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Tisztelt Hunyadivárosiak! 
Kedves Olvasók!

A Hunyadivárost 2017-ben az 
összefogás, egymás segítése és 
a jótékonyság jellemezte. Nyolc 
olyan közösségünk van, amely-
nek tevékenysége átszövi, ösz-
szefogja a városrész életét. Ilyen 
a másfélszáz fős nyugdíjasklub, 
a 43 fős Tanácsadó Testület, a 
hasonló létszámú Baba-Mama 
Klub, az új „Akiért a harang szól 
a Hunyadivárosban Egyesület” 
23 fővel, a 17 családot magába 
foglaló Közösségi Kert, a Ku-
tyabarátok Köre, a Hunyadivá-
rosi Futókör és a helyi polgár-
őrség. Ez legalább 350 személyt 
jelent, akik szorosan kötődnek a 
városrészhez, és aktívan tesznek 
is érte. Természetes, hogy a Hu-
nyadivárosi Tanácsadó Testület 
törekszik e közösségek támoga-
tására.

A Virágbarát és Madárbarát 
Program ebben az évben is foly-
tatódott. A kutyabarátokról el-
mondható, hogy jól „belakták”, 
gondozzák is a rendelkezésükre 
álló ezer négyzetméteres futtatót. 
A Közösségi Kertet immár ötö-
dik éve művelik. Joggal kapták 
meg idén „Az összefogás min-
tapéldánya – Kert” minősítést. 
A Baba-Mama Klubban idén �2 
kisgyermek vette át a Mikulástól 
a csomagokat. Összehangolt, jó 
közösség jön össze időről időre 
a könyvtárszobában.  

Ebben az évben négy tanács-
adó testületi értekezletünk volt. 
A fogadóóráimon is sokan felke-
restek. Július 10-én lakossági fó-
rumra is sor került, ahol a város 
főépítésze 
és Homo-
ki Tamás 
a lpolgár-
mester tar-
tottak tá-
jékoztatót 
a városi 
zöldfelüle-
tek védel-
méről és 
az ehhez 
kapcsoló-
dó parkolási kérdésekről. Saj-
nálattal emlékeztünk Dr. Mucha 
Piroskára, a Hunyadivárosi Ta-
nácsadó Testületünk tagjára, aki 
tavasszal távozott el közülünk. 
Fájdalommal értesültünk Heltai 
Nándor haláláról is, aki 2004-

ben írta meg a Hunyadiváros 
című könyvét. Városrészünkben 
a generációk összetartásának 
több mint tízéves hagyománya 
van. A Mátyás Iskola tanulói 
minden májusban tartanak „Ma-
mák Napját” is, ahol a nyugdí-
jasklub tagjainak adnak megha-
tó, emlékeze-
tes műsort. Az 
utolsó tanítási 
napon viszont 
a klub látja 
vendégül az 
iskola diákja-
it a Közösségi 
Házba, ahol a 
házi sütemé-
nyek mellett 
több száz saját 
készítésű pa-
lacsinta várta 
a gyerekeket. 
Nem titok, hogy a karácsonyi 
ünnepségen ismét a diákok ké-
szülnek számukra meglepetés-
sel. Örömmel köszöntöttük az 
idősek közül a Hunyadivárosban 
élő 95 éves Gallyas Ince bácsit.

Intézményi támogatásban ré-
szesült a városrész két óvodá-
ja, két iskolája és a bölcsődéje. 
A Napsugár Óvoda kapta meg 
az idei Hunyadivárosi Napok 
tombolabevételét, ami rekordot 
döntött: 441 000 Ft-ot költhet-
tek el. Két csoportszoba bútor-
zatát cserélték ki belőle.   

Júniusban volt az a természe-
ti katasztrófa, ami miatt több 
százmilliós kár érte a városrész 
lakóit. A jég betörte be az abla-
kokat. Homlokzatokat, tetőket, 
autókat, kerteket, üvegházakat 
tett tönkre. Ennek egyik legfőbb 

kárvallott-
jai a vá-
rosrészben 
d o l g o z ó 
k e r t é s z 
c s a l á d o k 
v o l t a k . 
Különösen 
G y e n e s 
Istvánékat 
érte nagy 
kár. Az, 
hogy újjá 

tudták építeni, az elsősorban az 
emberi kapcsolatoknak, a segí-
teni akarásnak, összefogásnak 
volt köszönhető. Azt mondják, 
bajban ismerjük meg egymást. 
A hunyadivárosiak jól vizsgáz-
tak emberségből. Nem véletlen, 

hogy a Tanácsadó Testület az itt 
segítséget nyújtó 70 személynek 
adományozta az idei Hunyadi-
díjat. Az összefogás fémjelezte 
azt az augusztusi projektet is, 
ahol a PPG cég komoly támoga-
tást ajánlott fel a Mátyás Isko-
lának, amit önkéntes munkával 

egészítettünk 
ki. Azon a 
három napon 
nemcsak a 
szülők, diá-
kok, pedagó-
gusok ültet-
ték az 500 nö-
vényt, festet-
tek, javítottak 
az iskolában, 
hanem a vá-
rosrész lakói 
és kisközös-
ségei is be-

segítettek. Nem véletlen, hogy 
az iskola megkapta az Örökös 
Ökoiskola címet is.

Ősszel a Teleki Pál téri ját-
szótér felújításáért fogtak össze 
a lakók, s keményen dolgoztak 
a közös ügyért. A Tanácsadó 
Testület, a polgármester, a he-
lyi Mercedes Gyár és a Város-
üzemeltetési Kft. támogatásával 
újulhatott meg a játszótér. 

A városrészünkből két személy 
kapott városi elismerést: 14 éves 
vezetői pedagógiai munkájáért 
dr. Lóczi László intézményve-
zető, és nyelvészeti tudományos 
munkásságáért Beke József pro-
fesszor úr. Ebben az évben vité-
zi rendet kapott Szegeden Taska 
László nemzetőr. 

A városrész életében a művé-
szek is nagy súllyal szerepelnek.  
Kiemelném Farkas László festő-
művészt, aki a máriakéméndi al-
kotótábort vezeti negyedik éve. 
A Mátyás Király Citerazenekar 
fellépett tavasszal Manchester-
ben a neves székely Góbé Fes-
ten. Három könyv jelent meg 
idén hunyadivárosi szerzők tol-
lából. 

A sportélet fellendülését mu-
tatja, hogy egy helyi birkózó 
klub megrendezte a néhai hu-
nyadivárosi sportoló, Balla Jó-
zsef birkózó tiszteletére indított 
emlékversenyt. A sárkányhajó-
zásban Franciaországbeli ver-
senyekre is eljutott Szeverényi 
Ádám. Maczkó Lilla vízilabdá-
zó Görögországban versenyzett, 
ahol a Junior VB-n 6. helyezett 
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Pászti András
a 10. vk. önk. képviselője

Dr. Zom-
bor Gábor 
több mint 
két évtizede 
folytat köz-
életi tevé-
kenységet, 
2006 óta 
országgyű-
lési képvi-
selő. Köz-
ben számos 
t isztséget , 

társadalmi megbízatást el-
látott. A városért, megyéért, 
országért folytatott munkáját 
díjak, lovagkereszt, emlékér-
mek kísérik. Aktív parlamenti 
háttérmunkával személyesen 
is közreműködik városunk 
ügyeinek előrehaladásában. 
- Melyek most azok a meg-
beszélés alatt álló parlamenti 
kérdések, amelyek városunkat 
is jó irányban érinthetik?

- Kecskemét és környéke ma 
Magyarország legdinamikusab-
ban fejlődő térsége. Ez annak 
a közel tízéves tudatos beru-
házás-ösztönző városfejleszté-
si programnak az eredménye, 
melyet a jelenlegi városvezetés 
kiválóan visz tovább. Nagyon 
jó az együttműködés közöttünk, 
ami főleg a háttérben zajlik. Volt 
polgármesterként nem akartam, 
úgymond rátelepedni az utódok-
ra, de szoros baráti kapcsolatban 
vagyunk. A várost érintő kor-
mányzati döntések a választó-
kerületi elnökökkel való egyez-
tetések után kerülnek meghoza-
talra, így természetesen minden 
nagyobb horderejű ügyben részt 
veszünk a háttérben. Talán most 
a város szempontjából a legfon-

tosabb a közel 100 Mrd Ft érté-
kű fejlesztés a Modern Városok 
Program keretében, illetve az 
egyetemi képzések beindítása, 
az intézmény további megerősí-
tése.

- Egészségügyi gondjai miatt 
lemondott államtitkári tiszté-
ről. Hogy van mostanában? 

- Az egészségügyi államtitkári 
feladat rendkívüli megtisztelte-
tés volt. Sajnálom, hogy arány-
lag rövid ideig tudtam ellátni, 
de az élet néha produkál  ilyen 
helyzeteket. Örülök annak, 
hogy az utódom nagyon sok ele-
mét továbbvitte az elképzelése-
imnek, nagyon jó viszonyban 
vagyunk.  Mivel Magyarország 
jobban teljesít, ezért lehető-
ség van annak a bérfejlesztési 
programnak a megvalósítására, 
melynek kidolgozásában még 
részt tudtam venni. Jelenleg a 
Népjóléti Bizottság tagjaként 
dolgozom a parlamentben, il-
letve a kormányzat részéről én 
koordinálom az egészségügy 
vonatkozásában az Európai Bi-
zottság Strukturális Alap Ma-
gyarországot érintő projektjeit. 
Köszönöm kérdését, azt mond-
hatom, hogy jól vagyok, de oda 
kell figyelnem arra, mit és ho-
gyan csinálok, mert ezzel a szív-
problémával együtt kell élnem. 
Megfordult a fejemben, figye-
lembe véve az előzőeket is, hogy 
visszavonulok az aktív közéle-
ti szerepből, de Miniszterelnök 
Úr arra kért, hogy folytassam 
a közös munkát Kecskemét és 
az országunk érdekében. Véle-
ményem szerint Magyarország 
jó irányba halad. Olyan pályára 
állhat, amit már nagyon meg-

érdemelnek a magyar emberek. 
Ebben a munkában megtisztel-
tetés részt venni, bármilyen po-
zícióban is legyen az ember.

- Személyes munkája is volt 
abban, hogy ilyen sokan küld-
ték vissza a Soros-tervről szóló 
nemzeti konzultációs kérdőí-
vet. Mi várható a jövőben?  

- A Soros-tervvel kapcsolatos 
Nemzeti Konzultáció rendkívül 
sikeres volt. Köszönöm minden 
kecskeméti polgárnak, aki vála-
szolt a kérdésekre, hiszen olyan 
hátteret, muníciót biztosítanak a 
kormánynak, mellyel nagyobb 
eséllyel tudja megvívni a har-
cot. Az ország költségvetésében 
2018 a családok éve lesz. Ta-
lán a leghangsúlyosabb eleme a 
kormányzásunknak a családok 
megerősítése, támogatása, hi-
szen ez biztosítja nemzetünk jö-
vőjét, fennmaradását. Jövőre is 
újabb támogatási elemek épül-
nek be ebbe a rendszerbe, hiszen 
minden kormányzati döntést a 
családokra gyakorolt hatásuk 
vizsgálata előz meg és motivál.

- Mi a kedvenc időtöltése?
- Legkedvesebb elfoglaltsá-

gom, ha össze tudjuk szedni a 
családot, és együtt vagyunk. A 
nagyok már dolgoznak, önál-
ló életük van, ezért különösen 
nagy öröm, ha együtt lehetünk. 
Szeretek horgászni, teniszez-
ni, amennyiben marad rá időm. 
Szeretném megköszönni a hu-
nyadivárosi barátaimnak és az 
ott élőknek azt a támogatást és 
szeretetet, melyet mindig érez-
tem. Áldott Karácsonyt és sike-
res, egészségben töltött Újévet 
kívánok mindenkinek.

lett a csapatuk. A Kőrösihegyben 
lakik Nagy János, aki szkander-
bajnok lett az idei nemzetközi 
versenyen. Mindenkinek szív-
ből gratulálunk!

Fejlesztések: Gazdagodott a 
városrész a temető főbejárata 
mellett kialakított 60 férőhelyes 
parkoló kiépítésével. A Kassák 
Lajos utcánál megtörtént egy 
évek óta húzódó ivóvíz-rákötés. 
Megújult a Teleki Pál téri játszó-
tér. Ősszel elvégeztük a futópá-
lya karbantartását, és napelemes 
világítótestek kerültek a Görbe 
utcába és a Kőrösihegybe is. 

A nándorfehérvári diadal em-
lékünnepségén Bán Mór gondo-
latmenetét hallhattuk: „S azt se 
feledjük, hogy Hunyadi János és 
vitézeinek hőstette nélkül fél év-
ezrede sötétség borult volna Eu-
rópára. Értük szól a harang. És 
akkor is értük szól, ha a hangját 
sokan még nem akarják meghal-
lani a megmentett Európa né-
mely tájékain. Nem baj. Egy nap 
majd meghallják”. 

Sokan eljöttek a XIII. Hunya-
divárosi Napokra is. Volt ba-
banap, főzőverseny, labdarúgó 

kupa, művészeti kiállítás, ve-
teránautó kiállítás és még sok 
érdekes program. Köszönet a 
támogatóknak, segítőknek, ér-
deklődőknek!

Évek óta működik a www.hu-
nyadivaros.com honlapunk, és 
a városrésznek van Facebook 
oldala is. Köszönöm a városré-
szünkben élők szokottnál is na-
gyobb idei aktivitását, ami ga-
ranciát ad a jövőre nézve is. 

Áldott Ünnepeket és Boldog 
Új Évet Kívánok!
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K Ö R F O R G A L O M  É P Ü L  A  B E M  U T C A  E L E J É N

Körforgalmi csomópont épül 
jövőre a Bem utca aluljáró fe-
lőli végénél. Ennek részleteiről 
és a városrész lakóit közelről 
érintő átmeneti forgalomelte-
relésről kértünk tájékoztatást 
Kecskemét M. J. V. Mérnöki 
Irodájától: 

Várhatóan jövő év júniusában 
kezdődnek meg a Bem utca-Ku-
ruc körút-Szolnoki út jelzőlám-
pás csomópont átépítési munká-
latai. A feladat rendkívül össze-
tett, hiszen egyben szükséges a 
közművek átépítése is, ezért je-
lentős forgalomkorlátozásra kell 
számítani. Tény, hogy ez néhány 
hónapig kellemetlenséget okoz 
majd a közlekedőknek, a vég-
eredmény érdekében azonban 
szükség van az érintettek türel-
mére, megértésére.

