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VISSZATEKINTÉS
Tisztelt Városrészben Élők!
Kedves Olvasók!
Idestova több mint negyedszázada élek családommal a
Hunyadivárosban, és feleségemmel együtt évtizedek óta itt
is dolgozunk. Harminc éve vagyok pedagógus, amiből nyolc
évet a Hunyadi Iskolában tanítottam, s 12 éve a Mátyás Iskolában fejlesztőpedagógusként és
igazgatóhelyettesként látom el
a feladataimat. Huszonegy éve
vagyok a városrész önkormányzati képviselője. Ezt a munkát
szívesen folytatom, mert az elért
sikerek, eredmények és az újabb
kihívások továbbra is ösztönöznek.
Ha visszatekintek az elmúlt
öt évre, a legfontosabb, ami a
városrész életét pozitívan befolyásolta, az északi elkerülő út
megépülése volt, aminek hunyadivárosi szakaszát 2015-ben
adták át a forgalomnak. Ebben
másfél évtizedre visszamenő fáradozásunk volt. 2004-ben még
tüntettünk is érte a Ceglédi út
félpályás útlezárásával. Az átadást követően a Mátyás király
körút-Géza fejedelem körút forgalma gyakorlatilag felére csökkent. Felújítottuk a Géza fejedelem körút és Kaffka Margit utca
burkolatát. Utóbbinál a korábbi
földút helyett kerékpárúttal kiegészített aszfaltút vezet az elkerülőre való felcsatlakozásig.
Képviselői programom fontos
eleme, hogy az útfelújítás a Mátyás király körúton is folytatódjon. A legutóbbi nagy útépítés
2018 őszén a Szolnoki út felújítása volt a Szőlőfürt Fogadótól az aluljáróig. Bízom abban,
hogy hamarosan az itt lévő kerékpárút is megújulva szolgálja
majd a közlekedőket.
Nagyon nehéz éven vagyunk
túl az aluljáró többszöri lezárása miatt. Ezúton is köszönöm a
lakosság megértő hozzáállását.
Komoly sikerként könyvelem el
a Ceglédi út Liszt Ferenc utcai
és Mátyás király körúti csatlakozásánál felállított közlekedési lámpákat, melyek közül az
utóbbiak továbbra is megmaradnak. A Liszt Ferenc utcánál lévő
lámpák megtartásáról a Bem utcai körforgalom végső átadását
követő forgalomszámlálás függvényében döntenek majd.

Más városrészek által is elismert érdeme a városrészünknek,
hogy az itt élők sok szempontból, sok alkalommal össze tudtak fogni. Ilyen volt, amikor
2017-ben a Teleki Pál tér – Pázmány Péter utca övezetében a
lakók összefogásával modern
játszótér épült, amire azóta is dicséretes módon vigyáznak.
Ehhez hasonló összefogás volt
tavaly a Liszt Ferenc utcánál,
ahol a kiszélesedő „háromszögben” fákat, bokrokat ültetettünk
el. Idén a bölcsőde udvarán és a
Szilágyi Erzsébet utca garázsok
felőli végénél is zajlott faültetés.
Úgyszintén 50-60 ember segítő

munkájával festettük le szeptemberben a Hunyadi
János Iskola és Napsugár Óvoda
kerítését. Az itt élők közösségi
érzülete abban is megmutatkozik, hogy vannak olyan helyi
kis- és nagyvállalkozások, illetve magánszemélyek, akik már
15 éve támogatják a Hunyadivárosi Napokat. Nem volt olyan
év, hogy ne lett volna legalább
száz támogatója a rendezvénynek. Ez a szám idén már a 170et is meghaladta.
Köszönet illeti a Hunyadiváros
Hetének részvevőit is, hiszen a
tombolavásárlással 350 000 Ft
gyűlt össze a Hunyadivárosi
Nyugdíjas Klub támogatására.
Az összefogás ott is jelentkezik, hogy a városrészünkben élő
kiváló sportoló, Gereben Lídia
gyógyulása érdekében meghirdetett véradásra két óra alatt 39en jöttek el. Mindannyian szurkolunk mielőbbi felépüléséért!
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A városrésznek vannak kiemelkedő tevékenységet végző
civil közösségei. Ilyen a 17 éves
nyugdíjasklub, melynek létszáma már 200 fő fölött van. Ilyen
a 25-30 családot érintő BabaMama Klub, a sport- és egészségnapokat szervező hunyadivárosi futók, sportbarátok közössége, a Daróczi közi kutyafuttatót
fenntartó és gondozó Kutyatartók Baráti Köre és a nyolc éve
működő Hunyadivárosi Közösségi Kert művelői. Mindegyik
megszólítható egy-egy esemény
közös megvalósítására.

Szólni kell az ezeket összefogó és pályázatokkal, közösségi színtérrel segítő városrészi
egyesületről is. Munkájuk az
idei Hunyadivárosi Napok hetében is sokszor és sokféle módon megnyilvánult. Nagy öröm,
hogy a Közösségi Ház százéves
épülete új előszárnnyal bővül,
melynek építése jövőre elkezdődik.
A Mátyás Iskola energetikai
korszerűsítése pár héten belül
befejeződik. Azon vagyunk,
hogy hasonló felújításban részesüljön a Hunyadi
János Iskola is.
Megvan a Közgyűlés döntése az

Ifjúsági úti és a Ceglédi úti Óvoda teljes felújításáról. Utóbbinál
már kiépült egy biztonságos,
modern parkoló, amire három
évtizedet vártunk. Tavaly pedig
a városrészi tombolaárusítás révén 670 000 Ft értékben új szőnyegek kerültek a bölcsőde csoportszobáiba.
Szépülnek a köztereink is. Ebben az évben került sor a Hunyadi tér rekonstrukciójára (lásd
a fotókon). Parkolók épültek ki a
Liszt Ferenc utca felől. Új térkőburkolatot kapott a gyalogjáró,
miután már 2016-ban megszépült az orvosi rendelő mögötti
járda is. Elkészült egy műfüves
labdarúgó pálya és egy 330 mé-

