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PÁSZTI ANDRÁS KÉPVISELŐ VISSZATEKINTÉSE
A 2013-as évben részönkormányzatunk, amely a város
egyik legnagyobb létszámú
részönkormányzata, öt alkalommal ült össze, s 15 határozatot hozott. Közel kilencmillió forintos költségvetésből
gazdálkodtunk. A tagoknak
külön köszönöm, hogy segítik városrészünk érdekében
az önkormányzati munkát.

si Nonprofit Kft. segítségével
két állandó közmunkás vesz
részt virágaink és közparkjaink gondozásában. Támogattuk a Madárbarát Programot:
beszereztük az elhasználódott
odúk javítására szánt anyagot.
Támogattuk az éjjel és hétvégeken is járőröző polgárőrségünket, akik jelen voltak az árvízi védekezésben, városrészi
rendezvények biztosításában,
és közös tevékenységet folytatnak a Gáspár Iskola rendvédelmis diákjaival. Támogattuk a
Hunyadivárosért Egyesületet.
Az önkormányzat jóvoltából
új tetőt kapott a Hunyadivárosi
Közösségi Ház. Támogattuk a

ember jelent meg. Ügyeikben
száznál több kérelmet és javaslatot fogalmaztam meg az illetékesek felé. A Közgyűlésben
öt napirend előtti hozzászólásom volt. Elkészült a Liszt Ferenc utca elejének földút-stabilizálása. Önkormányzati cég
által üzemeltetett munkagéppel
oldjuk meg a földutak karbantartását. Tavaly gléderezték a
Szolnokihegy, SzentistvánváTámogattuk a Kecske közi
ros és a Hunyadiváros földútútépítést, mely az önkormányjainak többségét.
zat, a részönkormányzat és a
A városrész legnagyobb, uniós és más támogatásból megvalakók közös összefogásaként
valósult meg. (Lásd: a fotón)
lósuló fejlesztése a 14 milliárdFelállítottuk a Zászló utca
ból megépülő Északi elkerülő
és Czollner köz sarkán az első
út, ami sokat tehermentesít a
belső körutak forgalnapelemes
lámpát.
mán. 25 éve húzódó
Előnye, hogy a kialaigény valósul meg ezkítása és működtetése
zel 2015 augusztusátizedébe kerül, mintha vezetékes lenne.
ra. Ebben a témában
Új kamerát helyezlakossági fórumot is
tünk ki a városrész
tartottunk.
Két iskolának és
másik kapujába is.
két cégnek volt idén
Támogatást adtunk
a Teleki Pál tér 4. sz.
születésnapja. A Máelőtti parkoló javítyás Iskola 30., és a
tásához. BiztosítotHunyadi Iskola 40.
évfordulója mellett a
tuk a Pázmány Péter
Zarges Kft. 15 éves
utca 6. szám előtti
játszótér felújításáés a Phoenix Mecano
nak anyagköltségét,
Kft. 20 éves jubileumelynél nagyon somát ünnepeltük.
kan segítettek. Hozzájárultunk városi versenyeken szépen szeMegtörtént az első Temploa Czollner közi és Tinódi utcai replő, gazdag programmal bíró mok Éjszakája rendezvény is
padfestések anyagköltségéhez, Nyugdíjas Klubot. Megtartot- a helyi adventista gyülekezet
és támogattuk a Színészmúze- tuk a Nagymamák Napját. A szervezésében. Egyik közreumot.
polgármester úrral megláto- működője Bella Rózsa grafiMegtartottuk 68 kisgyermek- gattuk a 95 éves Kalán József- kusművész volt, aki két évtihez kapcsolódóan a Babana- nét. Ebben az évben is voltak zedig élt a Hunyadivárosban.
pot. Támogattuk a Baba-Mama számítógépes és angol nyelvi Szintén városrészünk hírnevét
Klub programjait. Néhány kö- képzéseink. Megrendeztük a öregbíti, hogy Jakus István huzülük: Szénási Rita szülésznő Nándorfehérvári
Győzelem nyadivárosi vállalkozó ötlete
előadása, Állatsimogató és lo- Napját, és a IX. Hunyadivárosi nyomán komoly adomány juvaglás a Zsuzsi Tanya közre- Napokat, melyen átadtuk a vá- tott el a gyermeklapokat megműködésével. Ignácz Beatrix rosrész új fiókkönyvtárát.
jelentető kolozsvári Napsugár
és több szülő szervezésében
Kiadóhoz.
évek óta a klub rendezvénye a
Intézményeink sorában táTámogatottaink sorában van
tavaszi és őszi Babaruha Börze mogatást kapott a Bölcsőde, a Mátyás Király Citerazeneis.
a Napsugár Óvoda, az Ifjúság kar, mely április 20-án kiváló
Támogattuk a Hunyadiváro- Úti Óvoda. Júniusban adtuk fokozatot, szólóénekese, Rácz
si Közösségi Kertet, melyben át a Napsugár Óvoda udvarán Emese pedig dicséretes foko1000 nm-en 17 család kertje felállított játékkomplexumot. zatot ért el. A citerások többkapott helyet. A Gyenes család Segítettünk a Hunyadi János ször szerepeltek a KTV-ben
segítségével virágokat helyez- Általános Iskola tornaterem és a színházban. Számos rentünk ki a Liszt Ferenc utcára, a felőli ajtajának cseréjében. A dezvényen léptek fel, és közös
kispostához és a Szil-Coophoz. Hunyadivárosi Napokon árusí- műsort adtak más kecskeméA Kecskeméti Foglalkoztatá- tott tombolabevétellel az isko- ti néptáncosokkal. Ezúton is
la 344.000 Ft-os támogatáshoz köszönöm e nagyon aktív köjutott hozzá.
zösségi életet élő városrész táBABARUHA BÖRZE
Havonta két alkalommal tar- mogatását, hiszen enélkül nem
2014. április 12-én de. lesz
tottam fogadóórát két helyszí- tudnánk megvalósítani közös
a Mátyás Iskola aulájában
nen, melyen mintegy hatvan céljainkat.
Képes beszámolóm megtalálható: http://hunyadivaros.hu/wp-content/uploads/beszamolo2013.ppt
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KÖZÉLET
FEJLESZTÉSEK NULLA FORINTOS KÖLTSÉGGEL

Egy fillérjébe sem kerülnek
Kecskemétnek az új hibridhajtású autóbuszok, az önkormányzat ugyanis sikerrel
pályázott az önerő alaphoz. A
25 csúcstechnológiát képviselő jármű egy része már utasokat szállít, hamarosan pedig
mind munkába áll. A részletekről dr. Zombor Gábor
polgármestert kérdeztük.
A jelentős uniós és hazai támogatással megvásárolt Mercedes hibridhajtású autóbuszok
beszerzése alapesetben is minimális költséget jelentett volna, hiszen a támogatás 95%-os
volt, így az önkormányzatnak
buszonként alig 8 millió forintot kellett volna fizetnie.

- Már több vonalon láthatjuk közlekedni az új buszokat, mikorra áll hadrendbe
az összes?
- Március 24-től már mind
a 25 autóbusz utasokat szállít.
Üzemeltetőjük a Kunság Volán. A képviselő-testület hamarosan dönt arról, hogy milyen
formában képzeli el a helyi tömegközlekedés jövőjét. Az a
szándék, hogy lehetőség szerint
egy többségi önkormányzati
tulajdonú társaság jöjjön létre.
A jövőben további lehetőségek
állnak Kecskemét rendelkezésére újabb modern autóbuszok
beszerzésére, így a teljes járműpark a kor színvonalának és
az utasok igényeinek megfelelő buszokból állhat majd.

létrehozása is. Hol tartanak
az előkészületek?
- A telephely a Déli Iparterületen, a Georg Knorr utcában,
az új Knorr üzem szomszédságában lesz, ahol a város e célra vásárolt pályázati forrásból.
területet. Már zajlik a tervezés,
amelyre az Unitef’83 Zrt.-vel
kötöttünk szerződést. Az engedélyezési tervdokumentáció
már elkészült, most szerzik be
az engedélyeket és készítik el
a kiviteli terveket. A telephely
kivitelezésének becsült költsége: nettó 1 milliárd forint.
A tervek szerint a munkálatok
még idén lezajlanak.

- Az önerő alap lehetőségeit
más fejlesztéseknél is kihasználja a város?
- Most már erre a saját for- E pályázat keretében tör- Természetesen. Kecskerásra sincs szükség?
ténik az új autóbusz telephely mét azért is képes ilyen iram- Valóban nincs, a
ban fejlődni, mert
buszok ingyen vannagy rutinunk van a
nak, ugyanis pámegfelelő források
lyáztunk az önerő
felkutatásában és sialaphoz,
ahonnan
keres
lehívásában.
még ennek az önerő
Az önerő alaphoz
költségnek a fedepályáztunk
annak
zetét is elnyertük. A
érdekében, hogy a
25 jármű egy időben
közvilágítás korszetörténő beszerzése
rűsítése projektünk
és forgalomba állíis ingyen legyen. Így
tása önmagában is
a városban – egyeegyedülálló teljesítbek között a Hunyamény, de arra végdiváros területén is
képp nincs példa,
– összesen mintegy
hogy ezt egy város
5500
lámpatestet
0 forintos költségtudnánk
korszerű
gel tudta volna végLED-es fényforráhezvinni.
Dr. Zombor Gábor a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub vendégeként
sokra cserélni.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2013 októberében adta át a megyében kiemelkedő munkát végzetteknek az elismeréseket Baján, a Bácskai
Kultúrpalotában tartott ünnepségen.
A „Bács-Kiskun Megye Környezetvédelméért és mezőgazdaságáért díjat”
dr. Gőbölös Antal, az Állami Erdészeti
Szolgálat Kecskeméti Igazgatóságának
nyugalmazott igazgatója vehette át. A
kitüntetést több évtizedes, magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenységéért, a közjóléti erdőgazdálkodás területén végzett munkásságáért, a DunaTisza közi Homokhátság természeti értékeinek megőrzése
és az Ópusztaszeri Emlékpark és a Kecskeméti Arborétum
fejlesztése terén végzett munkája elismeréséül kapta meg.
E jeles alkalomból Taska László festőművész Arborétumról készülő festményének fotójával szeretnénk kedveskedni
a Hunyadivárosban élő erdőmérnök számára.


FÓRUM
Nagyon sok érdeklődőt
vonzó lakossági fórumra került sor a Mátyás
Iskola aulájában 2013.
november 4-én a városrész legnagyobb volumenű fejlesztése kapcsán. A
445. számú főút északi elkerülő szakaszának építése az 5. és a 44. számú
főutak között már tavaly
elkezdődött, és előreláthatólag 2015. augusztus
végéig be is fejeződik.

ÉPÜL AZ ÉSZAKI ELKERÜLŐ ÚT

A beruházó a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt., a kivitelező a Duna
Aszfalt Kft.. A fórumon a
tervezés és kivitelezés részéről is megjelentek, s elmondták, hogy a fejlesztés
két ütemben valósul meg:
5,2 km hosszan a 441. sz.
főút (Nagykőrösi út) és az
5. sz. főút között, illetve
5,1 km hosszan a 44. sz.
főút (Békéscsabai út) és a
441. sz. főút között.
A 10,3 km hosszú elkerülő
úton 7 db csomópont (2 db különszintű, 3 db körforgalom és
2 db hagyományos balra felál-

lósávos csomópont), 3 db
felüljáró, 2 db aluljáró és
1 db vadfelüljáró épül. A
két forgalmi sávos út szélessége a kétoldali padkával együtt 12 méter. A
forgalmi sáv szélessége:
3,5 m, a burkolt padka
szélessége: 0,25 m, de az
elkerülő úton, valamint
az 5. sz., a 441. sz. és a
44. sz. főutak tervezési
határai között teljes szélességben 2,5 m nemesített padka kerül megépí-

tésre. A tetőszelvényben 3 m
alatti töltésmagasság alatt az
egyik oldalon zajárnyékolót is
építenek ki. Az út szinte teljes
hosszúságában párhuzamos és
keresztező
szervizút
hálózat-kiépítéssel és
kerékpárút-korrekcióval épül
meg.
Nyom vonala
a
következő: A 44.
sz. főúton
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a Mészöly Gyula úti jelzőlámpás csomópont körforgalommá épül át. Innen
az út a régi Békéscsabai
úton körforgalomban történő keresztezéssel halad
tovább, és a Kaffka Margit utcát szintbeni csomóponttal keresztezi. A 441.
sz. főút feletti részt egy
körforgalommal kombinált különszintű csomópontban éri el. Átmegy a
Cegléd-Szeged vasútvonal
felett, majd a Talfája köz
alatt. A Vacsi köznél szintbeni csomóponttal keresztez, és a Hegedűs köz alatt
elhaladva éri el az 5. sz.
főút különszintű csomópontját, új nyomvonalon,
2x1 sávos útszakaszként.

