket olyan dolgokban is, melyekre még nem igazán érettek, s melyek (pl. feladattudat,
rendszeresség) kialakulása egy
hosszabb folyamat eredménye.
Így nekünk, pedagógusoknak
nagyobb lett a felelősségünk
abban, hogy „veled vagyok,
melletted állok”, ellenőrizlek
és segítelek mindenben.
Ennek másik vetülete, hogy
nehezebben alakítható ki ma a
gyerekeknél a munka szeretete,
márpedig az eredmények mindig erőfeszítésekből születnek.
Könnyebb volt ezt közvetíteni néhány évtizeddel ezelőtt.
Például annak idején, amikor
egyik hunyadivárosi tanítványom, Ács Szabolcs országos
4. helyezett lett a Varga Tamás
Matematikaversenyen, abban
rengeteg munkánk volt. De a
Mátyás Iskola minden versenyeredményt elérő diákjáról
elmondható, hogy nagyon jó
volt a munkához való hozzáállása.
Magánemberként is sok szép
emlékem köt a Hunyadivároshoz. Több mint nyolc évig laktunk a Sólyom utcában, ahol
mindenki mindenkit ismert, és
ha kellett, jó szívvel segítettük
egymást.

KÖSZÖNTJÜK ŐKET!
TÓTH
RÉNÉ
Sára):

Aranyoklevelet vett át.
A Kecskeméti Óvónőképző Intézetben
szerzett óvónői oklevelet
1963-ban. Pályakezdőként
előbb Alsónémediben, majd
Budapesten
volt
óvónő.
1972-ben került Kecskemétre.
Dolgozott az Akadémia körúti,
a Repülőtéri és a Bocskai utcai
Óvodában. 2002 óta tagja a Nők
a Nemzet Jövőjéért Egyesületnek. Pedagógustársaival tíz éve
minden nyáron megszervezik a
négyhetes napköziotthonos tábort, amelyben önkéntesként
végzik a feladatokat. Segített
a „Szeretet iskolájában” is. Jelenleg a Bács-Kiskun Megyei
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Iroda munkatársa. Az
önkéntesség az öröm forrása
számára, mert azt vallja, hogy
„jót tenni jó!”.
Tóth Imréné a Hunyadivárosi
Városrészi Önkormányzatnak
is hosszú időn át tagja volt.
Óvodapedagógusi tevékenységéről a következőket mondta
el:
- Pályám során elsődleges
szempont volt számomra a
gyermekekkel való érzelmi
kapcsolat kialakítása. Fontosnak tartom a gyermekek egyéni bánásmódon alapuló differenciált fejlesztését is. A pedagógus és a szülő jó kapcsolata
úgyszintén elengedhetetlen a
gyermek harmonikus fejlődése
érdekében, én is minden igyekezetemmel törekedtem erre.
Ha most újra kezdhetném ezt
a nekem oly sok örömet adó
pályát – bár a világ, a családok
életformája és értékrendje időközben sokat változott – a fent
említett szempontok továbbra
is meghatároznák a munkámat.
Szent István király Imre herceghez írt intelmeiből való az
a mondat, melyet úgy a pályán,
mint az élet minden területén
hitvallásomnak tartok: „a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz”.
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a kecskeméti Kereskedelmi
és Vendéglátó-ipari Szakmunkásképző
Iskola igazgatói
feladatainak ellátására. Ebben
a beosztásban egészen nyugdíjazásáig, 1993-ig dolgozott.
Időközben a Szegedi József
Attila Tudományegyetem Természettudományi karán újabb
tanári diplomát is szerzett. 42
éves pedagógiai tevékenysége
alatt több elismerést, kitüntetést kapott.

IM(Sutús

BEDE BÉLÁNÉ (Deák Mária): Kecskeméten a Béke fasoron lakik. 50 évvel ezelőtt vette
át a diplomáját. 1958. szeptemberétől képesítés nélküli nevelőnek nevezték ki a Nyárlőrinci
Iskolába. 1963-ban a Szegedi
Tanárképző Főiskola magyarorosz szakán szerzett diplomát.
1967-ben került Kecskemétre. Előbb Ménteleken, majd a
Mátyás téri iskolában tanított.
1971-ben a Kisfái Általános
Iskola tanára lett. Innen ment
nyugdíjba 1995-ben.
HAZAG LÁSZLÓ: A Pázmány Péter utcán lakik, 60 évvel ezelőtt vette át diplomáját.
A Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán földrajz-biológia
szakos tanári oklevelet kapott.
Pedagógus pályáját már egy
évvel korábban a Nyárlőrinci Általános Iskolában kezdte,
majd Kerekegyházára került.
1959 -61 között a Kecskemét
város és járás általános iskoláiban mint földrajz-biológia
szakfelügyelő tevékenykedett.
1961-69 között a város általános tanulmányi felügyelője
volt. Ezt követően kérték fel

KISS IMRÉNÉ (Kocsis Terézia Katalin): Szintén a Hunyadivárosban él, ő is Gyémántoklevelet kapott. Óvónői
oklevelét 1953-ban szerezte a
Kecskeméti Állami Óvónőképzőben. Pályakezdőként Garán
beosztott óvónőként dolgozott.
1954-ben Kunszálláson kapott
állást, ahol négy évig volt vezető óvónő.
1958-ban került Kecskemétre a Csongrádi utcai Óvodába.
Később a Volkertelepi óvoda
vezetésével, majd a Mikszáth
körúti óvoda elkészültével, annak vezetői feladataival bízták
meg. 1992-ben nyugdíjba vonult, de még több éven át dolgozott helyettesítőként egészen
2001-ig.

KISS RÓBERT: A Mátyás király körúton lakik. Aranyoklevelet kapott. Képesítés nélkül
kezdett dolgozni a Csengődi
Általános Iskolában, majd a
kecskeméti Béke téri Általános
Iskolába helyezték. Közben a
Szegedi Tanárképző Főiskola
levelező tagozatán folytatott
tanulmányait 1963-ban befejezte, magyar-orosz szakos tanári oklevelet kapott. 1990-ben
a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem levelező tagozatán, majd
azt követően,
az orosz szakosok átképzési programjának keretében
angol szakos
középiskolai
tanári oklevelet is szerzett.
A Béke téri
iskolában dolgozott angol
szakos tanárként nyugdíjaHazag László (jobb szélen) veszi át a gyémántdiplomát
zásáig.
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BÜSZKÉK VAGYUNK RÁJUK

(folytatás az előző oldalról)

TÓTH IMRE: A Béke fasoron
lakik. Aranyoklevelet kapott. A
Szegedi Tudományegyetemen
szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát 1962-ben.
Először a Katona József Gimnáziumban helyezkedett el,
ahol szaktanári és osztályfőnöki teendők ellátásával bízták
meg. 1968-tól 1992-ig a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola matematika-fizika
tanszékének adjunktusa volt.
Közben matematika és fizikai
gyakorlatok, jegyzetek, példatárak, szöveggyűjtemények
készítésével is foglalkozott.
1992-2002 között a Kada Elek
Közgazdasági Szakközépiskola, 1999-2008 között a Kecskeméti Református Kollégium
Gimnáziumának
szaktanára
volt. Pedagógusi munkáját
több díjjal is elismerték.