A közlekedési fejlesztés során 
turbó körforgalmi csomópont 
jön létre, megtörténik a Szolno-
ki úti és Kuruc körúti kerékpárút 
korrekció, valamint a Szolnoki 
úti szervizút átépítése. Ezek-
hez kapcsolódóan a közműve-
ket érintő beavatkozások: nagy 
átmérőjű csapadékvíz elvezető 
főgyűjtő építés a Kuruc körúton 
105 méter, a KTE pálya melletti 
szervizúton 90 méter hosszon, 
Szolnoki úti  csapadék csator-
nák kiváltása, távközlési léte-
sítmények kiváltása, átépítése, 
ivóvíz nyomóvezeték kiváltása 
a Kuruc körúton, ivóvíz nyo-
móvezeték cseréje a Bem utcán, 
szennyvízcsatorna építése a Ku-
ruc körúton, elektromos erőátvi-
teli kábelrendszer-kiváltás, mel-
lette  transzformátor bontás-épí-
tés, a közvilágítás korrekciója, a 

Szolnoki úton a kétoldali támfal 
átépítése, déli oldalon 29, észa-
ki oldalon 46 méter hosszon. Ez 
utóbbi keretében lesz támfalépí-
tés, monolit vasbeton összekötő 
lemez építése, háttöltés építése, 
szigetelés, dilatációs hézagok 
kialakítása, monolit vasbeton ki-
emelt szegély építése. Mindezek 
mellett ki kell építeni a burkolat 
felületére hulló csapadékvíz el-
vezetését, el kell bontani a meg-
lévő jelzőlámparendszert. A fej-
lesztéshez kapcsolódóan a város 
megoldást talál majd az aluljáró 
utáni kereszteződés közlekedés-
biztonsági szempontból történő 
megnyugtató átépítésére. Fen-
tiek jól mutatják, hogy rendkí-
vül összetett feladatról van szó, 
amely jelentős forgalomkorláto-
zás mellett valósítható meg. A 
beavatkozás becsült ideje 15-16 
hónap. A kivitelezés megkezdé-
se érdekében a nyertes vállalko-
zónak olyan műszaki előkészü-
leteket kell megtennie, amelyek 
nélkül a munkálatok nem kezd-
hetők meg. A tényleges kivitele-
zés  előreláthatólag 2018. júniu-
sában indul.  

Első ütemben a nagy átmérőjű 
(1600 mm) csapadékvíz-elve-
zető főgyűjtő építése kezdődik 
el, a mellette húzódó szennyvíz-
csatornával egyidejűleg. Ebben 
a fázisban lezárják a Bem utcát, 
valamint a Kuruc körútat a cso-
mópont előtt és után mintegy 
60-60 méter hosszon, fél széles-
ségben. A Szolnoki úti előkészí-
tő munkálatok miatt részleges 
korlátozás lesz. Ez várhatóan 
1,5 hónapot vesz igénybe, amely 
idő alatt mind a közösségi köz-
lekedés, mind az egyéb jármű-

vek forgalomkorlátozás mellett 
közlekedhetnek.A csatornaépí-
tést követően kezdhetők el a fent 
részletezett munkafázisok, ame-
lyek során teljes útzár lesz (Szol-
noki út-Kuruc körút-Bem utca), 
csak az autóbuszok közlekedhet-
nek majd megfelelő szabályozás 
mellett. Ez idő alatt terelőútvo-
nal lesz a Hunyadivárosból és a 
keleti irányból érkező forgalom 
számára: Béke fasor - Szolnoki 
út (a Kandó Kálmán utcától a 
Géza fejedelem körútig) - Szent 
István király krt. - Mártírok útja 
- Műkerti sétány - Csongrádi út 
–Nagykörút - Centrum. 

Az alábbi csomópontokba ke-
rülnek úticél felirattal terelőtáb-
lák:
Szolnoki út-Béke fasor-Kandó
Kálmán utca
Béke fasor-Géza fejedelem krt.
Szolnoki út-Géza fejed. krt.
Békéscsabai út-Szent István
 király krt.
Szent István király krt. – Már-
tírok útja
Műkerti sétány-Kuruc krt.-
Csongrádi utca-Erzsébet krt.
Árpád krt.-Batthyány utca
Rákóczi út-Bethlen krt.
Bethlen krt.-Ceglédi út
Ceglédi út-Mátyás király krt.
Kiskörút-Csongrádi utca
Csongrádi utca-László K. utca
Csongrádi utca-Erzsébet krt.
Műkerti sétány
Mártírok útja-Szent István ki-
rály krt.

A terelő útvonalat sárga színű 
nyílban végződő terelőtáblák is 
jelölik. Az igénybe vehető útvo-
nalak ábrája színesben megte-
kinthető az újság 23. oldalán.

F E L Ú J Í T O T Á K  A  G Á S P Á R  I S K O L A  K O L L É G I U M Á T

A Kecskeméti Szakképzési Centrum épület-
energetikai fejlesztése keretében felújították a 
Gáspár András Szakgimnázium és Szakközép-
iskola fiúkollégiumát a Hunyadi téren. Ünne-
pélyes átadására november közepén került sor., 
amelyen jelen volt  Pölöskei Gáborné, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára 
is. „A szakképzés infrastrukturális fejlesztése, 
amelybe egy tíz évet felölelő időszakban ez is 
tartozik, elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 
képzett munkaerő legyen” - mondta a helyettes 
államtitkár. Az épületet komlex felújítással közel 
száznegyven millió forintból korszerűsítették.
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(A díjazottak fotóit Noszlopy N. Miklós készítette)

- Milyen új kihívást ho-
zott Önnek a 2007-es év? 
Kellett-e változtatnia eh-
hez a korábbi vezetői atti-
tűdjén?

- Ekkor bízott meg a fenn-
tartó a Corvina Óvoda és Ál-
talános Iskola közös igazga-
tású közoktatási intézmény 
létrehozásával és vezeté-
sével. Ehhez stratégiai ter-
vezésre, komoly szervezői 
képességekre volt szükség, 
sőt válságmenedzserként is 
helyt kellett állni. Három 
olyan iskolát kellett életre 
kelteni, amelyek az előző évek-
ben már nem tudtak elsős osztá-
lyokat indítani. Ehhez olyan pe-
dagógiai programot állítottunk 
össze a kollégáimmal, ami há-
roméves kortól tizennégy éves 
korig összehangolta és egymás-
ra építette a gyermekek nevelő-
oktató munkáját. 

Mindeközben 2009-ben be-
indítottunk egy angol-magyar 
két tanítási nyelvű programot, 
amely városi szinten is elisme-
rést vívott ki magának. Az első 
két tanítási nyelvű generációnk 
az elmúlt tanévben végzett. Si-
keres középfokú nyelvvizsga 
bizonyítvánnyal, sőt hárman kö-
zülük még további felsőfokú bi-
zonyítvánnyal zsebükben léptek 
ki iskolánk kapuján.

- 2010-től a Mátyás Iskola és 
a Kertvárosi Iskola megkapta 
az Ökoiskola címet, de más te-
rületen is számos sikeres prog-
ramja volt az iskolának.

- 2012 szeptemberétől már 
a harmadik Comenius iskolai 
együttműködési projektet mű-
ködtettük. Ennek keretében ír, 
olasz, osztrák, török, francia, 
észt és erdélyi iskolákkal dol-
goztunk együtt. A program erő-
sítette a kommunikáció-közpon-

tú nyelvoktatást, a projektpeda-
gógiai szemléletet, s kitekintést 
biztosított az európai pedagógi-
ai gyakorlatokra. 2012-ben is-
kolánk Referencia intézménnyé 
vált, ami azt jelentette, hogy 
iskolánk méltó hely a jövendő 
pedagógusok oktatására. 2011 
szeptembere óta a Mátyás Király 
Általános Iskola tehetségpont-
ként működik, 2016-tól elnyerte 
a Kiváló Akkreditált Tehetség-
pont minősítést. Tehetséggondo-
zó munkánkat egy városi tehet-
ségnap keretében mutattuk be a 
város pedagógusainak. 2017 ok-
tóberében átvehettük az Örökös 
Ökoiskola címet.

- Hat diploma megszerzése, 
számos továbbképzés és kül-
földön szerzett tapasztalatok 
vannak már Ön mögött. Sze-
mélye kitűnő példa lehet az 
élethosszig tartó tanulásra. Mi 
motiválta ebben?

- A mai korban az új kihívások-
nak csak úgy lehet megfelelni, 
ha mind szélesebb körben szer-
zünk ismereteket, és ezt a tudást 
komplex módon alkalmazzuk 
a magunk területén. Ez indított 
például arra, hogy intézményve-
zetőként jogász végzettséget is 
szerezzek a Károli Gáspár Re-

formátus Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán Bu-
dapesten. Az alapjogok jogi 
szabályozásával és a közok-
tatásban történő gyakorlati 
megvalósításával napi mun-
kámban és publikációs szin-
ten is foglalkozom. Hason-
ló szemlélet késztetett arra, 
hogy a két tanítási nyelvű 
iskola életre hívása idején 
magamat is képezve az Eu-
roexam államilag elismert 
nemzetközi nyelvvizsgaköz-
pont vizsgáztatójává váljak. 
Többször is kaptam olyan 

visszajelzést diákjaimtól: büsz-
kék arra, hogy a világra nyitott, 
sokoldalúan képzett igazgatójuk 
van. Erősen hiszek abban, hogy 
leghatékonyabb nevelési eszköz 
a személyes példamutatás.

- Milyen céljai, tervei van-
nak a jövőre?

- 2018 júliusában véget ér igaz-
gatói megbízatásom. Elsőként 
szeretnék visszajelzést kapni az 
általam vezetett négy iskolában 
dolgozó munkatársaimtól arról, 
hogy kívánnak-e velem további 
öt évet közösen dolgozni. Szi-
lárd meggyőződésem ugyanis, 
hogy csakis őszintén és lelkesen 
támogató munkatársakkal lehet 
sikeresen működtetni egy okta-
tási intézményt. Amennyiben a 
jelentős többség támogatásáról 
biztosít, hozzálátunk közösen 
a következő öt év stratégiájá-
nak kidolgozásához. Feltétlenül 
számítok az iskolai közösség 
(pedagógusok, közalkalmazot-
tak, szülők és diákok) ötleteire, 
javaslataira, építő jellegű kriti-
káira. Olyan vezetői programot 
kívánok alkotni, ami további 
sikereket biztosít mind a négy 
corvinás iskolának, s amiben 
visszatükröződnek közösségünk 
javaslatai, elképzelései, álmai.

A Közgyűlés döntése értelmében május 25-én Kecskemét Városért Oktatási Díjban 
részesült Dr. Lóczi László, a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola intézmény-
vezetője, aki tizennégy évvel ezelőtt kezdte meg vezetői munkáját Kecskeméten. 2003 
és 2007 között idegen nyelvi innovációjának, partnerközpontú működésének köszön-
hetően az akkori Mátyás Iskola a város legelismertebb intézményei közé emelkedett, 
ami a tanulói létszám folyamatos emelkedésében és a tanulmányi eredmények javulá-
sában ma is megmutatkozik. Legfőbb célja egy olyan jól működő befogadó intézmény 
működtetése, amely biztosítja  a gyerekek oktatását, személyiségfejlesztését úgy a hát-
rányos helyzetű, tanulási nehézséggel, magatartási problémával küzdő tanulók, mint 
a kiemelten tehetséges diákok vonatkozásában. Személyes törekvése, hogy mindez 
biztonságos, barátságos, békés légkörben történjen, ahol a diákok olyan gyermekkori 
élményekkel gazdagodnak, melyekből felnőttkorukban is erőt meríthetnek.
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(Teljes interjú: www.hunyadivaros.com)

G R A T U L Á L U N K  B E K E  J Ó Z S E F  T A N Á R  Ú R N A K ! 

Szintén a májusi Közgyűlé-
sen Kecskemét Felsőoktatá-
sáért és Tudományos Életéért 
Díjban részesült a városré-
szünkben élő Beke József nyu-
galmazott középiskolai tanár. 

A Pilinszky-díjas pedagógus 
diplomáját a szegedi József At-
tila Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán szerezte 

magyar nyelv és irodalom 
szakon 1956-ban. Pályáját a 
forradalom után Kunszent-
mártonban kezdte, 1964-től 
tanított a Bányai Júlia Gim-
náziumban egészen 1995-ös 
nyugdíjazásáig. 22 éven át 
volt az intézmény igazgató-
helyettese, emellett magyar 
nyelvészeti konzultációkat 
vezetett főiskolai hallga-
tóknak. Két évtizedig jegy-
zője volt a Katona József 
Társaságnak. Az Országos 
Pedagógiai Intézet megbí-

zásából részt vett több közép-
iskolai nyelvtan tankönyv bírá-
latában. 1983-ban elindította és 
több éven keresztül szervezte a 
Katona József Megyei Nyelvtan 
Versenyt. A Bánk bán szavainak 
szótárszerű feldolgozása 1991-
ben, Katona József születésének 
200. évfordulójára jelent meg. A 
Magyar Irodalomtörténeti Tár-

saság ezen munkájáért 
Toldi Ferenc-díjjal tüntet-
te ki. 2004 nyarán megje-
lent a Szépen öszveszedett 
szók című tanulmánykö-
tete, és még ugyanebben 
az évben a Zrínyi-szótár, Zrínyi 
Miklós életművének magyar 
szókészlete. A 2009. évi Könyv-
napon, Radnóti Miklós születé-
sének 100. évfordulóján jelent 
meg következő nagy munkája, a 
Radnóti-szótár – a költő nyelvi 
szókészlete. Idén, Arany János 
születésének 200. évfordulójára 
pedig megjelent három kötetben 
az Arany-szótár, amely 3016 ol-
dalon mutatja be Arany János 
költői nyelvének szókészletét. 

Beke József kötetei nemcsak 
az irodalomtudomány és a nyel-
vészet, hanem a nemzeti nyelv 
összetartó erejének további őr-
zése szempontjából is kiemelke-
dő jelentőségűek.