(A címlapfotó a népmese-játszótér átadásán készült, ahol a gyerekeket a Madzag Bábszínház művészei szórakoztatták)
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teres futókör is, amit a szomszédos iskola és a városrész lakói
közösen használhatnak. A tavaszi Közösségek Hete keretében
edzőeszközöket és kosárpalánkot adtunk át a Serleg utcai
parkban elsősorban a felnőtt lakosság sportolásához.
Egyedülálló játszótér épült a
rajzfilmsúdiónk emblematikus
figuráival a Hankovszky ligetben, s jelenleg már ötször annyi
gyermek játszik itt, mint korábban. A tér biztonságára rendőrségre bekapcsolt 24 órás kamera
vigyáz. A ping-pong- és sakk-

asztalok a tavaly augusztusi fórumon elhangzott lakossági kéréseknek megfelelően maradtak
a játszótér területén.
Terveim közé tartozik, hogy
egy egyszerűbb megoldással
körforgalom épüljön az aluljáró Szolnoki út felőli végénél is,
ami nagyban könnyítené az autósok Béke fasorra, Kandó Kálmán utcára és Platter János utcára való kanyarodását. Szeretnék
újabb zebrákat telepíteni a Liszt
Ferenc utcára és a Mátyás király
körútra. Hamarosan elkészül a
Görbe utca aszfaltozása is a Pa-

lota utcáig. A Szilágyi Erzsébet
utcai parknál további fejlesztéseket kértek a lakók. Középtávú
tervem a Hunyadiváros csapadékvíz-elvezetésének megoldása gerinccsatorna kiépítésével
vagy csapadékvíz-tározó építésével.
Köszönöm az itt élők aktív
együttműködését az eltelt négy
ciklusban, s bízom abban, hogy
a jövőben is közösen elért szép
eredményeket felmutatva szolgálhatjuk a városrész fejlődését.
Pászti András

a 10. sz. önk. választókörzet képviselője

ÚJ ÉPÜLETSZÁRNNYAL BŐVÜL A KÖZÖSSÉGI HÁZ

A
Hunyadivárosi
Hetek
programsorozat keretében került sor 2019. szeptember 20án a Daróczi köz 14. szám alatt
lévő Hunyadivárosi Közösségi
Ház előszárnyának ünnepélyes alapkő-letételére.
A nagyszámú érdeklődőt vonzó eseményen jelen volt Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, Horváth Attiláné, a
Városi Szociális Közalapítvány
elnöke, a KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség konzorciumvezetője, Pászti András önkormányzati képviselő, Szilágyi
Róbert, a városrész egyesületének elnöke, a Tanácsadó Testület
és a helyi kisközösségek tagjai.
Konzorciumi formában 13
kecskeméti szervezet pályázott
sikerrel 2016-ban a Közösségi
szinten irányított városi helyi
fejlesztések (CLLD) program
keretében. A „KözösségÉpítő
Kecskemét” elnevezésű akciócsoport 750 millió forint európai uniós pályázati támogatást
nyert el. Ebből valósult meg a
Széchenyiváros, Hunyadiváros
és Kósafalu eddig átadott közösségi- és játszótereinek fejlesz-

tése Kecskemét város eredeti
fejlesztési projektjére épülve. A
Hunyadivárosi Közösségi Ház
esetében a projekt az épület bővítése révén egy minimum száz
fő befogadására alkalmas rendezvényterem kialakítását, akadálymentesítést, az udvar fejlesztését és a vizesblokkok felújítását tartalmazza. A bővítés
a Kovács Építész Mű-Hely Kft.
vezetője, a városrészünkben élő
Kovács Ferenc tervei alapján
előreláthatóan három éven belül
fog megvalósulni.
„Kiemelt
figyelemmel kell
támogatnunk és
segítenünk a városunkban
élő
közösségeket –
hangsúlyozta ünnepi beszédében
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester –, akik
között is kiemel

kedő a majd 200 főt számláló
Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub
és a számos hunyadivárosi családot összefogó Baba-Mama
Klub. A közösség olyan érték,
ami már kihalóban van a társadalom életéből, mert a betörő nyugati liberális gondolkodás önző
módon az egyén boldogságát
helyezi mindenek fölé, és nem
kedvez annak, hogy összefogva,
egymást minden területen örömmel segítve közösségben éljünk.
Miközben „Valósítsd meg önmagad!” felkiáltásokkal találkozunk folyamatosan, könnyen elfelejtjük, hogy ez is csak közösségben érhető el, és élhető meg,
hiszen például mit ér bármely
előrehaladásunk, ha még örömét
sincs kikkel megosztani. Különös jelentősége van a közösség
megtartó erejének a nagyvárosokban, iparvárosokban, ahová
magyar viszonylatban a megyeszékhelyünk is sorolható. Ezért
is értékes a városrészekben fellelhető minden olyan mag, ami
itt a Hunyadivárosban megtalálható, és idevonzza, összefogja
az embereket.
Felelőssége van ennek fenntartásában a városnak, és nagyon
örülök annak, hogy a városrész
vezetője, lelke, Pászti András
képviselő már 21 éve erősíti és
koordinálja az ilyen irányú kezdeményezéseket. Gratulálok az
itt élő embereknek a városi szinten is példamutató összefogásért,
amit azért is érdemes a mai alapkőletétel kapcsán megemlíteni,
mert nem egy új elképzelést kellett most bevezetnünk, elfogadtatnunk, hanem csak folytatni és
segíteni azt, ami már régóta jellemzi a városrész életét.”