TÓTH LÁSZLÓ: Tíz éven át
tanított a Hunyadivárosban.
Gyémántoklevelet kapott. A
Szegedi
Tudományegyetem
Bölcsészettudományi
Karán
1953-ban szerzett magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet. Előbb a Bányai
Júlia Gimnáziumban, majd a
Katona József Gimnáziumban
tanított. 1957-ben került a 607.
sz. Ipari Szakmunkásképző
Intézetbe, ahol 10 évet töltött.
1968-ban az újonnan alakuló
623. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet (ma Kandó Kálmán
Szakközépiskola)
vezetésével bízták meg. Ezt a feladatot
nyugdíjazásáig, 1991. december 31-ig látta el. Pedagógiai
munkáját számtalan díjjal ismerték el. Megkapta a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkeresztjét is.
VARAS-TÓTH KÁROLYNÉ
(Vidács Veronika): A Vitéz János utcán lakik. Gyémántoklevelet kapott. Tanítói oklevelét
Kecskeméten az Állami Tanítóképzőben szerezte. 19521969-ig
Kiskunfélegyházán
tanított. 1969-től Kecskeméten
és környékén helyettes tanítói
állásokat töltött be a Halasi úti,
a Matkói úti, a Czollner téri, a
Miklóstelepi, valamint az Úrréti iskolában. Nyugdíjba vonulásáig a Mathiász János Általános Iskolában tanított.

FIATAL FORMATERVEZŐ NEMZETKÖZI SIKERE

A 2011-es Artzept nemzetközi formatervező „Doboz mindenfélének és semmiségeknek” című pályázat nyertesei nevét idén tavasszal hirdették ki, melynek - örömünkre - hunyadivárosi vonatkozása is van. Az évenként meghirdetésre
kerülő Zepter International Design Award-on a Kecskeméti
Nemzetközi Kerámia Stúdióban gyakorlatot végző képzőművész-hallgatók rendszeresen pályáznak a stúdióban kivitelezett tárgyaikkal. Az ARTZEPT 2011 „BOX FOR EVERYTHING & NOTHING” pályázaton a Hunyadivárosban
élő Veszelszki Dániel az 5. helyezést érte el. Gratulálunk városrészünk sikeres fiatal formatervezőjének!
A Madlena Zepter által alapított Artzept nemzetközi formatervezői pályázatra a világ minden részéről érkeznek pályaművek. Az Artzept a tehetséges fiatal formatervezők és
képzőművészek munkájának elismerése, a legjobb munkákat komoly díjakkal és publicitással jutalmazzák. A díjnyertes pályaműveket a Zepter legelegánsabb üzleteiben állítják
ki Európa-szerte. A 23 éves Veszelszki Dánielt hunyadivárosi
kötődéséről és a nagy sikert arató pályaműről kérdeztük:

- Ebben a városrészben születtem, és 1997-2005 között a
Hunyadi János Általános Iskola tanulója voltam. Ezt követően kerültem a Kandó Kálmán
Művészeti Szakközépiskola és
Szakiskola szobrász szakára,
s most végeztem formatervezőként a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Kar Alkalmazott Művészeti Intézetében.
A kerámiával az
egyetemen kezdtem el
foglalkozni. A Nemzetközi Kerámia Stúdióban eltöltött évek
nagy hatással voltak
rám, hiszen ez egy
olyan hely, ahova egy
formatervezőnek vagy
keramikusnak életében
egyszer legalább el
kell mennie. Itt a kerámiai technikákon kívül egy olyan látásmódot ismertem meg, ami
biztosan befolyásolta
a Zepter-re beadott
munkámat és az elkö10

vetkezőket is. A pályamunkám
készítése során nagy segítségemre voltak a stúdió munkatársai, Orbán Katalin vendégművész és Probstner János volt
igazgató. A pályázatra beadott
műalkotás leginkább egy szinusz görbére hasonlít, amire
egy gumi segítségével rögzíteni lehet a tárgyakat. Hogy a
kiírásnak megfelelően ez miért
doboz? Mert 6 sík oldala és 12
éle van, ám a doboz filozófiáját
megfordítottam: a tárgyak nem
bele, hanem rá kerültek.
A jövőben a formatervezés
műszaki oldalát szeretném erősíteni. Volt egyetemi plasztika
tanárom, Soltra E. Tamás szerint: „A gőzgépeket sem designerek tervezték, hanem olyan
nyitott gondolkodású mérnökök, akik egyszerre foglalkoztak a műszaki megoldással és
annak esztétikai értékével”.

BÜSZKÉK VAGYUNK RÁJUK
A CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA EREDMÉNYEI 2012-13-BAN

MÁTYÁS ISKOLA
alsó tagozatának kiemelkedő versenyeredményei:
A Kárpát-medencei Matekguru
Matematikaverseny országos versenyén 4.helyezett lett a 3.a osztály csapata: Lédeczi László, Szabó Tamás, Mihalik Bálint, Fazekas
Márk (Lásd a jobb oldali fotón).
Kalmár László Országos Matematikaversenyen 1.helyezett lett Mihalik Bálint (3.a).
Országos Kvalitás Extra Matematikaverseny:
2. hely Rakiás Adrián 3.a
3. hely Ecsédi Dániel 1.c
5.hely Golyha Csaba 4.c
7. hely Takács Gergő 3.a
Orsz. Kvalitás - Anyanyelv:
6. hely Reibl Sebestyén 2. a
9. hely Kollár Gabriella 2. a
9. hely Papp Marcell 2. a
3. hely Fülöp Anna 3. c
10. hely Kele Csenge 3. c
6. hely Obbágy Márton 4.c
9. hely
Kósa Gábor 4.b
Orsz. Kvalitás - Szövegértés:
2. hely Fülöp Anna 3.c
3. hely Nagy Judit Janka 3. b
4. hely Vári Petra 3. b
5. hely Szűcs Vanda 3. c
6. hely Lédeczi László 3.a
Megyei Zrínyi Mat.versenyen a 3.
évf. csapata 1. helyezett lett. Egyéniben: 6. hely Fülöp Anna (3.c), 8.
hely Szabó Tamás (3.a), 11. hely
Rakiás Adrián ( 3.a). A 4. évf. csapata 3. helyezett lett. Egyéniben:
4. hely Golyha Csaba (4.c), 8. hely
Obbágy Márton (4.c), 21. hely
Tóth Fruzsina (4.b)
Kalmár Megyei Mat.verseny:
2.hely Mihalik Bálint 3.a
2. hely Golyha Csaba 4.c
Bolyai Megyei Matematika Csapatverseny (3-4. évf.):
2. hely 3.a csapata: Mihalik
Bálint,Rakiás Adrián, Szabó Tamás, Takács Gergő
3. hely: 3.c csapata: Fülöp
Anna,Csabai Viola, Fábián Gyöngyi, Szűcs Vanda
3. hely 4.c csapata: Golyha Csaba, Rada Bálint, Fazekas Imre,
Bancsi Márk
Bolyai Megyei Magyar Csapatverseny 3. helyezettje a 3.c csapata: Fábián Gyöngyi, Fülöp Anna,
Gelányi Dániel, Kele Csenge.
KisNyelvész (megyei):
6. hely Fülöp Anna 3.c
9. hely Márton Ádám 2. b
Táltospróba (megyei) 3. helyezett-

je a 3.c oszt. csapata: Peller Fanni,
Soós Noémi, Suhari-Nagy Nóra,
Zahorán Dorka.
W. S. megyei szavalóverseny 3.
helyezettje Biri Dorottya (3.c).
MATEGYE BKKM-i Matematikaverseny
4. hely Lédeczi László 3.a
4. hely Bancsi Márk 4.c
5. hely Szabó Tamás 3.a
7. hely Mihalik Bálint 3.a
7. hely Fülöp Anna 3.c
8. hely Golyha Csaba 4.c
Megyei Kenguru Mat.verseny:
7. hely Zelenyánszki András
10. hely Nagy Leila 2.a
Mátyás Iskola felsős eredményei:

