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HHHHVISSZATEKINTÉS

Tisztelt Városrészben Élők!
Kedves Olvasók!

Először is szeretnék köszöne-
tet mondani az itt élő emberek-
nek azért a türelemért, amivel 
a Szolnoki úti aluljáró lezárása 
miatti kellemetlenségeket fo-
gadják. A Ceglédi úti óvoda 
mellett kialakított parkolók, a 
Mátyás király körúton és a Hu-
nyadi téren lévő prizmás zebrák 
és az okos zebra is segíti a biz-
tonságos közlekedést. A Ceglédi 
út két nagy kereszteződésében 
felszerelt közlekedési lámpák is 
beváltak, biztosítják a városrész 
közlekedését. Az ezzel kapcso-
latos információk-
ról mintegy ötez-
ren tájékozódtak 
a városrész Face-
book oldalán. A 
sok segítő ötletet, 
javaslatot, panaszt 
továbbítottam az 
illetékes szakér-
tőknek. Érdemes 
átgondolni, ha az 
útviszonyok enge-
dik, a kerékpározás 
előtérbe helyezését 
is, amellyel autó-
sokat megszégye-
nítő gyorsasággal 
lehet eljutni ügyeink intézésére 
a városközpontba és máshová. 

Több lakossági fórumot és 
megbeszélést tartottunk. Az el-
hangzottakat figyelembe véve 
szerelték fel a Kőrösihegyben a 
Görbe utcában és a Liszt Ferenc 
utcában a napelemes lámpákat. 
A Görbe utcai fórum egyik ered-
ménye, hogy a közeljövőben út-
építést terveznek a lakók, ame-
lyet a legutóbbi tanácsadó testü-
leti ülés is támogat, felvállalva 
a tervezés költségeit. A Vértes 
utcaiaknak két lakossági fóruma 
is volt ebben az évben. 

Öröm a fiataloknak, hogy Mi-
kulás Ferenc egyedülálló ötle-
te és kezdeményezése alapján 
elkezdték a rajzfilmstúdióhoz 
közeli népmese-játszótér terve-
zését. Nyár végén erről is tartot-
tunk lakossági fórumot. Novem-
berben, az aluljáró lezárása mi-
atti közlekedési helyzettel kap-
csolatban a Gáspár Iskolában 
tartottunk tájékoztatást, amire 
komoly érdeklődés volt a lakók 
részéről (lásd a fenti fotón).

Ebben az évben a legnagyobb 
infrastrukturális fejlesztés a 
Szolnoki úton zajlott, ahol a 
buszvárókat is felújították. A 
nagyaluljáró túloldalán elké-
szülő körforgalom kétségtelenül 
gyorsabbá fogja tenni a város-
részünkből más városrészekbe, 
illetve a központba való eljutást. 
A közbiztonságot erősíti, hogy 
két új kamerarendszert telepítet-
tek a kisaluljáróhoz és a Daróczi 
közben három helyre is, ame-
lyeket a rendőrséghez is bekö-
töttek. Ezzel javult a biztonság 
a gyalogos aluljárónál, a bölcső-
dénél, a Mátyás Iskolánál és a 
Mátyás király körúton.

2019-ben új fejlesztések lesz-
nek a Hunyadi tér rehabilitáció-
jának elindulásával. A helyszíni 
bejáráson szakemberekkel vizs-
gáltuk meg a tér állapotát a köz-
lekedésbiztonságtól kezdve a 
parkolási helyzetig. A Hunyadi 
tér egyes járdáinak felújítása, a 
Napsugár Óvoda és a Hunyadi 
Iskola előtti parkolók átalakítá-
sa 2019-es városi költségvetési 
támogatással valósulhat meg, 
illetve nyáron a tanácsadói ke-
retből már kialakítottunk három 
kerékpártárolót  a gyógyszertár 
előtt.

Az év legkiemelkedőbb esemé-
nyei a közösségi munkák, össze-
fogások voltak, melyek a Serleg 
utcai park és a Közösségi Ház 
környékének megtisztításával 
kezdődtek, majd a Liszt Ferenc 
utca végének (1-12. hsz.) parko-
sításával folytatódtak. A Serleg 
utcai és a kutyás parkot közel 50 
ember összefogásával három óra 
alatt hoztuk rendbe március 24-
én. Eljöttek a futók, jelen vol-
tak a kutyatulajdonosok, a helyi 
nyugdíjasklub tagjai, az Akikért 
a déli harang szól a Hunyadivá-

rosban Egyesület és a tanácsadó 
testület tagjai, a Mátyás Iskola 
tanulói, szülői és a Serleg utca, 
Buzogány utca lakói. A munka 
hatékonyságához hozzájárul-
tak a nyugdíjasklub által készí-
tett szendvicsek és forró teák. 
Végül összesen két kamionnyi 
szemetet, szerves hulladékot, 
gallyat és avart szállítottak el a 
területről a Városüzemeltetési 
Kft. autói. Április 20-án ismét 
több mint 25-en jöttek el a Liszt 
Ferenc utca szépítésére. A jelen-

lévők, kétévestől 
nyolcvanévesig, 
elültették a város-
részi keretből fi-
nanszírozott 750  
ezer forint értékű 
133 db növényt 
(köztük öt díszcse-
resznyefával). Ezt 
nagyban segítette 
az ültetőgödör fú-
rásának gépesíté-
se. Felállítottunk 
egy padot és egy 
napelemes lámpát 
is a helyszínen, s 
a környékbeliek 

számára tervezzük egy kom-
posztáló létesítését is. A munkát 
több szolgáltató cég, egy alapít-
vány, egy kereskedelmi cég, va-
lamint jó néhány magánszemély 
is támogatta eszközökkel és gé-
pekkel. Köszönet az önzetlensé-
gükért!

Idén májusban első alkalom-
mal rendeztük meg a Közössé-
gek Hetét is, olyan programok-
kal, mint a Mátyás Iskola sport- 
és egészségnapja, a hunyadivá-
rosi futókör által kezdeménye-
zett 12 órás futás, a Közösségi 
Házban tartott Mamák Majálisa 
vagy a Baba-Mama Klubban tar-
tott mondókázós játékdélelőtt. 
Nem volt nehéz kapcsolódnunk 
ehhez az országos kezdeménye-
zéshez, hiszen régóta élő, aktív, 
emberi kapcsolatokon alapuló 
kisközösségek jellemzik a vá-
rosrészt.

Az Akikért a déli harang szól a 
Hunyadivárosban Egyesület szá-
mára is sok munkát jelentett idén 
a XIV. Hunyadivárosi Napok 
megszervezése, melyről több ol-
dalon át is olvashatnak lapunk-

„Az egésznek része csak az 
lehet, ki szíve részévé tette az 
egészet.”            (Eötvös József)
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Pászti András
a 10. sz. önk. választókörzet képviselője

ban. Ebben az évben a Hunya-
divárosi Csengettyűs Bölcsőde 
kapta a Hunyadivárosi Napok 
tombolabevételét. A kiemelke-
dő összefogás eredményeként 
sikerült az összes szőnyeget ki-
cserélni. A támogatásokból és 
a tombola bevételéből 570 000 
forint gyűlt össze. Szeretnék kö-
szönetet mondani mindenkinek, 
aki segítette és támogatta ezt az 
ügyet is, különösen a bölcsődés 
gyermekek szüleinek és a dol-
gozóknak! Nagyon büszkék le-
hetünk, mert a közös célt teljes 
mértékben el tudtuk érni.

A Tanácsadó Testület döntése 
alapján továbbra is támogattuk 
az ökokertet, a kutyafuttató te-
rületének bérlését, a már emlí-
tett közösségeket, a nyugdíjas-

klubot, a városrészben működő 
egyesületet és a helyi gyermek-
intézményeket, iskolákat, óvo-
dákat. Támogattuk a Hunyadi 
Iskolában kialakított csúszdát, a 
Mátyás Iskola évkönyvét, az If-
júság Úti Óvoda kisházának te-
tőfelújítását és a Napsugár Óvo-
da eszközvásárlását.

Idén is két alkalommal került 
sor a Mátyás Iskola aulájában 
tartott babaruhabörzére. Folyta-
tódott a virágbarát és madárbarát 
program, és sikerrel tartottunk 
számítástechnikai tanfolyamot 
felnőttek számára.

Másfél évtizedes hagyomány, 
hogy karácsony előtt sor kerül 
egy jótékonysággal egybekötött 
adventi vacsorára, ahová a vá-
rosrész legaktívabb segítőit, tá-
mogatóit hívtuk meg. A résztve-

vők adományaiból két személyt 
is tudtunk segíteni karácsony 
előtt.

Ami a jövő év terveit illeti, 
tavasszal kerül sor a Szilágyi 
Erzsébet utca garázsok felőli 
végén lévő közpark állapotának 
javítására, melyhez már megvan 
a pályázati forrásunk. Itt az elő-
ző munkákhoz hasonlóan szük-
ség lesz a környékbeliek aktív 
segítségére is. Ennek részleteit 
is megbeszéltük az idei legutol-
só tanácsadó testületi értekezle-
ten, s már folyik az ötletek által 
meghatározott tervezés.

Ezúton is Boldog Új Évet Kí-
vánok minden városrészünkben 
élő ember számára!

V Á R O S U N K  E L I S M E R É S É B E N  R É S Z E S Ü L T  P Á S Z T I  A N D R Á S  K É P V I S E L Ő

O R S Z Á G O S  É S  M E G Y E I 
E L I S M E R É S B E N  R É S Z E S Ü L T 

H U N Y A D I V Á R O S I A K

2018 márciusában Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból állami elismeréseket adott át a Pesti Vigadóban. Kitüntetést vehetett át több városrészünkben 
élő személy is. Magas színvonalú munkája, példamutató tevékenysége elismeréseként Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Beke József, a kecskeméti Bányai Jú-
lia Gimnázium nyugalmazott tanára és igazgatóhelyettese. Magyar Érdemrend Tisztikeresztje ki-
tüntetést adott át a miniszter Dr. Göbölös Antalnak, az Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti 
Igazgatósága nyugalmazott igazgatójának. Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott Gyenes 
István kertész, a Gyenes Kertészet tulajdonosa. A Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj címhasz-
nálat meghosszabbításáról szóló oklevelet adományoztak az Univer Product Zrt.-nek, az oklevelet 
Palotás Gábor stratégiai és fejlesztési igazgató vette át. 

A decemberi küldöttgyűlésen a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Az Év Kéz-
művese Díjat” adott Fellegi Tamás kőfaragó és műkőkészítő mesternek, és „Az Ipar Kiváló Mestere 
Díjat” adományozta Tasi László autószerelő mesternek. Gratulálunk mindannyiuknak!

Az év utolsó Közgyűlésén 
Szemereyné Pataki Klaudia pol-
gármester külön köszöntötte azt 
a néhány képviselő testületi ta-

got, akik évtizedek óta szolgál-
ják városunk közügyeit. Köztük 
volt Pászti András, a 10. sz. ön-
kormányzati választókörzet kép-

viselője is, aki két évtizede tartó 
képviselői tevékenységéért, e 
téren végzett kiemelkedő mun-
kájáért  kapott  díszoklevelet.

„Vannak férfiak, kiknek neve, mint az ekének a vasa, 
csak azért fényes, mert sok munkára használtatott; ennél 
a dicsőségnek nincs biztosabb neme.”         (Eötvös József)
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M E G T Ö R T É N T  A  S Z O L N O K I  Ú T  F E L Ú J Í T Á S A

E G Y  I D Ő B E N  K I S G Y E R M E K E S  A N Y A  É S  P O L G Á R M E S T E R

- Hogyan győzi idővel, 
energiával?