Ahogyan a térkép is mutatja, mindebből több műtárgy (pl. felüljáró) és több
különszintű, illetve körforgalmi csomópont esik
városrészünk térségére, és
szintbeni csomópont lesz
a Kaffka Margit utca keresztezésében 2x1 forgalmi sávval,
balra kanyarodó sávokkal.
A lakossági kérdésekre adott
válaszok sorában elhangzott,
hogy a kisajátításokkal kapcsolatos beadványokat a NIF Zrt.
szakértő ügyvédnek adja ki lebonyolításra. A négysávosként
előrejelzett Ceglédi út jelenleg
még tervezés alatt van.
Az építkezésekhez történő
anyagszállítást a kivitelezők
úgy oldják meg, hogy az a városrészben élők számára minél kevésbé jelentsen forgalmi
akadályt. Nagyobb felvonulás
csak 2015-ben várható. A Békéscsabai úton, a Kaffka Margit utcán és
a Ceglédi út
folytatásában
közvetlenül
fel lehet majd
menni az elkerülő útra.
Úgy ígérik,
a csomópontok forgalomba helyezése
igen nagy körültekintéssel történik
majd.
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A HUNYADIVÁROSBÓL

„Nálunk minden kérdésére
választ kap” – hangzott el a
közigazgatás rádiójának jól
ismert szlogenje azoknak a
műsornak az elején is, amikor a Rádió Orient műsorvezetője Dr. Kovács Miklósné
dr. Molnár Ilonával, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelős Helyettes
Államtitkárával beszélgetett,
aki 2013. október 1-jétől látja el ezt a megbízatást.

lampolgárok testi-lelki jólétével, jó közérzetével. Örülök,
hogy ennek megteremtésében,
alakításában – immár a legfelsőbb vezetésben dolgozó munkatársként is – részt vállalhatok.
A közigazgatás átszervezésében megadatott, hogy részt
vehettem a megyei kormányhivatal felépítésében és működtetésében. Már éppen megpihenni készültem, amikor újabb
kihívással szembesültem: a

Dr. Molnár Ilonát Olvasóink is
megismerhették
egy
lapunknak
adott 2011-es interjúból,
melyben akkor még a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főigazgatójaként nyilatkozott munkájáról
és
személyes
törekvéseiről.
Ugyanerről most
a következőképpen vall:
- Számomra ez
egy újabb ajándék a Jóistentől. Pályám első
szakaszában több mint tíz éven
át gyermekorvosként dolgoztam. A praxisom idővel nagyon
megnőtt, s mivel a betegek ellátását a nap 24 órájában feladatomnak éreztem, és hívást
mindig fogadtam, a saját családom, három gyermekem érdekében gyökeresen változtatnom kellett. Ekkor kerültem a
közigazgatásba. Egykori döntésem helyességét az élet több
soron visszaigazolta: szerető
családban élek, s ma már hét
unokám van, akik a világon a
legnagyobb ajándékot jelentik a számomra. A hunyadivárosi kertünkben készült fotón
majdnem midannyian rajta vagyunk.
Módom volt népegészségügyben, szociális és gyermekvédelemben regionális és országos szinten tevékenykedni.
Ma is megpróbálok minden
tőlem telhetőt megtenni a családokért. A „Jó állam” fogalma
azt jelenti, hogy törődik az ál-

közigazgatás országos átalakításának izgalmas feladatában
is lehetőséget kaptam. Régi
személyes kapcsolat fűz a minisztériumban közvetlen felettesemhez, Dr. Szabó Erika
államtitkár asszonyhoz, akinek még a helyettesi kinevezésem előtt, tavaly július elsején
közvetlen tanácsadója lettem.
Jelenleg két helyettes államtitkár és egy miniszteri biztos segíti a munkáját, akikkel
együtt és egyformán gondolkodunk. Boldog vagyok, hogy
ilyen csapatban dolgozhatok.
Egy élő kapcsolatrendszerre
támaszkodva, a kihívás nagyságát még közelebbről megismerve nagy alázattal próbálom
ellátni új feladataimat.
Az általam képviselt Helyettes Államtitkárság alá tartozik
az Irányítási Főosztály, amelynek a törvényességi felügyelet
ellátása és a területen működő
kormányhivatalok
munkájának segítése a feladata. Közvetlen irányításom alá tartozik


a Hatósági Főosztály, mely a
közigazgatási eljárásokról szóló törvény fő gondozója. Már
életbe lépett a közhiteles nyilvántartásokra vonatkozó szabályozás. Minden esetben az
adott ágazat szakmai felelőssége annak eldöntése, hogy egy
adott dokumentum mely elemeit, adatait emeli be a közhiteles nyilvántartásba.
A Kormány rendeleti szinten
szabályozhatja a kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítandó ügyeket, a
nemzetgazdasági
szempontból fontos beruházások
hatósági
engedélyezési eljárásának gyorsítása
érdekében. Kiemelt beruházás
például a 445.
főút Kecskemét
északi elkerülő
szakaszának építése.
Nagy felelősségünk van az
integrált ügyfélszolgálatot ellátó
sok ezer ügyintéző
megfelelő
képzésének biztosításában, az
emberbarát ügyintézés napi
gyakorlatának kialakításában.
Ennek egyik eleme, hogy hallássérült ügyfelek számára
jeltolmácsot biztosítunk. Bővült a személyes jelenlétet
nem igénylő, írásban intézhető ügyek köre is. Újdonság,
hogy a hatóság a tartózkodási
helyén hallgatja meg azokat,
akik számára a hatóság székhelyére való eljutás aránytalan
nehézséget okoz. A mentőszállításra szoruló beteg ügyfelet is
köteles a hatóság a lakásában
felkeresni. Az empatikus ügyintézés alapja lehet az evangéliumi aranyszabály: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is
ugyanazt cselekedjétek velük”.
Ilyen és ehhez hasonló feladatokkal igyekszem tehát „tenni
a jót”. Köszönöm, hogy ebben
a munkában számot tarthatok
a nekem otthont nyújtó városrész érdeklődésére is.
(Teljes terjedelem: www.hunyadivaros.hu)

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
MINISZTÉRIUMI ELISMERÉST KAPOTT DEKKER PÁLNÉ

Tavaly ősszel a Hunyadivárosi lakótelepen élő írónő,
Dekker Pálné Surányi Mária
igen rangos elismerést kapott
az Emberi Erőforrások Minisztériumától az „Életünk”
– Élet és házasságtörténet írói
pályázatra benyújtott munkájáért. A Művészetek Palotájában
rendezett díjátadó ünnepségen
Balog Zoltán miniszter mondott köszöntő beszédet. Az eseményre több ezer pályázatíró
volt hivatalos. Közülük csak
106-an foglalhatták el helyüket Marika nénivel együtt az
első sorban, a kiemelt, nyertes
pályázók között. A díjazottak-

nak Soltész Miklós szociális és
családügyért felelős államtitkár nyújtotta át elismerő kézfogás kíséretében az Oklevelet
és a vele járó pénzjutalmat. A
zsűri tagja volt Hanák Gábor
filmrendező, Kalász Márton
költő, Kozma Huba író. A zsűri elnökeként Jókai Anna írónő
méltatta a beküldött pályaműveket.
A miniszter aláírásával fémjelzett Elismerő Oklevélen a
következő olvasható: „Tisztelt
Nyugdíjas Honfitársam! Az
emlékezés tehetsége bölcsesség, a múlt érthetővé tételének különleges képessége, önzetlen megosztása másokkal: erény. A
magyar emberek nevében
szívből köszönöm, hogy
kulturális emlékezetünket
gazdagította történetével,
ami valójában nemcsak
egy történet, hanem Magyarország krónikája is”.
Dekker Pálné díjnyertes
pályamunkája édesanyjáról, a bugacpusztai szülésznőről szólt. Írásával egyedül képviselte városunkat a
rendezvényen.
A nyolcvanas éveiben járó,
de máig igen aktív írónőnek
nem ez az első rangos elismerése. Ottjártunkkor tucatnyi
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oklevél került elő a fiók mélyéről, köztük a Róna Rádióban
végzett, költészetet, irodalmat
népszerűsítő tevékenységéért
kapott 2001-es oklevél, hiszen
hat éven keresztül közreműködött a rádió nyugdíjasoknak
szóló műsorában. Hasonlóképp
számtalan elismerést kapott
írói, költői munkásságáért is.

1999-ben jelent meg a bugaci
gyermekkorról Pusztai romantika című kötete. Ezt folytatta
a 2006-ban kiadott Bugaci emlékkönyvében is, melyben a
régi történetek
a háborús történelmi események tükrében
idéződnek fel.
Oszlopos tagja
a Bács-Kiskun
Megyei Költők
és Írók Baráti Körének. A
gondozásukban
megjelent „Lelkünk
ünnepnapjai”
című
2014-es montázsantológiában
Marika néni is több versével,
írásával szerepel.
Gratulálunk ezért a szép életútért, rangos elismerésért, és
erőt, egészséget, derűs munkás
hétköznapokat kívánunk!

HUNYADIVÁROSI KISLÁNY A NAGYOPERETTBEN

A Mátyás Király Általános
Iskola harmadik osztályos
tanulója az a kislány, Szenti
Lilla Csenge, akit a kecskeméti nagyérdemű már ősz
óta láthat a Katona József
Színház színpadán a „Marica grófnőben”. Arra kértük
Lillát, meséljen erről a nem
mindennapi élményről:
- Nyolcéves vagyok, két kishúgom van. Anyukámtól hallottam, hogy lesz ez a lehetőség. Mondtam neki, hogy
rendben,
megpróbálom. A
Ruszt József Stúdiószínházban
volt a válogató még tavaly tavasszal, amire ő készített fel.
Én a 12. voltam azon a napon a
meghallgatottak között. A „Kis
kece lányom” kezdetű népdalt
énekeltem. Rögtön beválasztottak, így legközelebb már csak

augusztusban kellett mennünk
a próbákra. A szeptember 27-i
főpróbán még nagyon izgultam. Tudtam, hogy több százan ülnek a nézőtéren, de oda
nekünk nem volt szabad lenéz-

nünk a jó koncentrálás miatt.
Később ezt megszoktam, és
sokkal jobban ment a színpadi
szereplés is. A mélyebb hangokat énekelem ki könnyebben.
A tánc nem okozott problémát.

Szenti Lilla balról a harmadik (Walter Péter fotója)
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Két éve táncolok itt a Mátyás
Iskolában Horváth Virágnál és
Boér Gyopárnál. Eleinte nagyon sűrűn voltak próbák a
színházban, emiatt sok volt a
pótolnivalóm is az iskolában,
de nekem ez akkor is nagyon
tetszett. Januártól már csak havi
egy alkalommal próbálunk. A
velem együtt játszó gyerekekkel nagyon összebarátkoztam,
a színészek közül pedig Dobó
Enikővel. Őt nagyon szeretem.
Sokat vagyunk együtt Egyházi Gézával is, mert vele közös
táncjelenetünk van.
Az iskolában az ének, a rajz
és az angol a kedvenc tantárgyam. A színházban megnézett
Pászti András és néhány tanárom, köztük Korbné Virág Éva,
az osztályfőnököm. Eljött az
előadásra a barátnőm, Kollár
Gabriella és még néhány osztálytársam. Jó érzés, hogy nem

irigykednek rám, hanem velem
együtt örülnek: nagyon tetszett
nekik az előadás. A mamám,
a papám, a Nyírlugoson élő

Kancsár Csilla fotója

mamám, a keresztszüleim és
unokatestvérem is megnézték
az előadást, és mind nagyon
meglepődtek, hogy ilyen nagy
darabban szerepelek.
Nemrég voltam Budapesten
a Madách Színházban is egy
meghallgatáson. Közel százan
jelentkeztünk. Ha sikerül, akkor
a Mary Poppinsban játszanám
a gyermekfőszerepet. Kaptunk
a felkészüléshez kottákat és
prózai szöveget. Eleinte féltem
tőle, de járok énektanárnőhöz,
s vele már elég jól átvettünk
mindent, egyre jobban kinyílt a
hangom. Anyukámnak jó hallása van, így ő is tud segíteni.
Apu pedig megmondja a hibákat. Ez is nagyon jó.
Többen kérdezték, hogy mi
szeretnék lenni. Régebben énekes vagy orvos akartam lenni.
Most inkább maradnék ebben
a színésznő-dologban.