„Mesélj Európa” regionális angol
versenyen 2. helyen végzett a Mátyás Iskola csapata.
„Mesélj Európa” megyei angol
versenyen 1. helyet szereztek a 8.
osztályosok: Minkó Roland, Molnár Alexandra, Kovács Natália,
Kovács Attila, Kócsó Barbara
A Varjú Lajos Természettud. -i
Regionális versenyen 3. helyezett
Kele Zsombor (5.o.).
Bolyai Megyei Matematika Csapatverseny:
4. hely (6. o.) Méri Martin, Nagy
Dániel, Sonkolyos Ágnes, Tóth Levente
5. hely (7. o.) Izsó Barnabás,
Szabó Máté, Sipos Viktor, Kajdácsi Szabolcs
7. hely (7. o.) Maczkó Lilla, Tóbiás Anna, Kele Rea, Kamenár
Péter
Kalmár Megyei Matem. verseny:
6. hely. Kajdácsi Szabolcs 7.o.
8. hely. Kele Zsombor 5.o.
BKKM. Matematikaverseny 9.
helyezettje Izsó Barnabás (7.o.).
Az Öveges J. Megyei Fizikaversenyen 8. lett Minkó Roland (8.o.).

VERSMONDÓK TALÁLKOZÓJA

Az Ifjúsági Otthon országos versenyhez is kapcsolódó 17. Versmondó Találkozóján hunyadivárosi eredmények is születtek. Az 1-2.
osztályosok kategóriájában Kada Kristóf Arany-díjat kapott. A Magyar Versmondók Egyesülete különdíját Gubacsi Zsoltnak, a Mátyás
Iskola 6.b. osztályos tanulójának ítélte a zsűri. Döntőbe jutott még a
Mátyás Iskolából Kovács Dávid (5.c) és Varga Eszter (6.c) is.

11

H

HUNYADI JÁNOS ISKOLA:
Kvalitás Extra Országos Matematika versenyeredmények:
4. hely Horváth Szabolcs (1.a)
9. hely Simon Ágota (1.a)
7. hely Járomi Kristóf (3.o.)
Kvalitás Orsz. Anyanyelv:
3. hely Valkai Zsolt
9. hely Nagy Szibilla Júlia
Kvalitás Orsz. Szövegértés:
2. hely Kovács Melinda (2.b)
Borsos Kristóf 5. osztályos tanuló cselgáncseredményei közül
kiemelnénk a Magyar Kupa Országos verseny 1. helyezését, a
Regionális verseny 3. helyezését,
a Szentkirályi Kupa Nemzetközi
Verseny 1. helyezését, de judóban
is magyar bajnok 50 kg-ban.
Varjú Lajos Regionális Természettudományi Emlékverseny:
Bene Dóra 33. hely. (5.o.)
Vitorino-Esparteiro Marcell 40.
Papp Dávid 62. hely. (5.o.)
Lukács Norbert 36. hely. (8.o.)
Mencseli Alexa 43. hely. (8.o.)
Benke Beáta 47. hely. (8.o.)
A VII. Dél-alföldi Regionális
Monda-és Mesetalálkozó 3. helyezettje lett Bonnet Melánia, aki
a XVI. Vers- és Prózamondó Verseny Megyei Döntőjén és a ’Megyei Monda- és Mesetalálkozón is
1. helyezett lett.
A Rácz Zsolt Megyei Fizikaverseny száz versenyzője közül a tíz
legjobb közé került be Harangi
Dániel és Lukács Norbert (8.o.).
A „Zsóka kupa” megyei tornaverseny I-II. korcsoportjában 2.
helyen végzett a Hunyadi Iskola
csapata: Horváth Amanda, Molnár
Alexandra, Virág Rebeka, Szigeti
Fanni, Mencseli Réka, Pataki Anita és Tavaszi Lili.
Az iskolák további megyei és
városi eredményei megtalálhatók itt: www.matyas.corvinakecskemet.hu
www.hunyadi-kmet.sulinet.hu

BUSZDESIGN ÖTLETPÁLYÁZAT

Kecskemét M. J. Város Önkormányzata és a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. „Busz design gyerekszemmel” című kiállításán a
továbbgondolásra kiválasztott tíz
alkotás díjazottjai között volt Pesling Noémi és Simon Ágota munkája is, akik a Corvina Iskola Hunyadi János Általános Iskolája 1.a
osztályába járnak. Gratulálunk!

H

KULTÚRA
VÁROSRÉSZÜNKBEN ÉLŐ ALKOTÓPÁR KAPTA A KODÁLY-DÍJAT

Örömteli hír, hogy
a Közgyűlés a Kodály
Zoltán-díjat egy Szolnokihegyben élő alkotópárnak, Bedőcs Józsefnek és Bedőcsné Szabó
Ritának, a Kecskeméti
Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
néptánc
tanárainak
adományozza. A díj átadására októberben, a
Város Napja alkalmából kerül sor a Katona
József Színházban.
- Milyen szálak kötnek benneteket a városrészünkhöz? kérdeztük tőlük egy július eleji
beszélgetésen.
Rita: - Én egyenesen a Hunyadivárosba születtem, ugyanis a
nagyszüleim 1964-ben költöztek a Csilléri telep egyik lakásába, s szüleim ifjú házasokként velük laktak a születésem
idején. Pár hónap múlva szüleim szülőfalujába, Tompára kerültem, anyai nagyszüleimhez.
A 80-as évek közepéig a Hunyadivárosban lakó apai nagyszüleimet azonban gyakran látogattam.
Életem következő jelentős állomása is ide kötődik. Az első
pedagógusi állásom 1988-ban
a Hunyadi János Általános Iskolában volt. Terbe Dezsőné
igazgatónő kért fel a néptánc
tanítására, ami Lengyel László
igazgatósága alatt teljesedett
ki, s érte el legnagyobb sikereit. Hosszú évek szisztematikus
munkájával országos fesztiválokig is eljutottunk. Tevékenységem elismeréseként az iskola által minden évben kiadott
Hunyadi János-díjat a nevelőtestület 1993-ban, fiatal pedagógusként nekem adományozta. Tizenhárom évet dolgoztam
itt. 2000-ben lettem az Erdei
Ferenc Művelődési Központ és
Művészeti Iskola néptáncpedagógusa, amelyet akkor már
második éve a férjem vezetett.