- A család élete most úgy 
zajlik, hogy a baba a „fő-
nök”. Az ő napirendjéhez, 
igényeihez igazítok min-
dent. Szerencsére nagy és 
összetartó családunk van, 
mindig van segítség. Más-
részt a XXI. században va-
gyunk, telefonon, interne-
ten biztosított a folyamatos 
kapcsolattartás, az alpolgár-
mesterek, a munkatársaim 
rendkívül rugalmasak, min-
den gördülékenyen megy.

- Mindez egy nem köny-
nyű időszakban, hiszen 
városszerte számtalan be-
ruházás van folyamatban. 

- Így van, és nagyon örü-
lök neki, hogy bölcsődéket, 
óvodákat, iskolákat újítha-
tunk fel, folyamatosak az útépí-
tések. Utóbbiak pontosan önö-
ket, hunyadivárosiakat érintik 
most elsősorban. A Szolnoki út 
felújítása rekord gyorsasággal 
befejeződött, köszönöm a lakos-
ság konstruktív hozzáállását. A 
Bem utca-Kuruc körút körfor-
galmának építése, az ahhoz kap-
csolódó munkák viszont sokkal 
összetettebbek, ezért sokkal 

hosszabb ideig tartanak. Ehhez 
kétségtelenül nagy türelem és 
megértés kell az önök részéről. 

Időnként én is autózom a Hu-
nyadivárosban, tényleg nem 
egyszerű, de jó érzés, hogy mi-
nőségi változást hoz majd a köz-
lekedésben, amikor elkészül a 
beruházás. Az bizonyos, hogy 
Pászti András képviselő mindent 

megtesz annak érdekében, 
hogy a városrészben élők 
kellő információval rendel-
kezzenek a beruházás me-
netéről. Ez fontos, mert a 
mindennapokat hozzá kell 
igazítani az átmeneti köz-
lekedési lehetőségekhez. 
Mellette képviselő úr fel-
adatához méltóan közvetíti 
a városvezetés felé az ész-
revételeket, igényeket.

- Elkezdődött egy új év. 
Mit vár 2019-től?

- Először is ezúton szeret-
nék Boldog Új Esztendőt 
kívánni minden kedves Ol-
vasónak. Ami a várakozást 
illeti, sokkal inkább önma-
gammal és a város teljes ve-
zetésével szemben vannak 
elvárásaim. Folytatnunk 
kell a beruházásokat, ma-

ximálisan ki kell használnunk a 
pályázati lehetőségeket. Olyan 
költségvetést állítottunk össze, 
hogy minden városrész részesül-
hessen a fejlődésből. Kecskemét 
„nyerő szériában” van. Ezt ki 
kell használni, és hiszem, hogy 
képesek vagyunk rá. Persze, eh-
hez kell a lakosság támogatása, 
amit eddig is megkaptunk, és re-
mélem, hogy idén is így lesz. 

Sikeres „Széchenyi 2020” 
TOP-pályázat biztosította a for-
rását a Szolnoki út őszi felújí-
tásának, melyet a Kuruc körút 
és a Reptéri út közötti útszaka-
szon valósított meg Kecskemét 
M.J.V. Önkormányzata gazda-
ságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés keretében, 
közel 886 M Ft értékben. 

A Duna Aszfalt Kft. kivitele-
zésében elkészült felújítás köz-

vetlen célja az volt, hogy ja-
vuljon Kecskemét Déli, illetve 
Keleti gazdasági övezeteinek 
megközelíthetősége a munka-
vállalók számára, de a projekt 
hozadéka ennél jóval nagyobb. 
Nagyban hozzájárul városré-
szünk infrastruktúrájának euró-
pai szintre emeléséhez. 

A kivitelezés két ütemében a 
Kuruc körút és a Reptéri út kö-
zötti szakasz felújítása történt 
meg összesen 3185 m hosszú-
ságban. A nagy forgalmat le-
bonyolító gyűjtőút összeköti a 
Szent Györgyi Dezső Repülő-
bázist Kecskemét központjával, 
egyben bevezeti a 44. sz. főút 
forgalmát a város felé. Mindkét 
oldalán gazdasági övezet talál-

ható, és fontos szerepet tölt be 
a helyi és a távolsági közösségi 
közlekedésben is. A 9 m széles-
ségű burkolat elkészítése során 
sor került a korábbi aszfalt bur-
kolat felső rétegének lemarásá-
ra, helyenként az útalap megerő-
sítésére, a kapubehajtók szintre 
építésére, szegélykövek kiépíté-
sére. Az aszfalt kötő- és kopóré-
teg készítése közben padkaren-
dezés, csapadékvíz-árok építése 
és burkolati jelek felfestése is 
történt. 

(Forrás: Kmét. M.J.V. honlapja)

(A lapban olvasható  idézeteket Ső-
tér István: Eötvös József aforizmák 
című kötetéből válogattuk. Kiadta 
az Országos Eötvös József Emlék-
bizottság 1988-ban.)

Három hónapja született meg Szemereyné Pataki Klaudia második kislánya. A boldog 
anyuka most is kitűnő szervezőkészségről tesz tanúbizonyságot, hiszen a baba mellett aktí-
van tevékenykedő polgármesterként is megállja helyét, meghozza a stratégiai döntéseket.

„Dolgozzék tehát mindenki 
azon öntudattal, hogy az egész 
emberiségnek munkása, hogy 
nemzete dicsőségéért, sőt feltá-
madásáért fárad, és saját töké-
letesedésén dolgozik.”

(Eötvös József)
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HHHH KECSKEMÉT 650 ÉVES VÁROS

Kecskemét fennállásának 650. 
évfordulója alkalmából „Múlt-
idéző kézírások” címmel ván-
dorkiállítást láthatott a közön-
ség az elmúlt hónapokban váro-
sunk hírességeinek kézírásából 
a Mátyás Iskola aulájában, majd 
a Városháza első emeleti díszfo-
lyosóján. A tárlat különlegessé-
ge, hogy Kecskemét kiemelke-
dő egyéniségeinek, tudósainak, 
művészeinek, közéleti szemé-
lyiségeinek kinagyított írásfo-
tói mellett az adott személyre 
vonatkozóan grafológiai szemé-
lyiségelemző szakmai munkák 
és kézírástörténeti érdekességek 
is voltak. Magyarországon elő-
ször nyílt ilyen jellegű exkluzív 
tárlat, ami kuriózum és nóvum, 
de külföldön sem tudunk hason-
lóról. A kiállítás ötlete és meg-
valósítása W. Barna Erika kéz-
íráskutató, grafológus nevéhez 
fűződik.

Így még nem ünnepelte egy vá-
ros sem a születésnapját. A tár-
lat egyedi színfoltja volt az év-
forduló rendezvényeinek annál 
fogva is, hogy először állították 
ki a Magyar Nemzeti Levéltár 
anyagából azt az 1368-ban ke-
letkezett latin nyelvű oklevelet, 
illetve annak 1800-as években 
keletkezett másolatát, amelyen 
városunk a mai nevén (Ketshke-
meth) mint királyi fennhatóság 
alatt lévő mezőváros olvasható. 
A tárlat tisztelgés nagy elődeink 
előtt. A kézírás tér- és időfölöt-
tisége lehetőséget adott arra, 
hogy példát kapjunk, erőt merít-
sünk a kimagasló eredményeket 
elért emberek személyiségéből, 
küzdelmeiből, győzelmeiből, a 
világhoz való viszonyulásából. 
A kiállított kézírásokból azok 
a személyiségjellemzők dom-
borodtak ki, amelyek hozzáse-
gítették, lehetővé tették a maga 
területén prominens személyek 
kiemelkedő teljesítményeit.

Egykori kertje révén a városré-
szünkhöz szoros szállal kötődő 
Hankovszky Zsigmond magas 
intelligenciájú, művelt férfi volt. 
A könyvtáráról is pontos kataló-
gust hagyott, amibe betekintve 
látható, hogy a szépirodalom, 
a művészet, a filozófia  éppúgy 
érdekelte, mint a gyümölcster-
mesztés. Fent is látható íráské-
péről a következőket mutatja 
az elemzés: „Hihetetlen szorga-
lommal, szinte megszállottság-
gal, hivatástudattól átlényegülve 
ajándékozta életét a homoksi-
vatag megszelídítésének. Mód-
szeresen, nagy fegyelemmel, 
átgondoltan végezte a felada-
tait. Lelkileg kiegyensúlyozott, 
egyenes gerincű, karakán férfi 
volt. Szerénysége nagy tudással 
és emberszeretettel társult.”

„- Nagyjából tíz évvel ezelőtt 
jártam először a Hunyadivá-
rosban, s ötödik éve élünk itt a 
férjemmel – nyilatkozta lapunk-
nak W. Barna Erika, a CEREG-
Grafológiai Akadémia alapítója 
–, s a szó legmélyebb értelmé-
ben otthonommá vált. Van itt 

egy kis biokertünk 
is, barátokra talál-
tunk, s életem régi 
nagy álma is itt va-
lósulhatott meg. A 
hunyadivárosi tárlat 
időpontja Katona 
József születésének 
évfordulójához iga-
zodott. A megnyitón 
beszédet mondott 
Lezsák Sándor, az 
országgyűlés alel-

nöke, Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester és Pászti And-
rás önkormányzati képviselő. A 
Mátyás Iskola a költészet napját 
is rendhagyó módon ünnepelte 
meg: a tablókon magyar költők 
egy-egy verse volt olvasható 
úgy, ahogy annak idején Arany, 
Petőfi, Kosztolányi és Ady pa-
pírra jegyezték. Ennek kapcsán 
örömmel tartottam előadást a 
gyerekeknek. A kézírások szerel-
mese vagyok, ezért szívügyem, 
hogy az értékeit felmutassam. 
Pár hete volt a könyvbemutató-
ja Csontváry kézírását elemző 
könyvemnek is. Három évtizede 
foglalkozom a személyiség és 
kézírás összefüggéseinek tanul-
mányozásával. Meggyőződtem 
arról, hogy az ember írásképe a 
teljes személyiségének a lenyo-
mata. Egyéni alkotás, az egyik 
legszemélyesebb megnyilvánu-
lásunk: a kézírás „testet öltött 
lélek”. Nagy szellemi elődeink 
nyugodtabb tempóban, jó rit-
musban írtak kézzel. Ahogyan 
írásképük, belső világuk is sok-
kal harmonikusabb volt, mint 
amilyen zaklatott, feszültsé-
gekkel teli kézírások születnek 
ma.”

A kiállítás felhívta a figyelmet 
a kézzel írás jelentőségére is, 
mely az egyik legbonyolultabb 
emberi tevékenység. Az írás ta-
nulása és rendszeres gyakorlása 
segíti a tanulási pályák szerve-
ződését, erősíti a memóriát, fej-
leszti a kommunikációt, a  térér-
zékelést, a kreativitást, sőt kihat 
az érzelmi intelligencia és er-
kölcs fejlődésére is. Ezek tuda-
tosítása létkérdés a jövő nemze-
déke számára, mert nincs más, a 
kézírást helyettesítő olyan moz-
gásforma, amely mindezeket a  
fejlődési formákat támogatná. 
Éppen ezért fontos, hogy a kéz-
zel írás a digitális kultúra elter-
jedése mellett is megmaradjon, 
s életünkben továbbra is kellő 
teret kapjon.

„Írókat józanul csak munkáikból 
ítélhetünk meg, s ha azokban csak 
a szép és jóért való lelkesedést 
találjuk, legyünk meggyőződve, 
hogy szerzőjök rossz vagy aljas 
ember nem volt.”     (Eötvös József)
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3 5  É V E S  A  M Á T Y Á S  I S K O L A35 éves jubileumát ünnepelte 
2018-ban a Corvin Mátyás Ál-
talános Iskola Mátyás Király 
Általános Iskolája. 