A tavaly Hunyadi-díjat ka-
pott Taska László festőmű-
vész, nemzetőr őrnagy idén is 
emlékezetes évet tudhat maga 
mögött. Március 15-én nagy 
ünnepség keretében rehabili-
tálták egykori középiskolájá-
ban, a Piarista Gimnázium-
ban.  Április 11-én „Ecsettel 
a természetben” címmel kiál-
lítása nyílt a Barátok templo-
ma udvarában található Por-
ta Díszteremben. Októberben 
pedig sor került ünnepélyes 
vitézzé avatására. 

Az iskola egykori növendé-
két pont hatvan évvel ezelőtt, 
1957-ben a MÚK mozgalom 
egyik kecskeméti vezetőjeként 
politikai tevékenységéért zárták 
ki az intézményből. A márciusi 
jeles alkalmon nemcsak visz-
szafogadták a rend öregdiákjai 
közé, de átvehette a Kalazanci-
us Érmet is, megerősítve a dísz-
vendégként megjelent Taska 
László iránti nagyrabecsülésü-
ket. A Márciusban Újrakezdjük 
(MÚK) mozgalom az 1956-os 
forradalom leverését követő hó-
napok jelszava volt azok közt, 
akik abban reménykedtek, hogy 
a forradalom megismételhető. 
Ennek egyik központja volt vá-
rosunkban a Kecskeméti Forra-

dalmi Ifjúság (KEFI), melynek 
alapítója és egyik vezetője Taska 
László volt. Az eseményen részt 
vett Balai F. István újságíró is, 
aki felidézve a múlt eseményeit 
elmondta: „Plakátokat készítet-
tek, amikkel teleragasztották a 
várost. Lebuktak, rendőrségre 
kerültek. Taska Lászlót politi-
kai nyomásra ki kellett zárni az 
iskolából”. 1957 márciusában 
Taska Lászlót egyúttal az ország 
összes katolikus középiskolájá-
ból kizárták, és több mint három 
évet töltött családjától távol ja-
vító intézetben. 

Taska László áprilisi kiállítá-
sának megnyitóján Olasz Csaba 
színművész előadásában elhang-
zott Nagy László Adjon az Isten 
című költeménye is. A festőmű-
vész, aki mögött mindvégig hű 
társként, párja szavaival „mú-
zsájaként” állt a felesége, 1950 
óta él Kecskeméten, és 1995-től 
kezdve több mint 530 olajképet 
alkotott. A természet szerelme-
sének vallja magát, ami csodá-
latos módon tükröződik vissza 
festményein is. 

Októberben a szegedi ferences 
templomban került sor Taska 
László vitézzé avatására. Ennek 
előzményeként érdemes felidéz-
ni a Petőfi Népe 1957. márciu-

si számát, 
amely be-
s z á m o l t 
arról, hogy 
nyugtala-
nító tartal-
mú, uszító 
röp lapok 
j e l e n t e k 
meg a há-
z a k o n , 
k i r a k a t -
üvegeken, 
fákon KeFI és TB (Turul Baj-
társ) aláírással. A vizsgálat ered-
ményeként két házinyomdát és 
jelentős mennyiségű röplapot 
foglaltak le, és őrizetbe vettek 
néhány középiskolás diákot. A 
nyolc fiatalt beszervező Taska 
Lászlót a lap „bandavezérként” 
mutatta be és próbált megszé-
gyeníteni. A Petőfi Népe 1957. 
július 26-ai száma már a tár-
gyalásról adott hírt, amely két 
felnőtt és hat kecskeméti diák 
„ellenforradalmi” szervezke-
désének ügyében járt el. Több 
mint fél évszázad kellett a 2017-
es rehabilitációhoz és vitézzé 
avatáshoz „a nemzet egységé-
nek megőrzésében, nemzetünk 
ellenségei elleni küzdelemben 
fáradhatatlan és állhatatos baj-
társnak”, Taska Lászlónak.
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Máskor is előfordult, hogy 
néhány személy megosztva 
kapta a Hunyadivárosi Napo-
kon átadásra kerülő Hunya-
di-díjat, de idén közel hetven 
önkéntest szavazott meg erre 
az elismerésre a Hunyadivá-
rosi Tanácsadó Testület. Em-
lékezetes nap volt június 21-e, 
amikor hatalmas jégeső zúdult 
Kecskemétre, legerőteljeseb-
ben pont a mi városrészünk-
re, mindenfelé óriási károkat 
okozva. Így volt ez a Gyenes 
család kertészeteiben is. A vá-
rosrész lakói komoly összefo-
gással reagáltak a nem várt 
eseményre. 

- Álmomban nem gondoltam, 
hogy ennyien megmozdulnak 
miattunk - mondta Gyenes Ist-
ván a díjátadó ünnepségen -, 
majdnem �0 tonna üveget ta-
karítottunk fel, ami nem volt 
veszélytelen, de szerencsére 
semmilyen sérülés nem történt. 
Eddig is tudtam, de most a sa-
ját bőrömön tapasztaltam, hogy 
a Hunyadiváros legfőbb értéke 
az összefogás. Ezt látva Kecs-

kemét más városrészeiből, de 
még vidékről is jelentkeztek se-
gíteni, így legalább száz önkén-
tes fordult meg nálunk a kritikus 
időszakban. Köszönetemet sze-
retném kifejezni mindazoknak, 
akik részt vettek ebben a mun-
kában, kárunk enyhítésében. 
Koromnál fogva lassan befeje-
zem a kertészeti tevékenységet, 
de mindig hittem a generáció-
kon átívelő vállalkozásokban. 
Apámtól a munka szeretetén és 
a hihetetlen professzionizmusán 
kívül megtanultam egy nagyon 
fontos dolgot: „Csak egy út van, 
előre”. Ezt tettük, és elmondha-
tom, jó érzés a Hunyadivárosban 
hunyadivárosinak lenni. 

Dr. Faragó Ede segítő:
- A Hunyadivárosban nőttem 

fel. Közelről ismerem a Gyenes 
dinasztiát, mert nagyapám az 
édesapjuknak, id. Gyenes Ist-
vánnak könyvelt. Neki a BAR-
NEVÁL mellett volt egy kerté-
szete, ahová én is sokat átjártam 
játszani. Mióta az eszemet tu-
dom, a Gyenes családtól vettük a 
virágot. A KTV-ből tudtam meg, 
hogy a jégeső milyen károkat 
okozott náluk. Bár a mi házunk-
nál is tetőt, falat, kerti bútort, vi-
rágokat vert szét a jég, Istvánhoz 
is átmentem, hogy szakmámból 
adódóan a tűzoltóság kihívását 
javasoljam neki. Meg is tette, de 
látható volt, hogy tűzoltóautó-
val itt semmire sem lehet menni. 
Ekkor határoztam el, hogy neki-
állok a két kezemmel tenni, amit 
lehet. Napokon át a kertészekkel 
együtt válogattuk fájó szívvel a 
még menthető növényeket.

Herendi Tibor segítő:
- István a baráti körünkbe tar-

tozott, így magától értetődően 
ajánlottuk fel neki a segítségün-
ket. Két héten át jártam el hozzá 
minden nap munkaidő után. El-
sőként a diónyi és még nagyobb 
jegek által okozott törmelék el-
takarítása volt a feladat. Még 
a cserepekben lévő föld is tele 
volt üvegszilánkkal. Egymást 
váltva dolgoztunk, általában 10-
15-en. Csak ez után következ-
hetett az új üveglapok vágása, 
felhelyezése, amit szakemberek 
végeztek, de a feladogatásukban 
mi is a hasznukra tudtunk lenni. 
Nemcsak egy brigád dolgozott 
akkor. Voltak, akik Gyenes Géza 
kertészetében próbáltak rendet 
teremteni. 

Kiticsics Zoltán segítő:
- Pista bácsit régóta ismerem. 

Sajnáltam, hogy ráadásul pont a 
születésnapján érte ez a dolog. 
Feleségem édesanyja ott dolgo-
zik nála, így nem volt kérdés, 
hogy munka után én is odame-
gyek. Jó érzés volt a segítők 
közé tartozni, és megtapasztal-
ni azt, hogy még akik fizikailag 
nem tudtak eljönni, azok is igye-
keztek küldeni valamit, amivel 
hozzájárulhattak a munkához. 
Ilyen ajándék volt például, hogy 
egyik este egy nagy bogrács gu-
lyással, túrós csuszával zártuk a 
napot. A munka úgy összehozott 
bennünket, hogy nem egyszer 
sötétedés után is ott maradtunk 
beszélgetni. 

(A Hunyadi-díjasok névsora meg-
található a városrészünk honlap-
ján: www.hunyadivaros.com)
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K Ö N Y V B E M U T A T Ó  A  H U N Y A D I V Á R O S I  N A P O K  M E G N Y I T Ó J Á N

2017-ben Áprily Lajos szüle-
tésének 130. és halálának 50. 
évfordulójára emlékezünk. A 
költő előtt tisztelegve jelent 
meg az idei könyvhétre Kada 
Erika „TÜNDÉR-HATÁRON 
TÚL” című tanulmánykötete, 
mely a református költő-ta-
nár, Áprily Lajos vallásos köl-
tészetét mutatja be. Tartalmát 
tekintve így a kötet másik idei 
évfordulóhoz, a reformáció kez-
detének 500 éves jubileumához 
is kapcsolódik. 

A téma feldolgozása iroda-
lomtörténeti szempontból is régi 
hiányt pótol. A költő istenes ver-
seinek elemzése önálló kötetben 
korábban még nem je-
lent meg, így örömteli 
fogadtatásban részesült 
mind az egyház, mind 
pedig az irodalomtörté-
nészek körében. A tudo-
mányos érdeklődés mel-
lett – mely magába fog-
lalja a hazai keresztény 
egyetemek szakembe-
reinek, hallgatóinak és 
a humán tudományok-

ban érintett magyar felsőoktatás 
résztvevőinek érdeklődését –, a 
könyv kiválóan hasznosítható az 
általános és középiskolai oktatás 
területén is. A Kecskeméti Re-
formátus Egyházközség kiadá-
sában megjelent könyv elnyerte 
a Magyar Írószövetség, a Nem-
zeti Kulturális Alap és Kecske-
mét M. J. V. Önkormányzata tá-
mogatását.  

Nekünk, Kecskeméten és kör-
nyékén élő embereknek az év-
fordulókon túlmenően is közünk 
van Áprily Lajoshoz. Az erdélyi 
írónak Magyarországra telepü-
lése után először Kecskeméten 
jelent meg gyűjteményes ver-

seskötete 
1934-ben 
Az arany-
m o s ó k 
b a l l a d á -
ja címen, 
még az 
Első Kecs-
k e m é t i 
H í r l a p -
kiadó- és 
Nyomda-
Részvény-
t á r s a s á g 
gondozásában. A monográfia 
egy októberi könyvbemutató 
körúton eljutott a költő életé-
nek erdélyi színtereire: Nagye-

nyedre, Kolozsvárra és 
Parajdra, sőt testvérvá-
rosunkba, Marosvásár-
helyre is. A díszkiadás-
ban megjelenő könyvet 
Bella Rózsa grafikus-
művész Áprily-verse-
ket illusztráló rézkarcai 
teszik még értékesebbé, 
mely a kecskeméti szer-
ző-illusztrátor páros har-
madik közös munkája. 

Szintén felkelti pedagógusok 
érdeklődését is Labáth Fe-
rencné „MI VAN MA? – Jeles 
napok ünnepekről, hagyomá-
nyokról” című könyve. Dr. Ba-
konyi Anna főiskolai docens, 
pedagógiai szakértő a követ-
kező szavakkal ajánlja az Ol-
vasók figyelmébe:

„A könyv unikum abban az 
értelemben, hogy jól esik „bele-
kóstolni”, mert sok-sok érdekes-
séget és izgalmas olvasnivalót 
tartalmaz, és abban az értelem-
ben is, hogy nem szokványos. A 
könyv számba veszi mindazokat 
a jeles napokat, hagyományokat, 
amelyeket Magyarországon szo-
kás megtartani, illetve kiegészül 
a sor néhány nemzetközi ünnep-
pel, szokással is, amelyeket a 
legtöbb intézményben számon 
tartanak az óvodapedagógusok 
és a gyermekek. Az ünnepek, 
hagyományok bemutatásának 
azonban nem pusztán az isme-
retterjesztés a célja (az is), ha-
nem az, hogy hogyan lehet aktív, 
örömteli módon megélni mind-
ezt a gyermekközösségben. 

Az adott ünnep bemutatásához 
versek, dalok, képek, rajzok, 
művészeti objektumok fotói, 
szokások leírásai társulnak, va-
lamint azok a tevékenységi kö-
rök, amelyek gyermeki szinten 
az ünnep és a hagyományok be-
fogadását és megtartását segítik. 
Minden ünnephez számos tenni-
való, sok-sok lehetőség tartozik, 

a szörpkészítéstől a mondókázá-
sig. Ez a cselekvésre ösztönző 
szemlélet a projektmódszerhez 
illeszthető gyakorlattá válhat. 
Emellett az is jelentős, hogy mi 
módon válhat a közös ünneplés 
igéző hangulattá, emlékezetes 
együttlétté. A hagyományok őr-
zése pedig keretet adhat az év-
nek, egyúttal segíti az identitás 
kialakulását. A könyvet ajánlom 
óvodapedagógusoknak és szü-
lőknek is, akik kis átalakítással, 
számos ötletet kaphatnak a csa-
ládban is megtartható ünnepek 
és hagyományok ápolásához.”  

Részlet egy olvasói vélemény-
ből: „A versidézetek nagyszerű-
en vannak beépítve a megfelelő 
helyre. A könyv egy gyöngy-
szem. Az egész műből kirajzo-
lódik, hogy nagy gondossággal 
készült, és benne van a szerző 
lelke. Szeretetben született, és 
szeretetet közvetít.”

Az elegáns, kecses, leheletfi-
nom grafikák Vincze Izabellát 
dicsérik. A könyv legkedvezőbb 
áron a labathne@humantrening.eu 
e-mail  címen  rendelhető meg. 
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FŐTÁMOGATÓK:

TOVÁBBI TÁMOGATÓK:

BÁCSVÍZ Zrt.
Bici Shop kerékpárbolt
Biola Kft.
Bogépfa Kft.
Corvin, az Emberközpontú 
Nevelésért Alapítvány
Csoki Sweet Kft. (Ceglédi út)
Dakó Kft.
EXCEED Mérnökiroda Kft.
Fázis-Elektro Keresk. Bt.
FBZ Investment Kft.
Gyenes Kertészet
Hanga Óra-Ékszer

Hőérzet Kft.
Hunyadi János Gyógyszertár
Hunyadivárosi Tanácsadó 
Testület és tagjai
Kecskemét M. J. V. Önkor-
mányzata
Kecskeméti Lapok 
Kecskeméti Sörmanufaktúra
Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság Természet Háza
Kozák Kft. - Kecskemét
Lurkó Játéksziget Webáruház
MAG Hungary Kft.