SZÍNFALAK ELŐTT ÉS MÖGÖTT A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZBAN

- Hogyan kerülhetett egy
nyolcéves hunyadivárosi kislány a Katona József Színház
nagyszínpadára? - kérdeztük
Cseke Péter színházigazgatót.

zés a KO-Kritikus Óra címet
viselő programsorozat is.
- A Színházi Kritikusok
Céhe és a színház közös szervezésében folytatott közönségtalálkozók jó lehetőséget
- Vannak olyan nagyszerű
biztosítanak arra, hogy alkotó
művek, amelyekben nemcsak
és néző közelebb kerüljenek
színészek, hanem statiszták is
egymáshoz. Ilyenkor az előszerepelnek. Ez jó lehetőséget
adás után még marasztaljuk a
ad a tehetséges kecskeméti- Jó érzés, hogy a színház közönséget, s a darabban játeknek arra, hogy kipróbálják közönséggel való kapcsolat- szó színészek is maradnak egy
magukat, s nekünk is jó, mert tartása hosszú évek óta a Hu- – többnyire igen izgalmas és
a helyiekkel együttjátszva áll- nyadivárosi Nyugdíjas Klub- jóízű – közös beszélgetésre.
hatunk közönség elé. Ilyen az ra is kiterjed. Február 4-én
Hasonló szereppel bír a hararborétumban nyaranta játszott például Hegedűs Zoltán szín- madik éve folyó „Mű érték és
Újvilág Passió, melyben a pro- művész volt a klub vendége. Műérték” elnevezésű elemző
fi színészek és táncosok mellett Önhöz köthető kezdeménye- kurzus is, melyen kecskeméti
kecskeméti polgárok
és megyei felső tais közreműködnek.
gozatos és gimnáziLegközelebbi
Pasumi tanárok vehetsió előadásunk majd
nek részt. A főpróbát
Pünkösdkor, június
követő szakmai beszélgetés segítséget
7-8-9-én lesz.
nyújt ahhoz, hogy a
Hasonlóan szerenkurzusban résztvecsés, amikor a honvők az előadásra érlapon meghirdetett
kező diákcsoportomeghallgatásainkkal
kat időben fel tudják
diákokat
szólítunk
készíteni.
meg, mert a gyerVolt olyan, és a
mekszereplőket feljövő évadban is kévonultató
darabok
szülünk arra, hogy
mindig természetes
iskolaszínházi progbájjal, különleges kiram keretében a köA Katona József-díjas Hegedűs Zoltán színművész előadóestje a klubban zépiskolákba helybe
sugárzással bírnak.
Szenti Lilla Csenge azok közé
tartozik, akik komoly kiválasztás után kerültek a nagyoperettbe. Lilla kiváló hangja, kedves
lénye és jó színpadi mozgása a
rendezőt is hamar meggyőzte,
s azóta már a „Marica grófnő”
sokadik előadásán vagyunk túl
igen nagy sikerrel.



NÉZŐTÉR
viszünk egy-egy darabot. Új
lehetőség az is, hogy bizonyos
előadások a kiírt időpontnál kicsit hamarabb „kezdődnek”, s
az első félórában a jelentkező
diákcsoportok számára rálátást
nyújtunk a korra, az események
történelmi hátterére, a színház
sajátos nyelvezetére stb.. Ilyen
a januárban bemutatott „A
Nyugat női” című előadásunk,
melyben neves íróink, költőink feleségei, szerelmei, múzsái vallanak. Ezt hozza életközelbe, s ehhez nyújt számos
háttér-információt az előadás
előtti beszélgetés.
Mindez nem csak az imázsépítést szolgálja. A most
megszólított,
programokba
bevont diákok képezik majd
a színházunk törzsközönségét 10-20 év múlva. Ezt most
kell és lehet ilyen módon is
megalapozni. Ilyen elgondolás
mentén került sor arra, hogy
egészen pici gyermekeknek
operát játsszunk. Helybe hozunk fővárosi operaelőadásokat. Január 27-én a kecskeméti közönség elsőként láthatta
a Gördülő Opera sorozatban
Káel Csaba, a Művészetek Palotája vezérigazgatójának Don
Pasquale-rendezését. A zenetánc-ének-képzőművészet
komplexitását kínáló műfaj ismerete ma már hozzátartozik
az alapműveltséghez. Az opera
műfajának köszönhető, hogy
van ma operettünk és musicalünk is. A Gördülő Opera előadása jó tapasztalatokat hozott
arra vonatkozóan, hogy a kecskeméti közönség nyitott erre a
műfajra is.
- Mire tekint vissza szívesen, hogyan értékeli eddigi
munkáját, milyen elképzelései vannak a jövőre nézve?
- Mivel rendezőként is jelen
vagyok a színháznál, jó visszagondolnom II. János Pál pápa
„Az aranyműves boltja” című
színdarabjának megrendezésére, melyet a Duna TV is műsorára tűzött. Általában elmondható, hogy sok olyan előadásunk született, ami a kritika és
a közönség tetszését egyaránt
elnyerte. A jó fogadtatásnak
köszönhetően a kecskemétiek
elsőként láthatnak márciusban
olyan maratoni előadást, me-
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szándék továbbra is az, hogy
minden műfajban a legmaximálisabb művészi alázattal és
tehetséggel állítsuk színpadra
a kiválasztott műveket.

Fotó: Cseke Dorka
lyen a „Páratlan páros” első és
második részét is előadjuk egy
este folyamán. Mindkét darabot
én rendeztem, és színészként is
nagy öröm a számomra.
A magyarországi színházak
közül tavaly elsőként kaptunk
meghívást Londonba, a West
End-i színházba, idén februárban pedig Augsburgban a
Brecht Fesztiválra hívták meg
a társulatot. Európa egyik legjelentősebb színházi fesztiváljának rangját jelzi, hogy az
elmúlt négy évben több mint
38 ezer látogatója volt. Ide sikerült most elvinnünk a színház és vele együtt Kecskemét
jó hírét. A szervezők egy évvel ezelőtt DVD-n tekintették
meg az előadásunkban Brecht
Angliai Második Edward élete
című drámáját. A németországi
bemutatót követően az intendáns asszony azt mondta, hogy
„minden elképzelésüket felülmúlta az előadás”. Ez az esemény mérföldkő a kecskeméti
színház életében. Úgy érzem,
sokéves munkám gyümölcse
kezd beérni.
A kinevezésem utáni első öt
évben arra törekedtem, hogy
színházunk műsorában, mint
egy jó könyvtárban, mindenki találhasson kedvére valót.
Most, a második ötéves ciklusom első évadában már azt tűztem ki célul, hogy a magyarországi színházak élvonalába
tartozhassunk. Ehhez jó partnereim az itt dolgozó művészek, gazdasági vezetőm, Horváth Ilona és a színházi dolgozók. Mindemellett az alapvető


Színházunk
népszerűségét
mutatja az a tény is, hogy a
színházlátogatók egyre több
bérletet vásárolnak Kecskemétről, a megyéből, sőt Békésből, Csongrádból, Szolnok és
Pest megyéből, Zemplénből is
vannak bérleteseink. Ez fontos
visszajelzés a számunkra. Jó
érzés továbbá, hogy egy olyan
városnak lehetek a színházigazgatója, ahol a Rákóczi úton
található százéves moziépületből nem vásárcsarnokot vagy
játékkaszinót építenek, hanem
kulturális intézményt. Itt fog
működni a Kelemen László
Kamaraszínház. Az erre vonatkozó pályázatot megnyertük,
már csak a nyitás időpontja kérdéses. Nagyon reménykedem,
hogy a következő évadot már
ebben a felújított épületben,
igazán impozáns környezetben
kezdhetjük, de legkésőbb 2015
januárjában meglesz itt az első
kamaraszínházi bemutatónk.
Továbbra is szeretettel várok
mindenkit az előadásainkra,
melyeknek a következő évadban is ígéretes folytatása lesz.
KI LEGYEN AZ EST DÍSZVENDÉGE,
ÉS MILYEN MŰSORSZÁMOT LÁTNA
SZÍVESEN A JUBILEUMI

X. HUNYADIVÁROSI NAPOK
NAGYSZÍNPADÁN SZEPTEMBERBEN?
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KÉRJÜK, HOGY A KIVÁGHATÓ
KÉRDŐÍVRE ADOTT VÁLASZÁT
ÁPRILIS 20-IG DOBJA BE A SZILCOOP ÉS UNIVER ABC ELŐTERÉBE
HELYEZETT GYŰJTŐDOBOZBA.
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IX. HUNYADIVÁROSI NAPOK

Szeptember 20-21-én került sor a 2013. évi Hunyadivárosi
Napok megrendezésére. A megnyitó ünnepség érdekessége,
hogy a Mátyás Király Általános Iskola fennállásának 30 éves
jubileuma kapcsán a műsort az iskola diákjai és pedagógusai
szolgáltatták. A korábbi évekhez hasonlóan dr. Zombor Gábor polgármester és Pászti András képviselő átadták a Városrész Fejlődéséért-díjat és a Köszönő Okleveleket.
A Városrész Fejlődéséért Díjat 2013-ban Sulczné dr. Bükki Éva kapta meg, aki nagyon
sokat segít a környezetében élő
embereknek, gyermekeknek,
széles körű tevékenységével a
városrész hírnevét is öregbíti.
A megyei kórházban gyermekorvosként dolgozó doktornő
alapította 2009-ben a Hunyadivárosi Baba-Mama Klubot,
s 2013-ig annak fő programszervezője volt. Az általa kezdeményezett, gyermekneveléssel, -gondozással kapcsolatos
előadások és zenebölcsi foglalkozások azóta is folytatódnak.
A klub életében ma is aktívan jelen van. Citerás tanítványai közreműködésével közel
hozza a kicsikhez a népzenét,
népi énekeket, játékokat ismertet meg velük. Gyermekgyógyászként is sokszor segíti jó
tanácsaival a klub tagjait.

Kiemelkedő munkája elismeréséül Köszönő Oklevélben
részesült Schiszler Sándor
polgárőr, a Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület alelnöke. Önzetlenül és magas szinten végzett bűnmegelőző tevékenysége mellett, mint hunyadivárosi
lakos, rengeteget tesz a városrész szebbé, élhetőbbé tételéért. Minden közösségi célú
munkában részt vesz.
Társadalmi szerepvállalása
több annál, mint amire vállalásai köteleznék. Figyelme kiterjed mindenre, amivel szeretett városrésze szépülhet, gazdagodhat. Példája másokat is
odavonz a környezetükért szívesen tevékenykedők soraiba.

géért 2012-ben a Nők a Nemzet Jövőjéért Díjjal jutalmazták. 2013-ban a citerazenekar
Marosvásárhelyen vendégszerepelt, ahol Kecskemét városát
képviselte.
Dr. Bükki Éva a citerazenekar
mellett népzenei tehetséggondozó műhelyt is vezet, melyben a gyerekek a citera mellett
éneket, furulyát, kobozt és más
népi hangszereket is megismernek.
A 30 ÉVES MÁTYÁS ISKOLA MŰSORÁBÓL

Városi szinten is példaértékű
a néphagyományok iránti elkötelezettsége. A Mátyás Iskolában általa létrehozott, ötödik
éve működő, népzenei területi
minősítőn kiváló helyezést elérő citerakör gyakran szerepel
városi, regionális és országos
rendezvényeken.
Tehetséges
tanítványai számára népzenei
táborokat szervez. Hosszú ideje aktívan ápolja az elfeledett
hagyományokat. Tevékenysé10

IX. HUNYADIVÁROSI NAPOK
JUBILÁLÓ ISKOLÁK

Ebben a tanévben mindkét
hunyadivárosi iskola jubileumot ünnepel. A két iskolát
nemcsak földrajzi közelsége
és szervezeti összetartozása
kapcsolja egybe, hanem nevükhöz illően a humanizmus
emberközpontúsága is.