A december elején tartott ün-
nepségen jelen voltak a városve-
zetés, a tankerület, a testvérisko-
lák, óvodák és a városrészi civil 
közösségeinek képviselői, mai 
és egykori diákok, pedagógusok.
Zsámboki Anna, a Kecskeméti 
Tankerületi Központ igazgató-
ja ünnepi köszöntőjében nagyra 
értékelte, ahogyan a hagyomá-
nyos értékek megtartása 
mellett az iskola vezetése 
reagál az új kihívásokra 
is. Gaál József alpolgár-
mester kifejtette, hogy 
az iskola a város oktatási 
intézményei közötti ver-
senyben is kiváló eredmé-
nyeket mutat fel. Az aláb-
biakban Dr. Lóczi László 
igazgató ünnepi beszédé-
ből idézünk:

„Úgy gondolom, iskolánk 35 
éves múltja alátámasztja Szé-
chenyi István alábbi gondolatát: 
„Sok ezer kis erő közös célra 
egyesülve, hasznos és nagy mű-
veket teremt”. Már vendégeink 
sokszínűsége is bizonyítja, hogy 
életképes, értékes, nyitott iskola 
a miénk, tartalmi gazdagsággal, 
az újdonságok iránti fogékony-
sággal felvértezve. Egy iskola 
népszerűségét kitűnően tükrözi 
az elsős jelentkezők száma. A 
mi körzetünkben évente 30-50 
iskoláskorú gyerek van, s mi a 

tavalyi évben is 91 tanulót is-
kolázhattunk be. Fontos mutató 
az iskolai kimenet is. Az utóbbi 
öt évben 90 % körül mozog az 
érettségit adó sikeres középis-
kolai felvételi, s a középiskolák-
ból kapott 9. és 10. évfolyamos 
eredmények is azt támasztják 
alá, hogy tanulóink remekül 
megállják helyüket. Verseny-
eredményeink is azt tükrözik, 
hogy diákjaink nem csak az an-

gol, hanem a matematika, termé-
szettudományos és anyanyelvi 
versenyeken is méltó vetélytár-
sai korosztályuknak városi, me-
gyei, s országos szinten egyará-
nt. Saját álmainkat túlszárnyaló 
módon sikerült megvalósítani 
angol-magyar két tanítási nyelvű 
programunkat. A NAT alapfokú, 
mi azonban középfokú sikeres 
vizsgaeredményeket tűztünk ki 
célul, s mindkét kimenő évben 
voltak olyan tanulók, akik a kö-
zépfok mellett felsőfokú nyelv-
vizsgával kontráztak rá álmaink-

ra. Felfigyeltek a külső szakmai 
szervezetek is az itt folyó neve-
lő-oktató munkára. Akkreditált 
kiváló tehetségpont és Örökös 
zöldiskola címet kaptunk. Kecs-
kemét Város Tehetségsegítő Ta-
nácsa Fülöp Anna tanulónkat a 
város legtehetségesebb tanulója 
díjjal jutalmazta, alsós munka-
közösségünket pedig okleveles 
elismerésben részesítette. Kecs-
kemét város a 2017-18. tanév-
ben az év legeredményesebb 
tehetséggondozó iskola címet 

adományozta iskolánk-
nak.

A kemény tanulmányi 
munka mellett tartalmas, 
élményekben gazdag di-
ákélet is folyik. Egyetér-
tünk Kölcsey Ferenc aláb-
bi gondolatával: „nincs 
szebb kora az emberiség-
nek, mint az első ifjúság 
évei. Azon láncok, me-
lyek akkor köttetnek, nem 

szakadnak el örökké, mert nem 
a világban kerestünk akkor ba-
rátokat, hanem a barátainkban 
leltük meg az egész világot”. 
Közösségünk erejét és összetar-
tozását tükrözi az a jubileumi 
könyvecske is, amit pedagógu-
sok, diákok, szülők, s partnere-
ink töltöttek meg tartalommal. 
Köszönet illet mindenkit, aki al-
kotó tevékenységével, támoga-
tásával hozzájárult ahhoz, hogy 
büszkén és emelt tekintettel néz-
hessünk szembe a Mátyás Iskola 
35 éves múltjával.”

A Hunyadi János Általános 
Iskola 45 éve áll a városrész 
szolgálatában. A születésnapi 
ünnepségre 2019 májusában 
kerül majd sor, melyre szere-
tettel várják mindazokat a di-
ákokat, pedagógusokat, aki-
ket személyes emlékek kötnek 
egykori iskolájukhoz.  

Az intézmény továbbörökí-
tette azt az értékkereső, érték-
őrző mentalitást, ami kezdetek-
től  jellemezte. Szeptembertől 
több új pedagógus kezdte itt 
a munkáját. Van közöttük sok 
év tapasztalatát magával hozó 
oktató, de van pályakezdő is. 
Mindegyiküknek sikerült hamar 
beilleszkedni az intézmény jel-
lemzően elfogadó és támogató 
szellemi légkörébe. Megszeret-
tették magukat a gyerekekkel és 
a kollégákkal egyaránt. 

Az idei tanév új fejlesztéseket 
is hozott. A tanév elején sikerült 
az intézményben található va-
lamennyi hagyományos táblát 
újrafesteni, újravonalazni, így 
ezzel a gazdaságos szemlélet-
tel újjávarázsolva hosszú ideig 
segíthetik még a színvonalas 
oktatást. Az iskolából nem hi-
ányzik az új technológia sem. 
Két újabb tanteremben kerültek 
fel projektorok, melyekkel sok-
kal hatékonyabbá vált az iskolai 
prezentáció. Az udvaron lévő 
játszóvár csúszdája is megújult, 
s az elhasználódott régi csúszda 
helyett egy még strapabíróbb 
játékeszköz várja a gyerekeket.  
Az épületen az esővíz-elveze-
tő csatornák cseréje valósulha-
tott meg, illetve a fűtési szezon 
beindulásáig az intézményben 

lévő radiátorok jelentős részé-
nél szelepcsere történt. 

A magas színvonalú, eredmé-
nyes oktatás mellett élménydús 
programok is várják a diákokat. 
Továbbfolytatódott a húszmil-
lió forintos „Menő menzák” 
pályázat, melynek keretében 
– sok más között – őszi családi 
főzőversenyt rendeztek az isko-
lában. A projektbe az idei őszi 
sportnap is bekapcsolódott.

Szintén emlékezetes program 
volt a tanulók számára az „An-
gyalváró” délelőtt, ahová meg-
hívást kaptak az iskolaelőkészí-
tős óvódások és a szüleik is. A 
vidám hangulatú rendezvényen 
az alsó tagozatosok karácsonyi 
készülődéssel múlatták az időt, 
a felső tagozat pedig a Hunyadi 
János Általános Iskoláért Ala-
pítvány jóvoltából mozilátoga-
táson vett részt. 
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- Hét roma gyermeket nevel-
tek fel. Egyik örökbefogadott 
lányuk is az. Hogy lehet felé-
jük saját etnikumuk értékeit, 
kulturális sajátosságait hitele-
sen közvetíteni, hogy felnőve 
esetleg maguk is e közösség 
támogatójává válhassanak? - 
kérdeztem Katalint. 

- Ami vezérfonal volt, s már 
egész kiskoruktól a maguk szint-
jén magyaráztuk, hogy az embe-
reknek a cigánysággal kapcso-
latban igazából nem a származás 
a probléma, hanem a viselkedés. 
Ez nyilván konkrét esetek kap-
csán jött elő, és tevődött nyíltan 
szóvá. Mint ahogy az is, hogy 
nekik jóval többet kell leten-
ni az asztalra, s ezer százalékig 
becsületesnek kell lenni, hogy 
látva őket, mindenki azt mond-
ja, bárcsak minden roma ilyen 
lenne. Azt mindig igyekeztünk 
egyértelművé tenni, hogy a jó 
Isten azért adott nekik jó észt, 
olyan lehetőséget, hogy jó is-
kolába járhatnak, fejlődhetnek, 
hogy később a saját fajtájuknak 
segíteni tudjanak, érezzenek fe-
lelősséget a népükért. 

Katona Imre és felesége, Katonáné Újszászi 
Katalin kapták idén a Hunyadi-díjat, melyet 
példaértékű munkájukkal, a városrészt tá-
mogató emberi magatartásukkal érdemeltek 
ki. A házaspár nevelőszülőként az elmúlt két 
évtizedben nyolc állami gondozott gyermeket 
nevelt fel, többségüket már útnak is indította 
az önálló életbe. Emellett három gyermeket 
örökbe is fogadtak. 

Katalin két évtizedes pedagóguspálya után 
döntött férjével a nevelőszülőség mellett, s 18 
éve végzi ezt. Mellette mint családgondozó 
14 évet dolgozott a nevelőszülők, nevelt gyer-
mekek és vér szerinti szülők között. 2008 óta 
trénerként a nevelőszülők képzésében is részt 
vesz. Jelenleg a Fészek Gyermekvédő Egyesü-
let tiszakécskei csoportjának munkatársaként 
széles körben osztja meg a tapasztalatait.

- Mi az, amit saját család-
jukban minden körülmények 
között igyekeznek betartani, 
továbbadni?

- Minden nevelőszülői család 
közvetít egy értékrendet. Ezt a 
nevelt gyermek számára nem 
mindig könnyű elfogadni. Ilyen-
kor elhangozhatnak olyan fel-
ütésű mondatok, mint például a 
„nem vagy az anyám”, melyeket 
csak hosszabb folyamat ered-
ményeként lehet helyre tenni. 
Számomra a legfontosabb, amit 

át szerettem volna adni a gye-
rekeimnek, hogy van következ-
ménye a tetteinknek, és felelős-
séget kell tudni vállalni a dön-
téseinkért, hogy ne ismételjék 
meg a szüleik sorsát. Én itt is az 
őszinteségben, a kommunikáci-
óban hiszek, hogy beszéljünk 
nyíltan a problémákról, az élet 
zsákutca lehetőségeiről. Mégis 
fohászkodnom kell értük, hogy 
emberségükben ne sérüljenek, 
hanem kiteljesedjenek. 

(Teljes interjú: hunyadivaros.hu)

A XIV. Hunyadivárosi Napok alkalmával meghirdetett összefogás 
eredményeként 570 000 Ft támogatás gyűlt össze, amelynek kö-
szönhetően a 
Hunyadiváro-
si Csengettyű 
Bölcsődében 
megtörténhe-
tett a szőnye-
gek cseréje.

Az adomány 
átadására ün-
nepélyes kere-
tek között de-
cember köze-
pén került sor.

A szeptember 21-22-én megrendezett 
XIV. Hunyadivárosi Napok a Mátyás Ki-
rály Emlékév kapcsán Hunyadi Mátyás 
születésének 575. és királlyá választásá-
nak 560. évfordulójához kapcsolódtak. A 
megnyitó helyszínéül is szolgáló Mátyás 
Iskola aulájában különleges tárlatot lát-
hattak az érdeklődők „Hunyadiak dicső 
kora” címmel, melyet Millisits Máté mű-
vészettörténész rendezett. 

A kétnapos rendezvényről sokan tájéko-
zódtak a városrész Facebook oldalán, és a 
helyi sajtó is részletesen beszámolt róla. 
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FŐTÁMOGATÓK:

TOVÁBBI TÁMOGATÓK:

Akhim Csaba Szakál-Metál Kft.
(Méhecske csoport)
Apró Market (Czollner köz)
Bács Security Kft.
Bács-Zöldért Zrt.
Bakó család (Napocska csop.)
Balla Bence Kálmán (Virág cs.)
Balogh-Csóti Alexandra (Mé-
hecske csoport)
Bárány-Baracsi Szilvia (Mé-
hecske csoport)
Bezsenyi-Martus Ágnes (M.cs)
Bocskár család (Napocska cs.)
Bódi Hajnalka (Méhecske cs.)
Bognár Attila
Bognár Tibor (Virág csoport)
Budapesti Városvédő Egyesület
Chicken Food Kft.
Ciróka Bábszínház
Czakó Kata (Méhecske csoport)
Csaplár Vendéglő
Csősz Imréné
Fábián család (Napocska cs.)
Falusi Cukrászda (Aranyeső u.)
Farkas Nándor és családja (Mi-
cimackó csoport)
Festékház (44.)
Ficsór József
Giricz Vince és családja
Gong Rádió
Gottschall Beatrix (Pillangó cs.)
Gyenes Géza
Gyöngyi Anikó (Méhecske cs.)
Halász László (Virág csoport)
Hegedűs Sándor
Herczeg és Társa Kft.
Hírös Faiskola
Hírös Glanc Kft.
Hotel Uno
Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub
H.-i Bölcsőde Katica csoportja
H.-i Bölcsőde Micimackó cs.
Huszka Zsuzsanna gy.masszőr
Icu és Ági masszázsszalonja
Ignácz Tamás
Járdi Zsanett fodrász
Jázmin Papír-Írószer-Ajándék
Kanizsai Ferenc
Kanizsai Virágbolt
Kasza Nikoletta (Méhecske cs.)
Katona Melinda (Katica cs.)