2007 óta a Mátyás Király
Általános Iskolában is (lásd
a lenti fotón) tanítok néptáncot a Művészeti Iskola kihelyezett osztályaiban.

hivatalosan is a Hunyadiváros
választókörzetéhez csatoltak.
Nagyon szeretünk itt élni. Én
fiatalon már laktam itt, de akkor inkább csak a hátrányát
éreztem. Azt, hogy mindentől
távol van, nehézkes a közlekedése, elszigetel a világ nyüzsgésétől. Érettebben visszakerülve ugyanezek a dolgok már
előnnyé változtak. Itt tudunk
igazán pihenni, feltöltődni.
József: - Változatosságnak
ott a kert, ahonnan most a
szünidő beköszöntével hat napig ki sem tettem a lábam, de
az is előfordult, hogy egy teljes
hónapig csak a legszükségesebb beszerzések idejére mozdultunk ki Ritával. Főleg én
vagyok ilyen otthonülő. Az az
igazság, hogy nemcsak pihenni, de tervezni, s a következő
munkára felkészülni is itt tudunk a legelmélyültebben. Az
én részemről fontos hunyadivárosi vonatkozás még, hogy

Jelenleg is tartó hunyadivárosi kötődés, hogy édesapámékat
követve 2004 óta mi is e városrész lakói vagyunk: a Szolnokihegyben lakunk, amit pár éve
12

- Milyen motivációkkal, milyen út vezetett a
Kodály-díjig?
Rita: - A Kodály Iskolába jártam 12 évig, ahol
már táncoltam tanórai keretben. 1979-ben lettem
tagja a Kecskemét Táncegyüttesnek. Történelemföldrajz szakos tanár szerettem volna lenni, mellette tudatosan törekedtem arra,
hogy a ritmus-tánc-népzene
szeretete végigkísérje az életemet. A férjemmel való megismerkedés egyértelműen a néptáncos pálya felé terelt. Szüleim eleinte féltettek attól, hogy
ezt élethivatásul válasszam,
mondván, hogy „hogyan lehet
ebből majd megélni?”. Most
már nyugodtan kijelenthetem:
egész életemben ez adta a kenyeremet.
Azzal, hogy időközben a
néptánc-pedagógusi diploma
mellé „felsőfokú közművelődési szakember és népi játszóház vezető” szakképesítést,
2003-ban etnográfus diplomát
szereztem, s azzal, hogy mindezt a tudást felhasználom a napi
pedagógiai munkámban, nem
kerültem túl távol az eredeti elképzelésemtől sem. A néptánc
oktatása magába öleli a történelmünket, a földrajzunkat, s
a népi kultúra alapos ismeretét. 2007-től a Kodály Iskola
néptánc tanszakát vezetem. Ez
a feladat és a
2009-ben beinduló néptánc
szakközépiskolai képzésünk számomra
fontossá
tette,
hogy
elvégezzem
a Táncművészeti Főiskola
mesterképzését, okleveles
mesterfokozatú néptánctanár képzettséget szerezve
ezzel.

KULTÚRA
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- Ma is lehet még ered- kemét Táncegyüttes művészeti
„Nézd a tánc nemeit, mint festik játszi ecsettel
ményes
gyűjtőmunkát vezetője.Most újra folytatom a
A népek lelkét, s nemzetek ízleteit.
végezni?
kutatást. A táncok leírásában,
A német hármas lépéssel lejtve kering le...
A gallus fellengve szökik, s enyelegve kacsingat...
József: - Igen, de itt rendszerezésében Rita is sokat
A magyar egy Pindár: valamerre ragadja negéde, egészen más módszerek- tud majd segíteni, felhasználva
Lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit.
re kell hagyatkozni, mint etnográfusi ismereteit.
Majd lebegő szellő, szerelemmé olvad epedve,
azokon a területeken ahol
S búja hevét kényes mozdulatokba szövi...
Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe,
a legutóbbi időkig volt élő
- Hogy lehet ilyen hosszú
Csak maga szab törvényt, s lelkesedése határt.
folklór. A MTA Zenetudo- időn át párban dolgozni?
Ember az, aki magyar tánchoz jól terme, örüljön!
mányi Intézete Néptánc
Rita: - Én 1988-tól voltam a
Férfierő s lelkes szikra feszíti erét.”
Osztályának
Archívuma
Kecskemét
Táncegyüttes mű(Berzsenyi Dániel: A táncok)
kb. 400.000 méter filmfel- vészeti asszisztense és gyerJózsef: - Én Budán szület- vételen mintegy 25.000 tánc- mekcsoportjainak
vezetője,
tem. A néptánccal 1975-ben folyamatot őriz több mint ezer azaz a férjemmel épp huszonöt
egy táncházban kerültem kap- településről, melyek között éve dolgozunk együtt. Mivel
csolatba. Rögtön megtetszett, mindössze három Kecskemét életünk nagy részét a táncpedamegérintett, elvarázsolt ez a környéki film található. Ezek gógusi munka tölti ki, ezt ottvilág. 1976-ban Tímár Sándor tanulmányozása mellett szóbe- hon sem tudjuk letenni. Ennek
tanítványaként kezdtem táncol- li elmondások alapján is lehet sok előnye, de hátránya is van.
ni a VDSZ Bartók
József: - Alkotópárrá
Béla
Táncegyütúgy tudtunk válni, hogy
tesben. Itt 1982-ig
tudatosan kihasználjuk,
táncoltam, közben
ki miben erős. Még a
1980-tól 1986-ig
személyiségünk különvezettem a SOTE
bözőségét is kiaknázTáncegyüttest.
zuk. Én racionális vaNéptáncművészeti
gyok, Rita érzelemdús.
oktató képesítéssel
Ami belőlem hiányzik,
1987-ben kerültem
az benne megvan, és
Kecskemétre: felfordítva. Jól kiegészítkértek a Kecskejük egymást.
mét Táncegyüttes
művészeti vezeté- A Kodály-díj kapsére. Ezt végeztem
csán tudnátok-e minő2004-ig. Közben
síteni pár mondattal
1996-ban Ritával
az elmúlt évtizedeket?
együtt néptánc peJózsef: - Mindketten
dagógusi diplomát
magunk
választottuk
Bedőcsné Rita (balról a 4.) a Kodály Iskola néptánc szakosaival
szereztünk a Maezt az utat. Voltak benne
gyar Táncművészeti Főiskolán. gyűjtőmunkát végezni, de tel- álmatlan éjszakák és nagyon
1999-től az Erdei Ferenc Mű- jes táncfolyamat helyett inkább nehéz időszakok is, de visszavelődési Központ művészeti csak annak töredékeit találjuk. nézve már csak a szépségét látiskolájának vezetője, néptánc- Egy Szentkirály melletti tanyán juk, s a sikerekre emlékezünk.
pedagógusa lettem.
szerencsénk volt. Sikerült fel- Örülünk, hogy a nehézségek
gyűjtenünk a Magyar Kettőst. ellenére nem tértünk le erről
Ritához hasonlóan a Kodály A kecskeméti táncokkal Far- az útról, s boldogok vagyunk,
Iskolához később nekem is kas Zoltán „Batyu” néptánc- hogy sok-sok kisdiáknak, fia„közöm lett”, amit máig nagy művész, koreográfus kezdett talnak, felnőttnek taníthattuk a
megtiszteltetésnek, s a minő- foglalkozni a nyolcvanas évek magyar népi kultúra táncanyaség naponkénti próbájának elején. Rita és én 1995-től vé- gát, ami egykor a hétköznapi
tartok: 2007-től vagyunk az is- geztünk kutatásokat, és állítot- élet szerves része volt. Jó érzés
kola néptánc tanszakának nép- tuk színpadra a helyi táncok tudni, hogy ezt a díjat nem egy
táncpedagógusai. Tanítványa- rekonstruált anyagát. Ezt vit- alkalmi felállású fesztiválzsűri
ink eljutnak országos fesztivá- te tovább a kiskunsági táncok ítélte meg számunkra, hanem
lokra, sikeresek a tanulmányi felelevenítésével - s ezzel a az a város, amelyben negyed
versenyeken. Felkérés alapján folyamat harmadik generáció- évszázada végezzük a munóravezetőként és szakdolgozati ját képviseli - az egykori tanít- kánkat.
témavezetőként részt veszünk vány, Lukács László, a Kecs(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)
a néptáncpedagógus jelöltek
BOHÉM KONCERT A GYERMEKEKÉRT
képzésében, és szintén felkérés
A Bohém Ragtime Jazz Band hagyományos karácsonyi jótékonysáalapján versenyek zsűrizésén
gi koncertje november 12-én 19 órakor lesz a Kecskeméti Kulturális és
is. Decembertől már nyugdíjas
Konferencia Központban, melynek támogatói között van a hunyadivárosi
vagyok, ami a gyakorlatban azt
Hőérzet Épületgépészeti Kft. is. A koncert kedvezményezettje a kolozsvári Napsugár Kiadó, mely a Kárpát-medence legnagyobb példányszájelenti, hogy a tánctanítás melmú gyermeklapjainak (Szivárvány, Napsugár) a kiadója. Kérjük, hogy a
lett több időm jut a gyűjtő-, kukoncerten történő részvételükkel segítsék a Kiadó léleképítő munkáját.
tató- és rendszerező munkára.
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HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