ORSZÁGOS KITÜNTETÉSEK
MINISZTERI ELISMERÉST KAPOTT GOLOVICS ANIKÓ

Az augusztus 20-ai Nemzeti
Ünnepünkhöz idén is több országos és helyi kitüntetés adományozása kötődik. Miniszteri
Elismerő Oklevele kézhezvételéhez gratulált Szemereyné
Pataki Klaudia polgármester
az augusztus 22-i Közgyűlés
ünnepi ülésén Golovics Anikónak, a Bács-Kiskun Megyei
Kórház Általános Sebészeti
Osztály vezető ápolójának.
Golovics Anikó 1988-ban a
kardiológiai osztályon kezdte
meg munkáját. A felnőtt szakápolói képzés elvégzése után
1992-ben megalakította az Em-

lőműtöttek Klubját, és ellátta
ennek vezetői feladatait. Rövid
ideig külföldön is szerzett tapasztalatokat, majd az E kategóriás ápoló képzés megszerzését
követően 2009-től a sebkezelő teamben dolgozott és látott
el megyei vezetői feladatokat.
Időközben elvégezte a főiskolai
képzést, és megbízást kapott az
Általános Sebészeti Osztályvezető ápolói feladatok ellátására.
Szakmai elhivatottsága, munkatársaihoz való segítőkészsége és
a betegekkel való empátiája tette érdemessé a kitüntetés elnyerésére, melyet május 20-án, a
Magyar Ápolási Egyesület megalakulásának 30. évfordulója
alkalmából a Visegrádi Királyi
Palotában tartott ünnepi ülésen
adtak át kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.
- Hogyan kötődik a Hunyadivároshoz? - kérdeztük tőle.
- Családommal együtt több mint
húsz éve lakom itt. Kedvelem,
mert sok a zöld terület. Több játszótér, futópálya, fitnesszpark,
sok hobbikert és kutyapark is
található a közelben. Magam
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is tagja vagyok a kutyás közösségnek, ahol
sok új ismeretséget
kötöttem,
új barátokat
találtam. A
munkámból
adódóan
sokan megkeresnek
egészségügyi
problémájukkal
is. Szívesen látok el mindenkit
jó tanácsokkal, s egy-egy megnyugtató szóval. Fontosnak tartom a betegek belső erőforrásait
mozgósítani, hogy képesek legyenek önmaguk gyógyítására.
Mi, ápolók csak irányokat, segítő kezeket nyújtunk mindehhez!
Így tudjuk a betegek korrekt tájékoztatása mellett megadni a
lelki támogatásukat is.
Nagyon büszke vagyok a miniszteri kitüntetésemre, igyekszem ennek megfelelően hivatástudattal, a betegeket szolgálva élni. Köszönöm a családomnak, hogy támogatnak ebben a
nehéz, de szép hivatásban!

AZ ELSŐ ARANY ÉRDEMKERESZT KÉZÍRÁSKUTATÓNAK

W. Barna Erika tanár, kézíráskutató, grafoterapeuta, pályaválasztási szakértő, a CEREG-Grafológiai
Akadémia társalapítója és vezetője tíznél több grafológiai szakkönyv szerzőjeként is ismert. Legnépszerűbb munkája az eddig négy kiadásban, 18 000
példányban megjelent Beszél az írás című könyv, legnagyobb sajtóvisszhangja talán a Csontváryról írott
terjedelmes munkájának volt, s idén jelent meg József Attiláról írt tanulmánya. 2019 más szempontból
is mérföldkő a Hunyadivárosban élő írónő életében,
mert március 22-én a Magyar Műveltség Kincsestára
Szabadegyetem az egyetemes magyar kultúra értékeinek megtartása és átörökítése érdekében kifejtett
munkájáért Magyar Műveltség-Díjban részesítette,
majd Magyarország Köztársasági Elnöke augusztus
16-án Magyar Arany Érdemkeresztet adományozott
a számára.

„Mindannyiunknak része van szenvedésben, hiányban, s bár enyhíteni tudjuk, de megkerülni
sohasem, ha igaz életet szeretnénk élni, és tisztán szeretnénk átvinni lelkünket a túlsó partra.”

(W. Barna Erika József Attiláról írt könyvéből)

- Hogyan jutott arra a gondolatra, hogy érdemes kézíráselemzéssel foglalkozni?
- Az első mozzanat a kézírás iránti vonzalmam volt,
ami már gyermekkoromban elkezdődött. Középiskolai
magyartanárként újfent rengeteg kézírást láthattam a
füzetek, dolgozatok javítása közben. Sokszor rácsodálkoztam, hogy milyen gyönyörűen ír egy rossz tanuló és
fordítva. Azt is észrevettem, hogy összefüggés van az
íráskép alakulása és aközött, ahogyan fejlődik, változik
a diák. Az írásról azt gondoljuk, hogy egy eszköz, ami
a beszéd rögzítésére szolgál, miközben egy többdimen- (A miniszteri kitüntetést Rétvári Bence államtitkár adta át)
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ziós információs csatorna. A
bölcsészkar után második diplomámat a SOTE Pszichiátriai
és Pszichoterápiás Klinikáján
szereztem, ahol a személyiséglélektan és patológia tudományterületével ismerkedtünk. Ez is
nagyban hozzásegített a kézírás
személyiségre vonatkozó elemzéséhez.
Az íráskép az egész lényünk
lenyomata, s mint ilyen, mindenkinél teljesen egyéni alkotás.
Mindez tér és idő fölötti, azaz
nem kell jelen lennie a vizsgált
személynek, ami lehetőséget ad
arra, hogy már nem élő emberek,
akár nagy szellemi elődeink személyiségét is hiteles forrásokból
vizsgálhassuk. A kézírás alkalmas bizonyos személyiségbeli
összefüggések feltárására. Nagy
előnye, hogy míg a pszichológiai tesztek az intelligencia szintjét mérik, addig a kézírásvizsgálat során körvonalazható az
etikai irányultság is: „Van, ki a
jóra, van, ki gonoszra tör vele”
(Szophoklész).
- Magyarországon a grafológiát sokáig áltudományként tartották számon.
- Az ötvenes évektől kezdődően minden lélekkel foglalkozó
tudomány gyanúsnak számított,
hiszen az akkori megítélés szerint „lélek” nem is létezett. Miközben a grafológiát a Rákosi
kormány betiltotta, saját maguk
az Országos Kriminalisztikai
Intézetben alkalmazott tudományként használták. Magyarországon az 1980-as évek végén
nyílt meg a lehetőség arra, hogy
erről szélesebb körben tudományos igényességgel beszélni lehessen. A személyes sorsom úgy
alakult, hogy az 1951-ben megszűnt Magyar Írástanulmányi
Társaság (MÍT) 1988-as újjáalakulásakor már alapító tag lehettem, s rögtön a tíz vezetőségi tag
sorába kerültem.
Büszke vagyok arra, hogy
1998-tól az ELTE Pszichológia
Tanszékén én tanítottam először
a hallgatóknak speciális kollégium keretében grafológiát, majd
több felsőoktatási intézményben is oktattam, így a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán,
a Pécsi Tudományegyetemen,
a Külkereskedelmi Főiskolán,
a Zsigmond Király Főiskolán,