Bácsvíz Zrt. 
Baranyi üveges 
Bici Shop kerékpárbolt 
Biola Kft. 
Bogépfa Tüzép 
Boldogasszony Patika 
Dakó Kft. 
Dobi Team Bt. 
DTKH Nonprofit Kft.
Exceed Mérnökiroda Kft. 
Fázis Elektro Bt. 
FBZ Investment Kft. 
Fornetti Kft. 

Global Tax Office Kft. 
Gurman Balkan Grill &Pizza 
Gyenes Kertészet 
Hamiló Csemege 
Hőérzet Kft,  Jakus István 
Hunyadi János Gyógyszertár 
Bölcsőde szülői munkaköz. 
Kmét.-i Mátyás  Isk. szülői mk. 
Kecskemét Önkormányzata és a 
Hunyadiv.-i Tanácsadó Testület 
Kmét.-i Ebéd (GAMF-konyha) 
Kecskeméti Sörmanufaktúra 

Kisk. Nemz. Park és Term. háza 
Kobela Autósiskola 
Kozák és Társa Kft. 
La Pizza del Desiderio 
MAG Kft. 
MetLife 
Millisits Máté 
Phoenix Mecano 
Plan Rt. 
Print 2000 
Rimai Útépítő Kft. 
Szakál Klára magánszemély 
Tohai Zoltán magánszemély

Kecskeméti Corvin Mátyás Ál-
talános Iskola 1-8. évfolyama
Kecskeméti Fürdő 
Kmét.-i Katona József Múzeum
Kmét.-i Katona József Színház 
Kecskeméti Vadaskert
Kerekerdő Kalandpark
Király Gábor
Kis Jakab (Virág csoport)
Kiskunsági Nemzeti Park
Kiss Orsolya (Katica csoport)
Kissné Kállai Andrea (Pillangó 
csoport)
Kitti’s Cukrászda 
KO Autósiskola
Kovács Képkeret Bt.
Kovács Sándor
Kölyökpark Játszóház
Körpatika - Vacsiköz
Kővári Gábor (Virág csoport)
Labirintus Pizzéria
Lambda Systeme Kft. 
Lázár Ildikó (Méhecske cs.)
Légrádi autósbolt
Leszkó Krisztina (Méhecske’)
Magyar Honvédség
Magyar Posta (Czollner köz)
Markó Ákos gyógymasszőr

Marton Edina (Méhecske cs.)
Marton Zoltán
McDonalds
Megyesné Éva
Mester Sweet Kft. (Ceglédi út)
Met Teller Kft.
Metro Áruház
Military Célpont (Kaffka M. u.)
Music with Maria (bábos fogl.)
Nyilas Zsuzsanna mesterkozm.
Pakitos Büfé
Parketta Áruház 
Pátria Papírbolt
Perfekt Kézműves Pékség
Panda Pék Kft.
Pipó család (Napocska csoport)
Réfi Henriette (Pillangó cs.)
Rétiné Gyurik Brigitta
School4u Kecskeméti Nyelvisk.
Spanyol Fürdőszobaszalon
Szabó József
Szabó Mihály
Szabó-Répás Priszcilla (Mé-
hecske csoport)
Száva Bernadett
Széllné Ménesi Anita (Virág cs)
Szeredai Gábor (Méhecske cs.)
Szerelvénybolt Kecskemét
Szil-Coop Áruház (Kard utca)
Szőnyeg Csarnok (Ceglédi út)
Takács Jolán Anna
Tar Dominik és testvérei
Termostar Hőszolg. Kft.
Tholt Róbert (Virág csoport)
Tisza Markt Kft.
Tóth Bernadett (Katica csoport)
Tóth Jenőné
Tóth László vállalkozó
Tóthné Hódos Katalin, Tupper-
ware
Tünde Divat
Univer ABC
Vacsi Kft.
Valkai László
Varga Andrea (Méhecske cs.)
Varga Márk és családja (Mici-
mackó csoport)
Vector Kft.
Vecsei Sándor (Virág csoport)
Veszelszki Autóbontó 
Veszprémi Ildikó jógaoktató(Játszóház is volt mindenki örömére)
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EREDMÉNYEK:
A főzőversenyen 20 csapat indult:

I. hely Dunai Zsolt gombás vaddisznóraguja
II. hely TAXI és Pezó ormánsági bablevese
III. hely HUN-vagyok Gombóc gulyás
IV. hely Baranyai Sándor töltött káposztája
Különdíjat kapott Szűcs Gábor birkapörköltje 
és Szabó-gazda „Rigófüttyös sült levese”.

A Labdarúgó Kupán nyolc csapat indult.
1. Torpedó
2. Szolnoki út
3. KC Pozor

4. MAG Hungary

„A nagyvilág nem háládatos, de nem 
is engesztelhetetlen, s ki nyitott ter-
meket  tart s páratlan szakáccsal bír, 
könnyen kibékül vele.” (Eötvös József)

- Veszprémben tanultam sza-
kácsnak. Két étteremben is 
dolgoztam, később üzletvezető 
lettem Zánkán. 1982-ben Kecs-
kemétre házasodtam, és először 
ebben a városrészben, a Má-
tyás király körút 32. szám alatt 
laktunk. Ebből az időből máig 
őrzök kedves barátságokat, és 
kollégáim is laknak itt. A város-
résszel való kapcsolatom folya-
matosan újabb ismeretségekkel 
bővül. 

Jó barátságot kötöttem például 
a nyugdíjasklub tagjaival, akik 
kezdettől igen szimpatikusak 
voltak számomra amiatt, hogy 
ilyen aktívak, és az időskor ne-
hézségei ellenére is mindig ked-
ves-derűs hangulatot tudnak te-
remteni maguk körül. Másrész-
ről természetesen mindig van-
nak hunyadivárosi diákjaim is. 
Épp rajtuk keresztül, az ő invitá-
lásukra kaptam felkérést Pászti 
úrtól a városrészi főzőversenyek 
zsűrizésére. 

- Hozott-e új ötletet az elmúlt 
három év tapasztalata?

- Láttam, hogy nagyon sok csa-
pattag örömmel és lelkesen mu-
tatta be társainak az otthon legá-
lisan főzött házipálinkáját, szin-
te már-már versengve és méltán 
büszkélkedve a nemes nedűvel. 
Ez adta a gondolatot, hogy egy 
kicsit virtusból, egy kicsit a vá-
rosrész kertvárosi jellege miatt 
is, rendezzünk jövőre pálinka-
főző versenyt. A főző csapatok, 
baráti társaságok közül már töb-
ben üdvözölték az ötletet. 

- A Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómiaszövetség a Magyar 
Népi Hagyományok Őrzője 
kitüntető címet adományozta 
Önnek. A Magyar Vendéglá-
tóipari Múzeumtól 2009-ben 
Balázs Mester Díjat kapott. 
Legrangosabb állami elisme-
rése a 2016-ban adományozott 
Magyar Ezüst Érdemkereszt 
polgári tagozatának kitünte-
tése. Mi motiválja abban, amit 
a gasztronómiai hagyomány-
őrzés területén végez?

- Egy nemzet étkezési kultúrá-
ja ugyanúgy hozzátartozik hazá-
ja hagyományaihoz, mint a nép-
zene, a népviselet vagy a népi 
építészet. Szakmai hitvallásom, 
hogy felelősek vagyunk ennek 
őrzéséért, továbbadásáért. Ezt 
erősen veszélyeztetik azok a di-
vathullámok, melyek a pizzák 
vagy a gyorséttermi ételek fo-
gyasztását kínálják a fiatalok-
nak. Valamilyen szinten minden 
nemzetet jellemeznek saját nem-
zeti ételei. A magyar emberekre 
ez fokozottan jellemző.  

- Ha megnézzük a „gulasch”-
sal fémjelzett magyaros étele-
inket, emögött egy erősgyom-
rú, nagy munkabírású, ke-
mény, szívós nép arca rajzoló-
dik elénk. Valóban lehet ebben 
ilyen összefüggéseket találni?  

- Azt mondta egy kollégám, 
hogyha meg akarsz ismerni egy 
népet, annak belső habitusát, 
menj ki náluk a piacra, és nézd 
meg, miből miket főznek. Ha 
megnézzük az északi népeket, 
hozzánk képest könnyedebb em-
berek, ételeik ízvilága úgyszin-
tén visszafogottabb. Bizonyára 
nem venné zokon tőlem ezt egy 
skandináv ember, de bizony tem-
peramentumuk is „kissé sótlan” 
a magyar ember számára. Némi-
képp túlozva „halvérűeknek” is 
mondják őket, ami egyenes ösz-
szefüggést mutat legfőbb táplá-
lékuk és természetük között.

A székelyek olyan, nálunk már 
ritka fűszereket használnak, mint 
a csombor, azaz a borsikafű, a 
kakukkfű, bazsalikom, kapor, 
lestyán, tárkony és tárkonyecet. 
A kukoricalisztet és a tejfölt is 
rendszeresen használják. Ettől 
az erdélyi szaftos ételek jelleg-
zetesen kicsit fanyar, savanykás 
ízvilágot kapnak. Pont olyat, 
amilyenek a székely viccek, s 
amilyenek talán ők maguk is. 

Általánosságban véve mi, ma-
gyarok, a déli emberek tulajdon-
ságait hordozzuk, azok szélső-
ségei nélkül. Ez az ún. kemény 
„magyar virtus” nem hiányzik a 
fűszerezésünkből sem. 

Ács Imre, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi Ist-
ván Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnáziumának és 
Szakközépiskolájának mesterpedagógusa három éve zsűrielnö-
ke a Hunyadivárosi Napok főzőversenyeinek. Megismerkedé-
sünkkor először hunyadivárosi kötődéséről kérdeztem:

Ő R I Z Z Ü K  M E G  H A G Y O M Á N Y O S  R É G I  M A G Y A R  É T E L E I N K E T !
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M Á I G  S I K E R E S E K  A  P Á S Z T O R É L E T B Ő L  R Á N K  M A R A D T  F O G Á S O K

GASZTRONÓMIA

(Fent Dsida Jenővel és Turcsány Alexszel. Lent: Főzőverseny 2018)

- Önnek több mint 500 régi 
szakácskönyve van, még az 
1800-as évekből is. A tradici-
onális erdélyi, magyar gaszt-
ronómia lelkes őrzője, ami 
abban is megnyilvánul, hogy 
29 éve viszi diákjait Erdélybe 
tanulmányi, szakmai utakra. 
Hogyan kezdődött?

- Összeismerkedtem Szász Ti-
bor lelkész úrral, aki a mai napig 
fogad minket a Hargita megyei 
Felsősófalván. Minden évben 
egy busznyi diákkal kelünk útra, 
hogy az ott élő idősektől meg-
ismerhessük a már feledésbe 
merült, finom magyar étkeket. 
Közben kirándulunk, ellátoga-
tunk a helyi templomba is, ahol 
a falubeliek már ismerősként 
köszöntenek bennünket. 