A gazdag klubélet és a hagyományos
rendezvények
megtartása mellett, melyek
sorában kiemelkedő volt a
Március 15-i ünnepség és a
trianoni megemlékezés, az elmúlt évekhez hasonlóan idén
is megnyitotta kapuit a kisdiákok előtt a nyári napközis tábor. A július 15-től augusztus 26-ig tartó időszakra
százötvennél több gyermek
adta be a jelentkezését, melyre a tábor ideje alatt is folyamatosan van lehetőség.
– A szülők érdeklődésére elmondom – tájékoztatott Rózsa Béla, a Hunyadivárosért
Egyesület’ elnöke, a tábor vezetője –, hogy zászlófelvonás
és reggeli után általában a vadasparkba, az arborétumba, a
dombhoz, a planetáriumba, a
megyei könyvtárba, kecskeméti templomokba, múzeumokba,
nyomdába, s egyéb helyekre látogatunk el. Délután a táborhelyen kézműves foglalkozások,
vetélkedők és más szabadidős
programok várják a gyerekeket. Idén újdonságot jelentenek
a heti egy alkalommal tartott
illemtan, illetve hit- és erkölcstan órák. Mindennek költsége
napi 1600 Ft, mely magában
foglalja a napi háromszori étkezést, a buszjegyek és belépőjegyek árát is. Kérésre heti
díjfizetésre is lehetőség van.
A nyári napközis táborral
kapcsolatosan a következő
telefonszámon lehet érdeklődni: 06-30/958-1769

Július 16-án sor
került a Közösségi Ház udvarán a
lourdes-i barlang
átadására. Szeretném megköszönni annak a közel
harminc embernek
az ezertől 100.000
forintig
terjedő
adományát, akik
hozzájárultak
a
barlang megépítéséhez. Tervezésekor gondoltam (A már hagyományos húsvéti ebédosztás szervezői, segítői)
elődöm, Kozma Imre úr szán- köze van. Államalapító kirádékára is, aki itt ökumenikus lyunk – fia, Imre herceg halálát
kápolnát szeretett volna létre- követően – 1038-ban koronáhozni. Ez igen nagy költséggel ját és országát Mária oltalmába
jár. Helyette ez a barlang meg- helyezte, akit e felajánlás óta
felelő helyszíne lehet a májusi a Magyarok Nagyasszonyalitániáknak, sőt bízom abban, ként is tisztelünk. A lourdeshogy a városrészi zöldöve- i barlang létrehozásával azt is
zetben, parkkal körülölelt hu- szerettük volna kifejezni, hogy
nyadivárosi lourdes-i barlang Magyarország védőasszonyáelőbb-utóbb zarándokhellyé is nak helye van a magyarság
válik. A Szűzanyának orszá- múltját megidéző történelmi
gunk történelmi múltjához is szoborpark szomszédságában.
A ZUMBA AZ ÖRÖMRŐL SZÓL

A Közösségi Házban kezdte meg zumbaoktatói tevékenységét Bothné Mészáros Mónika, aki táncosaival zumba bemutatót tart a
IX. Hunyadivárosi Napok
színpadán. Minderről kérésünkre a következőket
mondta el:
A televízióban találkoztam
először ezzel a tánccal, s már a
képernyőn nagyon megfogott
azzal, hogy egyszerre tánc és
aerobic. Négy éve táncolok,
két és fél éve pedig már Zumba Instruktorként dolgozom.

A családommal 15 éve lakunk a Hunyadivárosban, így
oktatóként először a Közösségi Ház adott helyszínt az alkalmainknak. Pár hónap múlva átkerültek az óráink a Háry
Hotelbe, ahol jelenleg is heti
két alkalommal találkozunk
egy-egy órára. Az indulásnak
köszönhetően sok hunyadivárosi van az idejárók között.
A zumba nemcsak a latin
zene forró ritmusvilágát alkalmazza, hanem kedvelt slágereket és más nemzetek népszerű zenéjét is. A táncmozgások
alapját az Afrikából eredeztethető latin-amerikai táncok
adják. Így megtalálhatók benne a cumbia, merengue, salsa,
rumba és más táncok elemei.
Én mintegy hetven tánckoreográfiával dolgozom.
Annak idején, amikor elkezdtem, az volt a célom, hogy
kötetlen, zenés edzésprogramot kínáljak azoknak a nőknek – korosztályi behatárolás nélkül –, akik ilyen-olyan
okok miatt nem akarnak vagy
nem mernek konditerembe
járni, de vágynak a mozgásra.
Érdeklődni a 70/321-3732-es
telefonszámon lehet.