valamint szakkollégium keretén belül a Budapesti Corvinus
Egyetemen. Régi tanítványaimból azóta már többen is grafológusok lettek. Még a kilencvenes
évek elején talált rám Brüsszelből a Grafológiai Tanulmányok
és Kutatások Európai Körének
(CEREG) igazgatója. A magyar
grafológiai kutatás bekerülhetett
a szakma nemzetközi vérkeringésébe.

- Több könyvében is tévhiteket oszlat el.
- A Csontváry könyvemben jól
megmutatkozik, hogy a pszichológia látható tünetcsoportok
és ok-okozati összefüggések
megmerevedett sémái alapján
vizsgálja a személyiséget. Így
fordulhatott elő, hogy a művész
„hallucinációját” tévesen a skizofrénia jegyeként diagnosztizálták, miközben ezt semmi nem
erősítette meg. A pszichológia
máig nem tud mit kezdeni azzal,
mit jelent az ihletett állapot, az
isteni kinyilatkoztatás, a személyes elhívás, a megfeszített küldetéstudat, a belső hangok meghallása és még sorolhatnám.
A hétszer született költő című
könyvemben József Attila kézírását vizsgálva jutottam én is
arra, amit a nyomozati anyagot
feldolgozó Garamvölgyi Gábor
és Kéri Edit is leír, hogy a költő
semmiképpen sem lehetett öngyilkos.
- Hogyan értékeli ezt a kitüntetést?
- Hálás vagyok azoknak az értékérzékeny embereknek, akik
felterjesztettek. Öröm, de növeli
a felelősségemet is abban, hogy
a kézírás értékeit minél szélesebb körben fel tudjam mutatni.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)

CSUKÁS CSABA AZ ÉV KECSKEMÉTI VÁROSRENDÉSZE

A Közgyűlés Csukás Csaba közterületfelügyelőnek kimagasló, példamutató
szakmai munkájáért az Év Kecskeméti
Városrendésze elismerő címet adományozta.
Az Év Kecskeméti Városrendésze egy új
elismerő cím, amit idén először adtak át, és
kétévente adományozható annak, aki legalább három éve köztisztviselője a Kecskeméti Városrendészetnek, és kimagasló
tevékenységet végez a város közrendje,
közbiztonsága és köztisztasága védelme
érdekében.
A díjat 2019-ben Csukás Csabának ítélték oda, aki húszéves kora óta, 1996-tól
dolgozik közterület-felügyelőként. 23
éves pályája során folyamatosan képezte
magát, 2004-ben diplomát és nyelvvizsgát
szerzett, 2014-ben pedig sikeres közigazgatási szakvizsgát tett. Munkájára a megalapozott szakmai hozzáértés, megbízhatóság, sokoldalúság és empátia jellemző.
Kiváló természete és toleranciakészsége
segíti az ügyfelekkel való konfliktusmentes bánásmód kialakításában. Kollégái
szerint munkavégzése és teljesítménye átlag feletti.


AZ ÉV KECSKEMÉTI MESTERE
BOCSKÁR SÁNDOR

Kecskemét M. J. V. Közgyűlése augusztus 22-i rendkívüli
ülésén ünnepélyes keretek között nyújtották át a Városháza
Dísztermében az Év Kecskeméti Mestere Díjat Bocskár Sándor bádogosmester számára, aki
több mint félévszázadot töltött
el ebben a szakmában. A hunyadivárosi mesternek nem ez az
első elismerése. Egy Emléklap
arról tanúskodik, hogy 1988 decemberében Kecskemét Város
Tanácsa köszönetét fejezte ki a
Gáspár András Szakközépiskola
tornacsarnokánál végzett tevékenységéért. 2003-ban Emlékérmet kapott a Kecskeméti Református Templom toronysüvegének felújításáért. 2005-ben
pedig az Evangélikus Egyház
fejezte ki köszönetét a templomtornyon végzett munkájáért.
- Mióta él a Hunyadivárosban?
- kérdeztük Csukás Csabát.
- Tizennégy éve, és nagyon
gyorsan szívembe zártam ezt
a kedves, kellemes kertvárost.
Feleségemmel, Puskás Tündével, aki hatéves kora óta él
itt, fel sem merült bennünk,
hogy máshol „rakjunk fészket”.
Csendes és rendezett, családosként is maximálisan szolgálja a
kényelmünket. Meg van a bája
azoknak a helyeknek is, ahol
múlt és jelen összefolyik. Szívesen sétálunk gyermekeinkkel, Diával és Barnával együtt
a környéken.
Közterület-felügyelőként
a
közterületi rend betartatásával
igyekszem a városunkban élő
emberek érdekeit védeni, képviselni. Az „Év Kecskeméti Városrendésze” cím óriási elismerés, mely meglepetésként ért,
mivel a városrendészeten sok
kiemelkedő szakemberrel dolgozom együtt, akik mind széles
körű tudással rendelkeznek.