- Mióta él a városrészünkben 
és hogyan alakult a pályája? - 
kérdeztük Vadas Csabát, aki 
mesterségére nézve szakács, 
foglalkozására nézve pedig év-
tizedeken át a szakma védje-
gyének számított a városunk-
ban. Nyugdíjba vonulásakor a 
sajtó így emlékezett meg róla: 
„Véget ért a Kisbugaci legen-
dás korszaka”.   

- Ízig-vérig kecskeméti va-
gyok, 1985-ben költöztünk a 
Hunyadivárosba. Azóta itt la-
kom, s örömmel tölt el az a 
szemmel látható, folyamatos 
fejlődés, ami az itt élő emberek 
rendszeretetének és szorgalmá-
nak is köszönhető. A leszerelés 
után, 1978-ban kerültem a ven-
déglátásba. Húsz évig vezettem 
a Széchenyivárosban a Gyöngy 
presszót, utána a Wernesgrüner-
be kerültem, majd 14 évig dol-
goztam a Kisbugaci csárda üz-
letvezetőjeként. 

Ma sem pihenek. Januárban 
ismét nyitok egy kisvendéglőt 
a Jász utcán. Az én szakmám-
ban a vendégek ennyi évtized 

után komoly baráti körré ková-
csolódnak össze, akik az élet 
más területein is számíthatnak 
egymásra. Sokan megkerestek 
a Hunyadivárosból is olyan csa-
ládi alkalmak kapcsán, mint a 
születésnap, névnap, halotti tor, 
keresztelő vagy ballagás. Volt, 
hogy generációkon keresztül 
voltam jelen ily módon egy-egy 
család életében.  

- A Kisbugaci étterem üze-
meltetőjeként legendás idő-
szakot testesített meg az Ön 
köré épült csapat, és ebben az 
1887-ben épült autentikus ét-
teremben a magyaros ízeket 
helyezte előtérbe. Ez ezután is 
így lesz?

- A jó hazai ételek mindig ösz-
szehozták az embereket, főleg 
ha élő cigányzene is szólt a hát-
térből. Ma már számos új alap-
anyag jött be a szakmába. Ezt is 
meg kellett tanulni, kipróbálni, 
de a hagyományos alföldi ételek 
máig keresettek. Még az olyan 
egyszerűbb ételek is osztatlan si-
kert aratnak, mint a pásztorélet-
ből ránk hagyományozódott 
lebbencs, keménytarhonya vagy 
paprikás krumpli. Sokan ismerik 
a pincepörköltemet, és kedvel-
tek voltak a bárányból készült 
ételek is. Továbbra is törekszem 
arra, hogy a natúr húsok és zöld-
séges ételek választéka mellett 
továbbra is elérhetőek legyenek 
gyermekkorom meghatározó 
magyaros ételei.  

- Sajnos, a felgyor-
sult világ polgárai-
ként nemcsak a régi 
és új ételek elkészíté-
sére nincs elég időnk, 
de még arra sem, 
hogy annak rendje és 
módja szerint mege-
gyük, amit főztünk. 
Mi látja ennek a ká-
rát?

- Leges-legfőképp, és 
jobban, mint az egész-

ségünk, a kapcsolataink lesznek 
szegényebbek ezzel. Egy közös 
családi vagy más társas étkezés-
nek összetar-
tó ereje, építő 
jellege is van. 
Nem véletle-
nül utal erre a 
Biblia, és ol-
vassuk törté-
nelmi tanul-
mányokban: 
az „asztalunk 
megosztása” 
valakivel, va-
lakikkel min-
den korban a 
békés szán-
dék, az adás 
és elfogadás, 
az együvé 

tartozás, a másik ember tiszte-
letének kifejezése volt. Ebből a 
szempontból is nagyra értéke-
lem a Hunyadivárosi Napok ren-
dezvényét, közös főzéseit, mert 
valamit visszapótol azokból az 
időkből, amikor az emberek még 
szívesen töltöttek időt egymás-
sal. Enni nemcsak jó, eközben 
másokkal együtt lenni nemcsak 
gazdagító, hanem élvezeteink 
közül talán ez az egyetlen, ami 
a bölcsőtől a koporsóig elkísér 
bennünket, alapvetően határoz-
va meg életünk minőségét.

(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)

(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)
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Ú J R A  L Á T H A T Ó  L E S Z  A  V Í Z I P Ó K - C S O D A P Ó K

A Mikulás-fotó a Hunyadivá-
rosi Baba-Mama Klub ünnepsé-
gén készült. A klub a kétheten-
kénti rendszeres összejövetelei 
mellett minden évben tavasszal 
és ősszel babaruha börzét is 
rendez. A klub programjairól 
bővebb információ Kiss-Görög 
Ivett klubvezetőnél, a hunyadi-
babamama@gmail.com email 
címen, valamint a 70/671-9436-
os telefonszámon kérhető.

Több mint féléves munka után 
digitálisan felújítva látható majd 
tavasztól a mozikban a televíziós 
sorozatból készült Vízipók-cso-
dapók című egész estés rajzfilm, 
melynek vetítéséhez ismeret-
terjesztő programok is kapcso-
lódnak majd. A Vízipókból há-
rom széria is készült 1976-ban, 
’80-ban, majd ’85-ben 39 epi-
zóddal a Pannónia Filmstúdió 
kecskeméti műtermében, utóbb 
a Kecskemétfilm Kft. kivitele-
zésében.  A belőle készült egész 
estés rajzfilmet több mint egy-
millióan látták a mozikban, és 

45 ország vásárolta meg a for-
galmazási jogokat. A mesefilm 
hőse egy víz alatti légvárban 
lakik. Ő és barátai (az algasze-
dő vízicsigák, Katica,  hangyák, 

méhecske, hátonúszó poloska, 
Nünüke és az ormányosbogár) 
belső tulajdonságaik révén vál-
nak szimpatikussá a nézők szá-
mára. Mikulás Ferenc, aki a film 
készítésében már a kezdetektől 
részt vett, nyilatkozataiban ki-
emelte, hogy a szórakoztató film 
a barátság fontos pillanatairól is 
szól, a természet szeretetére ta-
nít, és sok hasznos információt 
hordoz a gyerekek számára az 
élővíz védelmével kapcsolatban. 
Felújításához a Nemzeti Kultu-
rális Alap és a Magyar Nemzeti 
Bank is adott támogatást. 

6 5 0  É V E S  V Á R O S T  Ü N N E P E L T  A  N Y U G D Í J A S K L U B

Ez az év nagy változást ho-
zott a Hunyadivárosi Nyugdí-
jas Klub életében, mert 60 fővel 
növekedett a létszámunk. Az 
immár 180 fős tagságnak nem 
könnyű programot készíteni 
úgy, hogy mindenkit be tudjunk 
vonni, s mindenki fontosnak és 
hasznosnak érezhesse 
magát, nekünk mégis ez 
a célunk. 

A tavaszi szavaló-
versenyen I. helyezést 
ért el Szabolcs József, 
s büszkék vagyunk a 
III. helyezést elérő Dr. 
Harsányiné dr. Vörös 
Lídia szavalatára is. Az 
úszóversenyen szintén 
taroltak új és régi tagjaink, ahol 
4 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet 
sikerült begyűjteni. A „Moz-
dulj!” sportvetélkedőn két csa-
pattal indultunk. Egy I. és egy 
III. helyezést hoztunk el. 

Jelen vagyunk a város sok más 
rendezvényén is, így felléptünk 
a Kecskemét 650. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepsé-
gen is a főtéri nagyszínpadon 
tánc- és énekkarunkkal, akik 
erre az alkalomra készült fellépő 
ruhájukkal is tisztelegtek a váro-
sunk előtt.

Énekkarunkra külön büszkék 
vagyunk. Felléptek a Mátyás 
Király Citerazenekar évzáró 
ünnepén, a műkertvárosi No-
kedli Fesztiválon, a Szentcsa-
lád Plébánia dalostalálkozóján, 
Sopronban az amatőr művészek 
találkozóján és a Hunyadivá-

rosi Napokon. Utóbbin az első 
pillanattól fogva  rendszeresen 
részt veszünk, nemcsak énekkel, 
tánccal, szavalatokkal, hanem 
a főzőversenyen is minden év-
ben versenybe szállunk, s szinte 
mindig dobogóra is kerülünk. 

Főztünk már gulyáslevest, bir-
kapörköltet köleskásával, ka-
kaspörköltet túrós csuszával, 
marhapörköltet nokedlivel, csü-
lökpörköltet burgonyával, töl-
tött káposztát és még sok más 
hagyományos ételt, szem előtt 
tartva, hogy tartósítószer nélküli 

egészséges alapanyagokból főz-
zünk. Minden évben több mint 
száz főre nagy felelősség ételt 
készíteni, de ezzel is szeretnénk 
hozzájárulni ahhoz, hogy a ha-
gyományos ízek ne tűnjenek el.  

Nagy esemény volt a Tudomá-
nyos Ismeretterjesztő Társulat és 

a klubunk által közösen 
megrendezett I. Dalos-
találkozó november 3-
án a Református Egyház 
Fráter utcai épületében. 
A rendezvényre meg-
hívtuk a városi nyugdí-
jas klubok énekkarait. 
Több mint két órán át 
versengve mintegy 120 
fő vett ezen részt, zá-

rásul mindannyian elénekeltük 
Kodály Zoltán „A csitári hegyek 
alatt” című dalfeldolgozását. 

Szép terveink vannak a jövő-
re is. Szeretnénk még férfiakkal 
bővíteni a kórust, továbbképezni 
a táncegyüttesünket, kézimun-
ka szakkört indítani, valamint  
sütő-főző napokat tartani.

Kérek ehhez a Jóistentől min-
denki számára jó egészséget 
és kitartást. Sikeres Boldog Új 
Évet Kívánok!

Kuliné Erzsike klubvezető
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Tizenöt fővel idén nyáron is teltházas volt a Mátyás 
Iskola informatika termében tartott számítástechnika 
tanfolyam, melyen most is a nyugdíjas korúak vet-
tek részt. Alapszintű számítógéphasználatot, inter-
neten való tájékozódást, keresést és a levelezőprog-
ram használatát sajátították el, ami sokuk számára 
a külföldön élő családtagokkal való kapcsolattartás 
lehetőségét adja meg. A tanfolyam végén kapott zá-
rófeladatot mindannyian szépen teljesítették. 

9 0  F Ö L Ö T T  I S  A K T Í V A N

I S M É T  S I K E R E S  A  S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A

Í G Y  O L D H A T Ó  M E G  A  S Z E L E K T Í V  H U L L A D É K G Y Ű J T É S  L A K Ó T E L E P E N

Szeretettel köszöntjük a 90. évét betöltött Dekkerné Surányi Ma-
rika nénit, akit irodalmi sikerei kapcsán ismerhetnek Olvasóink. A 
Pusztai romantika (1999) című kötetében a régi bugaci életet mutatta 
be. A 2006-ban megjelent Bugaci emlékkönyvben családja történe-
tét írta le. Alapító tagja a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti 
Körének. 2013-ban a Művelődési Minisztérium által meghirdetett 
novellapályázaton első helyezést ért el. Ma is rendszeresen írogat 
verseket, novellákat. Idézünk Születésnap c. verséből: „Kilencven 
évesnek lenni?/ Bizony, elég kemény dolog/ Visszanézve a múltba, 
elmerengeni / Sok kemény évvel meg kellett küzdeni.”

Évek óta gondot jelent a ren-
dezett szelektív hulladékgyűj-
tés lakótelepi, társasházi kör-
nyezetben. Dakó Bernadett 
hulladékgazdálkodási mérnök 
és kollégája, Vásárhelyi Le-
vente közös képviselők olyan 
módszert dolgoztak ki és ve-
zettek be, mely hosszú idő óta 
eredményesen működik, és 
követendő lehet mások számá-
ra is. 