A Hunyadi János Általános Iskola idén lett 40 éves.
Első igazgatója Lantos János
volt. Őt követte Terbe Dezsőné
(Kovács Margit) /1974-1989/,
Lengyel László /1989-2000/,
Gavaldi István /2000-2008/
és Pölös János 2008-tól. Lengyel László még velünk együtt
ünnepelt a gálaműsoron, de
február végén mély
megrendüléssel értesültünk a haláláról.
A Hunyadi Iskola a
80-as évek elején az
elsők között igyekezett gyerek- és
családközpontú atmoszférát teremteni, a 90-es években
pedig a kreativitás
állt a nevelési-oktatási munka középpontjában. Az ezredfordulót
követően ez a felfelé törekvő
ív néhány évre megtört, ami
az iskola elismertségében és
tanulói létszámában egyaránt
tükröződött.
2007-ben az iskola a Corvina
Óvoda és Általános Iskola nevű
integráció egységeként folytatta működését. El kellett hitetni
a tantestülettel, s a lakossággal,
hogy a városrésznek szüksége
van erre az iskolára, s képesek
vagyunk visszaszerezni a régi
fényt. A légkörében, szemléletében, vezetésében történt
változások hatására mára már
kimondható, hogy a Hunyadi
Iskola régi fénye teljében ünnepelhette 40 éves jubileumát
a Katona József Színházban.

H

EREDMÉNYEK

A kor pozitív demográfiai robbanása keltette életre 1983-ban
a most 30. jubileumát ünneplő
Mátyás Király Általános Iskolát. Az első húsz évben Széki Bálintné vezette, 2003-tól
pedig én vettem át az irányítását. Az iskola fennállása óta
folyamatosan képes
volt alkalmazkodni
a pedagógia változásaihoz, s úttörő
szerepet játszott az
újítások bevezetésében, mint például
a
nyelvi-irodalmi
program, illetve az
emelt szintű idegen nyelvi oktatás.
2003-tól
erőteljesebben nyitottunk a családok,
a szülői ház felé. Gyermekközpontú diákélet megvalósítására
törekszünk, széleskörű nemzetközi kapcsolatokat, projekteket működtetünk. 2009-ben
angol-magyar két tanítási nyelvű programot vezettünk be. Itt
mindenki megtalálja a gyermekének megfelelő fejlődési üte-

met: a legtehetségesebbek a két
tanítási nyelvű csoportokban,
akiknek pedig ez túl gyors, az
emelt szintű programokban tanulhatnak, s bárki előtt nyitva
állnak a normál programú csoportjaink. Az átjárhatóság biztosítja, hogy minden gyermek
rátalálhasson a személyisége
fejlődéséhez legmegfelelőbb
tanulási ütemre. A két iskola
társadalmi és pedagógiai létjogosultságát,
népszerűségét
bizonyítja az a tény, hogy míg
a Hunyadivárosban évek óta
összesen csak három osztálynyi elsős korú gyermek él, a
Hunyadi két, a Mátyás három
osztályt képes beiskolázni.
Lóczi László igazgató
’Corvin Mátyás Általános Iskola
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Megtalálható:

www.hunyadivaros.hu

LABDARÚGÓ KUPA
Nyolc csapat indult, kupát, érmeket, okleveleket kaptak.
1. hely: Kecskeméti Fidelitas
2. ?(Kérdőjel) presszó csapata
3. hely: Ground csapata
4. hely: Kara Team

TOMBOLA
Fődíjait, 2 db kerékpárt, amit a
Dakó Kft. és a Bici Shop ajánlott fel, T. Nagy Zoltán és Samu
Zoltánné nyerték. A Hunyadi
János Általános Iskola tombolabevétele 344 000 Ft lett.
FŐZŐVERSENY 2013.
Tíz csapat indult. Fődíj: kupa
és a Szőlőfürt Fogadóban ebéd
lehetősége, ajándékok.
1. Közösségi Kert: Marhapörkölt csalános galuskával
2. Csukás Imre–Ficsór
József: Babgulyás
3. Csapó István: Birkapörkölt
4. Szél József: Marhapörkölt
ASZFALTRAJZVERSENY:
1. Mátyás Király Ált. Iskola
6.b osztály csapata
2. Mátyás Király Ált. Iskola
7.c osztály 1.sz. csapata
3. Hunyadi János Ált. Iskola
5-6. osztály csapata
4. Különdíj: Mátyás Király
Ált. Iskola 7.a csapata
VITÉZI PÁRBAJ 2013.
1. Mátyás Király Általános
Iskola csapata
2. Hunyadi János Általános
Iskola csapata
3. Gáspár András Iskola
csapata
Köszönet illeti a közel 170
támogatót és mindazokat,
akik segítettek a rendezvény előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában!

H

IX. HUNYADIVÁROSI NAPOK
KÖNYVTÁR NYÍLT A HUNYADIVÁROSIBAN

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2013.
szeptember 20-án adta át a legújabb fiókkönyvtárát, ezúttal a
hunyadivárosiaknak, akik közül év végére már több mint
félezren könyvtártagok lettek.
A Hunyadi János Általános
Iskola földszintjén helyet kapott, térítésmentesen használható könyvtár megvalósításának helyességét igazolja az is,
hogy néhány hónap alatt közel
tízezer látogatást regisztrált
Őri-Szabó Viktória könyvtáros. A könyvtárhasználók között megtalálható a városrész
apraja-nagyja, vagyis minden
korosztály.
A hunyadivárosi részönkormányzat nem hiába képviselte hosszú ideje egy korszerű
könyvtár, közösségi hely létrehozásának igényét a városrészben. Kialakításának költségeit,
és a megyei könyvtár Nemzeti
Kulturális Alaphoz benyújtott
pályázatának önrészét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta.

NYITVATARTÁS:

Hétfő:
9-13 és 14-18
Kedd:
9-13 és 14-18
Szerda:
szünnap
Csütörtök: 9-13 és 14-18
Péntek:
9-13 és 14-18
Szombat: 9-13
Telefonszám: 76/800-025
hunyadifiok@gmail.com

A földszinten kialakított 140 nm-es tér
nemcsak olvasásra,
tanulásra, hanem kisebb csoportos alkalmakra, közös játékra,
beszélgetésre is alkalmas. Az internet
használata, a fénymásolás, e-ügyintézés is
egyre népszerűbb.
Az épületben működő óvodának, iskolának nagyon előnyös
a folyosón keresztül is megközelíthető bibliotéka, amit a jelentős számú
csoportos
foglalkozás
is visszaigazol. A pedagógusok, a
gyerekekkel
együtt
nagyon jól kihasználják
a
tanulást
is támogató
programokat, játékokat. Ugyan-

KI KICSODA KECSKEMÉTEN? – KÖNYVAJÁNLÓ

Régi igényt elégít ki a „Ki kicsoda Kecskeméten” címmel
karácsony előtt megjelent kiadvány. Szerkesztője a „Hírös
Naptár” értékőrző helytörténeti lapot gondozó Varga Géza,
szereplői pedig azok, akik „munkájukkal, életművükkel, művészetükkel az alföldi megyeszékhely fejlődését, felemelkedését szolgálják... hozzájárultak értékeink, megőrzéséhez, közösségünk anyagi és szellemi gyarapodásához”.
A kortárs életrajzi lexikonban hivatalok, egyházak, oktatási
intézmények, civil szervezetek vezetői, színészek, képzőművészek, zenészek, sportolók, mesteremberek és cégvezetők tevékenységéről, elért eredményeiről szerezhetünk információkat.
A könyvben szép számmal szerepelnek hunyadivárosiak is. A
B-betűsök sorában olvashatunk például Beke József nyelvészről, Berei József éremgyűjtőről, Buda Ferenc költőről és még
folytathatnám a sort. A kiadvány megvásárolható könyvesboltokban, a megyei könyvtárban és a kiadónál (20/886-1979).
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akkor a felnőtt lakosság is
gyakran él az információszerzés, hasznos időtöltés lehetőségével. Természetesen továbbra
is várja a központi könyvtár
sokféle szolgáltatással a hunyadivárosiakat is. Nagyon örülünk azonban a városrészben
elért eddigi eredményeknek,
hiszen – a nemzetközi szakmai
irányelveknek megfelelően – a
lakóhelyhez közel legalább a
könyvtári alapszolgáltatásokhoz hozzá kell jutnia a lakosságnak szerte Európában.
Ramháb Mária
megyei könyvtárigazgató
főtanácsos

IX. HUNYADIVÁROSI NAPOK
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TISZA-PARTI GONDOLATOK EGY TÁRSASHÁZI MŰTEREMBEN

A IX. Hunyadivárosi Napok alkalmával láthattuk Taska László gyönyörű festménykiállítását a Hunyadivárosi Közösségi Házban. A
művész azok közé az alkotók közé tartozik,
akiknek nem „kenyere”, de lételeme a művészet. Elsődleges hivatása mellett végigkísérte
életét a tájképek festése. Ezek sokasága és híressé vált lóportrék fémjelzik művészi előrehaladását. Munkái neves pályatárs, Dulity Tibor
festőművész ösztönzésére és személyes közreműködésével kerültek kiállításokra. Művészetét Turai G. Kamil esztéta Paál Lászlóéhoz
hasonlította. - Taska László a Hunyadivárosi
Napok Tárlatának visszatérő kiállítója.
Taska László maga is hunyadivárosi, 1999 óta él itt
a családjával. Művészi pályájáról a következőképpen
vall:
- 1995-ben kezdtem komolyabban festegetni. Kezdettől
a táj vonzott. A megindítóan
„szépet”, a színek sokféleségét
szeretem. Valamikor gyermekkoromban sokat rajzolgattam.
Később feleségem rábeszélésére kezdtem újra ezzel foglalkozni. Bár ma már az állatokról, főként lovakról készült
festményeim is ismertek, én a
mai napig elsősorban természetfestőnek tartom magam.
Eredeti szakmám géplakatos.
A GAMF esti iskoláján gépésztechnikusi végzettséget szereztem, majd a Gödöllői Egyetemen munkavédelemből államvizsgáztam. 1978-tól munkavédelmi vezetőként, 1990-től
nyugdíjazásomig a Biztonsági
Szolgálat osztályvezetőjeként
dolgoztam a Kecskeméti Baromfifeldolgozó
Vállalatnál.
Amikor Miklós László elfoglalta a kecskeméti gyár igazgatói posztját, eljutott az én
irodámba is, ahol a falon lévő
festményeim között volt egy
120x80-as vágtató fekete táltos
kép is, amit a látogatóm azonnal elkért az igazgatói irodájába, s később meg is vásárolt.
1999-ben a Kettesfogathajtó
Világbajnokság alkalmával Lázár Zoltánnak adtam át különdíjként egy fekete lóportrét, s
még ott a színpadon azt mondtam, hogy ezt a képet nem ingyen adom: legközelebb egy
világbajnok lovat szeretnék
festeni. Nem sok idő kellett
hozzá, és jött a megrendelés az