- Mióta lakik a városrészben?
- kérdeztük Bocskár Sándort.
- Szentkirályi születésű vagyok.
1958-ban költöztünk be Kecskemétre. 1969 óta lakom a jelenlegi házunkban a Hunyadivárosban. Feleségemmel, Marikával
1971-ben házasodtunk össze.
Egy fiunk és egy lányunk van,
öt unokánk és egy dédunokánk.
A fiamék is itt laknak a Hunyadivárosban.

- Hogyan indult a pályája?
- 1962-ben mentem el bádogos
ipari tanulónak. A 14-ből hatan szabadultunk fel 1965-ben
a Bács-Kiskun Megyei Általános Építőipari Vállalatnál, ami a
DUTÉP jogelődje volt. 26 évet
töltöttem el itt. Mikor elmegyünk
a Solti Kossuth Adótorony mellett, már tudja a feleségem, hogy
azért nézek fel, mert ezt is mi
csináltuk 1976-77-ben. Én végeztem a Planetárium kupolájának rézborítását 1981-ben. A
Zászló utcán is DUTÉP-es lakások vannak. 1982-ben építettük
a Mátyás Király Általános Iskolát, majd mellette a cseréptetős
házakat. Közben már foglalkoztatott, hogy milyen szép lenne
templomok felújításában részt
venni. Ez is benne volt, hogy
1989 tavaszától a Kecskeméti
Református Egyháznál kezdtem
el dolgozni.
- Számtalan templom őrzi a
rákövetkező bő két évtizedtől
a keze nyomát. Melyek ezek?
- Időrendben sorolva: a Tassi,
a Majosházi Parókia és Gyülekezeti terem, a Ceglédi Református Templom, a Dunaszentgyörgyi Református Templom,
a
Tiszakécskei
Református
Templom, a Soltvadkerti Re
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formátus Templom, a Csőszi
Református Templom, a Szentkirályi Református Templom,
az Orgoványi, a Ménteleki és a
Pilisi Református Templomok,
a Katonatelepi és a Kecskeméti
Református Templom, a Kecskeméti Evangélikus Templom,
a Felsőpakonyi Református
Templom és a Helvéciai Református Templom, de kivettem a
részem a Pálma Hotel, a Kecskeméti Református Gimnázium
új szárnya (uszoda, tornaterem),
a három Sion Nyugdíjasház és
Nyárlőrincen az Emmaus Ház
új szárnyának építéséből is. A
szívem csücske azért – ha lehet
ilyet mondani – a Kecskeméti
Református Templom: itt konfirmáltam 1962-ben, itt esküdtünk
Marikával, és itt kereszteltük a
gyerekeinket. 1993 óta presbiter
vagyok, s még nyugdíjazásom
után is én irányítom a templomgondnokságot.
- Mennyire volt szükség a fantáziájára és a kézi alkotómunkájára a felújítások során?

- Lényegében minden régi épület
ereszén, csatornázatán, rézborításánál vannak sajátos díszítések, míves szél- és sarokelemek,
amelyeket – ha mód van rá – az
eredetihez minél hasonlatosabb
módon kell újjávarázsolni. Ezeket én saját kezűleg készítettem
el úgy, hogy a nyomásmintát is
én gyártottam le.
- Milyen a szakma jövője?
- Nem túl biztató. Akik korábban a tanulóim voltak, elmentek
könnyebb pénzkereset után, sofőrnek vagy külföldi munkára.
Engem az élet egy kis alázatra
tanított, itt az egyháznál meg főleg. Tiszteletre, kitartásra. Tiszteltük a munkát, és benne a másik ember tudását is.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)
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PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE
KECSKEMÉT OKTATÁSI DÍJÁT KAPTA A MÁTYÁS PEDAGÓGUSA

Kecskemét M.J.V.
Közgyűlése
Gyergyádesz Lászlónét, a
Kecskeméti Corvin
Mátyás
Általános
Iskola tanárát egyedülálló hivatástudata,
elkötelezett pedagógusi pályája elismeréseként Kecskemét
Városért
Oktatási
Díjban részesítette,
melyet 2019. június 20-án ünnepélyes keretek között nyújtottak
át a Rákóczi út 3. szám alatt található rendezvényteremben.
Gyergyádesz Lászlóné az
ELTE-n végzett német, illetve
magyar nyelv és irodalom szakon. 2004 áprilisa óta tanít jelenlegi iskolájában. Vérbeli pedagógus, aki hamar kivívta tanulói,
kollégái és a szülők elismerését,
szeretetét. Kiemelkedő erőssége
a közösségépítés. Szülői kérésre
minden tanévben osztályfőnök.
Inkluzív pedagógiai szemlélettel szervezi egymást tisztelő és
segítő közösségekké osztályai
tanulóit. Áldozatos munkával
segíti a marginális helyzetben
lévő diákokat. Már két éve egy
magyarul és angolul egyáltalán
nem tudó kínai ikerpár közös-

ségi beilleszkedését irányítja jó
eredménnyel. Ugyanezzel a lelkesedéssel fordul a különleges
bánásmódot igénylő gyermekek
felé, legyenek azok kiemelkedő
tehetségek vagy tanulási, beilleszkedési támogatást igénylő
SNI-s vagy BTMN-es tanulók.
Kiváló érzékkel azonosítja a tehetségígéreteket, akikkel rendszeresen foglalkozik munkaidején túl is. Az általa vezetett közösség tanulóinak életpályáját az
általános iskola befejezése után
is nyomon követi. Osztálytalálkozókra, filmklubokra, továbbtanulási beszélgetésekre hívja
őket vissza. Évek óta szervezi
és vezeti a garbolci természetismereti tábort, ahol a magyarság
történelme és népi kultúrája is a
középpontban áll. A kompetenciamérések, valamint a közép-

iskolai központi felvételek eredményei
bizonyítják,
hogy
jelentős pedagógiai
hozzáadott értékkel
járul hozzá tanulói
fejlődéséhez.
Íme
néhány példa a tehetséggondozó munkáját fémjelző legújabb
nemzetközi és országos dobogós helyezések közül: Simonyi Zsigmond
helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő 2016/17-ben 1.,
2017/18-ban 2., 2018/19-ben 1.
helyezés; TITOK Arany János
magyarverseny országos döntő
2018-ban 1. és 4. helyezés, 2017ben 1. és 3. helyezés; 2016-ban
a Szép Magyar Beszéd verseny
Kazinczy-jelvény aranyfokozata, 2019-ben Kis Nyelvész magyarverseny országos döntő 2.
helyezés.
2018-ban megkapta a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny
Arany Oklevelét, mivel négy tanítványa is bejutott az évek során a Kárpát-medencei döntőbe.
2018-ban a trendalelke.hu oldal
által indított internetes szavazáson Kecskemét jó fej, csupaszív
és inspiráló pedagógusai között
is az egyik legnépszerűbb lett.