Mátyás Iskola 24 osztálya 
tombolákkal
Napsugár Óvoda Szülői Mun-
kaközössége
Névtelenül adakozó cégek
Phoenix Mecano Kmét. Kft.
Print 2000 Nyomda Kft.
Rimai Útépítő Kft.
Szerelvénybolt (Ceglédi út)
Termostar Hőszolgáltató Kft.
Városgazdasági Nonpr. Kft.
Zarges Kft. 
Zrínyi Mézeskalács-Ballószög

Állateledel bolt – Csősz Imréné
Apró Market (Czollner köz)
Ásványvizes cég (névtelen 
adom.)
Atkári Szabolcs
Attila Virágszalon
AutoCrew Autószerviz
Autókarosszéria műhely (Ceg-
lédi út)
Bács Security Biztonsági Kft.
Bbgarden Webáruház
Becze Béláné virágüzlete
Bellissima Salon
Bodor Tiborné
Bognár Attila
Boldogasszony Patika
Ceglédi Úti Óvoda
Centrum Áruház
Chicken-Food Kft.
Colosseum Fitness 
Dakó Bernadett, Vásárhelyi Le-
vente társasházkezelők
Deziderio Pizzéria
Dr. Lecsó Bisztró
EL Bandi Gyorsétterem
Falusi Béla
Falusi Fagyizó
Faragó Szilvia (Gyöngyi Szép-
ségszalon)
Faragó Szilvia kozmetikus
Félegyházi Pékség
Ficsór József húsfüstölő (Ceglé-
di út)
Floraland Kft.
Gál István 
Gáspár Iskola - 10. b
Generali Biztosító
Gomba Söröző
Gong Rádió
Gyöngyi Fodrászat 
HAMILO 2004 Kft.
Hamiló Csemege
Hegedűs Sándor
Herczeg és Társa Kft.
Hírös Mester Kft.
Hírösglanc Kft.
Hollós Szerviz
Hunyadi Cafe
Hunyadi Univer ABC

Hunyadivárosi Bölcsőde
Huny. madárbarátok köre
Hunyadivárosi Nyugdíjas klub
Hunyadivárosi Polgárőrség
Hús-Transit Kft.  
Ifjúság Úti Óvoda
Járdi Zsanett fodrász 
Kalmár Faiskola
Kanizsai Mihály virágboltja
Kecskeméti Fürdő  
Kecskeméti Lapok 
Kecskeméti Planetárium 
Kecskeméti Vadaspark 
Kern Nyomda Kecskemét
Kisfái Fogathajtó- és Lovasköz-
pont – Gáspár Szilvia
K.O. Autós-Motoros Iskola Kft.
Korona Expresszó 
Kölyökpark Játszóház
Labirintus Pizzéria
Lottózó (Czollner köz) -  Ignácz 
Tamás
Mag Béla 
Malom Mozi 
Mátyás Iskola 24 osztálya tom-
bolákkal 
Máv Start Zrt.
Mezei Gábor
MH 59. Szentgyörgyi Dezső 
Repülőbázis
Military Célpont (Kafka M. u.)
Mogyoró Mária Anita
Nagy János (Egészségbolt) 

Parketta Áruház (Ceglédi út)
Pászti András
Patkós Ferencné
Penta-Hús Kft.
Poór Péter 
Rösch Mode Kft.  
Sajt-Expressz Kft. 
Szabó Mihály
Szabó Polgár Katalin
Száva Betti
Szil-Coop  (Hunyadivárosi üz-
let)
Szili József
Szilvi Körömkuckó
Szőnyeg Csarnok (Ceglédi út) 
Kemény Tamás
Strázsi Tamás
Sztakó Erika 
Szuperinfó 
Szülők (Técsi B., Faragó K., 
Hackl D.)
Terbe Fatelep
Tohai Zoltán
Tóthné Farkas Ágota
Tóthné Hódos Katalin 
Trompák Ivett kozmetikus
Trungel István
Univer ABC
Vacsi Kft.
Valkai Lászlóné fodrász
Vastaps Produkció 
Veszelszki János - Autóbontó
Zoo Centrum

HUNYADI-DÍJASOK 2017
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V E T E R Á N  J Á R M Ű V E K  N E G Y E D S Z E R R E  A  H U N Y A D I V Á R O S I  N A P O K O N

EREDMÉNYEK

Ficsor József és barátai ne-
gyedik éve vesznek részt vete-
rán autóikkal a Hunyadivárosi 
Napokon, ahol most 55 jármű-
vet állítottak ki. - Hogyan ke-
rültek érdeklődése középpont-
jába a régi gépjárművek?

- Már amikor leszereltem a 
70-es években, gondoltam erre, 
de komolyan úgy harminc éve 
kezdtem el velük foglalkoz-
ni. Közben villanyszerelőként, 
mozdonyvezetőként dolgoztam, 
és ötven éve állok a város szol-
gálatában a Ceglédi úti húsfüs-
tölővel. Kamionos is voltam, 
legtávolabb Kínába mentem. 
Mára a veteránautókkal való 
foglalkozás maradt meg az au-
tós életemből. 

Bár a fenti fotón épp egy orosz 
harci felderítő járőrjármű látha-
tó, elsősorban a magyar katonai 
autókat részesítem előnyben. 
Ha már a hadseregben szol-
gált, akkor más jármű is érde-
kel. Például a legjobban az az 
1958-ból való U28-as traktor 
nőtt szívemhez, ami Kiskun-
halason a határőrségnél szol-
gált. Ez most a legidősebb 
járművem, és kifejezetten a 
honvédségnek gyártották. Ez 
húzta a felszántott határvona-
lon a nyomsávot. Legutóbb a 
Szarvasi Veterán Gép és Jár-
műtalálkozón is szép díjat 
nyertünk vele. Mára 15 régi 
autóm gyűlt ilyenformán ösz-
sze. Mind kedvesek nekem. 
Szeretem őket csiszolgatni, 
szépítgetni. Igyekszem a ba-
rátaim segítségével úgy kar-
bantartani őket, hogy a gyűj-
teményem mindegyik darabja 
lábon jár, kivéve természete-
sen a BRDM-2 úszó felderítő 
harci járművet, amit már sú-
lyánál fogva is trailerrel szok-

tunk szállítani. Főként a lánctal-
pasokat, nehézjárműveket ked-
velő katonatelepi gyűjtőtársam, 
Kiss Mihály van a segítségemre 
a járművek üzemben tartásában. 

A Hunyadivárosi Napokra elő-
ször csak 4-5 járművet vittünk 
megtekintésre. Ez a szám olyan-
nyira kibővült, hogy legutóbb a 
rendőrséggel egyeztetett útvona-
lon haladva száz veterán autóval 
vonultam fel Kecskemét utcáin. 
Az ehhez szükséges terepmintás 
katonai gyakorlóruhákat meg le-
het vásárolni, és még látványo-
sabbá teszi az ilyen eseménye-
ket.  Hasonló módon veszünk 
részt a falunapokon is. Évente 
20-25 hasonló alkalom van. Vá-
rosföldre, Kadafalvára, Kisfái-
ba, Kiskőrösre szeretek nagyon 
járni. A megyei Hírös Veterán 
Sportegyesülettel régi jó kapcso-
latot ápolok. Mindig meghívjuk 

egymást a kiállításokra, bará-
ti találkozókra. A Múzeumok 
Éjszakáján is egy helyszínen 
voltunk. A 100 éves harckocsi-
gyártás évfordulója alkalmából 
és a magyar honvédelem napja 
tiszteletére 2014-ben rendeztek 
először katonai parádét, ismert 
nevén Nemzetközi Hadikultúra 
és Military Fesztivált a Somo-
gyi Lovas- Szabadidőközpont-
ban. Úgy itt, mint a következő 
években a HM-Fest kunszállási 

helyszínén mindegyik jármű-
vemmel kint voltam. Utóbbi 
azért is emlékezetes, mert itt 
a kis csapatommal 1500 em-
berre főztünk. 

Ezeket a katonai gulyás-
ágyúkat a Hunyadivárosi 
Napokon is be szoktuk vet-
ni, sokak megelégedésére. 
Legutóbb egy oklevéllel kö-
szöntem meg az unokám se-
gítségét (lásd a fotón). El lehet 
mondani, hogy az életemet 
ebben a városrészben éltem 
le. A vasúti pályaudvarnál, 
majd a BARNEVÁL-nál vol-
tam mozdonyvezető. Sokáig 
a kisaluljárónál volt lángossü-
tőm. Részt vettem a városré-
szi jótékonysági akciókban is. 
A Liszt Ferenc utcán laktam, 
onnan a Mátyás király körútra 
kerültem, s jelenleg a Palota 
utcán van lakásom. Nem is 
vágyom innen máshová.(Ficsor József Lőrincz Dominikkal, az unokájával )

A Hunyadivárosi Labdarúgó 
Kupán hét csapat indult. Kupát, 
érmeket, okleveleket kaptak:

1. Zsoldos FC csapata
2. LEGO csapata
3. Szolnoki Útiak csapata 

A tombola fődíját a Bici Shop 
ajánlotta fel. Nyúl Péterné Kati-
ca dajka nyerte el a kerékpárt.

A Napsugár Óvodáé az idei 
tombola bevétele 441 400 Ft. 

Mindenkinek szívből köszönik 
a sok-sok segítséget!

A főzőversenyen 17 csapat 
indult. Fődíjak és díjak: kupa, 
oklevél és ajándékcsomagok 
voltak. Minden versenyző ka-
pott oklevelet és ajándékokat. 
Támogatók: Dakó Kft., Univer 
Product Zrt., Termostar Kft., 
Univer ABC, Kozák Kft. és a 
Dr. Lecsó Bisztró.

1. Dunai Zsolt nyert Burgundi 
raguval

2. Szél József marhapörkölttel
3. Borsos György halászlével
4. A Hunyadivárosi Nyugdí-

jas Klub és Szűcs Gábor közös 
marhapörköltje. 

Különdíjas lett Kürtösi Attila 
őzpörköltje és Sík Mihály bab-
gulyása (ők Ficsor József ven-
dégei számára főztek).
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01. 09. Egészséges életmód: 
Táplálkozás és mozgás - Előadó:
Szabó-Répás Priszcilla FitBody
Fitness edző és tápl.-i tanácsadó
01. 16. Mondókázó
01. 2�. Mondókázó
01. 25. Ringató foglalkozás 

Szabóné Csikai Ágnessel
01. 30. Beszélgetős délelőtt
02. 05. Babahancurka
02. 1�. „Teremts a káoszból rendet”

Vendégünk Bíró Lili
02. 20. Beszélgetős délelőtt
02. 22. Ringató foglalkozás 

Szabóné Csikai Ágnessel
02. 27. Babafarsang, télűző

mondókázó
A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.Bővebb információ Kiss-Görög Ivett klubvezetőnél, 

a hunyadibabamama@gmail.com email címen, valamint a 70/671-9436-os telefonszámon kérhető.

Az elmúlt hónapokban a 
közös tevékenység gyakor-
lati kivitelezéséhez kap-
csolódó egyeztetések foly-
tak a Baba-Mama Klub és 
a Nyugdíjas Klub bevoná-
sával. A fotó a legutóbbi 
megbeszélésen készült. 

Az egyesület elnökétől, 
Szilágyi Róberttől meg-
tudtuk, hogy a Hunyadi-
városi Tanácsadó Testület 
támogatásának jóvoltából 
rendelkezésükre áll az az 
összeg, amely az egyesület in-
dulásának fedezetét biztosítja. 
Hamarosan sor kerül arra a szer-
ződéskötésre is, amelyben Kecs-
kemét M. J. V. Önkormányzata 
megbízza az egyesületet a Daró-
czi köz 14. szám alatt található 
Közösségi Ház működtetésével. 
A jövő év első feladata, hogy 
próbáljanak olyan pályázatokat 
felkutatni és elkészíteni, ame-
lyek segítségével megalapozot-
tan tudják támogatni mindazokat 
a terveket, programokat, melyek 
a városrész érdekeit szolgálják. 
Céljaik sorában szerepel például 
a közösségi tevékenység fenn-
tartása, bővítése, a hátrányos 
helyzetű emberek felkarolása, a 

közművelődési és kulturális te-
vékenység elősegítése, sport- és 
szabadidős tevékenység szerve-
zése, gyermekeket, fiatalokat, 
időseket segítő projektek terve-
zése, a lakosság erkölcsi és hit-
életének támogatása és a közte-
rületek fejlesztése, szépítése. 

Kuli Józsefné Erzsike klubve-
zető elmondta, hogy a már száz-
ötvenes létszámú nyugdíjasklub 
rendszeres alkalmait továbbra is 
a Gáspár Iskola kollégiumának 
dísztermében tartják, de egy-
részt aktívan kiveszik a részü-
ket a Közösségi Ház nyitvatar-
tásának biztosításából, másrészt 
maguk is igénybe veszik majd a 

házat például próbák tartá-
sára, vagy egy-egy közös 
bográcsozásra. 

Kiss-Görög Ivett, a 
Baba-Mama Klub vezető-
je is jó lehetőséget lát arra, 
hogy az együttműködésbe 
a kisgyermekes szülőket is 
bevonja. Bár a foglalkozá-
sok továbbra is a Hunya-
divárosi Fiókkönyvtárban 
lesznek, a Közösségi Ház 
és annak udvara számos új 
tevékenységre ad lehetősé-

get. Főzőtanfolyamot terveznek, 
befőzni tanulnának az idősebb 
korosztálytól és alkalmanként 
ők is szívesen játszanának, bog-
rácsoznának családjaikkal a sza-
badban.