egyik – csapat világbajnok –
hófehér lipicai lovának a megfestésére.
Dulity Tibor festőművésszel
2000-ben kerültem ismeretségbe. Ő rendezte az első kiállításomat Kecskeméten a Tiszti
Klubban. Egy időben katalogizáltam is a festményeimet.
Ez a lista 280-ig
elment,
amikor
közbejött
egy nagyon súlyos, sokáig tartó
betegségem.
Kedves
időtölt é s e m
nyaranta a horgászat.
Amikor a kemoterápia után
megbénult lábbal hazakerültem, tulajdonképpen a HoltTisza partján töltődtem fel:
abban a csendben, nyugalomban, madárcsicsergésben. Nézegettem a fakadó rügyeket, a
susogó lombkoronákat, majd a
sárguló, lassan pergő faleveleket, s lassan megérett bennem,
hogy „mégiscsak elő kellene
vennem az ecsetet”.
Ez 2010 táján volt. Azóta
megint folyamatosan festek,
s ha most katalogizálnám a
festményeimet, 460-470 körül
tartanék. Intézmények, például a Művelődési Központ és
a ’Megyei Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság kért fel kiállítási
anyag bemutatására, de volt
tárlatom közeli településeken,
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például Lajosmizsén is. 2014.
szeptember 20. és október 4.
között a Természet Házában
lesz egy kiállításom. A munkamódszeremről annyit, hogy én
egy levéllel többet elbajlódom,
mint más egy egész fával. Erre
a szinte gobelinszerű kidolgozottságra igen büszke vagyok.
E naturalista jelleg mellett a tájképeim
a belső
életem
sajátos
kivetítései is.
Ennek
az alkotói folyamatnak
tudható
be, hogy
időnként
szükségét érzem egy-egy régebbi képem átfestésének. Sok
örömet jelent nekem ez a foglalatosság, s még nagyobb öröm,
amikor látom, hogy másoknak
is tetszik.
Ha egy alkotóról azt mondják, hogy van múzsája, akkor
az nekem a feleségem. Ha egy
alkotónak van egy nagyon kemény kritikusa, akkor az szintén ő. Nem született még olyan
munkám, amivel kapcsolatban
ne kértem volna ki a véleményét. Hálás vagyok a sorsnak,
hogy ecsetet adott a kezembe.
Hálás vagyok, hogy életemhez
ilyen társat kaptam, és hogy
annyi nehézség után megtartott
mégis egészségben, s boldogító, örökös munkában.

(Teljes terjedelem: www.hunyadivaros.hu)
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IX. HUNYADIVÁROSI NAPOK
RODOLFO-TANÍTVÁNY A SZÍNPADON

Legalább kétszázötven lufit fújt fel és hajtogatott állatfigurává a Hunyadivárosi
Napokon két fellépése között
Alexander, azaz Róka Sándor, a Calypso Cirkusz társulatának bűvésze. A gyermekek által körülrajongott
bűvész szívesen mutatkozott
be Olvasóinknak:
- Tősgyökeres
hunyadivárosi vagyok.
Egy
darabig
albérletben
laktunk a szüleimmel a Gáspár Iskola háta
mögött, utána
vettünk
egy
telket. A hetvenes években
épült fel a ház,
ahol nevelkedtem. Most én
lakom ebben a
hunyadivárosi
épületben.
Bútorasztalosnak tanultam.
18 éves koromban felkerültem
Pestre. Itt véletlenül összehozott a sors egy bűvésszel, akiről kiderült, hogy édesapám
régi kollégája. Ő tanítgatott
engem fél éven át bűvészkedni. Utána olyan szerencsém
volt, hogy bemutattak a világhírű bűvésznek, Rodolfónak, s
az ő tanítványa lehettem. Sok
szép emléket őrzök róla. Amikor 1986-ban leszereltem, már
olyan jól ment a bűvészkedés,
hogy felkarolt egy menedzser.
Ő szervezte a fellépéseimet, elsősorban Pesten, s ez már szinte napi elfoglaltságot jelentett. Sok újságcikk jelent meg
akkoriban rólam. Dzsoványi
volt a bűvésznevem, csak évek
múlva lett Alexander.
A hivatalos vizsgát jóval később az Állami Artistaképző
Intézetnél tettem le. 1995-ben
hazajöttem Pestről olyan tervekkel, hogy civil életet kezdek, de ez nem sokáig volt így.
Felhívott egy cirkuszigazgató,
s igen előnyös szerződést ajánlott. Utazó cirkusz volt, mindennapos fellépésekkel. Választanom kellett, hogy család
vagy karrier. Ez 1997-ben volt,

s azóta is ennek a cirkusznak a
társulatához tartozom. Jelenleg Calypso Cirkusz a neve.
A Hunyadivárosban élő Végh
Laci bácsinál is tanultam, illetve trükköt vettem meg tőle. A
bűvészetnek sok típusa van. Én
az általános bűvészkedést végzem, ami annyiban jó, hogy
ebbe bármi belefér.

Most már 33 éve, hogy bűvészkedem. Többször megfogadtam, hogy már nem vásárolok új trükköt, új kelléket,
ennek ellenére épp a napokban
futottam bele egy újabb nagy
költekezésbe. A bűvészeszközök nagyon drágák. 1979-ben
én erre édesanyámtól húszezer
forintot kértem, ami majdnem
egy évi keresete volt. Ma sem
lettek olcsóbbak.

KÖSZÖNJÜK RÉGI ÉS ÚJ
TÁMOGATÓINK SEGÍTSÉGÉT!

Támogatók: http://hunyadivaros.hu
/2013/09/23/2273/
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Vannak olyan trükkök, melyeket csak a régiek ismertek.
Én jelenleg is mutatok be olyanokat, melyeket 2000 óta nem
csinálnak mások. Újabban divatba jöttek a látványorientált mutatványok, melyekhez
inkább eszköz kell, semmint
kézügyesség. Rodolfo tanított
arra, hogy: „Fiam, nyúlj vissza a régi trükkökhöz is, mert
azok időtállóbbak, mint a mai
csodák.” Hozzáteszem, nehezebbek is. Például a golyólebegtetést én úgy csinálom,
hogy átlátszó a rajta lévő kendő, s a golyó ez elé is kilebeg.
Ha valaki megkérdezi, hogy
lehet mindezt megtanulni, azt
mondom, hogy az én tudásom
60%-át bárki meg tudja csinál-

ni. A többit nem, mert akármennyit fizet is érte, nem tudja
begyakorolni hónapok alatt se.
Ehhez egy élet kell. Rodolfóról tudjuk, hogy még nyugdíjas
korában is napi négy órát gyakorolt.
A cirkusznál én vagyok a lángoló kezű bűvész. Fehér kesztyűben gyertya fölé tartom a
kezem, ami igen nagy lánggal
ég. Ezt ilyen módon nem csinálja más rajtam kívül. Egy barátom, Lendvai Géza 1994-ben
Amerikából hozta haza a lufiszobrászkodást, amit őutána én
tanultam meg másodiknak az
országban. Ma már átmegyek
a „Kínai Nagy Falon”, eltüntetem a repülőt... Nincsen olyan
trükk, amit ne tudnék megcsinálni.
Alkalmanként
tanítványaim is vannak. Egyikük még
Londonba is eljutott. Büszke
vagyok rá, s annak is örülök,
hogy ennek a különös szakmának még ebben a modern világban is lesz folytatása.

(Teljes terjedelem: www.hunyadivaros.hu)

JUBILÁLÓ TÁMOGATÓINK
HÚSZÉVES A PHOENIX MECANO KECSKEMÉTI GYÁRA

A gépipari és elektronikai
rendszereket, valamint komponenseket gyártó, illetve fejlesztő Phoenix Mecano Kecskemét
Kft. az elmúlt évben ünnepelte alapításának 20 éves évfordulóját. A jubileum évében a
vállalat további két jelentős
eseménnyel került a figyelem
előterébe: átadta új logisztikai
központját, valamint stratégiai
megállapodást kötött a Magyar
Kormánnyal.
A Kft. két évtizede jelentős
gazdasági potenciált képvisel a
térségben, aktívan részt vesz a
foglalkoztatási helyzet javításában. Társadalmi szerepvállalása is példamutató. Kiemelt támogatója több kecskeméti kulturális- és sporteseménynek.
Kilencedik éve fő támogatója a
Hunyadivárosi Napoknak.

A vállalat 26 ország 17.000
féle
alapanyagából
közel
24.000 féle terméket állít elő.
A termelő tevékenység hat
gyártóegységben folyik. Önálló kutatás-fejlesztési egység
foglalkozik a termékpaletta
optimalizálásával és a termékfejlesztéssel.
A 2013-ban átadott új logisztikai központjából nemcsak a
kecskeméti gyár által megtermelt készáruk kiszállítása történik az európai ügyfelek felé,
hanem a vállalatcsoport romániai, illetve távol-keleti gyárában előállított termékeké is.
A Magyar Kormány az elmúlt évben stratégiai együttműködési megállapodást kötött
a Phoenix Mecano Kecskemét
Kft.-vel, mivel azon nagyvál-

A 2013-ban átadott, mintegy 2,5 milliárdos beruházás fontos részét képezi egy ötezer négyzetméteres logisztikai központ létrehozása, mely egy logisztikai csarnokból
és egy magasraktárból áll. A raktár egyidejűleg tízezer raklap számára biztosít helyet és óránként 87 raklap ki- és betárolására nyújt lehetőséget.

H

lalatok közé tartozik, amelyek
jelentős mértékben hozzájárulnak a magyar gazdaság teljesítményéhez. Dr. Nagy Zoltán
ügyvezető igazgató a megállapodás aláírását követően ekképp nyilatkozott:

„- Nagy örömmel üdvözöltük a kormány együttműködési
szándékát. Úgy gondolom, ez
méltó elismerése a két évtizedes munkánknak. Vállalatunk
fejlesztéseivel elkötelezte magát a hosszú távú magyarországi jelenlét iránt. Jelentős
beruházásokat valósítunk meg,
nagyszámú munkavállalót foglalkoztatunk, és egyre nagyobb
mértékben dolgozunk hazai
beszállítókkal.”

A vállalat 1993-ban 44 fővel 7 millió euró árbevételt
ért el, 2013-ban pedig több
mint 1000 fővel közel 130
millió eurót.
Az elmúlt húsz év alatt a
termelőterület 2.500 nmről 40.000 nm-re növekedett, az összterület pedig
30.000 nm-ről 116.000 nmre nőtt.
Az eddigi beruházások
összértéke 72 millió euró.

15 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPELTE A ZARGES KFT.

A Szent István király körúton
található ZARGES Kft. 2013.
szeptember 20-án ünnepelte
megalakulásának 15. évfordulóját. A cég a bajorországi
Zarges GmbH & Co. KG magyarországi leányvállalataként
működik. Tevékenysége igen
sokoldalú. Műszaki fejlesztést
végez, létrák és gurulóállványok teljes spektrumát gyártja.
Az előállított termékek jelentős részét exportálja Európa
számos országába, valamint
Magyarországon forgalmazza
az itthon gyártott és a Zarges
német gyáraiban készülő termékeket. A cég dolgozóinak
létszáma az elmúlt másfél évtizedben megötszöröződött, forgalma pedig 24-szer több, mint
1998-ban volt.

Az évforduló alkalmából tartott ünnepségen Farkas György
ügyvezető elmondta, hogy jelenleg 14 különböző gyártósoruk és 4000 db különböző
saját gyártású termékük van.
Németország és Norvégia mellett a világ
23 országába szállítanak. A magyarországi
kereskedelemben 800
állandó partnerük van.
Az
eddig
legyártott
tízezer kilométer létra
Kecskemét
és Tokió tá15

volságának felel meg. Az elkészült, mintegy 62 000 méternyi állvány hétszer akkora
lenne, mint a Mount Everest. A
jubileumi, hárommilliomodik
létrát a Kft. a kecskeméti tűzoltóknak ajándékozta.
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ÚJ INTÉZMÉNYVEZETŐK
A CEGLÉDI ÚTI ÓVODÁBAN: HORVÁTHNÉ OLÁH ÁGNES

Kecskemétre
költözésem
időpontjától, 1980-tól dolgozom a Ceglédi Úti Óvodában.
1993-tól lettem általános vezető helyettes. Nagy szerepet
vállaltam az óvodai alapdokumentumok elkészítésében:
a helyi óvodai pedagógiai
programunk kidolgozásában,
a minőségbiztosítási csoport
munkájában, a gyermekek mérési-értékelési
rendszerének
összeállításában és módszertani kiadvány szerkesztésében.
Elláttam a gyermekvédelmi
feladatokat, foglalkoztam pályázatírással, 2000-ben pedig,
számos továbbképzés mellett,
közoktatás vezető szakvizsgát
tettem le.
2013 nyarán vezetőm felkérésére vállaltam el tagóvodánk
irányítását, mert úgy gondolom, megszerzett tapasztalataim hozzájárulhatnak óvodánk jó hírének megőrzéséhez.
Döntésemet nagyban motiválta
kolléganőim biztatása, hiszen
egy nagyon jó felkészültségű,
együttműködő, vidám hangulatú kollektívát irányíthatok.