60 ÉVET TÖLTÖTT A PÁLYÁN SZABÓ ZSUZSA MŰVÉSZTANÁR

A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 2019-es
tanévzáróján a tanintézmény
vezetősége és a Hunyadivárosi Tanácsadó Testület köszönő
oklevelet adott át Szabó Zsuzsa művésztanárnak a pedagóguspályán eltöltött 60 éve
előtt tisztelegve. Szabó Zsuzsa
tanárnő évtizedekig a
Mátyás Iskolában dolgozott
rajztanárként.
Innen ment nyugdíjba,
de 2004-től a KINCSO
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, majd
2011-től a Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola
égisze alatt továbbra
is tartott rajzszakkört
kisebbeknek és felsős
tanulóknak egyaránt. A
diákok nagyon szerették, mert Zsuzsa néni
foglalkozásai mindig

színesek és izgalmasak voltak.
Nemcsak a tanteremben, de olykor a természetben is rajzoltatta
őket. Sokféle technikával ismerkedtek meg: például pasztellezés, festés, ceruzarajz, viaszbatikolás, agyagozás, kerámia,
tűzzománcozás, linómetszés. A
pályázatokon is rendszeresen



szép eredményeket értek el.
Szabó Zsuzsa tanárnő szervezte évekig a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Madarak
és Fák Napjához kötődő, immár országos szinten megrendezett pályázatának díjkiosztó
ünnepségeit. Egykori tanítványai közül ma már többen is
tagjai a Mátyás Iskola
tantestületének, például Nemes Gabriella és
Kovács Viktória. Sokan képzőművészek
lettek, mint Kovács
Tibor
szobrászművész, Kovács Zoltán
keramikus és Váradi
Violetta festőművész,
de akadnak közöttük
más művészeti ágban
kiteljesedők is, mint
Bárnai Péter színész
vagy Bihal Roland zenész, énekes.
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A VÁROSRÉSZ EMBLEMATIKUS LÁTVÁNYOSSÁGA
MAGYAR NÉPMESÉK KERTJE A HANKOVSZKY LIGETBEN

Mikulás Ferenc rajzfilmstúdió vezető tervei
alapján megálmodott új
játszóteret adtak át június 19-én a Hunyadivárosban, a Természet
Háza melletti parkban.
Évekre
visszanyúló
elképzelés volt, hogy a
neves rajzfilmstúdióra
való tekintettel létesüljön egy népmesei motívumokat megjelenítő játszótér Kecskeméten, s adta magát,
hogy ez a stúdió szomszédságában lévő tér átalakításával jöjjön
létre.
A kétirányú komplex megvalósításra az önkormányzat egyrészt a művészi mesetereiről ismert Kő Boldizsár iparművészt
kérte fel, másrészt Csaba Kinga
tájépítész illesztette mindezt a
meglévő környezetbe. Kő Boldizsár nevéhez olyan meseterek
kötődnek, mint például a Zöld
Péter mesejátszótér a fővárosi
Millenáris parkban, egy másik
a Benczúr-kertben, de ilyen Pécsett a betyárvilágot ábrázoló
Patkó Bandi játszótér, vagy a János
Vitéz
játszóliget
Hódmezővásárhelyen. A projektet
a
hunyadivárosi parkfelújítások
szakmai segítőjeként már ismert
Győri András városi főkertész fogta
össze.
Először elkészült
a játszótér szimbolikus kapuja a Liszt
Ferenc utca felőli

részen, majd hat egyedi műalkotás szintű játszóeszközt helyeztek el gondos átgondolások
alapján úgy, hogy a már korábban itt lévő sporteszközök kevés
áthelyezéssel továbbra is megmaradjanak.
A jelenlegi pénzeszközök behatárolták a népmesekert művészi igényű játszóelemeinek számát, de a tervek úgy készültek,
hogy újabb források rendelkezésre állásával számuk növelhető legyen. Ez megfogalmazott
szándéka a városrész képviselőjének, melyet a város vezetése a
későbbiek folyamán figyelembe
vesz. Más szempontok is befo-

lyásolták a tér arculatának kialakítását. Látható volt rajta egy átlós
kitaposás, és észszerű
volt ennek mentén kialakítani a térkőburkolatot kapó fő közlekedési útvonalat. Az
egységes
térélményt
szolgálták az újabb növényültetések, melyek
során alföldi száraz
klímát bíró fákat, cserjéket helyeztek el. Fontos szempont
volt, hogy a nyári melegben a
kisgyerekek árnyékban tudjanak játszani. Nyugati irányból
már nagy fák vannak. Ide tették
a legkisebbek homokozóját, de
újabb 17 fát is elültettek a területen. Felújították és áthelyezték
a padokat és sakkasztalokat.
Az egyedi kialakítású játékok
állagmegóvása nagyobb odafigyelést igényel majd, mint a
hagyományos játszótereké. Az
időjárásálló felületkezelés ellenére a fenyő alapanyag kevésbé
időtálló, viszont balesetmentes
használatot tesz lehetővé. Mivel nem
típustermékek,
egyedi bevizsgálással történt az
engedélyeztetésük.

A tervezés, tereprendezés és további
kivitelezés a város
költségvetéséből
valósult meg, s a
mesekert várhatóan nagy vonzáskörből csábítja ide
a gyerekeket.