Szilágyi Róbert megerősítette, 
hogy a most meglévő hitéleti és 
más közösségi igények kiszol-
gálása mellett szívesen fogadják 
a városrész lakóhelyi, családi, 
munkahelyi vagy szabadidős 
közösségeitől azokat az új öt-
leteket, elképzeléseket, melyek 
megvalósítása közös érdekein-
ket, a városrész fizikai és szel-
lemi gazdagodását szolgálják. 
Elérhetősége: szilagyi.robert@
hunyadivarosert.hu

Nyáron jegyezték be a városrészben alakult új egyesületet, amely a következő nevet 
viseli: „Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban”. Az egyesület elnöksége tag-
jainak sorában olyan ismert személyek találhatók, mint Szilágyi Róbert, Kiss-Görög 
Ivett, Wertheim-Huszár Zoltán, Kuli Józsefné és Szilberhorn Adorjánné. A kevés ki-
vétel csak megerősíti, hogy egy új generáció kezdeményezése és vállalása ez az új civil 
szerveződés a városrészünkben. Az egyesület felelős gazdasági, pénzügyi tevékenysé-
gét arra hivatott banki szakember és a szakmában régóta ismert könyvelőcég segíti. 

(Kuli J.-né, Kiss-Görög I., W.-Huszár Zoltán és Szilágyi R.)
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Ö S S Z E F O G T A K  A  T E L E K I  P Á L  T É R I  L A K Ó T E L E P E N  É L Ő K  A  G Y E R E K E I K É R T

H U N Y A D I V Á R O S I  G Y E R E K E K  E R D É L Y B E N

Nem első ízben fogtak ösz-
sze a Teleki Pál téri játszótér 
felújításáért a környéken élő 
családok, aminek mára látvá-
nyosan szép eredménye lett.  
A komoly területrendezést és 
új játékok felállítását igénylő, 
mintegy 2,5 millió forintos fej-
lesztés a városrész számára is 
komoly infrastrukturális be-
ruházásnak számít. - Hogyan 
is történt mindez? - kérdeztük 
Bozsik Andrástól, a lakossági 
kezdeményezés megvalósulá-
sának fő szervezőjétől. 

- Felmerült az az igény a kör-
nyéken élő gyermekes családok 
részéről, hogy újítsuk meg a Te-
leki Pál téren lévő játszóteret. Az 
ő megbízásukból kezdtem el a 

szervezési munkát. Volt 
ennek már előzménye 
hat évvel ezelőtt, ami-
kor sor került a meglévő 
játékok renoválására és 
a terület csinosítására. 
Ekkor  is segítségünkre 
volt Pászti András kép-
viselő úr, így most is 
hozzá fordultunk. Nem-
csak új családok költöz-
tek ide, de egyre több 
kisgyermek is született,  
így szélesebb igényeket 
kiszolgáló játszópark 
létrehozására volt szükség. Új 
elem lett a csúszdával kombi-
nált mászóka, a fészekhinta, egy 
négyszemélyes kis körhinta és 
több rugós játék.

Mindehhez köszönjük a helyi 
Mercedes-Benz Gyár, Kecske-
mét M. J. Város Önkormányza-
ta és a Hunyadivárosi Tanács-
adó Testület támogatását. Ha-
sonlóképpen köszönjük a kör-
nyékbeliek összefogását, akik 
több ütemben – október 21-én 
és november 8-án – önerőből 
oldották meg a játszótér terü-
letrendezését, földmunkáját, az 
útban lévő bozót kiszedését, az 
elhasználódott fém- és betonele-
mek bontását, így külső szak-
emberek segítségét már csak az 
új elemek felállításánál kellett 
igénybe vennünk, ami lényeges 
költségtakarékosságot eredmé-
nyezett. 

Én 2008 óta élek itt a csalá-
dommal. Azóta sok új embert 
ismertünk meg. Nemcsak a Te-
leki Pál térről, hanem a Páz-
mány Péter utcából és még tá-
volabbról is jöttek nekünk segí-
teni, hozzávetőleg 25-30 ember. 
Egy-egy ilyen esemény azért is 
jelentős, mert a környezetünk 
szépítése közben egymáshoz is 
közelebb kerülünk. Míg az em-
berek dolgoztak, Polyák József 
irányításával páran egy garázs-
ban főzték a bográcsos paprikás 
krumplit. Ezeket az alkalmakat 
az ember később is a szép napok 
között őrzi az emlékezetében.

Jövőre az oldalsó részen egy 
modern focipályát szeretnénk 
kialakítani, kosárpalánkkal, be-
kerítve, ami ugyan elég költsé-
ges, de jó lenne a kamaszodó fi-
atalokat is itt helyben mozgásra 
ösztönözni. (Bozsik András és Bodor László)

CSIPERO gyermektalálkozó keretében jutott ki a nyáron Marosszentgyörgyre a Corvin Mátyás Ál-
talános Iskola gyermekcsoportja, és élményekben gazdag hetet töltöttek a MaKiTa Nemzetközi Gyer-
mek és Ifjúsági Nyáritáborban. A kiutazó diákok nagyra értékelték a szeretetteljes vendéglátást. Jól 
érezték magukat a kézműves foglalkozásokon, a közös énektanulásokon és az esténkénti táncház al-
kalmával. 

Kiticsics Lászlóné és Szakál Klára, a kecskeméti cso-
port kísérői elmondták, hogy a közösségi élmények mel-
lett csodálhatták a természet adta szépségeket, és közös 
történelmünkről is hallhattak a gyerekek. Kétnapos ki-
rándulás keretében eljutottak Gyimesbükkre, az ezer-
éves határhoz is. Itt ér véget az ország, melyet annak 
idején István király Mária kegyeibe ajánlott. A Rákóczi 
vár romjai alatt ma is láthatók a hajdani román-magyar 
határ egykori határkövei.

Voltak, akik hazafelé már a következő találkozásokat 
tervezték, ami azt jelzi, hogy maradandó kapcsolatokat 
eredményezett az ottani gyermekekkel és a vendéglátó 
családokkal töltött idő. Erre jó lehetőséget ad a 2018. jú-
lius 1-8 között megrendezésre kerülő XV. Európa Jövője 
Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági találkozó, ahová Kecs-
kemét várja vissza a marosszentgyörgyi gyerekeket. 
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M O Z G A L M A S  É V E T  Z Á R  A  N Y U G D Í J A S K L U B

G A L L Y A S  I N C E  B Á C S I T  K Ö S Z Ö N T Ö T T Ü K

Október 5-én 95. születésnapja 
alkalmából köszöntötte Szeme-
reyné Pataki Klaudia polgármes-
ter és Pászti András önkormány-

zati képviselő Gallyas Incét, 
Gyenes István kertész apósát. 
Először a Mátyás Iskola 4. 
c osztályának négy tanulója 
kedveskedett egy dalcsokor-
ral, majd a gratulációk után 
Ince bácsi szemüveg nélkül 
írta be nevét a Város Emlék-
könyvébe. Pár nap múlva 1� 
unokájával és 12 dédunokájá-
val együtt mintegy 40 személy 
köszöntötte a családjából. 

Gallyas Ince Hódmező-
vásárhelyen született, ahol 
szülei földművelésből és ál-
lattartásból éltek. A háborút 
követően, 1947-ben nősült. 
Elsősorban mezőgazdasággal, 
de több más közt útépítéssel 
is foglalkozott. Hét gyermeke 
született. Közel két évtizede 
legkisebbik gyermekének csa-
ládjával él Kecskeméten. Jó 
egészségnek örvend, pár éve 
még aktívan kivette a részét a 
Gyenes Kertészet mindenna-
pos teendőiből.

Az immár 145 fős Hunyadivá-
rosi Nyugdíjas Klub januárban 
ünnepelte alakulásának 15. év-
fordulóját a Református Kon-
viktusban, ahol 90 klubtagunk 
volt jelen az óriás szülinapi tor-
tás, zenés-táncos újévköszöntő 
rendezvényen. Február kiemelt 
eseménye egy hagyományőrző 
disznóvágás volt Városföldön 
kb. 40 fő részvételével, vidám 
mulatság keretén belül. Sor ke-
rült az elmaradhatatlan farsan-
gi bálra is ötletes jelmezekkel, 
apácákkal, Erzsébet királynővel 
és udvartartásával, műsor, zene 
és tánc kíséretében. Márciusban 
a nőnapi megemlékezést a Pász-
ti András képviselő Úrtól kapott 
virágok tették felejthetetlenné, 
és megemlékeztünk az 1948. 
március 15-i eseményekről a 
klubgyűlésen és a városi rendez-
vényen. 

Áprilisban az Amatőr Művé-
szek találkozójára utaztunk Ba-
latonfüredre három napra, ahol 
40 fővel képviseltük a klubot. 
Májusban Erdélybe utaztunk 
négy napra a Nyugdíjas Szö-
vetség által meghirdetett pályá-
zat összegének felhasználásá-
val.  Meglátogattuk Kolozsvárt, 
Nagyváradot, Székely-udvarhe-

lyet, a Bé-
kás-szo-
rost és a 
Gyilkos-
tó sem 
m a r a d t 
ki. Utazá-
sunk leg-
emléke -
zetesebb 
pillanatai 
a bögözi 
t e s t v é r -
n y u g d í -
jasklubunkhoz kötődik, ahol 
meghitt fogadtatásban volt ré-
szünk. Júniusban süteménnyel, 
palacsintával és más finomsá-
gokkal vendégül láttuk a Mátyás 
király Általános Iskola diákjait 
gyermeknap alkalmából. Kikap-
csolódásként egynapos kirándu-
láson vettünk részt kb. 40 fővel 
a híres egerszalóki gyógyfürdő-
ben. 

Júliusban Tiszakürtre utaz-
tunk, és a nagy hőség ellenére 
az erdő csendjétől, nyugalmától 
feltöltődve tértünk haza. Ebben 
a hónapban még egy fürdős  ki-
rándulást tettünk Berekfürdő-
re. Augusztusban elkezdtük a 
felkészülést a Hunydivárosi 
Napokra, rendszeresen jártunk 

táncpróbákra. Vendégül láttunk 
gyermekeket az SOS-gyermek-
faluból, és együtt főztünk ve-
lük. Klubgyűlés keretében több 
alkalommal is bográcsoztunk a 
Közösségi Ház udvarán. Nagy 
öröm volt nekünk is vendégül 
látni az erdélyi Bögözi Nyugdí-
jas Klub tagjait. 

Szeptemberben 40 fővel újra 
részt vettünk az Amatőr Művé-
szek országos találkozóján Sop-
ronban, ahonnan még átutaz-
tunk Ausztriába, Máriazellre, 
a híres kegyhelyre. A hónap fő 
programja azonban a helyi Hu-
nyadivárosi Napokon történő 
részvétel volt. A főzőversenyen 
4. helyezést értünk el. Októ-
ber számos vetélkedőn vettünk 
részt. A bibliaismereti versenyen 
csapatunk 4. helyezést ért el. A 
„Mozdulj!” vetélkedőn szintén 
két csapattal indultunk, 2. és 4. 
helyezést érve el. Novemberben 
a Nyugdíjas Szövetség által hir-
detett úszóversenyen  Palatinusz 
János és  Vass Károly első, Ko-
losits Lajos pedig IV. helyezést 
ért el a korosztályában. 

December a klub életében is 
az ünnepvárás, visszatekintés 
időszaka: rangos eseményeken 
jelentős helyezéseket értünk el, 
több vendégszereplést is vállal-
tunk pl. a Konzervgyárban, a 
Ballószögi Nyugdíjas Klubban 
és a Hagyományőrző Énekka-
rok találkozóján, ahol 110 fő lé-
pett fel. Köszönetemet fejezem 
ki Pászti András képviselő Úr-
nak és Lassu Gábor igazgató úr-
nak az eddigi hathatós segítség-
nyújtásért! A magam és a Klub 
nevében kívánok mindenkinek 
jó egészséget és Békés Boldog 
Ünnepeket! 

Kuli Józsefné klubvezető
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Ö T V E N  É V E  S Z O L G Á L A T B A N

Szeptember közepén adták 
át a GAMF ötven éve végzett 
első hallgatóinak aranydiplo-
máit. A legelső évfolyam tagja-
inak sorába tartozik a Hunya-
divárosban élő Halasi István 
Jenő is (a fotón balra az első), akit 
szakmájáról, élete alakulásá-
ról kérdeztünk. 

- Hogyan alakult a pályája?
- Öröm volt az oktatás terüle-

tén – rövid ideig a GAMF jog-
elődjénél – dolgozni, de mind-
egyik munkaterületemen nagy 
lelkesedéssel tevékenykedtem. 
Közel két évtizedig vettem részt 
Bács-Kiskun megyei beruházá-
sok, kezdetben az egyes terme-
lőszövetkezetek mezőgazdasági 
épületeinek, majd később a la-
kótelepek, bölcsődék, óvodák, 
iskolák, egy gyógyszertár és egy 
csokoládé üzem és a városi köz-
művek létrehozásában, felújítá-
sában. Mint építész több száz la-
kóépületet terveztem. Új kihívás 
volt közgazdasági tevékenysé-
get végezni 1988-tól a vállalati 
szférában, majd 1990-től a köz-
igazgatásban. 17 évet dolgoz-
tam a közegészségügyben a régi 
KÖJÁL-nál, később az ÁNTSZ-
nél megyei gazdasági igazgató, 
az Országos Tisztifőorvosi Hi-
vatalnál gazdasági főigazgató 
és más vezető beosztásokban. 
Már nyugdíjasként meghívtak 
az ÁNTSZ megalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából tartott 
2016. október 12-i parlamenti 
ünnepségre, ahol írásban is el-
ismerték a szervezet létrehozá-
sában betöltött jelentős szerepe-
met. Sikeres és eredményes volt 
az egészségügyi beruházási/mo-
nitoring szakértői munkám is, 
amelyet a Strukturális Alapok 

Programirodá-
jának megbízá-
sából végeztem 
2005 augusztusa 
és 2008 májusa 
között a debre-
ceni tízmilliár-
dos egészség-
ügyi beruházás 

megvalósításánál. Műszaki is-
mereteimet is kamatoztathattam 
– többek között – 2010 utolsó 
negyedévében mint kormány-
tisztviselő építésfelügyelő. 2011 
januárjától több mint egy éven át 
operatívan részt vettem a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal létrehozásában szervezési, 
gazdasági és műszaki területen 
egyaránt. 

- Emberi oldalról milyen 
előzménye volt egy ilyen fele-
lősségteljes, nem mindennapi 
életútnak? 