Az alapprobléma az – kezdte 
beszámolóját Dakó Bernadett, a 
jó példát adó Pázmány Péter utca 
4. számú társasház közös kép-
viselője –, hogy a DTKH Kft. 
által működtetett rendszer nem 
igazán jó. Gyakorlatilag kisebb 
hulladéklerakó telepekké váltak 
a szelektív hulladékgyűjtő szi-
getek, ahová aztán távolabbról 
is odaviszik a szemetet és a lo-
mokat. Ez zavarja az ott élőket, 
emiatt kényszerültünk számos 
társasháznál arra, hogy a lakók 
kérésére teljesen megszüntes-
sük a szelektív hulladékgyűjtő 
szigeteket. Kivételes megoldás 
a Serleg utcai, ahol a szelektív 
hulladékgyűjtés bekerült az is-
kola udvarára, de ilyen lehető-
ség kevés helyen adódik. 

Tevékenységünk a Hunyadi-
városon kívül a belvárosra, a 
Máriavárosra és a Széchenyivá-
rosra, mintegy harminc társas-
házra kiterjed. Láttuk, milyen 
érzékenyen érintette a lakókat, 
amikor az említett okokból a 
szelektív hulladékgyűjtés egy 

városrészben teljesen megszűnt. 
Társasházanként helyben kellett 
valami célravezető megoldást 
kitalálni. 

A lakók számára kényelme-
sebb, ha a kommunális hulla-
dékkal egy időben tudják levinni 
a szelektíven gyűjtött hulladékot 
is. Ezért vásároltunk a meglévő 
kommunkális hulladékgyűjtő 
konténer mellé egy szelektív 
hulladékgyűjtő edényt is. Fel-
iratoztuk, zárhatóvá tettük, min-
denkinek kulcsot biztosítottunk, 
és lakógyűlésen ismertettük a 
használat módját az ott élőkkel. 
Fontosnak tartjuk a személyes és 
több módon való kommunikáci-
ót, akár több hónapon keresztül 
rendszeresen ismételt szóró-
lapos tájékoztatással is ahhoz, 
hogy idővel mindenki a magáé-
nak érezze a kezdeményezést. A 
Pázmány Péter u. 4. sz. alatti 51 
lakásos társasház jó tapasztala-
tain felbuzdulva bevezettük ezt 
a módszert 
a kezelé-
s ü n k b e n 
lévő más 
tá r sashá -
zaknál is. 
A konté-
nerek ren-
dezettsége 
és a mások 
s z á m á r a 
nehezített 
elhelyezés 
az illegális 
szemét fel-

halmozódását is megszüntette. 
Bőven megéri azt a befektetést, 
amit kezdetben a plusz konténer 
megvásárlása jelent. A társas-
házban élők mindennapos oda-
figyelése pedig kiszűri azokat, 
akik a rendszerhez kapcsolódó 
kéréseket még nem, vagy nehe-
zebben veszik figyelembe, s a 
személyes megkeresés rájuk is 
pozitív irányba hat. Idővel még 
költségmegtakarítást is eredmé-
nyezett a családoknak, mert a 
szelektív gyűjtés miatt a kom-
munális hulladék mennyisége 
csökkent.

Vannak társasházak, ahol jól 
működik az egyszerű, sárga zsá-
kos kihelyezés, de itt is gondot 
jelenthet a zsákok utánpótlása, 
kivéve, ha a szállítók által hát-
rahagyott zsákok begyűjtését és 
szétosztását a lakók közül va-
laki felvállalja. Mint a legtöbb 
dolog, ez is csak összefogással 
működhet igazán jól.
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HHHH TEHETSÉGES FIATALOK...

E L H O Z T Á K  A Z  E L S Ő ,  A  M Á S O D I K  É S  A  H A R M A D I K  H E L Y E Z É S T  I S !

(Tálos L., Oravecz K., Batmyagmar N.)

A Simonyi Zsigmond helyes-
írási verseny fordulói kiváló 
eredményt hoztak a Mátyás 
Iskolának Gyergyádesz Lász-
lóné magyar szakos pedagógus 
tanítványai révén. A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság 
Arany Oklevéllel jutalmazza 
azokat a magyartanárokat, 
akiknek már négy diákjuk 
vett részt a Kárpát-medencei 
döntőn. 2018-ban mindössze 
11 hazai és határon túli peda-
gógus érdemelte ki ezt az 
Arany Oklevelet, köztük 
ez a megtiszteltetés érte 
Gyergyádesz Lászlónét is, 
akit a verseny részleteiről 
kérdeztem:

 - A versenyt a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság 
szervezi − az ELTE Magyar 
Nyelvtudományi és Fin-
nugor Intézetének, a Szak-
módszertani Központnak, 
a hazai és a külhoni peda-
gógiai szolgáltatóknak és 

a regionális versenyszervezők 
szakmai támogatásával − az 5-8. 
évfolyamos hazai és határon túli 
diákok számára. Három meg-
mérettetésből áll. Az iskolai for-
dulókból azok juthatnak tovább, 
akik 100 pontból  min. 88 pontot 
elérnek. A közel 90 indulónkból 
az idén ez mindössze négy fő-
nek sikerült. A megyei fordulót 
meg kell nyernie annak, aki a 
Kárpát-medencei döntőbe sze-
retne jutni. A második helyezet-

Különleges, egyedülálló ered-
mény született a Mátyás Isko-
lában azzal, hogy a Királyné 
Papp Judit tanítványaiból álló 
három csapat november 22-én 
elhozta a Bolyai anyanyelvi 
csapatverseny megyei döntő-
jén az első, a második és har-
madik helyezést is. 

- Az 5. c osztályt első osztály-
tól tanítom - mondta Királyné 
Papp Judit tanító, tanár.  - Ebben 
a tanévben 12 gyerekkel, azaz 3 
csapattal versenyeztünk. Ez a 28 
fős osztálynak majdnem a fele! 
Tudomásom szerint 79 csapat 
versenyzett a megyéből. Ennek 
tükrében különösen szépen tel-
jesítettek ezek a tanulók. I. he-
lyezett lett a Gondolkodó csapat: 
Csányi Jázmin, Kékesi Boglárka 
Napsugár, Kovács Kitti, Toldi-

Szabados Dóra. II. helyezett lett 
a Kalandozók csapat: Látos Lili, 
Pintér Imola, Szedmák Flóra, 
Varjú Róza. III. helyezett lett az 
Észpörgető csapat: Gál Zsom-
bor, Kárpáti Gergely, Kunos 
Gergely, Szedmák Levente. Eh-
hez a sikerhez 
az alsó tago-
zatban végzett 
tehetséggon-
dozás és gya-
korlás vezetett, 
s 5. osztályban 
is a megkez-
dett úton hala-
dunk tovább. 
Az iskolánk-
ban a tehet-
séggondozás 
rendkívül fon-
tos, hiszen erre 
épül az angol 

két tanítási nyelvű rendszer. A 
12 győztes tanulóból hatan két 
tanítási nyelvűek, hatan tagoza-
tosok, tehát az angol nyelv mel-
lett az anyanyelvüket, a magyart 
is ügyesen használják. Nagyon 
büszke vagyok rájuk!

E M B E R Ü L  É S  M A G Y A R U L  A  K Á R P Á T - M E D E N C É B E N

tek közül a legjobb tíz kap még 
lehetőséget a versenyzésre. A 
legutóbbi megyei fordulón az 
5.-es és a 6.-os versenyt is az én 
tanítványaim nyerték: Batmyag-
mar Namun (5.b), aki mongol 
családból származik, anyanyel-
ve mongol, és mivel Magyar-
országon született, anyanyelvi 
szinten beszél magyarul, és Tá-
los Lili Anna (6.c), aki ötödikes 

korában megszerezte isko-
lánk történetének első si-
monyis Kárpát-medencei 1. 
helyét. Egy hatodikosom, 
Oravecz Kata (6.b) 2.-ként 
szintén bekerült a döntő-
be. Itt Lili 2., Namun 15., 
Kata pedig 20. helyen zárt 
a 30 fős mezőnyben. Nagy 
öröm volt számomra, hogy 
a Kárpát-medencei döntőn 
− a mezőnyben egyedül − 
három tanítvánnyal is kép-
viselhettem a megyénket. 

G R A T U L Á L U N K  A  H U N Y A D I  I S K O L A  S I K E R E S  D I Á K J A I N A K !

Hasonlóan sorozatosan szép eredményeket értek el az idei tanév első félévében a Hunyadi János 
Általános Iskola tanulói is. A Corvina iskolái között zajló német fordítóversenyen kiemelkedő volt 
Dancsházi Barnabás 8.b osztályos tanuló teljesítménye, aki I. helyezett lett. Ugyanitt Horváth Sza-
bolcs 7.a osztályos tanuló a II. helyet, Sándor–Teszáry Csanád 5.b osztályos tanuló pedig III. helyet 
szerezte meg. Szép sikerek voltak a sport és művészeti versenyeken is. Ilyen volt például Bolvári J. 
Dániel 4.b  és Szabó Laura 5.b osztályos tanuló szereplése is, akik a Mátyás Király mesemondó váro-
si versenyen különdíjat szereztek. A „Tollforgató” Corvinás versenyen két 7.b osztályos tanuló szere-
pelt szép eredménnyel, hiszen Tánczos József 2., Slepeczki Barbara pedig 3. helyezett lett. A kicsik 
sem maradnak el a nagyoktól, hiszen az Ifjúság Úti Óvoda hulladék-újrahasznosítási pályázatán az 
1.a osztály I. helyezést ért el. Gratulálunk minden tanulónak szorgalmáért és szép teljesítményéért!

„Mint a növény virága, úgy az emberi 
szív legszebb tulajdonai csak meleg 
érintésnél nyílnak meg.” (Eötvös József)
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HHHH... SIKERES PEDAGÓGUSOK

November végén a Városi 
Tehetségsegítő Tanács  diákte-
hetség-díját Balázs Marcell, a 
Bolyai János Gimnázium ta-
nulója kapta. A fiatal tehetség 
születése óta a Hunyadiváros-
ban él, ahogyan az egész szé-
lesebb családi kör is. Díjához 
a városrész nevében szívből 
gratulálunk, és sok sikert kí-
vánunk a továbbiakra.  

Marcell három nyelven beszél 
és kiváló matematikai tudása 
van, így tehetsége, érdeklődése 
aligha sorolható szűkebb ka-
tegóriába. Az elmúlt évben 2. 
helyezést ért el a spanyol nyel-
vi OKTV országos döntőjén, s 
kiérdemelte a Mexikói majd a 
Spanyol Nagykövetség Kiváló 
tanuló-díját is. A spanyol mellett 

angol és német nyelvből is fel-
sőfokú nyelvvizsgája van. Pénz-
ügyi-gazdasági érdeklődését 
kamatoztatta 2017-ben a KEBA 
Országos Tőzsdeversenyén 1. 
helyezést szerzett csapatában. 
A Közép-Európai Brókerképző 
Alapítvány középiskolásoknak 
szervezett tőzsdejátékán a győz-
tes „Fal Utca Rókái” csapat ve-
zetője volt. Az ezt követő bró-
kerképző tanfolyamon sikeres 
szakvizsgát tett le tőzsdei isme-
retekből. Művészeti területen is 
megállja a helyét a kecskeméti 
fúvósegyüttes klarinétosaként, 
a gimnázium énekkarában, az 
öregdiákok Scherzo vegyeska-
rában, sőt musical-főszerepet is 
énekelt a Bolyai 30 éves jubi-
leumának alkalmából előadott 
Aparádé című produkcióban.