BESZÉLGETÉS MIKULÁS FERENCCEL

- Mi motiválta a különleges
meseterű játszótér létrehozásában? - kérdeztük a Kecskemétfilm Kft. ügyvezetőjét.
- Igazat adva Tamási Áron szállóigévé vált gondolatának, az
ember szereti magát otthon érezni azon a helyen, ahol él. Egy
várost akkor érzünk igazán a
magunkénak, ha magunk is gazdagítjuk valamivel, ha a mi életünk lenyomatát is őrzi. A Kecskemétfilm Kft. alkotóműhelye
immár 48 éve tartozik Kecskeméthez, és keressük azokat a

lehetőségeket, melyek révén a
várossal még szorosabb kapcsolat alakulhat ki. Kezdődött ez
azzal, hogy az elhelyezésünket
az egykori városvezetés vállalta. Folytatódott azzal, hogy felkértem kecskeméti alkotókat és
szakembereket a forgatókönyvek elbírálásához, illetve több
olyan külső munkatársunk volt
a városban, akik szakértelmükkel segítettek bennünket. Mivel
minden munkánkon megjelent,
hogy a kecskeméti rajzfilmstúdióban készült, öregbíteni tudtuk


a város hírnevét, cserébe azért a
támogatásért, amit nyújtott nekünk. Ha csak az immár több
generáció gyermekéveiből ismert Magyar népmesék sorozatra gondolunk, amelynek jogait a
világ közel száz országában értékesítették, akkor is elmondható, hogy a kecskeméti népmesék
a Föld legtávolabbi szegletén is
ismertek lettek. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a játszótér elemei ezek világát idézik fel. 2018
végén Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kez-
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deményezésére az ország 2845
óvodája kapta meg a Magyar
népmesék sorozat díszdobozos
kiadását és az ahhoz tartozó mesekönyvet. A száz részt számláló sorozat olyan alkotók közreműködésével készült 34 év alatt,
mint a képi világot megalkotó
Jankovics Marcell, valamint
Horváth Mária és Nagy Lajos
rendezők. Annak idején én javasoltam a televízió számára, hogy
rendelje meg a Magyar népmesék rajzfilmsorozatot. Nem gondoltam, hogy lesz idő, amikor a
világ 173 országában 92 millió
megtekintése lesz a világhálón,
mint azt az egyik legfrissebb
adat is mutatja. A sorozat mára
már nem csak magyar nyelven, hanem angol szinkronnal
is megtalálható az egyik videómegosztó oldalon. Legnagyobb
meglepetésünkre főleg távol-keleti országokban, például Indiában nagy iránta az érdeklődés.
Kapcsolatba kerültünk a város
irányításával az immár 14. alkalommal megrendezett animációs filmfesztiválok révén is.
Érdemes megemlíteni, hogy
a kórház Csecsemő- és Gyermekosztályának falait mintegy
700 négyzetméteren díszítik a
nálunk készült mesefilmek jelenetei. 2015-től látható a Rákóczi
úti Kormányablak falán Boros
Anikó alkotása magyar népmese-jellegű elemekkel, kajszibarackkal és a város sziluettjével
a háttérben. A Polgármesteri
Hivatal Lestár téri ügyfélszolgálati irodájának szép kezdeményezése volt egy időben, hogy a
kicsik egy televíziókészüléken a
Magyar népmesék sorozat epizódjait nézhették, amíg szüleik a hivatalos ügyeket intézték.
Népmesei motívumokkal díszített falak találhatók a Mercedes
letelepedése után épült Sheraton
Hotel szobáiban is.
Egy kis túlzással elmondható,
hogy a városunkba térő idegen
rövid időn belül találkozik a város jellegzetességének számító
alkotóműhely munkáival. Ebben az évben adódott a lehetőség, hogy régi álmunkat valóra
váltva, a stúdiónkban készült
mesék motívumaival díszített
játszótér átadásával megerősítsük jelenlétünket a közvetlen
városrészünkben is.

INTÉZMÉNYEINK

- Milyen elképzelések mentén
zajlott a megvalósulás?
- A tematikus játszótereket készítő Kő Boldizsár iparművész,
grafikus, szobrászművész munkáit régóta rokonszenvvel figyeltem. Korábban a visegrádi
múzeum igazgatója kérte a hozzájárulásomat a Mesék Mátyás
királyról sorozatunk figuráinak felhasználásához, mert Kő
Boldizsár alkotói közreműködésével készültek a Mátyás király játszókert létrehozására a
vár bejáratánál, aminek később
meghívtak az avatására is. A látvány kíváncsivá tett, és a művész még jó néhány meseterét
megnéztem Pesten és Budán. Ez

érlelte meg bennem a kivitelezés
konkrétabb formáit, kifejezetten
az óvodás és kisiskolás korosztályt célozva meg. A későbbi
megvalósuláskor Kő Boldizsár
maga választotta ki a televízióban 1978-tól napjainkig futó
Magyar népmesék sorozatból a
tervezett játékeszközök motívumait.
Mi látogatóközpontként is működünk. Évente 100-150 gyermekcsoport érkezik hozzánk,
akiknek pihenőidejében jó elfoglaltságot biztosíthat a stúdió
szomszédságában egy művészi
módon kialakított mesejátszótér. Együttműködő partnerünk
lett ebben is a város, és két év
múltán sikerült beilleszteni ezt
az elképzelést az önkormányzat
költségvetésébe. Pászti András
képviselő úr pedig a kezdetektől
támogatta és segítette a megvalósulást.
Prof. dr. Kásler Miklós miniszter úr készséggel vállalta
az idei animációs filmfesztivál
nyitónapjára eső felavatást, de
egy kormányülés miatt végül
Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális kapcsolatokért és
fejlesztésekért felelős helyettes
államtitkára tolmácsolta az Emberi Erőforrások Minisztériuma
minisztere gondolatait.
Nagyon örülök annak, hogy jó
lett a fogadtatása a játszótérnek.
Örömmel vették birtokba a gyerekek. A városrész védjegyét is
jelentő játszótér elsősorban az
itt élő közösséget gazdagítja, és
az itt élő közösség feladata lesz
majd hosszú távon megőrizni.