- Talán az, hogy egy családi 
tragédia miatt (édesanyám egy 
autóbalesetben korán meghalt 
négy fiúgyermeket hagyva maga 
után, és édesapám is jó ideig 
munkaképtelen volt) nagyon 
korán váltam átmenetileg csa-
ládfenntartóvá. Ebben a hely-
zetben az ember megtanulja, mit 
jelent a felelősség mások iránt, 
mennyire nagy érték a támoga-
tó hozzáállás, és hogy mit jelent 
küzdeni. A saját életünkön ta-
pasztaltam meg, hogy nem sza-
bad a múlton rágódni, előre kell 
tekinteni. Ma is jellemző rám, 
hogy igyekszem reményteljesen 
(mai szóval: pozitívan) gondol-
kodni és cselekedni. A kesergés, 
a düh, a gyűlölködés nagyon 
rossz hatással van az emberre és 
a környezetére lelki, szellemi és 
fizikai értelemben is. 

- Ez az emberi hozzáállás ko-
moly társadalmi megbízatáso-
kat is eredményezett.  Felso-
rolna ezek közül néhányat?

- Bács-Kiskun megyében 
2008 márciusától a Békéltető 
Testület felkérésére békélteté-
si tevékenységet végzek. Meg-
tiszteltetés volt számomra, hogy 
műszaki ellenőr tevékenységem 
felajánlásával támogathattam 
a Kecskemét-Széchenyivárosi 
Szent Család Plébánia I. ütemé-
nek megvalósítását. Munkáim 
közül kiemelten említem meg a 
borbási kápolna tervezését, me-
lyet 2016. március 20-án szen-
teltek fel (lásd a fotón). 

- Mióta lakik a Hunyadivá-
rosban?

- Vállalatunk alkalmazottai 
részére a BÁCSBER-nek kö-
szönhetően épült meg a Liszt 
Ferenc utcában egy 12 lakásos 
társasház, amelynek műszaki 
ellenőre voltam. A létesítmény 
1974 végén készült el, ahova 
karácsonykor be is költöztünk. 
Tíz év múlva a szomszédos 9 la-
kásos társasháznak szintén mű-
szaki ellenőre voltam. Élve a le-
hetőséggel, 1985 januárjában a 
megnövekedett létszámú csalá-
dunkkal átköltöztünk ide, és ma 
is itt lakunk. Három fiúgyerme-
künk közül kettő már kirepült a 
családi fészekből. Nagy öröm, 
amikor a gyermekeink mellett 
az egyetlen nyolcéves fiúuno-
kánk is meglátogat bennünket. 
Nagyon szeretünk itt lakni, mert 
szép és élhető a környezetünk.

- Mi adja emberi értékrend-
je alapját?

- Hatást gyakorolt az értékren-
demre, hogy több mint 25 or-
szágban jártam, és összevethet-
tem a világ különböző tájain élő 
népek szemléletét. Szép élmény 
köt például Japánhoz és több af-
rikai országhoz is. Pedagógus 
szüleinktől pedig a becsület, az 
emberség, a tisztesség és a segí-
tőkészség példáját építettük be 
az életünkbe. A tevékenységünk 
leginkább csak akkor gyümöl-
csözhet, ha az emberi kapcsola-
taink egymás tiszteletén, meg-
becsülésén és az együttműködés 
szándékán, képességén alapul-
nak.

(Teljes interjú: www.hunyadivaros.com)
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- Mióta él családjával a 
Hunyadivárosban? 

- Óbudán nőttem fel a III. 
kerületben, és rokonságom 
máig itt él. Első férjem-
mel Sopronban ismerked-
tem meg. Erdőmérnökként 
Kecskeméten kínáltak neki 
állást, így kerültünk ebbe a 
városba. Nagyon megsze-
rettem a 44 éve meglévő 
otthonunkat a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatósá-
ga közelében. Sajnos, fér-
jemet súlyos betegsége mi-
att fiatalon elveszítettem. Négy 
gyermekünk felnevelésében so-
kat segített második férjem, aki-
vel négy évvel ezelőtti haláláig 
közel három évtizedet töltöttünk 
együtt. (A fotón Pejtsik Pállal látha-
tó 2008-ban.)

- Zeneszerető családban ne-
velkedett. Milyen emlékeket 
őriz ebből az időből?

- Legkisebbnek, negyediknek 
születtem Budapesten 1939 no-
vemberében, amikor már kitört 
a világháború. A nehéz körül-
mények ellenére máig ható él-
mény a szüleim életük végéig 
tartó egymás iránti szeretete, és 
a testvéreimmel való igen szo-
ros összetartozásunk. 

A másik szellemi élményt az 
otthoni zongoraszó jelentette, 
mert édesapám Kodály és Bar-
tók tanítványa volt. Kodálytól 
zeneszerzést tanult. Édesanyám 
is zongora tanszakot végzett a 
Zeneakadémián, és zenetanár 
volt a haláláig. Mindig értékes 
zenét hallottam magam körül. 
Mindez olyan módon vette körül 
az életemet a legnehezebb negy-
venes-ötvenes évektől egészen a 
Rákosi-éra végéig, hogy ebből 
alig valamit érzékelve csak bol-
dogító, játékos dolgokkal, zené-
vel foglalkozhattam. 

Városrészünkben él Pejtsikné Párdányi Judit nyugdíjas zenetanár, karnagy, akit 78. 
születésnapja alkalmából kérdeztünk pályájáról, életéről. Neve máig fogalom a szak-
mában. Tanítványaival – sok más eredmény között – elnyerte a Kaposvárott rende-
zett Középiskolai Kórusverseny első díját. Kórusaival közel két évtizeden át minden 
évben rádiófelvételt készített. Számos koncertet adtak határon innen és túl. Előadá-
sokat és kórusbemutatókat tartott Német- és Olaszországban. Bemutató órái voltak a 
Kodály Iskolában, és tanított a nyári kurzusain. Hosszú időn keresztül zsűritagja volt 
a városi és megyei Éneklő Ifjúság minősítő versenyeknek. A Magyar Kodály Társaság 
tagja. Szakmai munkáját több ízben is különböző kitüntetésekkel ismerték el: Kivá-
ló Pedagógus (több alkalommal), Szocialista Kultúráért (1985); Bács-Kiskun Megye 
Művészeti Díja (1989), Kodály Zoltán-díj (2004).

- Személyes szálak kötötték 
Bartók műveihez, Kodályhoz. 

- A Zeneakadémián énektanár-
karvezetés szakon tanultam. Az 
utolsó két évemben már tanítot-
tam, és vidéken kórust vezettem. 
Ráadásul a Tudományos Aka-
démiától kaptam egy feladatot: 
az eredeti Bartók-kéziratot át 
kellett írni olyan hangnembe, 
amiben később megjelentették 
a Magyar Népzene Tárát. Ko-
dály Zoltánnal is kapcsolatba 
kerültem azon véletlen folytán, 
hogy elsőéves zeneakadémista 
koromban évfolyamtársam volt 
Péczeli Sarolta, aki 1959 decem-
berében lett a már idős Kodály 
Zoltán (második) felesége. Sop-
roni évek után 1965-ben jöttem 
Kecskemétre, ahol Kodállyal is-
mét találkozhattam. 

Tudni kell, hogy amit most 
Kodály-módszernek hívunk, azt 
a zenepedagógusok rendezték 
tanítási sajtó alá. Kodály zene-
pedagógiai művei útmutatást 
adtak arra, hogyan lehet eljutni a 
zene kezdetétől annak legmaga-
sabb szintű műveléséig. Kodály 
gyakran hallgatta az óráinkat, 
köztük az enyéimet is. A halála 
előtti utolsó évben engem kér-
tek fel, hogy tanítványaimmal 
elmenjünk köszönteni a Mestert 
virággal, énekkel a születésnap-
ja alkalmából. 

- Feltételezem, hogy 
Bartók és Kodály nem-
csak szakmai oldalról 
látott feltárásra érdemes 
értékeket a népzenében, 
hanem megfogta őket a 
dalok szövegéből áradó 
páratlan népi bölcsesség 
és kifejezőerő is. 

- A nép néha szemérmes, 
máskor sokatmondó. A Ge-
rencséri utca kezdetű dal-
nál is megfigyelhető, hogy 
az alapmetaforára épülő 
költői képben, egészen rö-

vid mondatokkal kibontakozik 
egy nagy szerelmi történet. Em-
lítésre méltó a nép és a természet 
kapcsolata is. Mindig megren-
dít, amikor belegondolok annak 
mélységébe, amit gyönyörűen 
fejez ki a következő, sajátos népi 
szóalkotás: „Erdő mellett estvé-
ledtem, / Subám fejem alá tet-
tem, / Összetettem két kezemet, 
/ úgy kértem jó Istenemet”. Mit 
jelent ez az „estvéledni” szó? 
Bujdosásomban én lettem az es-
tébe fáradtan menekülő ember, 
vagy az este költözött belém? 
Nyilván mind a kettő. Bonyolult 
lelki történés egyetlen szóban, 
a természettel való eggyé válás 
utánozhatatlan kifejezésével. A 
dalt Kodály gyűjtötte 1922-ben. 
„Már meguntam a járkálást, / A 
járkálást, a bujdosást, / Az ide-
gen földön lakást”: történelmi-
leg hitelesíthető népéleti hely-
zetképet tükröz. Ha összevetjük 
azzal, amit Bartók Béla gyűjtött 
1906-ban, abból már kibontako-
zik egy nemzet drámája. Kodály 
különleges érdeme, hogy nem 
köti meg a ritmust, hiszen épp 
a szabad előadás az, ami sza-
vaknál is többet mondhat. Mert 
közben gondolkodom és feltörő, 
szaggató, elnyomhatatlan fáj-
dalommal érzek. Egyik legna-
gyobb bánatom az, hogy ezek 
az apró, a szövegelemzésben is 
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Farkas László: Máriakéméndi angyalok (akvarell)

- A Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola 
adta az indíttatást ahhoz, hogy művészettel kap-
csolatos pályát válasszak, és az itt megszerzett 
ismereteket, illetve az alkotómunka szeretetét a 
következő művésznemzedéknek továbbadjam. 
Hálás vagyok mesteremnek, Bruncsák Andrásnak, 
akitől ezt a szemléletet kaptam. A tanítás mellett 
szívesen foglalkozom alkotó tevékenységekkel 
is. A festészeti technikák közül szívesen haszná-
lom az akvarellt és a  guache-t. Kedvenc témáim 

Farkas László festőművész a Katedra Szak-
középiskola művésztanáraként 2001 óta adja 
át tudását a jövő művésznemzedékének. 2014 
óta szervezi és vezeti a máriakéméndi plein air 
művésztelepet, mely több soron is kecskeméti 
érintettségű, hiszen ez év tavasza óta a szponzo-
rálását vállaló cég iránti tiszteletből a Phoenix 
Mecano Művésztelep nevet viseli. Farkas Lász-
lót művészi pályájáról és városrészünkhöz való 
kötődéséről kérdeztük:  

közé tartoznak a tájképek, portrék, aktok. A festés 
és rajzolás mellett a fotózás is  kedvelt műfajom. 
Mindig is fontosnak tartottam a plein air alkotó-
táborokat. Ekkor tudom átadni igazán magam a 
festészetnek, a rajzolásnak. Az alkotás számomra 
nem csak kikapcsolódás, megújulás, hanem egy 
olyan koncentrált figyelem, amely által közelebb 
kerülök a természethez, Istenhez. F estményeim-
mel  a pillanat élményét szeretném átadni, ahogyan 
én ott abban a pillanatban éreztem magam. Immár 
négy éve szervezem a máriakéméndi alkotótábort. 
Ebben az évben már a Phoenix Mecano Kft. volt 
a névadó szponzorunk. Célom, hogy minél többet 
alkossak, és részt vegyek a következő művész-
nemzedék megerősödésében.

Több, mit harminc éve lakom a Hunyadiváros-
ban. A Coop-pal szemben lakom a Mátyás király 
körúton a Mátyás vendéglőhöz közel. A nyugalom 
és a sok zöld miatt szeretem ezt a városrészt, per-
sze emellett rengeteg emlék kapcsol már ide.

nagy jelentőséggel bíró, a gyer-
mekekben biztosan nyomot ha-
gyó zenei jelek a mai énektaní-
tásban már nem jelennek meg. 

- Az ezredfordulón vonult 
nyugdíjba, de ez akkor sem és 
most sem a pihenést jelenti.  

- Még öt évig dolgoztam fél-
állásban a zeneiskolában. 2001 
januárjában létrehoztunk a Ko-
dály Iskola egykori diákjaiból 
egy felnőtt kórust, amelyet régi 
igazgatónőnk iránti tiszteletből 
Nemesszeghy Márta Vegyeskar-
nak neveztünk el. 2008 óta Jám-
bor Zsolt tanár úrral éves rend-
szerességgel továbbképzés-so-
rozatot szervezünk énektanárok 
számára. Mindezek mellett még 
ma is heti 8-10 órában tanítok, 
de marad időm a zongorázásra 
és az olvasásra is. 

- A mai zenepedagógusok-
nak könnyebb vagy nehezebb 
dolga van? 

- A mai életben a művésze-
tek és a tudományok küzdenek, 
mert a pénzvilág és az értékvilág 
nem párhuzamos utakat jár be. 
Ennek ellenére a feladatuk ma is 
annak az értékrendnek a közve-
títése, amit én a Zeneakadémián 
Bárdos Lajos tanár úrtól tanul-
tam: a jó tanár munkáját a tanár, 
a tárgy és a tanítvány szeretette-
li közössége jellemzi. A hiteles 
pedagógusok sorában meg kell 
említenem a hitoktató nénit is. A 
Rákosi-rendszer kitiltotta ugyan 
az iskolából, de a hátsó lépcsőn 
közlekedve megtartotta az órá-
it. Nagyon szeretett bennünket, 
mi is őt, s én a magam részéről 
megtartottam a hitemet mind a 
mai napig. 

- Említene néhányat az azó-
ta nagy nevet szerzett tanítvá-
nyai sorából?

- Szívesen emlékszem vissza 
Horváth Jánosra, aki nagyon 
hamar kiment Amerikába. A 
GYES-em idején tanítványom-
má fogadott, és mára nemzet-
közi szinten jegyzett Liszt-díjas 
karnagy, Szebellédi Valéria is 
nagy szorgalommal járt az órá-
imra. Tanítványom volt Dömö-
tör Zsuzsa, aki hosszú időn át 
vezényelte a színház zenekarát, 
és Gerhát László is, akinek a 
neve mára összeforrt a Kecske-
méti Szimfonikus Zenekarral. 
Úgy gondolom, Kodály példá-
jához hasonlóan a legfontosabb 
megtartó erő mindannyiunknak 
ma is: hazában élni, és nemzet-
ben gondolkodni.