Hunyadivárosi kötődésemet a
munkámnak köszönhetem. Az
ide tartozó iskolákkal régi szoros együttműködésünk, előremutató, jó kapcsolatunk van.
Részben ennek is köszönhető,
hogy a hozzánk járó gyermekek jelentős része ebből a városrészből érkezik.
Nagyon fontosnak tartom az
óvónői hivatást, hiszen a gyermekkor meghatározó időszakában, a személyiség kialakulásának idején óriási felelősség,
ki és milyen módon foglalkozik a kicsikkel. Hiszem, hogy
minden gyermekben ott lakozik valamilyen érték, nekünk
kell felszínre hozni azt szeretettel, türelemmel, elfogadással. Mindig szívemen viseltem
a hátrányos helyzetű, valamint
a sajátos nevelési igényű gyermekek sorsát. Meghatározó
számomra a néphagyományok
szellemében történő nevelés, ez
óvodánk egyik sajátossága is.
Vezetőként célom e hagyományok továbbfolytatása a lehető
legmagasabb színvonalon, me-

lyet nagyban segít dolgozóink
személyes elköteleződése is.
Szakmai felelősségem a jövőben is biztosítani a megfelelő
gyermeklétszámot, ami a mi
körzetünkben nem kis kihívás.
Minden lehetőséget igyekszem
megragadni az intézmény fejlesztésére is. Segítem, támogatom az új és hasznos dolgok
megismerését, bevezetését.

Az IFJÚSÁG ÚTI ÓVODÁBAN: FODORNÉ IVONY ZSUZSANNA

Jászárokszálláson születtem.
Az Óvónőképző elvégzése után
a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat óvodájában helyezkedtem el. Pályakezdőként
42 fős gyermekcsoportokkal
dolgoztunk. Nem volt könnyű,
de nagyon sok tapasztalatot
szereztem. Megtanultam, hogy
mennyi munka, odafigyelés és
szeretet kell a kisgyermekek
neveléséhez,
személyiségük
alakításához. Aki gyerekekkel
foglalkozik, meg kell tanulnia
adni. Azt is megtanultam, hogy
nincs kudarc, csak még el nem
ért eredmény. Ez a beállítódás
biztat a megújulásra, új utak
keresésére és a kitartásra.
Múltak az évek, s végül 29
éven át dolgoztam itt. Sok nehézség közepette kollégáimmal mindig helytálltunk. Az
a szép a pedagógus pályában,
hogy minden nap hoz valami
újat. Minden gyerek más és
más. Ezt szem előtt kell tartani
a napi munka tervezése, megvalósítása során. Nekem ez élmény és kihívás egyszerre.

A Hunyadiváros már főiskolás koromban közel került a
szívemhez. Szívesen sétáltam
szép, tiszta, virágos utcáiban.
Már akkor eldöntöttem, hogy
itt szeretnék élni, és megadatott. Itt telepedtem le a családommal. Két gyermekem itt
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járt óvodába, általános iskolába. A munkámban arra törekedtem, hogy kedves, megértő
legyek a gyermekekkel, a szülőkkel, kollégákkal egyaránt.
Szeptembertől a Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodájának
vezetését látom el, ez a feladat
megtisztelő számomra. Teljes
erőmmel, tudásommal szeretnék ennek megfelelni.
Igyekszem
pedagógusként
és magánemberként is aktívan részt venni a városrész
életében. Továbbra is feladatunk, hogy óvodás gyermekeinkkel ott legyünk a városrész
rendezvényein, s jó kapcsolatot ápoljunk az itt található oktatási intézményekkel.
Vezetőként személyes törekvésem, hogy a gyerekeknek
kapaszkodókat, megfelelő ismeretet, tapasztalatot nyújtsunk ahhoz, hogy később el
tudjanak igazodni a mai kusza
világban. Szeretném segíteni a
kollégáim szakmai munkáját, s
idővel tudni azt, hogy jól tettem, igen, érdemes volt.

ÚJ INTÉZMÉNYVEZETŐK
A GÁSPÁR KOLLÉGIUMÁBAN: LASSÚ GÁBOR

Miskolcról származom, és
Kecskemétre 2006-ban érkeztem. Kezdetben a Foglalkoztatási KHT-nál dolgoztam, majd
ebben az évben kezdtem tanítani a Gáspár András Szakközépiskolában. 2009-ben nősültem, 2010-ben született Benedek fiam. A Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
tagintézménye a fiúkollégium,
melynek 2013 júliusától lettem
megbízott vezetője.

képzésben tanulók számára a
katonai alapismeretek oktatását
végzem. Kolléganőm, Bunda
Péterné segítségével 2006 óta –
minden évben sajátos színezettel – rendezzük meg a Hunyadivárosi Napok keretében zajló
szellemi vetélkedőt a Hunyadiváros három oktatási intézménye között, továbbá technikai
segítséget nyújtunk a Hunyadi
téri koszorúzási ünnepségekhez. Szeretném kiemelni a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klubbal

H

A kollégiumban a legfontosabbnak a pedagógiai munka
minél hatékonyabb végzését,
a diákok jellemének, közösségének formálását, tanulmányi
eredményességének növelését
tartom! Szeretném, ha tovább
folyna az év elején megkezdett balesetvédelmi, bűnmegelőzési és életmód tanácsadási
programunk. Környezettudatos
szemléletformálással a kollégiumban keletkező PET palackokat zsugorítjuk, melyek ezt
követően a közeli óvodába kerülnek, akik szerény térítés ellenében leadják őket. A kollégium kerékpárjait felújítottuk,
melyekkel idén is készülünk
Aradra, megemlékezve vértanú tábornokainkról.
Kollégáimmal igyekszünk a
tanulókat minél több színházi
és mozielőadásra, egyéb városi
rendezvényre elvinni. Kiemelném a múzeumok által nyújtott
pedagógiai
foglalkozásokat.
Előadóik közül többen vendégeskedtek nálunk. „Gitár
suli” programot is indítottunk,
melynek „kis zenészeivel” közös karácsonyi műsort rendeztünk. Kollégiumunk idén lesz
ötvenéves. Jubileumi rendezvénysorozatunk fontos állomása lesz 2014. március 21-én

Osztályom tanulói közül a ballószögi
honvédelmi verseny győzteseivel

Az életpályám sajátosan alakult. Először villanyszerelő
szakmát szereztem, majd letettem az érettségit és számítástechnikai technikus és térinformatikus
végzettségeket
szereztem. 2003-ban történelem szakos, 2006-ban földrajz
szakos tanári diplomát kaptam.
Ezt követően a Miskolci Egyetemen, majd az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen
lettem
középiskolai tanár.
Jelenleg a kollégiumi nevelő
tevékenység mellett az itt folyó
pedagógiai munkát, a tehetséggondozást és a felzárkóztatást
irányítom. Óraadóként földrajzot, történelmet és a rendészeti

való jó kapcsolatot,
amely kollégiumunk
dísztermében
tartja
összejöveteleit. Saját
kezdeményezésként
2007-ben
makettező szakkört indítottam.
2008-tól a rendészeti képzésben
résztvevő megyei intézmények
számára
Honvédelmi–Rendészeti Napokat szervezek. A
kecskeméti repülőbázison fotózott fenti kép két éve készült.
Osztályom, az akkori 10.C és a
10.A közös csoportképe.
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Kövi Szabolcs jótékonysági
koncertje, és május 14-15-én
a „Kollégiumi Napok”. A diákoknak játékos vetélkedőkkel,
a városrészben élők számára
kiállításokkal igyekszünk kedveskedni. Rendezvényeinkre
nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt!

H

ÚJ INTÉZMÉNYVEZETŐK
A KÉPZŐ KÖZPONTBAN: KÁDÁRNÉ DR. BALLA ANITA

A Szegedi Tudományegyetem
jogász nappali karán végeztem,
majd közgazdasági egyetemi tanulmányokat folytattam.
Jogi, közgazdasági és közigazgatási szakvizsgák után közbeszerzési referens végzettséget
is szereztem. Ügyvédjelöltként
kezdtem, majd 2004-től 2013ig Kecskemét M. J. V. Önkormányzatánál dolgoztam jogászként. A Képviselőtestületi
Osztályon, a Jogi Osztályon,
illetve az Intézményi Osztályon végzett munkáim során a
hatósági munka mellett a projektek és az oktatás világába is
betekintést nyertem. A hunyadivárosi kötődésem is abból az
időszakból eredeztethető, amikor az Intézményi Osztály jogászaként a Hunyadiváros oktatási intézményeivel is szoros
kapcsolatban álltam. Magam
is tanítok több éve a Gáspár
András Szakközépiskolában. A
Corvina intézmény igazgatójával, illetve a képviselő úrral is
vannak közös, egymás munkáját segítő feladataink.
Már önkormányzati munkám során kivettem a részem
a szakképzés koordinációs feladataiból jogászként, és úgy is,
mint számos projekt koordinátora. 2010-ben, amikor már
számolni lehetett a Mercedes
gyár hosszú távú igényeivel,
felkértek arra, hogy egy hálózati együttműködés keretében
vegyek részt a keresletvezérelt szakképzési modell megteremtésében, az ennek alapját
képező jogi harmonizálási folyamatban, az új célkitűzések

lefektetésében, s a gyakorlatorientált duális képzés alapjainak kidolgozásában. Tavaly
áprilisban kerültem a jelenlegi
pozíciómba azzal a feladattal,
hogy a szakképzésben szerzett
tapasztalatokat megpróbáljuk
adaptálni a felnőttképzés területére is. Alapcél: a minőségi,
keresletvezérelt felnőttképzés
folyamatos biztosítása a Kecskemét és környékén működő
cégek számára.
A Türr István Képző és Kutató Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként, mint országos felnőttképzési intézmény
funkcionál. Tevékenységünk
kibővült felzárkóztatási feladatokkal is. A Kecskeméti Főis-

kolával való együttműködés
keretében tavaly decemberben
részt vettünk a duális képzés
fejlesztését, helyi viszonyokhoz való igazítását megcélzó
projekt kidolgozásában. A téli
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan intézetünk Bács-Kiskun és Dél-Pest megyében közel 4200 fő képzését szervezte
meg. Februárban megkezdtük
a megváltozott munkaképességű emberek kiemelt foglalkoztatási projektjében zajló képzéseinket.
Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezőktől
kezdve – a hátrányos helyzetűeken át – a főiskolai végzettségűekig nagyon sokféle
emberrel találkozunk. A fő cél
mindenki számára ugyanaz:
hogyan tudnak fejlődni, tanulni és az elsődleges munkaerőpiacra visszajutni. Úgy gondolom, hogy intézetünk ebben
„híd” szerepet tölt be. A helyi
foglalkoztatókkal való szorosabb együttműködést sikeresen
szolgálták az elmúlt időszakban szervezett munkáltatói fórumaink. (Fotóink a novemberi

esélyegyenlőségi fórumon készültek.)