(Bővebben: www.hunyadivaros.hu)
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KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁS
POLGÁRŐREINK IS SEGÍTETTEK AZ ÁRVÍZI VÉDEKEZÉSBEN

H

Az árvíz kárenyártéri földeken csak az elvetett
hítése érdekében
vetőmag sok millió forintba kejúnius 8-9-én két
rült. Nekünk is költséges volt
éjszakát dolgoza kétnapi oda-vissza utazás.
tak végig a gáton
Azóta már a ’Megyei Polgárőr
a hunyadivárosi
Szövetség vezetőjétől a Niva
polgárőrök: Dáhelyett kaptunk egy olcsóbb
vid Pál, Geiger
üzemeltetésű Opel Astrát.
Mihály,
SchiszMondanom sem kell, hogy
ler Sándor, Talán
a szúnyogok sötét fátyolként
Gábor, Bézi Ilona
ereszkedtek le ránk. A rovarriés a vezetőjük,
asztó krém ellenére még a teBátori Zsolt, akit
nyerünket is csípték. A másoa mentés részletedik éjjel óriási jeges vihart is
iről kérdeztünk:
kaptunk. A holtág akkor még
Az Országos Pol- (A fotón Bézi Ilona, Talán Gábor és Schiszler Sándor)
emelkedésben volt. A vízjelző
gárőr Szövetség felhívására
A környékbeliek hálásak vol- karó tíz centiméteres beosztása
Solt és Révbérpuszta térség- tak a segítségért. A solti jegy- mutatta, hogy első este kilenc
ében teljesítettünk „megelőző” zőasszony személyesen hozott csík, reggelre pedig már csak
szolgálatot akkor, amikor még ki nekünk zsíros kenyeret lila három állt ki a vízből. Ekkorra
Nagymarosnál,
Budapestnél hagymával. A helyi vállalko- már a Duna határ utáni szakatetőzött a Duna. A solti Kis- zóktól is kaptunk finomságo- szán, a magyarlakta részeken
Duna-híd melletti kövesúttól kat. Komoly érdekeltségük is is zajlott az árvízi védekezés,
kezdődő, s Harta felé, a Kígyó- volt a védekezésben. A műve- melyhez a Magyar Honvédség
si-csatornát is tápláló átemelő lésköteles, de nem biztosítható is segítséget nyújtott.
zsilipnél végződő 10-12 km-es
MÁS HUNYADIVÁROSI ÖNKÉNTESEK IS SEGÍTETTEK
szakaszt kellett ellenőrzés alatt
tartanunk. Éjszaka is folyamaA Hunyadivárosért Egyesület tagja a Városi Civil Kerekasztosan járőröztünk. Egyik em- talnak, így felkértek az árvízi védekezésre - mondta Rózsa Béla
berünk fent a gátkoronánál fi- elnök. - A hunyadivárosban élő Gömöri Ferenccel együtt júnigyelte a vizet, másik a védett us 14-én hajnalban indultunk Bajára a Máltai Szeretetszolgáoldalon tartotta szemmel, nem lat Kecskeméti Csoportjának kisbuszával. Este tíz óráig „hadázik-e át valahol a töltés.
tápos” szolgálatot láttunk el. Mintegy 50 km-es szakaszon kellett a helyszínre szállítani és kiosztani a mentésben résztvevők
Elég sok helyen találtunk át- élelmiszer-ellátmányát. Csak én vagy 500 szendvicset készítetszivárgást, ún. buzgárt. Mindig tem el, s osztottam ki, amellett pörköltet, védőitalt, csokoládét
az ügyeletes vízügyi szakemis kaptak a gát menber döntötte el, hogy ez azontén szorgoskodók,
nali beavatkozást kíván, vagy
akik nagy kitartással
megvárható vele a reggel. A
már 24-48 órája dolmásodik éjjel halogatásról már
goztak tűző napon
nem lehetett szó: egész éjszaka
és éjszakai viharban
dolgoztak az emberek. Nagy
egyaránt. A látást
segítségünkre volt a helyismeis akadályozó szúretben is Obermayer Katalin,
nyoginvázió miatt
Bécsben élő, solti származású
délutántól már csak
polgárőr és Szabó Rebeka tamaszkban, védőrutabányai polgárőr, akik a hívó
hában lehetett közszóra érkezve velünk együtt
lekedni.
dolgoztak a gáton.
A látvány nagyon
ÚJABB POLGÁRŐRÖKET VÁRNAK
megrázott. Az egész
Továbbra is lehet jelentkezni a polGemenci erdő víz alatt
gárőrség soraiba. Olyan büntetlen
volt. Az őzek, szarvaelőéletű városrészi lakosokat kesok úsztak, s amint látresnek, akik önzetlenül és szívesen
ható volt, sokan közüvégeznének a köz érdekében bűnlük már el is hullottak.
megelőző és vagyonvédelmi tevékenységet.
Baján a Petőfi-sziget
A Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület munkája megközelíthetetlen volt. Néhol az épületek abvégzéséhez köszönettel fogad támogatásokat lakáig ért a víz, s volt, ahol már csak a kúpcseis az alábbi számlaszámon: Orgovány és Vid. rép látszott ki. Hazafelé a fák törzsén azért már
Takarékszövetkezet 52400078-11082417
lehetett látni a víz apadását, aminek nagyon
A polgárőrség az alábbi telefonszámokon örültünk, ahogyan annak is, hogy segíthettünk.
érhető el: 70/370-7573, 70/370-7574
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KLUBÉLET
BABA-MAMA KLUB

NYUGDÍJAS KLUB

Színes programokkal zajlanak a Baba-Mama Klub foglalkozásai. Fotóink a május
20-án tartott családi délutánon
készültek. A Közösségi Ház
udvarán ingyenes lovaglás,
Buda Ádám-koncert és kézműves vásár fogadta a kilátogató
kisgyermekes családokat. Továbbra is havi egy alkalommal
van zenebölcsi a Buda családdal (Buda Borbála, Ónodi Zoltán, Buda Eszter, Orosz Csaba)
gitár- és furulyaszó mellett,
melyeknek rendszeres közreműködője Szabó Szilvia és citerával Bükki Éva doktornő is.
A
tematikus alkalmak
a következőképpen lesznek:
Szeptemberben
az
Aranykapu
Gyermekház
tevékenységét mutatja be
Borbás Dóra.
Kismamajóga lesz Vargáné Bende Erikával, az Ananda Jógastúdió
vezetőjével. Októberben női
önvédelmi bemutató és ismer-

Tizenegy éves születésnapját ünnepelte a Hunyadivárosi
Nyugdíjas Klub 2013 januárjában. Ünnepi ebéd, zenés mulatság kísérte ezt a szép alkalmat.
A február végi farsangon mintegy százan voltak jelen. Sokan
farsangi öltözékben kedveskedtek (lásd: a fotón) a közös

ebéd résztvevőinek. A klubtagok nemcsak nőnapot, de férfinapot is tartanak, ahogyan a
jelképes húsvéti locsolkodás
és ezt kísérő apró ajándékozás
sem maradhatott el.
tető lesz. Szoptatási tanácsokat
ad Szabó Béláné Rita, védőnői
szaktanácsadást nyújt Turcsányi Réka. Novemberben beszélgetés lesz a szüléskísérésről egy dúlával, illetve az oktatás kérdéseiről Weber Stella
és Borbásné Tóth Ágnes pedagógusokkal. Decemberben alternatív gyógymódokról lehet
közelebbi információkat szerezni meghívott egészségügyi
szakemberektől egy beszélgetés keretében.