(Teljes interjú: www.hunyadivaros.com)

„Ki méltó látni a csodát, az a csodát 
magában hordja.”       (Babits Mihály)
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Kecskemét elmúlt húsz évé-
nek talán legsikeresebb sport-
klubja az Airvent Lovas Klub. 
Számtalan egyéni és csapat or-
szágos díjugrató bajnokságot 
nyertek. Három versenyzőjük 
közül Babó Szilvia a Hunyadi-
város lakója immár 5 éve. 

- Édesapám fertőzött meg a lo-
vak szeretetével - meséli Szilvia 
-, hiszen a szüleimnek mindig 
volt egy-két lova. 14 éves ko-
romban kerültem a Kiskunhala-
si Határőr Dózsa Sportegyesü-
lethez, ott tanultam a versenyzés 
alapjait. Az egyetemi éveimet 
Kaposváron a Lovas Akadémi-
án töltöttem, ahol lovastusa és 
díjugratás szakágakban folytat-
tam a versenyzést. A diplomáim 
(agrármérnök, mérnök-tanár) 
megszerzése után Kiskunhalasra 
mentem vissza a gyökerekhez, 
ahol tanárként és lovardaveze-
tőként tevékenykedtem. Nagy 
lehetőségként értékelem, hogy 
Kecskemétre kerülhettem a Pa-

taki Mihály nevével fémjelzett 
lovasklubba. Az Airvent/Pataki 
ménes színeiben versenyzem je-
lenleg is. Sok karrier akad meg 
ott, hogy nem áll rendelkezésre 
megfelelő lóállomány. Itt a ver-
senyzők mögött egy komplett 
ménes áll, ahol sportlovakat te-
nyésztenek. Ez a klubmodell a 
versenyhelyszín biztosításával 
válik teljessé. Minden hónapban 
tartunk versenyt, érdemes ki-
látogatni, hiszen ez egy vérbeli 
látványsport.

Hétközben napi 14 ló felkészí-
tését végezzük. Én 8-9-re ülök 
fel naponta. Mire az egyikkel 
végzek, addigra a másik ott vár 
felszerelve. Az egészen fiatal 
kezdő szinttől a nehéz kategóri-
áig vannak a kezem alatt. Mind-
egyik ló más-más személyi-
ség. A tenyésztő szemében a ló 
sportolóvá nevelése a cél, hogy 
az eladható legyen. A lovasok 
esetében a belovaglás során elő-
fordulhat, hogy a fejlődésnek 
nem lesz része az eredmény, 
mert munkájuk gyümölcse csak 
később, egy magasabb szinten 
érik be. Sok múlik azon is, hogy 
milyen célt tűzünk ki az adott ló 
esetében, hogy képességeihez 
mérten a legjobb irányba halad-
jon, fejlődjön. A versenyzés iz-
galma miatt sokan a lovaglást is 
extrém sportnak tartják. Alapve-
tően viszont mániákusan szeret-
jük a lovakat, aminek csak egy 
része a közösen szerzett, sikeres  
sportteljesítmény.

(Teljes interjú: www.hunyadivaros.com)

- Hogyan alakult Lilla spor-
tolói pályafutása?

Maczkó Zsolt: - Egyik kecske-
méti edzője, Szabó László már 
első ránézésre kiszúrta, hogy 
kapusnak lenne alkalmas, és 
meg is maradt ezen a poszton. 
1� évesen - mátyásos diákként - 
már a kecskeméti csapat OB1-es 
bajnokságában cserekapusként 
indulhatott. 2016-ban Magyar-
ország egyik legjobb női vízi-
labdacsapatától kapott lehetősé-
get. 

- Hol tanul most? 
M. Káldi Zsuzsa: - A  Katona 

József Gimnázium 12.-es tanu-
lója. Napi két budapesti edzés 
mellett a normál iskolába járás 
nem volt kivitelezhető. Magán-
tanulóvá vált. Csapatával ma-

Óvodás korában kezdett úszni a Református 
Egyházközség tanuszodájában. Mindig nagyon 
szerette a vizet, de magányos sportnak érezte 
az úszást. Egy sportágválasztó rendezvényen 
keltette fel a figyelmét a vízilabda. A Mátyás Iskola 
egykori tanulójáról, a városrészünkben élő 17 éves 
Maczkó Lilláról van szó, aki jelenleg már az UVSE 
női vízilabdacsapat kapusa. A tehetséges fiatal 
sportoló életéről, eredményeiről – Lilla hollandiai 
csoportmérkőzése miatt – a szüleit, Zsuzsát és 
Zsoltot kérdeztem. 

gyar bajnok, ma-
gyar kupa,  LEN-
kupa, szuperkupa 
győztes lett, és 
emellett korosztá-
lyában, az ificsa-
patban is végigjátszotta a bajno-
ki meccseket, ahol ezüstérmet 
sikerült szerezni a szezon végén. 
Az UVSE-ben Benczúr Már-
ton irányítása alatt játszik, ahol 
már egy Euroliga szuperkupa 
ezüstéremmel is gazdagodott a 
csapat. Már a kecskeméti évek-
től tehetséggondozó edzéseken 
vehetett részt pluszban Buda-
pesten, majd behívták a korosz-
tályos válogatottba, ami szintén 
rendszeres edzéssorozatot jelent. 
Szeptemberben kijutott Görög-
országba a junior világbajnok-

ságra, ahol csapa-
tával 6. helyezést 
értek el. Most a vá-
logatottal a Junior 
Európa-Bajnokság 
a cél. Ez a rengeteg 
teendő, leterheltség 
a család részéről is 
óriási logisztikát 
igényel, de nagyon 
büszkék vagyunk 
rá, és mindent 
megteszünk, hogy 
mellette álljunk és 
segítsük.

- Vajon milyen 
lány Lilla?

Maczkóné Káldi Zsuzsa: - Egy 
rendkívül életvidám, kedves 18 
éves lány, akinek sok lemon-
dással jár ugyan a sportolói 
élete, de rengeteg barátja van, 
akikkel igyekszik kapcsolatot 
tartani. Most épp a szalagava-
tójára készül, ahol a próbákról 
való gyakori távollétei ellenére 
is kapott egy epizódszerepet. 
Pályaválasztásában legjobban 
a sportpszichológia foglalkoz-
tatja, de érdekli a dietetika és a 
gyógypedagógia is.

(Teljes interjú: www.hunyadivaros.com)
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Budapesten a MOM sport-
csarnokában megrendezett 
XIV. Judgement Day - Szkan-
der Világkupán Nagy János, a 
Mercedes-Benz Gyár KMSE 
mozgáskorlátozott erőeme-
lő és szkander versenyzője 
harmadik és negyedik helyet 
szerzett a kategóriájában. Ő 
volt az, aki jó másfél évtized-
del ezelőtt kezdeményezte, 
hogy a Kecskeméti Mozgás-
korlátozottak Sportegyesüle-
tén belül (KMSE) Erőemelés 
szakosztály keretében is ver-
senyezhessenek mozgáskorlá-
tozott sportolók.  Ehhez tár-
sult később városunkban is a 
szkander, ami az erőemeléssel 
együtt és attól függetlenül is 
művelhető. 

- Hogyan kezdődött a sport-
pályafutása? - kérdeztem az 53 
éves parasportolótól. 

- A Humanitás című havilap-
ban olvastam először az Erő-
emelés Európa Bajnokságról, 
ami nagyon felkeltette az érdek-
lődésemet még 2001-ben. El is 
mentünk egy tolószékes társam-
mal az egyesület széchenyivá-
rosi edzőtermébe, hogy érdek-
lődjünk ennek lehetőségei után. 
Első edzőnk Fejes István volt, 
akinek mindketten nagyon hálá-
sak lehetünk. A rendszeres spor-
tolásnak köszönhetően társam 
azóta már kikerült a tolószékből, 
megnősült és családot alapított. 
Nekem is minden szempontból 
jót tett a sportolás. Egy év múl-
va a Magyar Bajnokságon már 
dobogósok lettünk. Mindeköz-
ben szkandereztünk is. Mivel 

November 4-én a Hunyadi János Általános Iskola tornatermében országos meghívásos gyermek 
és diák birkózóversenyt tartottak. A verseny szervezője a Géza Fejedelem krt. 19. szám alatt székelő 
Pénzügyőr SE-Kecskeméti Birkózó Csapata volt, és a korábban szintén Hunyadivárosban élő, egy-
kori birkózó legenda, Balla József emlékére rendezték, aki Európa-bajnok, olimpiai és világbajno-
ki ezüstérmes birkózó volt, örökös magyar bajnok, majd 
edzőként szövetségi kapitány. 1986-tól 2003-as haláláig 
vezette a kecskeméti birkózást. 

Délelőtt a gyermek, délután a diák korosztályé volt a 
főszerep. A PSE 27 versenyzővel vett részt, és számos 
értékes győzelem mellett Hornyák Zalán, a PSE-Kecs-
kemét versenyzője kapta a legtechnikásabb gyermekver-
senyző díját. 

A Géza fejedelem körúti edzőteremben folyamatosan 
várják a birkózni vágyó gyermekeket 6-10 éves korig a 
kezdő csoportba, kedden és csütörtökön 16.30-18 óráig. 
Érdeklődni a 20/431-4660-as telefonszámon. lehet.

addig ezekben a sportágakban 
vidéki versenyek nem voltak, 
200�-ban elhatároztam, hogy 
megpróbálom kijárni ezt a vá-
rosunkban. Sokak együttműkö-
dése és támogatása van benne, 
hogy még ebben az évben sor 
került az első vidéki erőemelő 
(ismertebb nevén fekvenyomás) 
versenyre Kecskeméten. Ennek 
olyan nagy sikere lett, hogy az 
egyesületünk azóta is minden 
év január közepén megrende-
zi a Malom Bevásárlóközpont 
földszintjén. Ezeket az alkalma-
kat hatalmas érdeklődés övezi. 
Most is erre készülünk: szeretet-
tel várjuk ide a hunyadivárosia-
kat és a kőrösihegyieket is.

- Hogyan lett önből szkan-
derbajnok?

- Egy vállproblémám miatt 
pár éve abba kellett hagynom az 
erőemelést, de mivel időközben 
felerősödtem, át tudtam állni a 

versenyszerű szkanderezésre. A 
Szkander Világkupát 14. alka-
lommal rendezték meg a budai 
MOM SPORT Sportközpont-
ban. Nagyon büszke vagyok az 
elért eredményemre, hiszen itt 
elsősorban nem egymást, hanem 
a saját korlátainkat kell legyőz-
ni. Ez az élet más területein is 
érezteti a hatását. Bár a bal lá-
bamat nehezen használom, nem 
mondtam le arról, hogy autót 
vezessek. Üzleti tevékenységet 
is folytatok. 1989 óta működik 
ez a kis TÜZÉP-telep a Ceglédi 
úton, amit még édesanyám nyi-
tott. 1996-ban ide is költöztem a 
közelbe a Széchenyivárosból. 

- Mivel foglalkozik a szabad-
idejében? 

- Sokan ismernek a Magyaror-
szági Református Egyház által 
működtetett Kékkereszt-szolgá-
latból is. Ennek helyi csoportjá-
ba tartozva évtizedek óta kijárok 
a kórházba, hajléktalan szállóra 
beszélgetni az emberekkel. Cé-
lunk, hogy hívő keresztényként 
segítsük az alkoholizmusban és 
más szenvedélybetegségekben 
szenvedők lelki és testi gyógyu-
lását. Természetesen évtizedek 
óta meghatározó eleme életem-
nek a sport, még fociztam is. 
Jelenleg tiszteletbeli tagja va-
gyok a helvéciai vállalkozók 
futtballcsapatának. Nagy meg-
tiszteltetés, amikor azt mond-
ják: „- Nélküled el sem kezdjük 
a mérkőzést!”. Megfordult már 
a fejemben, hogy kivehetném a 
részem a versenysportom után-
pótlás-neveléséből is. 

(Teljes interjú: www.hunyadivaros.com)
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Jelenleg 38 kutyabarát hasz-
nálja minden nap a bölcsőde 
melletti elkerített parkot. Eb-
ben az évben kulcsos (lakattal 
ellátott) bejáratot alakítottunk 
ki. Magunk nyírjuk a füvet, 
és gondozzuk a parkot. Kö-
zös munkával kitakarítottuk a 
Közösségi Ház udvarát, meg-
metszettük a fákat, sövénye-
ket. Ezen a megmozduláson 15 
kutyagazda vett részt. Sikerült 
az esti órákban kilátogató gaz-
dáknak világítást is kialakítani. 
Ezúton is szeretnénk Pászti Úr-
nak megköszönni az önzetlen 
segítségét. 

2018-ra további terveink van-
nak. Szeretnénk saját vízvételt 
a közösségi kertből, ezzel meg-
oldható lenne a befüvesítés is.  
Szeretnénk még felújítani a 
park két kapuját.

Bablinszki Zoltán
babizoli@fibermail.hu

A nap, a hold, az ember és a 
méhek életének összefüggései-
ről beszélgettünk egy Hunya-
divárosban élő méhésszel, Ko-
csis Jánossal, aki ismételten 
meggyőzött arról, hogy a ter-
mészet körforgásának rendjé-
ben milyen nagy szerepet töl-
tenek be ezek a piciny állatok. 

- 2006-ban kezdtem el mé-
hészkedni, de mindig nagy állat-
barát voltam. Előtte hat évig lo-
vakat tartottam. Sokáig töpreng-
tem, hogy belevágjak-e, mert 
az emberen talán a félelem a 
legnagyobb úr.  Ha ezt le tudjuk 
győzni, a többi már könnyebben 
megy. 

Jakabszálláson egy kis erdő 
melletti legelőn vannak a kaptá-
raim. Már az első év végére gya-
rapodás volt a méhcsaládok szá-
mában, hozamában. Jelenleg 60 
méhcsaládom van, de volt már  90 
is. Csodálatos világ a méhészet. 
Maga a méz is olyan szubsztan-
cia, amivel ősidők óta él az em-
ber. Méhsejtek, méhrajok, méz-
gyűjtés már a barlangrajzokon is 
található. Sehogy máshogy nem 
lehet előállítani. Már kezdetben 
is úgy gondoltam, hogy a mé-
hészkedéssel olyan körbe tudok 
beépülni, ami értékrendjében, 
a természethez való hozzáállá-

sában különb, 
mint az át-
lag. Méhész-
nek lenni nem 
foglalkozás , 
hanem életfor-
ma.Senki nem 
szól bele, hogy 
mit csinálok, 
de ha bármit 
rosszul teszek, 
azonnal kö-
vetkezménye 
van. A hordá-
si időszakban 
különösen oda 
kell figyelni a méhekre. Ezt elég 
nehéz megoldani, mert három 
műszakban dolgozom a MET-
RO-ban. Egyre nagyobb gond 
az élősködők (atkák) elleni vé-
dekezés is. Egy család 10 000-
60 000 méhből áll, de a mé-
hésznek felelőssége van minden 
egyes rovarért.