Kecskemét kiemelt járműipari központtá vált. Számos
céggel, köztük a Mercedes beszállítójaként
tevékenykedő
Johnson Controls Kft.-vel is
előremutató lépéseket tettünk
a megfelelően képzett munkaerő biztosításához. Az írásbeli
felvételit szóbeli interjú követi,
amely során a leendő munkáltató már a képzés előtt kapcsolatba lép későbbi potenciális
munkavállalójával.
Egyre nyilvánvalóbb, hogy a
fenti programok összeegyeztethetőek minőségi képzéssel. A
munkanélküliek sorába magasabban kvalifikált emberek is
bekerülnek, és a megváltozott
munkaképességű
személyek
változatlan munkamotivációja
is igényli ezt. Úgy gondolom
tehát, hogy a kor új kihívásainak megfelelően szélesebb
kitekintésben kell biztosítani
a mai magyar munkavállalók
esélyegyenlőségét a munkaerőpiacon.
(Teljes terjedelem: www.hunyadivaros.hu)
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SPORT
VILÁGBAJNOKSÁGRA KÉSZÜLŐ HUNYADIVÁROSI ATLÉTÁK

Ha valaki azt gondolná,
hogy az atlétikát a fiataloknak találták ki, s babér is
csak nekik terem, bizony nagyot téved. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint hogy a kecskeméti szenior csapat hunyadivárosi atlétái dobogós
helyek és sokszoros magyar
bajnoki címvédés után most
világbajnokságra készülnek.
De mondják el ők maguk:
Faragóné Czanik Éva:

(F. Czanik Éva jobbról)
Közel harminc éve lakom a
Hunyadivárosban. Ide jöttem
férjhez. Párom családja tősgyökeres hunyadivárosi. A Mécses
utcán lakunk. Három lányunk
van, akik ide jártak óvodába,
iskolába. 12 éves koromban
kezdtem atlétizálni egészen jó
eredményekkel.
Valamilyen
szabadidősport később is része
volt az életemnek. A civil életben adminisztrátorként dolgozom, immár 32 éve első munkahelyemen, a Magyar Közút
Zrt.-nél. 42 éves koromban
kezdtem újra intenzíven atlétikával foglalkozni. Nyolc éve
kerültem be a Kertészeti Főiskola DSE keretén belül működő Kecskeméti Szenior Atlétikai Klub csapatába, amelyet
annak idején Horváth Gábor
alapított. Most 12-14 fő edz
itt rendszeresen. A márciusban
sorra kerülő Szenior Atlétikai
Világbajnokságra ketten készülünk, Tasi Péter és én. A teljesítésre váró „ötpróbánk” része:
60 m gátfutás, magasugrás,

távolugrás, súlylökés és 800
m futás. A Lánchíd utcai iskolában tudunk tornatermi edzéseket végezni. A Bóbis Gyula
Edzőcsarnokban van egy futófolyosó. Sprintszámokra, gátra
ott készülünk. Edzőink Papp
Napoleon és Bálint Zoltán. Nagyon hálásak vagyunk a segítségükért.
Heti négy edzésünk van. Ebből egy tornatermi, egy futófolyosó és két szabadtéri futás
itt a Hunyadivárosban. Péterrel
van egy 6500 méteres körünk a
városrészben. Büszke vagyok
arra, hogy három gyermek
anyukájaként a negyvenes éveimben szinte mindig dobogós
helyen végeztem a hazai fedett
pályás atlétikai versenyeken.
Jelenleg már az 50-54 évesek
kategóriájában versenyzek. A
nálunk fejlettebb országokban
a szenior versenyeknek jóval
nagyobb népszerűsége és erkölcsi elismerése van. Ez az
eredményeken is meglátszik,
mert ott egy 60-65 éves olyan
versenyeredményt
produkál,
mint nálunk az 50 éves. Úgy
gondolom, 65 éves koromig
folytatom az atlétizálást, bár
ennél jóval idősebbek is rajthoz állhatnak.
Tasi Péter:
Én a Szolnokihegyben lakom. Asztalosként dolgozom.
Ez a szakma generációk óta
jelen van a családunkban, két
fiam is ezt választotta. 16 éves
koromtól 40 éves koromig
futballoztam. Ehhez azért jól
kell futni, így mindig a szívem csücske volt az atlétika,
azon belül is a sprintszámok.
1998-ban, 41 évesen találtam
rá a Szenior Atlétikai Klubra.
Két hónap múlva már indultam a Fedett Pályás Szenior
Atlétika Országos Bajnokságon, s meg is nyertem. Ez óriási lökést adott a folytatáshoz.
Még abban az évben az EB-n
is középmezőnyben végeztem.
A mellékelt fotó 1998-ban az
olaszországi Cesenaticoban az
EB-n készült. Szintén 1998ban Zürichben sikerült megszerezni a Svájci Bajnokság
két első helyét. Sok nemzetközi dobogós helyezés mellett a
19
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szenior kategóriában jelenleg
23-szoros magyar bajnok vagyok. Ez persze nem ingyen
van. Én 57 éves vagyok, Éva is
ötven felett van, de bizony fiatalokat megszégyenítő módon
szoktunk edzeni. Ezt az egészségünk is meghálálja. Én nagyjából tízévente járok orvoshoz.
Évával együtt évi hat-hét hazai
bajnokság mellett nemzetközi
versenyekre is kijutunk. Olaszországban, Ausztriában 2. helyezett lettem, Svájcban pedig
első.
A rangos nemzetközi versenyeken való részvételünket
egyre kevésbé tudjuk önerőből finanszírozni. Jó lenne
ehhez alkalmi vagy állandó
szponzorokat találni. (Tasi
Péter: 20/3105-260).
Öt alkalommal kaptam meg
a Kecskemét Sportolója-díjat,
ahogyan Évának is sokszor
odaítélték már. Mi külföldön
is az itthoniakat képviseljük.
Amikor idegen országban a
rajtnál állva bemondják, hogy

„Tasi Péter, Magyarország”, bizony, megmelegszik az ember
szíve. Több szempontból nagy
kihívás nekünk a márciusi VB.
Három éve volt Európa Bajnokság Magyarországon, de
VB-t most rendeznek először.
A sportsikerektől függetlenül
is mindenkinek ajánlom, hogy
minden életszakaszában legyen
jelen a sportolás, mert pótolhatatlan élményeket nyújt.
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PORTRÉ
AZ ÉG A BÁTRAKAT SZERETI

A városrészünkkel való személyes kötődése és példaértékű hivatalos kapcsolattartása miatt kértük fel beszélgetésre Ugrik Csaba
ezredest, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis parancsnokát.
A véletlen úgy hozta, hogy mostani lapszámunkban akár az új intézményvezetők sorában is bemutathattuk volna, mert ugyan helyettesi teendőket már 2012 óta ellát, parancsnoki kinevezését 2013
májusában kapta meg.

- Hogyan vezetett az útja
Kecskemétre?
- Bajai születésű vagyok, de
gimnazista koromban atlétikai és kosárlabdaversenyeken
rendszeresen eljutottam például a Katona József Gimnáziumba, ahová jóval később
két gyermekünk is járt. Taszáron kezdtem katonapilótaként
„MIG-21 bis” típusú gépen.
1997-ben Pápára, majd 2001.
január elsején Kecskemétre
kerültem az 59. Szentgyörgyi
Dezső Repülőbázis állományába. Itt képeztek ki MIG-29re, 2006-ban pedig Gripenre.
2012-ben kaptam meg az ezredesi rendfokozatot. Időközben
jelentős képzéseken vettem
részt Svédországban és Kanadában (pl. Gripen A; B; C; D;
NATO-Hawk repülőképzés).
Közel másfél évtizede élek
már Kecskeméten. Elődeimmel szemben komoly előny és
segítség számomra, hogy a várossal, bázissal való közelebbi
ismerkedésemet nem a kinevezésem időpontjában kezdtem.
A Hunyadivárosban lakunk.
Közel van a munkahelyemhez,
s a zsúfolt belváros után jó végre egy csendes, nyugodt helyen
élni. Igazi kis gyöngyszeme
Kecskemétnek ez a városrész,
ahonnan elérhető közelségben
mégis minden megtalálható.
- Hogyan lett pilóta?
- A tűzoltó és masiniszta mellett ez minden kisfiú álmában
benne van. Nekem édesapám
is katona volt, így gimnazistaként kíváncsiságból elmentem
egy MHSZ-es toborzásra. Az
őcsényi repülőtéren megnézhettük a repülőgépeket is. Ez
akkor nekem „első látásra sze-

relem” lett. Az első vitorlázós
évek után elhatároztam, hogy
vadászpilóta leszek, bár az akkori képzésben húsz jelentkezőből tíznél több lemorzsolódott.Hogy mitől lesz valaki jó
pilóta? Pszichológiai mérésekkel kiszűrhető, ha valakinek
nem elég jók a reflexei vagy
a monotóniatűrése, de itt azért
többről van szó.
Gyakran hallom civilektől,
hogy a pilóták „nagyképűek”.
Én ezt úgy mondanám: nagyon
fontos, hogy például egy légi
harcban elhiggyük magukról,
hogy mi vagyunk a jobbak.
Annak is a zsigereinkben kell
lenni, hogy egyedül maradva a
levegőben mindent meg tudunk
csinálni. E nélkül az egészséges önbizalom nélkül akár fel
se szálljon az ember. Ahogy a
pápai jelmondatunk szólt: „Az
ég a bátrakat szereti”.

(Az oldalon: dr.Toperczel István fotói)
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- Az összes repült ideje most
1711 óra. Mihez érdemes ezt
viszonyítani?
- Ismert név a pilóták körében
Kositzky Attila altábornagy
úré, aki 57 éves nyugdíjazásáig több mint 3500 órát repült.
Ez nekünk már nem lesz meg,
mert tökéletes szimulátorokkal
tudunk itthon és Svédországban gyakorolni, sok üzemanyagot spórolva meg ezzel.
Más a feladatrendszer is: sokkal komplexebben, kevesebb
repülési időből tudunk sokkal
nagyobb dolgokat elérni.
- Mennyire veszélyes hivatás ez?
- Én Albatrosszal hajtottam
végre az első éles bombavetést
és éleslövészetet annak idején.
Most még inkább szükség van
arra, hogy használni tudjuk a
fegyvereinket. A 2001. szeptemberi 11-ei események és a
nemzetközi terrorizmus terjedése miatt a 2002-ig érvényben lévő szabályok átíródtak.
A Gripenjeink betöltött gépágyúval és éles rakétákkal adják
a készültségi szolgálatot. Éles
fegyverrel air-to-air vonatkozásban tudtuk bizonyítani a
jártasságunkat két svédországi éles lövészeten. 2012-ben
gépágyúval is kaptunk itt gyakorlási lehetőséget. Hazai körülmények között, levegő-föld
viszonylatban a Hajmáskéri lőtéren gyakorolunk.
- Ha kialakulna egy háborús helyzet, elsődleges célponttá válna Kecskemét?
- Biztosan nem, mert ebben
az elképzelt háborúban mi is
féltenénk a repülőinket, és nem
maradnánk itt, így pedig Kecs-

PORTRÉ
kemét sem lenne tovább célpont. Az 1999-es csatlakozás
óta Magyarország valamennyi
fontos NATO békefenntartó
műveletben és humanitárius
misszióban részt vett. Számolunk tehát a veszéllyel, de
reálisan még nem kellett ettől tartanunk. Az afganisztáni
mozgósítás idején sem fegyverrendszerrel voltunk kint. A
kiküldött kecskeméti állomány
feladata a civil és katonai feladatokat is ellátó kabuli nemzetközi repülőtér irányítása
volt. – A kecskeméti repülőtér
jelenleg is kiemelt NATO-bázis, ahol békeidőben is harcfeladatot látunk el. A spanyolországi Torrejon-ból kapjuk a
felszállási parancsokat. Alaprendeltetésünkből eredően légtérrendészeti feladataink vannak, melyben a Gripen-század
teljesít szolgálatot.
- Bázisparancsnoki beosztása mennyire akadályozza a
repülésben?
- Jelenleg hozzávetőleg 1100
beosztottam van a bázison,
akiknek felelek a munkájáért. A
pilótákkal, a műszaki, irányító,
logisztikai, élelmezési és más
kiszolgáló személyzettel úgy
élünk ott a bázison, mint egy
külön város a városban. Ma
már kevesebbet tudok repülni.
Ugyanakkor egy parancsnoknak harcba kell tudni vinni az
embereit, azaz magasan képzett pilótának kell lennie. Ezt a
jelenlegi repülési óraszámmal
és kemény, rendszeres testedzéssel tudom biztosítani.
- Melyek a bázis soron következő feladatai?
- A repülőgép voltaképp egy
sokféle bevetésre alkalmas
fegyverrendszer, ami alkalmas
arra, hogy fegyveres légvédel-

mi készültséggel megvédje a
levegőben országhatárainkat.
2014 tavaszától már Szlovénia
légterét is magyar vadászgépek
őrzik, melyről január 17-én írt
alá megállapodást a két ország
a repülőbázisunkon. A magyar
légierő további feladata lesz
2015-től a balti államok légterének biztosítása. Ez a kitelepüléssel járó misszió előreláthatólag sokkal több felszállást
is jelent. Új kihívás a kecskeméti bázis számára.