Az eddig is nagyon sikeres
Családi Napok továbbfolytatódnak. Júliusban kézműves
foglalkozások,
ŐSZI BABARUHABÖRZE
vásár, táncház
és ismételten
Újabb börze lesz a Baba-Mama
állatsimogató
Klub szervezésében és a Hulesz. Szeptemnyadivárosi Részönkormányzat
berben kirántámogatásával a Mátyás Kidulásra várják
rály Általános Iskola aulájában
a
családokat
OKTÓBER 19-én 8-12 óráig,
a
Tőserdőbe,
ahová minden érdeklődőt szeahol csónakáretettel várnak. Új és használt
zás, túra és kababaruhák, gyermek használati
landpark színeeszközök és játékok sora várja a családokat.
Érdeklődni a következő e-mail címen lehet:
síti a nyárbúcsúztató progignacz.beatrix@gmail.com
ramot.
16

Nemzeti ünnepeink alkalmával évről évre visszatér a
klubban a versmondás, a közös
ének, így mindannyiuk személyes élményévé válnak ezek az
együttlétek. Hagyomány, hogy
Anyák napja alkalmából a Mátyás Iskola diákjai kedveskednek ünnepi műsorral a klub
hölgytagjainak, akik idén egy
tábla csokoládéval köszönték
meg minden szereplőnek a
megható közreműködést.
Bár május 1-je még sokak
emlékezetében úgy él, mint a
nemzetközi
munkásmozgalmak által kiharcolt „munka
ünnepe”, tudjuk, hogy ezen a
napon ünneplik a katolikusok
Munkás Szent József napját,
sőt ugyanerre a napra estek a
korábbi pogány ünnepek és az
olyan hagyományok is, mint a
májusfa állítása. Mindenesetre a meleg idő beköszöntével
jó okunk van az örömre. Így
gondolták ezt a nyugdíjas klub
tagjai is, akik ezt a napot a Közösségi Házban egy-egy dobozos sör mellett debreceni kolbászfőzéssel, beszélgetéssel, s
vidám vetélkedővel töltötték.

KLUBÉLET
Májusban
szavalóversenyt
rendezett a Szent Család Plébánián a megyei Nyugdíjas
Szövetség, melyre a Nyugdíjas
Klub tagjai is beneveztek. A 23
versenyző közül első helyezett
lett Harsányiné Dr. Vörös Lívia, 3. helyezést ért el Dekker
Pálné, Kuli Józsefné pedig különdíjat kapott (a fotón fordított
sorrendben).

Június 27-én a Tiszakécskei
Nyugdíjas Klub meghívásának
tettek eleget. Július 11-én irány
a szarvasi arborétum, ahol nem
maradhatott el a Mini Magyarország Makett megtekintése
sem, augusztusra pedig háromnapos kirándulást terveznek.

EGY KLUBTAG VALLOMÁSÁBÓL...

Alig egy éve jár a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klubba
dr. Somfalvy Endre, de barátságos, színes egyénisége
máris sokak számára nyújt
kellemes társaságot. Ő a következőképpen vall magáról
és klubbeli életéről:
- Feleségem halálát követően,
több mint húsz éve kerültem a
Hunyadivárosba. Először albérletbe költöztem a Daróczi
közre, majd lakást vásároltam
a Hunyadi téren.
Apám tanító, később iskolaigazgató volt Szeged mellett.
Én az egyetemen szerves kémia szakon végeztem. Pályám
elején először tanársegéd voltam a pesti agráregyetemen,
majd egy sopronhorpácsi kutatóintézetben vegyi, izotóp
és biokémia laborvezetőként
dolgoztam mintegy négy évtizeden át.
Kecskemétre úgy kerültünk,
hogy lányom későbbi férjével
a Kertészeti Egyetemen tanult,

J ú n i us végén
újabb győz e l m e t
arattak a
klub
jóh a n g ú
é n e k e sei, akik a
Margaréta
Otthonban
megrendezett nyugdíjasklubok népdaléneklő
versenyen
vitték
el
ismételten
a pálmát.
ANGOL TANFOLYAM

H

s itt alapítottak családot. Két
gyermekük közül
az egyik
Szegeden
tanul, az
idősebbik pedig
Norvégiában
él.
Külföldön van két másik unokám is, mert a fiamék 1980 óta
Németországban élnek.

A Hunyadivárosi Nyugdíjas Klubba a lépcsőházunkban
lakó Váczi Pálné és Tóth Kálmánné ösztönzésére kerültem.
Rendszeresen járok a klubfoglalkozásokra. Nagyon szívesen emlékszem vissza például
a farsangi összejövetelre, ahol
87 éves korom ellenére nagyon
jól éreztem. Mi, férfiak jóval
kevesebben vagyunk, s ami
még nagyobb baj, a klubban
senki nem tud tarokkozni.
Itthon rengeteget olvasok,
szerencsére elég jó a szemem.
Mostanában a fényképalbumjaimat rendezgetem. Régebben
egy máig nagyon kedves barátnőmmel is gyakran szerveztünk
programokat. Ma is vezetek, a
lányomékat is sokszor én viszem autón. Számítógépem is
van. Tizenkét éve lakom ebben
a házban. Tavasszal lefestettük
az előkert kerítését. Vettünk
egy nemzeti zászlót is, amit
nagy ünnepekkor kiteszünk.
Lehetne gyakrabban is. Az
enyém mindig kint van. Októberben, novemberben melléteszem a feketét is. Tudom, hogy
nem errefelé tart a világ, mégis
azt mondom, lehetnénk egy kicsit jobban magyarok…

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

NYÁRON ISMÉT INDUL 2x20 ÓRÁS INGYENES ANGOL NYELVTANFOLYAM A VÁROSRÉSZ 40 ÉV FELETTI POLGÁRAINAK KEZDŐ, ILLETVE
ÚJRAKEZDŐ CSOPORTOKBAN 15-15 FŐVEL. A MÓDSZER KOMMUNIKÁCIÓCENTRIKUS, MELY A HÉTKÖZNAPI NYELVRE ÉPÜL.
IDŐPONTJA: AUGUSZTUS 13-TÓL KEZDŐDŐEN KEDDI ÉS CSÜTÖRTÖKI NAPOKON DU. 16.30 ÓRÁTÓL. INFORMÁCIÓ: 30/924-8419.
JELENTKEZNI A MATYASISK@AXELERO.HU E-MAIL CÍMEN LEHET. A
FELVÉTEL A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN TÖRTÉNIK.
HUNYADIVÁROSI VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

RÉSZÖNKORMÁNYZATUNK IDÉN IS INDÍT 20 ÓRÁS INGYENES
SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANFOLYAMOT A VÁROSRÉSZ NYUGDÍJASAI
SZÁMÁRA, AMELYEN 15 FŐ SAJÁTÍTHATJA EL A LEGFONTOSABB ALAPISMERETEKET A MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKTANTERMÉBEN. IDŐPONTJA: AUGUSZTUS 12 ÉS 19
KÖZÖTT KÉTNAPONTA 4x5 ÓRÁBAN INTENZÍV OKTATÁS KERETÉBEN.
JELENTKEZNI A 30/232-2772-ES TELEFONSZÁMON LEHET.
A FELVÉTEL A JELENTKEZÉS SORRENDJÉBEN TÖRTÉNIK.
HUNYADIVÁROSI VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
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KÖZ-TÉR
SZÍNÉSZMÚZEUM NYÍLT A KANDÓ KÁLMÁN UTCÁN