Nincs két egyforma méhcsa-
lád, ha másért nem, mert más 
fejlődési periódusban van. A 
család hajtómotorja az anya, de 
ha a család nem olyan erős, az 
anya hiába tudna többet, ő maga 
kevés ehhez – és fordítva. A ha-
tékonyságot az emberi szakérte-
lem is tudja növelni azzal, hogy 
a periódusaikat hozzáigazítja a 

természeti tényezőkhöz. Végte-
lenül tiszteletreméltó a méhek 
életében az önzetlenségük és a 
szorgalmuk. Egy méhecske, ha 
belekerül a legkeményebb dan-
dárba, és puskagolyóként szám-
talanszor teszi meg oda-vissza 
az utat, akkor két hétig él. Eb-
ben a csúcsidőszakban a kijáró 
méhecske lényegében az életét 
áldozza fel a család gyűjtéséért. 

A növénytermesztésnek ha-
talmas felelőssége van a méhek 
veszélyeztetettségének csökken-
tésében. Nemcsak az erősödő 
vegyszerhasználat, hanem még 
a víz is árthat a méheknek. Ha 
a dandárban dolgozó, felhevült 
testű méheket eléri egy kön-
nyű zápor, azonnal elpusztul-
nak. Ugyanez történik akkor is, 
ha erős napsütésben permetez-
nek, akár csak gombaölő szer-
rel is, mert ez a hideg zuhany 
ugyanúgy leveri a méheket. Én 
a kora tavaszi repcét több okból 
is elkerülöm. Nem sokkal utá-
na virágzik a galagonya, majd 
az akác. Ha tehetem, felviszem 
őket a Mátrába is az északi akác 
virágzására. Hosszú hetek után, 
augusztusban jön a napraforgó, 
de a méheket a közbeeső időben 
is táplálni kell. Én a mezei vi-
rágokra helyeztem a hangsúlyt, 
mert azok nálam bőven terem-
nek. Magam is telepítettem a 
pusztába a nemrégiben vásárolt 
másfél hektáros területen olyan 
évelő kerti virágokat – pl. őszi-
rózsát, napvirágot – melyek jól 
bírják a szárazságot és a szegé-
nyes talajt. Sok ehhez hasonló jó 
tapasztalatom van, amit szívesen 
megosztanék másokkal is.

(Teljes interjú: www.hunyadivaros.com)

(Fotó: Gyarmati József)



2121

HHHHSZABADIDŐ

E G Y M Á S T  S E G Í T Ő  M A D A R Á S Z O K

- Mikor és hogyan jutott el a 
madarászatig? - kérdeztük a 
Hunyadivárosban élő Czine-
ge Istvánt a Hírös Agóra-beli 
díszmadárkiállításon.

- A kisállatok szeretetét a szü-
lői házból hoztam magammal. 
Édesapám méhészkedett, volt 
akváriumunk és más kedvence-
ink. Ennek ellenére Évike, a fele-
ségem volt az, aki először hozott 
madarakat a házhoz 1998-ban. 
Ez engem is hallatlanul inspirált, 
s hamarosan egymáson túltéve 
foglalkoztunk a 
díszmadarakkal. 
2000-re már az 
udvaron is voltak 
röpdesorok. Itt 
most is két szinten 
találhatók a Jákók, 
Rozellák,  Pyrr-
hurák, Királyok, 
Skarlátszárnyúak, 
Vörössapkások, 
Nagy Sándorpa-
pagájok, Pennan-
tok, Fenyő- és 
Hegyi papagájok, 
de Rózsás kaka-
du, Nemes papa-
gáj is. 1998-ban beléptünk a he-
lyi díszmadártenyésztők körébe. 
2009 óta már az elnöke vagyok 
ennek a 22 tenyésztőt magába 
foglaló „H-11 Kecskeméti Dísz-
madártenyésztő Egyesületnek” 
a Hírös Agórában, ahol minden 
ősszel tartunk díszmadár kiállí-
tást is. 

60 nagypapagáj és 40 kispapa-
gáj van most az állományunk-
ban, de volt már ennek másfél-
szerese is. Egy Jákó ára 160 000 
Ft körül mozog, de nem lehet  
csak a nyereséget látni a mada-
rászatban. Azért sem, mert min-
den évben több százezer forint 
kiadással jár a tartásuk, és azért 
sem, mert igen nagy odaadással 
kell törődni velük. A jó mada-
rász elsődleges szempontja az, 
hogy az állatai mit igényelnek, 
és az a lehető legjobban hason-
lítson a madár természetes kör-
nyezetére. Én például nem lépek 
be feleslegesen a madaraimhoz, 
mert tudom, hogy ez őket zavar-
ja. Évek óta monitoron figyelek 
11 odút, illetve költőpárt, így 
észlelem, ha valahol probléma 
van. Egy Afrikai szürkepapagáj 

A közelükben lakó Görög 
Vincét szintén a madarakkal 
való foglalkozásról kérdez-
tük:

- Gyermekkoromtól kezdve 
voltak madaraim, galambász-
kodtam. Később hullámos papa-
gájaim, egzóták, pintyfélék, ka-
nárijaim lettek. Idestova ötven 
éve foglalkozom díszmadarak-
kal. Sokáig nehéz volt megolda-
ni, mert a költő és fiókákat táp-
láló madarakat például már reg-
gel 6 óra előtt etetni kell, s utána 
még jó párszor a nap folyamán. 
Nagy segítség volt, hogy szük-
ség esetén a gyerekeim, főleg a 
lányom is be tudott segíteni. A 
madarak szeretete akaratlanul is 
áthagyományozódik. Ha mást 
nem, másképp tekintenek azok 
a gyerekek az állatokra, mint 
akiknél sohasem volt otthon.  
Kezdőknek a pintyek, kanárik 
meleg szívvel ajánlhatók, mert 
igen mutatósak, és  némelyek 
nagyon szépen énekelnek. Ami-
kor kisgyermeknek vásárolunk, 
meg kell tanítani arra, hogy egy 
madár sem szereti, ha megfog-
ják. Még a kézhez szoktatott 

madárkának is 
legfeljebb a feje, 
háta simogatható. 

Mindezek mel-
lett a szaporodás 
adja a madarász 
legfőbb örömét. A 
Nagy Sándorpa-
pagájok negyven 
évig is elélnek, 
és hozzávetőleg 
húszéves korukig 

szaporodnak. Az idők folya-
mán nekem is szép állományom 
lett. 1� papagáj és 70-80 kistes-
tű madár található az udvaron, 
melléképületben. 

Nagyon fontos, hogy meg-
bízható, jó helyről vásároljunk 
madáreleséget, mert a nem jól 
válogatott mag a madár pusztu-
lását okozhatja. Mi Ceglédber-
celre járunk át érte már hosszú 
ideje. Ami a zöldet illeti, egy-
re nehezebb beszerezni, mert a 
legalkalmasabb erre a kertekben 
található tyúkhúr és a salátale-
vél, de nagyon oda kell figyel-
ni, hogy ne érje őket permetszer. 
Fontos, hogy a zöldet véletlenül 
se adjuk a madárnak vizesen!

Van egy kisszékem a mellék-
épületben lévő fűtött madár-
házban. Csöndben lehúzódom 
melléjük a sarokba, és figyelem 
őket. Kijönnek, bemennek az 
odúba. Néha verekszenek, elza-
varják egymást. A vágott torkú 
pinty például nehezen él meg 
kolóniában. Órákig el lehet néz-
ni őket. Nincs is más, ami en-
nyire megnyugtat, kikapcsol.

(Teljes interjúk: www.hunyadivaros.com)

hetven évig is elélhet, kikelése 
után 80 napig van inkubátor-
ban, de 110 naposan már vissza-
mondja, amit gyakran ismétel-
gettek előtte. Néha előfordulhat 
bármelyik madárnál, hogy nem 
törődik a fiókájával, ilyenkor ki 
kell venni, és inkubátorban tart-
va fecskendős táplálással kell 
felnevelni. Még a saját fajtáján 
belül sincs két egyforma 
madár. Mindegyiknek sa-
ját „személyisége”, szoká-
sai, viselkedése, reagálása 
van. Ugyanilyen szemmel 

figyelünk a vadmadarakra is. 
Nekik is kint van téli időszak-
ban a madáretető, amire rájár-
hatnak. El sem tudnám sorolni, 
hányféle madár költött már a 
kertünkben: ökörszem, fekete-
rigó, őszapó, cinege, vörösbegy, 
zöldike, de gyakran megfordul a 
kertünkben harkály, és baglyot 
is láttunk már.  
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A Hunyadivárosi Közösségi 
Kert eredményeiről Szilber-
horn Adorjánné Csilla, a kis-
közösség vezetője tájékoztatja 
Olvasóinkat:

A kert 2012-ben civil kez-
deményezéssel, civil segít-
séggel és a városrészi önkor-
mányzat támogatásával kezd-
te meg működését közel ezer 
négyzetméteren. Elsősorban a 
környéken élő, kerttel nem ren-
delkező családoknak nyújtott és 
nyújt lehetőséget, segítséget, ki-
kapcsolódást a kis konyhakertek 
gondozása, ahol mindenki vegy-
szermentesen maga termeszthe-
ti meg az asztalra való zöldsége-

ket, fűszernövényeket, és virá-
gokat ─ megmozgatva minden 
korosztályt a kisgyermektől a 
nyugdíjaskorúakig. Időközben a 
kertészek egy része cserélődött. 
Most jobbára az idősebb korosz-
tály képviselteti magát. 

Idén újra jelentkeztünk a „Ma-
gyarország legszebb konyha-
kertjei” versenyre. A Hírös Hét 
Fesztiválon a XX. Térségi Ker-
tészeti és Élelmiszeripari kiál-
lításon került sor a „Legszebb 
konyhakertek” program ered-
ményhirdetésére, ahol a közös-
ségi kategóriában a szakmai 
zsűri Különdíjjal jutalmazta a 
kertünket.

A Hunyadivárosi Madárbarát 
Program az idén sem feledkezik 
meg a madarak téli etetéséről. A 
szükséges takarmány naprafor-
gót most a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesü-
let Bács-Kiskun Megyei Helyi 
Csoportja negyvenezer forintos 
anyagi támogatásának köszön-
hetően tudtuk beszerezni. A vá-
sárolt napraforgót a HMBP-ban 
részt vevő városrészi óvodák és 
iskolák kapták, de jutott belőle 
a programban régóta részt vevő 
hunyadivárosiaknak is.

Természetesen nem csak nap-
raforgóval etethetünk. A téli ma-
dáretetéshez vegyes összetételű 

magvakat javaslok úgy, hogy a 
takarmánykeverékben túlsúly-
ban legyenek az olajos magvak, 
a takarmány napraforgó, tök-
mag, dió, mogyoró (két utóbbi 
legjobb aprítva). Ezeket főleg a 
cinegék fogyasztják nagy szere-
tettel. A kukoricát (törve), búzát, 
fénymagot, kölest stb. a vere-
bek, zöldikék és más, egyébként 
is főleg magvakkal táplálkozó 
madarak részesítik előnyben. 
Ha a verebeknek elég búza, kö-
les és egyéb nem olajos mag áll 
rendelkezésére, inkább azt fo-
gyasztják, a napraforgóból és a 
többi olajos magból több marad 
a cinkéknek. Lehet készíteni ma-

dárkalácsot is. A fára akasz-
tott sózatlan (!) szalonna 
(esetleg félig megfőzve) és 
a marhafaggyú is hasznos 
táplálék. 

A főleg földön keresgé-
lő rigók szívesen fogadják 
az etető alá, földre kiszórt, 
levesből származó (nem 
sós) felkockázott főtt zöld-
ségeket, a másodikféléből 
megmaradt főtt rizst, eset-
leg tésztát. A megszáradt 
trappista sajtot is – amit, 
keménysége miatt már nem 
szívesen fogyasztunk el 
– lereszelhetjük, és a mag-
vak közé keverve vagy akár 
külön kínálhatjuk a mada-
raknak. Kenyér-, kifli- és 
zsemlemorzsát semmi-
képpen ne adjunk! Ezek, 
bélgyulladást okoznak, és a 
madárka pusztulásához ve-

zetnek. Almát, kör-
tét is húzhatunk 
egy drótra, amit fel-
akasztunk a fára, vagy mint a 
szalonnát, nyársra húzva kínál-
juk a madaraknak. Előnyös, ha 
a gyümölcs héját késsel „meg-
kezdjük”, hogy ne a madárnak 
kelljen a keményre fagyott gyü-
mölcshéjjal megküzdenie. Félbe 
vágott almára az etető alá he-
lyezett főtt zöldségkockák kö-
zött is nagy örömmel találnak rá 
szárnyas barátaink. Ez nem csak 
táplálék, hanem szomjúság el-
len is jó. Ha igazán a madaraink 
kedvében akarunk járni – fagyos 
időben, az itatót napjában több-
ször feltöltve – friss vizet is biz-
tosíthatunk nekik. 

Azokon a területeken, ahol a 
madarak rendszeres téli ellá-
tásban részesülnek, jóval ke-
vesebb kertészeti kártevő ellen 
kell vegyszeresen védekezni. 
Ha a téli madáretetést egy-
szer elkezdtük, nem szabad 
sem szüneteltetnünk, sem ab-
bahagynunk! Mödlinger Pál és 
Kapocsi György írja a Madarak 
világa című 1980-ban megjelent 
könyvében a téli madáretetésről, 
hogy a „rendszertelenség egy 
esetleges időjárásváltozáskor na-
gyon megbosszulja magát, mert 
az etető környékére szokott ma-
dársereg nem találván elegendő 
élelmet a jól ismert helyen, tö-
megesen éhenpusztulhat”. 
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A hátsó oldalon a Teleki Pál téri játszótér felújítása (fotó: Kada E.) és átadása látható (fotó: Banczik R.)