R I T K A  A Z  I L Y E N  S O K O L D A L Ú  T E H E T S É G

M É R N Ö K I  K A R R I E R  U T Á N  S I K E R E S E N  A  K A T E D R Á N

Decemberben Labáth Feren-
cet, a Kecskeméti Szakképzé-
si Centrum Kandó Kálmán 
Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája tanárát a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarában elismerés-
ben részesítették az Országos 
Szakmai Tanulmányi Verse-
nyen elért első helyezett tanu-
ló felkészítéséért. A Hunyadi-
városban élő pedagógusnak 
nem ez az első kitüntetése, hi-
szen évek óta kimagasló ered-
ménnyel készíti fel a diákokat. 
- Mi köti a városrészünkhöz, 
és milyen út vezetett a pályá-
ján idáig?  

- Házasságkötésem óta, 1982 
óta lakunk családommal a Hu-
nyadivárosban. Szeretünk itt 
élni azért is, mert már abban az 
időben is rengeteg fiatal volt itt, 
ami mindig ösztönzően hat egy 
városrész életére, fejlődésére.

Korábban mérnöki karriert fu-
tottam be. A SZIM-ben, illetve 
a Knorr-Bremsénél dolgoztam 
1994-ig, utána két évig tanítot-
tam a GAMF-on, majd a THYS-
SEN-hez kerültem. Jelenlegi 
iskolámban 2009-től dolgozom 
gépész műszaki elméleti oktató 
tanárként. Nagyon örülök annak, 
hogy azt a rengeteg tapasztala-
tot, ami a mérnöki pályán össze-
gyűlt, ily módon a fiataloknak is 
átadhatom. Ezek az eredmények 
is azért születhettek, mert a gya-
korlati életből vett példákkal 

jobban meg lehet értetni, 
szerettetni a szakmát. A 
Mercedes-gyár kiszolgá-
lására a mechatronikus-
karbantartó szakképesí-
tés tanításának kidolgo-
zásában személyesen is 
részt vettem. A gépészet 
és mechatronika terüle-
tén tanítok, három éve 
kiemeltek gyakorlati ok-
tatásvezetőnek is. A szak-
máink nagy része hiány-
szakmának számít, így 
a képesítés megszerzése 
után azonnal el is tudnak 
helyezkedni a diákjaink.

- Nézzünk vissza pár évre di-
ákjai sikerei sorában! 

- 2016-ban az Országos Szak-
mai Tanulmányi Verseny döntő-
jébe két diákom jutott be Kecs-
kemétről: mechatronikai techni-
kus szakmában Kispál Dániel 3., 
Kovács Ádám pedig 2. helyezést 
ért el. A 2017-es OSZTV-n Mé-
száros János  a 2., Kövér Dániel 
pedig az 1. helyezést érte el. Dá-
niel immár gödöllői egyetemis-
taként másodmagával kijutott a 
WorldSkills világversenyre, ami 
jövőre Kazanyban lesz.

A Szakma Sztár idei országos 
versenyén szintén első helye-
zést nyert el egy diákom, Papp 
Csaba. A versenyeket három év 
óta támogatja  a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara, mely 
május 25-én Budapesten a Par-

lament felsőházi termében díj-
átadó ünnepséget szervezett a 
XI. Szakma Sztár Fesztivál or-
szágos szakmai versenyein leg-
jobban szereplők részére. Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke 
és Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke a szakmánkénti első három 
helyezést elért tanulóknak és ta-
náraiknak emléklapot adott át. 
(A fenti fotón szemben Papp Csaba, 
mögötte tanára, Labáth Ferenc). 

Júniusban a városházán adtak 
át kitüntetéseket, ahol többek-
kel, például Raj Ferenc tanár-
kollégámmal és a hunyadivárosi 
Szrenka Ferenccel (KSZC Gás-
pár András Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája) együtt a 
Kecskeméti Szakképzési Cent-
rum által először kiadott „Az év 
tanára” címben részesültem.
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G E R E B E N  L Í V I A  -  K O S Á R L A B D A

- A szek-
szárdi klub 
igazgatójának 
megkeresése 
óta, 2016-tól 
játszom itt az 

NB I. A felnőtt kosárlabda csa-
patban. Eredményeimben igen 
nagy szerepe van Béres Tíme-
ának, a Mercedes-Benz Gyár 
Kosárlabda Akadémia igazgató-
jának is, aki szakmailag és em-
berileg is rengeteget segített és 
segít a pályafutásom során. 

- Magántanulóként érettsé-
giztél, most egyetemista vagy. 
Milyen terveid vannak a sport-
hoz kapcsolódóan?

- Szeretnék a felnőtt váloga-
tott oszlopos tagja lenni. Ma-
gyar bajnokságot nyerni, és ha 
készen állok, szeretném magam 
kipróbálni egy TOP-szintű euro-
ligás csapatban. 

- Tizenkilenc esztendősen 
sok minden van már a hátad 
mögött, hamar magadra ölt-
hetted a „címeres mezt” is. 
Mire vagy a legbüszkébb? 

- Mindenre, amit eddig elér-
tem, legyen az egy Európa-baj-
noki ötödik vagy egy ifjúsági 
olimpiai harmadik hely, a két-
szeres magyar bajnoki második 
helyezéseimre, de talán a leg-
büszkébb a tavalyi szezonban 
elért Magyar Kupa MVP címére 
vagyok. 

- A soproni döntőben félóra 
játékidő alatt 13 pontot sze-
reztél, jó kosarakat dobtál, a 
mezőnykísérleteid is utat ta-
láltak. Távol szerzett sikerek-
kel a hátad mögött mit jelent 
neked a mi városrészünk?

- Dédnagypapámtól kezdve 
mindenki, a nagyszüleim és az 
én családom is a Hunyadivá-

„Biztosan csak az állja meg helyét, 
ki magát ahhoz kötelességeinek erős 
kötelékeivel láncolva érzi.”(Eötvös J.)

rosban élt, él. Szüleimtől örö-
költem a kosárlabda szeretetét, 
akik maguk is kiváló játéko-
sok voltak. Jó ideig édesanyám 
volt az edzőm is. A család más 
szempontból is központi szere-
pet játszik az életemben, mert 
rengeteg támogatást, segítséget 
és szeretetet kapok tőlük. Talán 
ezeknek is köszönhetem nagy-
részt a sikereimet.

Márciusban az Atomerőmű KSC Szekszárd 
kosárlabdacsapat sikere után a 2018-as Magyar 
Kupa legértékesebb játékosának járó MVP 
díját a hunyadivárosi Gereben Lívia vette át. 
Novemberben pedig a fiatal élsportoló lány a 
nemzeti válogatott szűkített, utazó keretébe is 
bekerült. - Most hol játszol? - kérdeztük tőle. 

- Itt nőt-
tem fel. 
A Teleki 
Pál téri 
játszótér 
mel le t t i 
f o c i p á -
lyán a bá-
tyámmal 
és a ba-

rátainkkal rengeteget fociztunk 
együtt, bár sokszor kötött ki a 
garázssor tetején a labda. Óvo-
dás koromban kezdtem focizni 
a Kecskeméti UFC-ben, közel 
tíz éven át voltam igazolt spor-
tolójuk. Edzéseink egy időben a 
Gáspár András Szakközépisko-
la tornatermében voltak. Sokat 
köszönhetek nevelőedzőmnek, 
Csáki Tibornak, aki felfedezte 
a kapusposzt iránti fogékony-
ságomat, lerakta az alapokat, 

G Y E R G Y Á D E S Z  M Á R T O N  -  F U T T B A L L

és mind a mai napig figyelem-
mel kíséri a pályafutásomat. Az 
UFC támogatott abban, hogy 
magas szintű kapusedzéseket fi-
nanszírozhassak Kerpits Ferenc 
kapusedzőnél a fejlődésem ér-
dekében, amiért máig hálás va-
gyok. A KTE-ben is játszottam 
egy évig Csima Gyula edző és 
Tasnádi József kapusedző keze 
alatt. Egyik álmom, hogy az 1. 
osztályban játszhassak, másfél 
éve valósult meg, mikor a Győ-
ri ETO-hoz szerződtem. Részt 
vettem egy próbajátékon, és úgy 
döntöttek, hogy szükségük van 
rám. Nagyon örültem, és büsz-
keséggel tölt el, hogy kecske-
méti barátaim közül rajtam kívül 
csak keveseknek sikerült egy 
szinttel feljebb kerülni. Azóta 
is a győri egyesület játékosa va-
gyok immár az U19-ben.

Gyergyádesz Márton az ETO FC Győr I. osztályú U19-es csapatának a 
kapusa. Ő is hunyadivárosi. - Mi köt a városrészünkhöz? Hogy kerültél 
kecskemétiként a győri csapatba? – kérdeztük tőle.
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- Márton, milyen iskolában 
tanulsz Győrben?

- Itthon a Református Iskolába 
jártam, majd egy évet a Piarista 
Gimnáziumban töltöttem. Most 
a győri Fehér Miklós Gimná-
zium tanulója vagyok. A Fehér 
Miklós Futballakadémia sporto-
lói az ETO Park létesítményén 
belül járnak edzésre, iskolába és 
laknak kollégiumban. Minden 
adott a tanuláshaz és a sporthoz.

- Hosszú távon tervezel?
- Az előző szezonban sikerült 

belerázódnom az új helyzetbe, 
így bizakodó vagyok a jövőm-
mel kapcsolatban, bár konkrét 
elképzelésem még nincs. Edző-
im Oross Márton, Csató Sándor, 
Preszeller Tamás, Ulbert Tibor, 
Balázs Zoltán, Pánczél Roland 

voltak. Még másfél szezonig 
biztosan tudok játszani az után-
pótlás csapatban, utána a felnőtt 
futball következik. Jó lenne majd 
egy olyan csapatba szerződni, 
ahol sok tapasztalatot gyűjthe-
tek, és megfelelő szinten képez-
hetem magam tovább. Olyan 
gondolattal is eljátszottam, hogy 
talán a kecskeméti első csapat-
ban próbálnék szerencsét. De 
mindenesetre a fő cél: profi lab-
darúgó szeretnék lenni.

- Legnagyobb élményed?
- Mióta az ETO-ban focizom, 

talán a legnagyobb öröm a szá-
momra, hogy az előző idényben 
3. helyet sikerült elérnem a csa-
pattal az U17-es kiemelt bajnok-
ságban. Ez a bronzérem azért is 
emlékezetes nekem, mert ezt a 

helyezést az utolsó fordulóban 
sikerült megszereznünk, és pár 
nagyobb védéssel tudtam hoz-
zásegíteni a csapatot a sikerhez 
a Puskás Akadémia ellen.

- Mi fér bele még az idődbe?
- Konditerembe járok, ha ép-

pen itthon vagyok, akkor a hu-
nyadivárosi népszerű terembe, a 
Colosseumba. Szeretek filmet és 
sportközvetítéseket nézni. Szí-
vesen főzőcskézem. Mivel hat 
évig ütős tanszakon tanultam az 
M. Bodon Pál Zeneiskolában, a 
zene iránti rajongásom töretlen, 
a nyári dobos táborokban még 
most is részt veszek. És termé-
szetesen itthon (és komáromi 
nagymamámnál is, ahová Győr-
ből sokat átjárok) igyekszem so-
kat segíteni a háztartásban.

- Olyan szerencsésnek mondhatom magam, hogy részt vehettem a valaha 
volt legnagyobb  IDBF Klub Legénység Sárkányhajó Világbajnokságon, amit 
Szegeden rendeztek több mint 6000 versenyzővel. Körös Dragon SE és Dunai 
Sárkányok Vác színekben indultunk páran Kecskemétről. Premier kategóriá-
ban versenyezhettem, ahol érmet nem sikerült szereznünk, de egy életre szóló 
élmény volt számunkra. Ezután felkerestek bennünket a Magyar Sárkányhajó 
Szövetségtől, hogy indítanának magyar válogatott keretein belül egy erős csapa-
tot. Premierként Kecskemétről egyedül én indulhattam. Hatalmas megtisztelte-
tés volt, hogy képviselhettem a hazámat Németországban az Európa Bajnoksá-
gon. 500 méteren Premier 10-es hajóban IV.-ek lettünk két századdal lecsúszva 
a dobogóról. Én ezt is úgy éltem meg, mint a VB-t, mert ezelőtt három éve nem 
gondoltam volna, hogy eljuthatok idáig. Megérte keményen edzeni, mert beért 
a fáradozásom gyümölcse. 