Július 4-én adták át a színházunk legendás primadonnájáról, Gyólay Viktóriáról elnevezett színészmúzeumot a Kandó Kálmán utca 1. szám alatt.
A névadó hagyatékából megvásárolt, s lelkes segítőkkel
felújított épületben kapott helyet az „Örök Életű Kecskeméti Színházművészetért Alapítvány” kuratóriumi elnökének,
Tancsáné Uzsorás Katalinnak
évtizedek alatt összegyűlt,
mintegy ezer darabot számláló

páratlan gyűjteménye. A színészek személyes tárgyait, jelmezeit, fotókat, plakátokat és
más dokumentumokat Katalin
mindezidáig szűkös körülmények között a lakásán őrizte. A
meghitt emlékszobákban többek között megtaláljuk Gyólay
Viktória, Radó Vilmos, Latabár Kálmán, Medgyesi Mária,
Mezey Mária, Moór Mariann
és mások relikviáit. A kiállítás
pénteken, szombaton és vasárnap 10-től 18 óráig tart nyitva.

A VÁROSRÉSZ FEJLŐDÉSÉÉRT

Idén is kérünk javaslatokat a „Városrész Fejlődéséért Díj” odaítéléséhez. A díjat a városrészi önkormányzatok adományozhatják a városrészért, annak
közösségéért hosszú időn keresztül tevékenykedő
személy vagy munkacsoport részére olyan közéleti
tevékenységért, amely hozzájárult a városrész jó hírnevének öregbítéséhez, értékeinek gyarapításához,
közösségi életének gazdagításához.
A javaslatokat 2013. augusztus 20-ig kell elküldeni
Pászti András részére e-mailen (andras.paszti@gmail.
com) vagy a Mátyás Király Általános Iskola címére:
6000 Kecskemét, Mátyás király krt. 46. szám.
A javaslatoknak tartalmazniuk kell a javasolt személy adatait és a javaslat részletes indoklását. Kérjük,
a borítékra írják rá: „HUNYADI-DÍJ – 2013.”

KECSKEMÉT M.J.V. ÖNKORMÁNYZATA ÉS A HUNYADIVÁROSI VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT ÜNNEPSÉGET RENDEZETT A NÁNDORFEHÉRVÁRI
DIADAL TISZTELETÉRE 2013. JÚLIUS 22-ÉN A HUNYADI-SZOBORNÁL.

SZERETETTEL MEGHÍVJUK A

FOGADÓÓRÁK:

RENDEZVÉNYSOROZATÁRA. MELYNEK IDŐPONTJA 2012. SZEPTEMBER 20-21.
MEGNYITÓ 20-ÁN 18 ÓRAKOR A MÁTYÁS ISKOLÁBAN

PÁSZTI ANDRÁS
önkormányzati képviselő
a részönkormányzat elnöke
10. sz. választókerület

IX. HUNYADIVÁROSI NAPOK
PROGRAMELŐZETES - HANKOVSZKY LIGET
2013. szeptember 21. (szombat)

9.00 – 9.15 Megnyitó
9.15 – 10.00 Hunyadivárosi óvodások műsora
10.00 – 11.00 Hunyadivárosi iskolások műsora
11.00 – 11.30 Hunyadivárosi nyugdíjasok műsora
12.00
Koszorúzás a Hunyadi téren
14.00 – 14.45 Hunyadivárosi amatőr fellépők a színpadon
14.45 – 15.00 Zumba bemutató
15.00 – 15.30 Mátyás Király Citerazenekar és a Höcögő
		
Néptánc Együttes bemutatója
		
(Mátyás Király Ált. Isk. és a Hunyadi János Ált. Isk.)
15.30 – 15.50 Keleti táncok – Ladányi Aliz hastánc-bemutatója
15.50 – 17.30 Tombolasorsolás
17.30 – 18.00 Univer Tánczos Péter Népzenei Egyesület műsora
18.00 – 19.00 Fejős Jenő nótaműsora
19.00 – 19.30 TST DANCE Stúdió moderntánc bemutatója
19.30 – 20.00 Este: TAKÁCS NICHOLAS
20.00 – 22.00 Utcabál a Milagro Zenekarral
Kérjük olyan amatőr előadók, művészek és művészeti csoportok jelentkezését, akik szívesen bemutatkoznának a Hunyadivárosi Napok színpadán.
Zenekarok kivételével bármilyen művészeti ágból várjuk a (maximum tízperces) produkciókat. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: 06-20-3113-192.
A rendezvény helyszínére elsősorban népművészeti és kézműves termékeket árusítók jelentkezését várjuk a 20/923-0840-es telefonszámon.
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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.)
HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
Megjelenik évente két-három alkalommal
Példányszáma: 4500-5000
Kiadja a Hunyadivárosi Részönkormányzat
Felelős kiadó: Pászti András
Újságíró-szerkesztő: Kada Erika
Támogató a Print 2000 Nyomda Kft.
www.hunyadivaros.hu

JÁTSZÓTERET ÚJÍTOTTUNK FEL A PÁZMÁNY PÉTER UTCÁN - VÁLOGATÁS SIPICZKI SÁNDOR ÚJSÁGÍRÓ FOTÓIBÓL

Úgy döntöttek a Pázmány Péter utca 6. számú ház lépcsőházainak lakói, hogy közös erővel és a városrészi önkormányzat segítségét kérve felújítják az épület előtti
játszóteret. A megmozdulásban a lakóközösségen és a részönkormányzat tagjain
kívül jelen voltak a közeli Gáspár Iskola tanulói is. Kicsik és nagyok együtt festették a hintákat, padokat, töltötték fel a homokozót. Mindeközben szorgos lányok,
asszonyok készítették a jól végzett munka örömére közösen elfogyasztott ebédet.

„SZÉP KERTEK A HUNYADIVÁROSBAN” SOROZATUNKBAN: MÁRKUS GÉZA U. - HÁTUL VÁLOGATÁS A JÚNIUS 22-i BABANAP FOTÓIBÓL

Őri István:
BABAVERS

„Gyémánt-szemek
csodát várva,
Mosolyognak
a világra.
Két kis keze
puha párna,
Felém nyújtja
támaszt várva.
Fürge lábon
gyorsan szalad
Kis szobában
messze halad.
Ha megszólal:
Angyal-ének
Boldog vagyok,
Érted élek!”

TÁMOGATÓK:
Biola Kft.
Ceumed Kft.
Energy4U Kft.
Hunyadi Inkubátorház
Hunyadi J. Gyógyszertár
Hunyadivárosi
Részönkormányzat
Kecskemétfilm Kft.
Méta Kft.
Milupa N. H. Kft.
Sósziget (Luther udvar)
Szil-Coop Áruház
Univer Product Zrt.