A NATO-légvédelmi készültség ellátása a Gripenek tudásának csak egy része. Nem elég
csak a vadászképességre koncentrálni. Ma már eljutottunk
oda, hogy teljes biztonsággal
alkalmazzuk az air-to-ground
fegyverzetet, ami lehetőséget
ad a szárazföldi csapatokkal
való együttműködésre is, és
elkezdtük a gépeink felderítés
funkcióját is használni. A Gripen szerződésünk most már
2026-ig szól, így hosszú időre
biztosított a bázis üzemelése.

ÚJABB POLGÁRŐRÖKET VÁRNAK

Továbbra is lehet jelentkezni a polgárőrség soraiba. Olyan büntetlen
előéletű városrészi lakosokat keresnek, akik önzetlenül és szívesen
végeznének a köz érdekében bűnmegelőző és vagyonvédelmi tevékenységet.
A Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület munkája
végzéséhez köszönettel fogad támogatásokat
is az alábbi számlaszámon: Orgovány és Vid.
Takarékszövetkezet 52400078-11082417
A polgárőrség az alábbi telefonszámokon
érhető el: 70/370-7573, 70/370-7574

- Szép számmal akad hunyadivárosi is
a pilóták sorában. Említene
közülük néhányat?
- Itt lakik
Murguly Gusztáv nyugdíjas
pilóta,
valamint
Takács
Géza alezredes
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úr. A Vitéz János utcán él Szatmári László. Péter Zoltán és a
már nyugdíjas Lénárt András
is hunyadivárosi. A következő nemzedékből a harmincas
éveiben járó Langó Viktort
említeném meg a városrészből.
(Langó Viktor Sárosi Zoltán alábbi fotóján látható.)

- Katonai díszelgéssel jelen
voltak a Nándorfehérvári
Diadal Emléknapján és más
rendezvényeken. Miért léptek ki a bázis falai
mögül?
- Mi az adóforintokat nem hozzuk, hanem visszük, s éppen
ezért amit csak lehet,
szeretnénk láttatni a
munkánkból. Ezt szolgálja a rendszeresen
szervezett nemzetközi
repülőnap is, melyre
3-5 évente fog majd
sor kerülni. Kapcsolatainkat a hozzánk hasonlóan XXI. századi
technikát alkalmazó
helyi munkáltatók irányába is fejlesztjük.
Szeretnénk toborozni is. Ahogy a 90-es
években véget ért a
kötelező
sorkatonai
szolgálat, háttérbe került a fiatalok hazaszeretetre nevelése,
a fegyveres szolgálat lehetősége pedig még kevésbé van
a látókörükben. Jónak tartom
azt a kezdeményezést, hogy
menjünk ki az iskolákba, s beszéljünk nekik ezekről a dolgokról. A KatonaSuli program
keretében járunk pl. a Gáspár
Iskolába, és mi is fogadunk diákokat. Évente kb. 200 óvodai
és iskolai csoport érkezik hozzánk. Felnőtt érdeklődőket céloz meg a bázisunkon található
múzeum, a szabadban pedig
megtekinthetőek azok a gépek,
melyeket Magyarország légterében eddig használtak. Ez a
kiállítás egyedülálló a hasonló
hazai gyűjtemények sorában.
Szeretettel invitálom ide a hunyadivárosiakat is. Biztos vagyok abban, hogy az általunk
képviselt nyitottság jól szolgálja a civil társadalom elfogadását és segítő támogatását közös
ügyeinkben.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)
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HITÉLET
ÚJ LELKÉSZ SZOLGÁL A KISKÁPOLNÁBAN

Simon István személyében
új lelkipásztora van a Liszt
Ferenc utcai adventista gyülekezetnek. Az erdélyi származású, de már hosszú idő
óta Magyarországon élő,
szolgáló lelkészt arra kértük,
mutatkozzon be lapunk Olvasóinak:
- Marosvásárhelyről költöztünk át 1994-ben a családommal Gödöllőre – egy hajszál
híján Kecskemétre. Ezzel már
el is árultam, hogy több évtizede tartó személyes kötődésem
van a „hírös” városhoz. Büszke
vagyok arra, hogy az 1870-es
években mindkét nagyanyám
a magyarországi első gyülekezet, a Hetednapot Ünneplő
Keresztény Adventista Egyház
alapító tagja volt. Így én már
harmadik generációs hívő vagyok. Magyarországi tartózkodásunk folyamán jó néhány
gyülekezetnek voltam a pásztora, legutóbb például a főváros XX. és XXI. kerületében
végeztem ezt a feladatot. 2013
júliusában kerültem a kecskeméti gyülekezethez, s ezzel
egy időben elvállaltam két kisebb, ide közel eső gyülekezet
pásztorolását is, a ceglédiét és
az albertirsaiét.
A kecskeméti egy nagyon
kedves, ígéretes gyülekezet,
ami annak is köszönhető, hogy
igen kiegyenlített a korosztályi
összetétele. Az igazság az, hogy
többet kaptam itt Kecskeméten, mint amire számítottam. A nyolcvanas évek végén,
kilencvenes
évek
elején sokat jártam
ide egy akkor még
kicsi gyülekezetbe.
Azóta megépült az
imaház, és háromszorosára növekedett
a gyülekezet. Száz
körül van a tagok
száma, de a gyerekeket, hozzátartozókat
hozzászámítva ennél
jóval jelentősebb az itt rendszeresen megfordulók száma.
Nagy érdeme a gyülekezetnek
az is, hogy nem csak egy aktív
mag vesz részt a célok, feladatok megvalósításában, hanem
mindenki egyaránt tevékeny.

„Te légy a népnek szószólója az
Isten előtt, és te vidd az ügyeket
Isten eleibe.”   (2Móz 18,19)

Éppen ezért a létszám szerinti súlyunkat meghaladó
mértékben tudunk
jelen lenni a város
és a szélesebb adventista hitközösség életében. Kivesszük a részünket
a városban folyó
karitatív tevékenységből. Lovas Andrásné, gyülekezetünk
vezetője és segítői felvették a
kapcsolatot Pászti András képviselő úrral és a Mátyás Iskola ifjúságvédelmi felelősével,
hogy felkutassák a Hunyadiváros nehéz körülmények között
élő kisiskolásait. Mikuláskor
15 család fogadta el a meghívásunkat egy bábelőadással,
ruhabörzével egybekötött teadélutánra.
Kórusunk és Ittzés TamásAmbrus Anett-Szűcs Máté vonós triója közreműködésével
tartott adventi koncertünk bevételét a Juhar utcai ’Speciális
Szakiskola számára ajánlottuk
fel, amit hálás köszönettel vett
át Szilvási László tagintézmény-vezető.

által is hirdetve az Evangéliumot. Szeretnénk kialakítani az
istentiszteleteink online-közvetítését is. Kápolnánk elhelyezkedése miatt elsősorban a
bennünket befogadó városrész
polgárait szeretnénk megszólítani, mint ahogy szolgálataink
is nagyrészt feléjük irányulnak.
Szeretettel várunk mindenkit a
programjainkra és istentiszteleti alkalmainkra.
(Teljes terjedelem: www.hunyadivaros.hu)

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.)

Gyermekkoromban lelkész
és karmester szerettem volna
lenni, s hálás vagyok, hogy
mindkettő megadatott. Kórusunk városi rendezvényeken
is jó színvonalon képviselheti a gyülekezetet – az éneklés
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BÚCSÚZUNK ERZSIKÉTŐL...
„Én Istenem, rendelj szállást”: énekelte a Hunyadivárosi Nyugdíjas
Klub alkalmi kórusa Borsos Györgyné Erzsike temetésén. A klub volt
vezetőjétől Kuli Józsefné búcsúzott, felidézve Kosztolányi Dezső „Halotti
beszéd” című versének alábbi részletét. Az ő szavaiból idézünk most:
„Mi, nyugdíjas klubbeli társaid, könnyes szemmel és fájdalomtól megtört
szívvel állunk hamvaid mellett. Öt évvel ezelőtt, amikor elszakadtunk a Görbe
utcai nyugdíjas háztól, kicsi volt a remény, hogy együttmaradunk. Te mentetted meg a klubot: felvállaltad a majdnem lehetetlent.
Átvetted a klub vezetését, összetartottál minket.
Nagy szeretettel és gondoskodással vettél körül
bennünket. Ezt jutalmazta
legutóbb a Városrészi Önkormányzat is a Hunyadivárosi Napok megnyitóján
átnyújtott Köszönő Oklevéllel.
Tőled mindig jóságot és szeretetet kaptunk, amit megköszönnénk, ha még lehetne. Még a betegágyadon is te
adtál nekünk útmutatást, biztatást. Emelt fővel és méltósággal küzdöttél a kegyetlen fájdalommal és a halállal,
amely legyőzött. Ész fel nem foghatja, szív meg nem értheti, miért kellett ennek így történnie. Hiszen annyi szép
„Látjátok feleim, egyszerre meghalt
terved volt még, annyi megvalósítandó álom. Nem vársz
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
már soha minket a klubban mosolygós szemekkel. …
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
Drága Erzsikénk! Telhetnek a hónapok, múlhatnak az
De nincs már.
évek, mi szívből szeretünk, soha nem feledünk téged.
Akár a föld.
Szerető jóságodért áldjon meg az Ég! Legyen áldott, béJaj, összedőlt
kés pihenésed!”
a kincstár.
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”

... ÉS BANDI
BÁCSITÓL

Rédai Andrást a hunyadivárosiak nevében Pászti András képviselő búcsúztatta a széchenyivárosi Református Temetőben:
Mi, hunyadivárosiak, szerencsések vagyunk, mert élnek közöttünk olyan
emberek, akik segítőkészek, önzetlenek, akiket ha hívunk, jönnek, és teszik
a dolgukat az itt élő emberek érdekében – és
nem azt kérdezik, hogy „Miért?” vagy „Mennyiért?”. Ilyen ember volt Rédai András is,
aki több éven keresztül tevékeny részt vállalt
a Hunyadivárosi Közösségi Ház életében és
a Hunyadivárosi Napok rendezésében. Bandi bácsi nem halmozott fel vagyont, nem volt
luxusautója. Ennél többel bírt: lehetett adni
a szavára, lehetett bízni benne, lehetett rá számítani, hogy legjobb tudása
szerint fogja segíteni az itt élő közösségeket. Azt képviselte, amit a mai világban élők ritkán tapasztalhatnak meg: a puritán, minden számítás nélküli
emberi tisztaságot!
Ha kellett karbantartóként, gondnokként, s ha kellett, udvarosként végezte
új és újabb feladatait. Alaptermészetének és a benne uralkodó tenniakarásnak köszönhetően mindig tudott a közösség javát szolgáló elfoglaltságot találni magának. Attól a pillanattól kezdve, hogy Kecskemét Önkormányzata
biztosította a Hunyadivárosért Egyesület’ részére a Közösségi Házat, Bandi
bácsi itt volt, s egészen betegségéig a létesítmény szerves részét képezte.
Victor Hugo intelme szerint élt, aki a következőket írta: „Élj úgy, hogy ne
vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmész”.
Bandi bátyám! Hiányzol és hiányozni is fogsz! Nagy-nagy hálával tartozunk neked áldozatos, a közjavára végzett, fáradtságot nem ismerő munkádért! Isten áldjon meg örök pihenésedben!
A HÁTLAPON: „SZÉP KERTEK A HUNYADIVÁROSBAN” SOROZATUNKBAN NYÁR VÉGÉN A FADRUSZ JÁNOS UTCÁBAN JÁRTUNK