2019-ben Sanghajban tartják a világbajnokságot, 
ahol indítani akar a Magyar Sárkányhajó Szövetség 
egy nagyon erős válogatott Premier csapatot. Nagy-
szerű érzés, hogy lehetőséget kaptam a kvalifikáció-
ra, amin több felmérőnek kell megfelelnünk, és sok 
edzőtáborban kell majd részt vennünk. A Magyar 
Bajnokságban számtalan arany, ezüst és bronzérmet 
tudhatunk magunkénak, amire nagyon büszkék va-
gyunk.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az egyesüle-
tünkbe. Facebook oldalunkon is követhetik az ese-
ményeinket, Hírös Kecskemét Sárkányhajó néven.

Szeverényi Ádám nyol-
cadik éve sárkányhajózik 
a Széchenyivárosban a víz-
műdombnál a Hírös-Kecs-
kemét Vízi Sport Egyesület-
nél. Ádám szerepelt már a 
lapunkban épp e különleges 
sportágban elért eredményei 
kapcsán, ezért most csak az 
utóbbi idők eseményeiről 
kérdezem. – Hogyan alakult 
mostanában a sportpályafu-
tásod? Milyen eredmények 
vannak a hátad mögött?
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TEGYÜNK TÖBBET A KÖRNYEZETÜNKÉRT!

Juhász Sándor, a Hunyadi-
városi Tanácsadó Testület tag-
ja magánemberként is szám-
talan alkalommal segítette a 
városrész közintézményeit, la-
kóit, különösképp eleget téve a 
Közösségi Házat használó kis-
közösségek kéréseinek. Tanult 
szakmája lakatos és hegesztő, 
gyakorlatilag ezermester, aki 
mindenhez ért, amihez az épp 
megszorult emberek megsegí-
tése miatt érteni muszáj. - Mi 
köti a városrészhez, és mi mo-
tiválja abban, hogy önzetlenül 
segítsen a hozzá fordulókon? 
- kérdeztük Juhász Sándort. 

- Épp ötven éve költöztünk ide 
a belvárosból. 2002-ben men-
tem nyugdíjba, de még nemigen 
volt időm összetett kézzel ülni. 
Több mint húsz éve ismerem 
Pászti Andrást. Egyenes ember, 
és nagyra becsülöm a teherbí-
rását. Volt, hogy este kilenckor 
eljött hozzánk -10 fokban, mert 
megígérte, s még aznap meg is 
csináltuk, amit elterveztünk.    

Már a Közösségi Ház létre-
hozásakor jelen voltam. Mivel 
műszaki ember vagyok, megja-
vítottam a zárakat, kilincseket, 
készítettem egy zászlótartót, s 
eközben kerültem emberileg is 
közelebb az itt lévő segítő kö-
zösséghez. Tudják, bátran szól-
hatnak, ha beletörik egy zárba a 
kulcs vagy elromlik az öt ponton 
záródó ajtó. Igyekszem mindent 
megoldani. Volt, hogy a nyugdí-
jasklub tagjai is kézről kézre ad-
tak, mert nem csukódott jól az 
otthoni kiskapu, nagykapu, vagy 
képet kellett feltenni a falra. Ne-
kem ez nem teher. Nagy szavak-
nak tűnik, de szeretem az embe-
reket, a városrészemet, a helyet, 

ahol élek, az országot. Nem tu-
dom megállni, hogy ne segítsek. 
Úgy gondolom, az embernek a 
szűkebb családi környezetén kí-
vül is vannak felelősségei. Én 
így próbálom ezt a nagyobb kö-
zösséget szolgálni, ahova tarto-
zom. A városrészünk nevében is 
benne van, hogy nagy magyarok 
fordultak meg errefelé. Ezeket 
az elődeinket érdemes követni, 
szem előtt tartani. 

Nagyon szeretem a szakmámat 
is, a vasat, ami nagyon nehezen 
formálható, ezért is választják 
ritkábban ma ezt a hivatást a fi-
atalok. Tizenhét éves koromban 
kezdtem, tehát közel hat évtize-
de művelem a mesterséget. Volt, 
hogy egy pizzasütő műhelybe 
hívtak, ahol az Olaszországból 
hozott gép javítását már két sze-
relő visszamondta. Nekem sike-
rült megcsinálnom, így az első 
négy pizza az enyém volt: vit-
tem a négy unokámnak. Büszke 
vagyok arra, hogy szót értek a 
fiatalokkal, de még az egészen 
kis gyerekekkel is. A Hunyadi-
városi Napok előestéjén segítet-

tem a babanapi ajándékok cso-
magolásában, és odaállt elém 
egy kisfiú. Mit ne mondjak, pár 
perc múlva már együtt csoma-
goltunk. A bölcsőde vezetője is 
hallhatott már rólam, mert meg-
keresett azzal, hogy segítsek ki-
alakítani egy szabadtéri zárható 
helyiséget az udvari játékoknak. 
Nagyot nézett, hogy egy-két 
mellém adott segítővel ezt két 
óra alatt elvégeztem, pedig volt 
abban hegesztés, flexelés, csi-
szolás, köszörülés, minden. Pár 
hét múlva még tetőt is tettünk 
rá. 

Az iskolában – ahová hatszáz 
gyerek jár, így naponta 2x600-
szor nyitják-csukják az ajtót – a 
rugós bejárati szárnyat kellett 
megcsinálni. Szívesen tettem 
ennek is eleget. A közparkokban 
is örömmel segítek. Legköze-
lebb egy pad lapját fúrom majd 
fel a Tinódi utcán. 

Volt, hogy hirdetési anyagok, 
szórólapok kihelyezésén vettem 
részt. Jó érzés volt, hogy többen 
behívtak, leültettek, kávéval kí-
náltak, egyetemet végzett embe-
rek is. Sokan ismernek már en-
gem, és ki-ki amihez ért, tisztel-
jük egymás munkáját. Nagyon 
jól érzem itt magam. Jó csapat-
hoz tartozom.  

A 2012 tavaszán indult Közös-
ségi Kert működése is a helybé-
liek környezetszeretetén alapul. 
A  kisgyermekes családok mel-
lett ma már az idősebb korosz-
tály részére is kikapcsolódást, 
„munkát” ad a kert. A vegy-
szermentesen termelt zöldségek 
mellett legalább ilyen fontos az, 
hogy a kertészek odafigyelnek 
egymásra a kerten kívül is, akár 
segítség kell, akár csak a jó szó. 

- Idén kezdeményeztük az 
ökokert bővítését a Közösségi 
Ház udvarára − mondta Szilber-

hornné Csilla, a HUKK vezetője 
−, s előteremtettük ennek felté-
teleit. Magaságyások építésével, 
illetve parcellák kettéosztásával 
tudunk újabb kerthelyeket kiala-
kítani. Mindezzel az összefogó, 
együttgondolkodó, a társadalo-
mért és környezetéért tenni aka-
ró közösségünk is bővül.

Idén is részt vettünk „A leg-
szebb konyhakertek − Magyar-
ország legszebb konyhakertjei” 
program helyi versenyében, 
ahol kertünket a szakmai zsűri 
Különdíjban részesítette. 

„A boldogság, melyet a világon 
élvezhetünk, sokkal kevésbé függ 
attól, miként viselik magokat 
irányunkban mások, mint inkább 
attól, mint járunk el mimagunk 
mások irányában.” (Eötvös József)
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A Hunyadivárosi Kutyabarátok 
Köre is nagyban hozzájárul környe-
zete szépítéséhez. Nemcsak az álta-
luk használt területet gondozzák, 
hanem jelen vannak a közparkok 
rendbentartásánál is.

- Két és fél évvel ezelőtt alakultunk 
meg Pászti András támogató segítsé-
gével - tájékoztat Bablinszki Zoltán, a 
kör vezetője. - Akkor készült a futópá-
lya, ami érintette a mi mozgáskörze-
tünket. A megbeszélés eredményeként 
vehettük birtokba ezt a zárt területet a 
bölcsőde és a Közösségi Ház között. 
Ekkor kértek fel ennek a kisközösség-
nek a vezetésére is, melynek jelenleg 
34 tagja van. Kismamák, nyugdíjasok, 
diákok és fiatalok egyaránt vannak 
köztünk. Sor került már közös bog-
rácsozásokra is. Összetartó családias 
környezetet sikerült kialakítanunk. 

Szigorú szabálya-
ink vannak annak ér-
dekében, hogy elke-
rüljük a fertőzéseket, 
betegségeket, de más 
igényeknek is igyek-
szünk eleget tenni. 
Volt, hogy kutyaisko-
la látogatott el hoz-
zánk kiképzési alapok 
tanítására. A négylá-
búak szeretete mel-
lett nyitottak vagyunk 
más közösségi jellegű 
feladatokra is. A saját 

t e -
r ü -
letünkkel egyidejűleg általában a Kö-
zösségi Ház udvarát is rendbe szedjük. 
A Serleg utca felőli park rendbetételénél 
huszonöten vettünk részt. Megmutatko-
zik a csapat erőssége azon is, hogy bár-
mikor tudjuk mozgósítani az erőinket, 
és anyagi áldozatot is hozunk. Készí-
tettünk például önerőből esti világítást 
a parkba, és a nyári fűnyírásokat is ma-
gunk finanszírozzuk.

Többször adtuk jó példáját annak, 
hogy egymásnak is szívesen segítünk, 
ahol csak tudunk. Ez segít a mai rohanó 
világban is embernek maradni. 

Változás, hogy kulcsra cseréltük a 
régi kódos beléptető rendszert, amit  
nálam lehet igényelni a 20/222-6075-
ös számon. Szeretettel várunk min-
denkit a hunyadivárosi kutyaparkba!

KUTYABARÁTOK

A Hunyadivárosi Tanácsadó Testület és a Madár-
barát Program szervezésében 2018. június 9-én dr. 
Pigniczki Csaba természetvédelmi őrkerület-vezető, 
a Márai Sándor u. 15. számú ház előtt egy bemuta-
tó gyűrűzés keretében engedett bepillantást nyerni a 
szakadó esővel dacoló érdeklődőknek a madárvéde-
lem és a madárvonulás kutatás egyik legjellemzőbb 
mozzanatába, a madárgyűrűzésbe. Dudás Lajos eme-
lőkosaras daruja segítségével a fészekből kiemelt, és 
a talajon jelzőgyűrűvel ellátott madarak külföldi visz-
szafogása esetén képet kaphatunk arról, hol telelnek 
a gólyáink. A gyűrűn található azonosítószám alapján 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
egyértelműen azonosítani tudja, hogy az adott mada-
rat a jelölő gyűrűvel ki, mikor és hol látta el. 

LÁTVÁNYGYŰRŰZÉS A MÁRAI UTCÁN

Gólyáink útjáról, esetleges külföldi 
megfigyeléséről tájékoztatjuk majd 
olvasóinkat.

Szabó Barna, a HMBP vezetője

Kivételesen szép cse-
lekedet, hogy augusztus 
végén a Buzogány utcán 
lakó 74 éves Tatár Mihály 
bácsi saját kertjéből pó-
tolta a Serleg utcai sport-
pálya mellől ellopott dísz-
növényeket. Az ültetésben 
Telegdiné Szabó Erzsébet 
volt a segítségére.

Hálásan köszönjük gon-
dos odafigyelésüket, segí-
tőkész, önzetlen munkáju-
kat a városrész nevében! 

ÚJ ÖRÖKZÖLDEKISMÉT DÍJAT KAPOTT A KÖZÖSSÉGI KERT