MEGÚJULT A SZILÁGYI ERZSÉBET UTCAI PARK

Május 11-én a városrész egyesülete, tanácsadó testülete, kisközösségei és a környék lakóinak összefogásával nagyszabású parkfelújító munkára került
sor a Szilágyi Erzsébet utca garázsok felőli végénél. A kivitelezés gerincét a talajrendezés és
növényültetés jelentette. A faültető gödrök gépi kiásását követően több rakás betondarabot,
követ és egyéb nem lebomló
hulladékot távolítottak el a terület egészéről. Az eseményen 10
fa elültetése mellett a régi növények megóvását célzó munkák
is zajlottak.
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ÚJ VEZETŐ A HUNYADI JÁNOS ISKOLÁBAN
Az 1960-as
évek elején
új városrész
nőtt fel a
régi Hunyadi birtokon.
1973-ban
adták át első
általános
iskoláját,
amit szintén
Hunyadi Jánosról neveztek el
1985-ben, Kiss István képzőművész szomszédos Hunyadi-szobrának átadása idején.
Lantos János, Terbe Dezsőné,
Lengyel László és Pölös János után a 2019-20-as tanévtől kezdődően Balázs-Kovács
Éva igazgatónő vette át az
intézmény irányítását, aki a
BMG Egyetemen szerzett közoktatásvezetői végzettségével,
szakvizsgázott pedagógusként,
többéves óvónői és tanítói gyakorlattal állt a városrész legkorábbi iskolájának az élére.
- Milyen szálakkal kötődik a
városrészünkhöz?
- 2010-15 között már eltöltöttem
öt évet a Corvina intézménytársulás Jász utcai óvodájában, és
egy tanéven át a Mátyás Király
Általános Iskola munkáját is segítettem. Ismerem a városrész
oktatási intézményeinek szereplőit, akik közül sok emberhez
köt munkakapcsolatból született
személyes barátság is.
- Ebben az iskolában nagyobb
számban vannak különleges
bánásmódot igénylő tanulók.
Mi lehet az oka annak, hogy a
tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók iskolai életéhez könynyen hozzákapcsolódik a kudarc, a másik oldalról pedig a
tehetetlenség érzése?
- Az odafigyelés, meghallgatás,
a nem megfelelő vagy hiányos
kommunikáció. Az, hogy ezeket
a gyerekeket valaki ilyen-olyan
módon elmarasztalja, mindennapos, megszokott dolog az életükben. Újat az jelent, ha őket
partnerszámba vevő, problémáikat feltáró és abban konkrét
segítséget nyújtó hozzáállással,
megértést, elfogadást, szeretetet, sőt ragaszkodást kifejező
szavakkal közelednek feléjük.
Oda kell figyelnünk az egyéni
fejlesztés és felzárkóztatás szükségességére, de alapvetően a ha-

gyományos tanulói összetételű
iskolák szintjén és elvárásrendjéhez igazodva tanítunk – esélyt
adva minden tanulónknak a képességeihez mért legmagasabb
szinten történő továbbtanulásra.
Ráadásul már az első pár napban
szembesültem azzal,
hogy szép számmal
vannak itt kifejezetten
jó képességű gyerekek
is, akiknek épp a tehetséggondozását kell
jól megszerveznünk,
végeznünk. Szóval én
nagyon látom ebben
az iskolában a perspektívát.

H

évfolyamon működünk. Az első
és a harmadik évfolyamon egy
osztályunk van, a többin pedig
kettő. Fontos jövőképet adni
minden nálunk tanuló diáknak.
A tehetségeseknek legyen választási lehetősége a gimnázi-

umok és szakközépiskolák között, de egy gyengébb előmenetelű tanulóból is nagyon jó
szakmunkás válhat. Általában
véve is jó lenne növelni a kétkezi szakmák, sok esetben hiányszakmák presztízsét a szülők
és diákok előtt, mert így lesznek
együttműködő partnereink.
Jó érzés volt, hogy már most is
sok szülő vett részt év elején az
iskola kerítésének festésében és
más helyreállító munkákban.

- Szociális érzékenységét társadalmi funkciókban végzett
munkáiban is kamatoztatja.
A pedagógusok szakmai véleményét 2013-tól a Nemzeti Pedagógus Kar Bács-Kiskun megyei országos küldöttjeként is
tolmácsolja a központi irányítás felé. Mi az igazgatói programja legfontosabb része?
- Az, hogy visszakormányozzam
ezt az iskolát arra a helyre, amire méltó. Ez nem versenyeredmények sokaságának a felmutatását jelenti, hanem megbecsültséget, a gyerekek részéről pedig
azt, hogy szívesen járjanak ide
iskolába. Nagyon respektálom
Eötvös József gondolatát: „Félig sem olyan fontos az, amit
tanítunk gyerekeinknek, mint
az, ahogy tanítjuk”. Nyilván ebből a pedagógiai hozzáállásból
születnek a kiemelkedő eredmények is, de elsődlegesen nem ez
a fontos. Pedagógiai alapelvem,
hogy a kis lépés is lépés. Már
most előremutató, hogy minden
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- Hogyan azonosul vezetői elképzeléseivel a tantestület?
- A. S. Exupéry szerint „Ha
hajót akarsz építeni, ne azzal
kezd, hogy a munkásokkal fát
gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod
közöttük a szerszámokat... Ehelyett először keltsd fel bennük
az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt”. Az iskolai élet
területén ezen azt értem, hogy
mindannyiunk szíve rádobbanjon arra, mit jelent szeretve tanítani a gyermekeket, úgy, mintha
mindegyikük a sajátunk lenne.
Már mielőtt idejöttem, hallottam, hogy a Hunyadi tantestülete nagyon összetartó, lelkes
csapat. Engem is szeretettel és
jókedvűen fogadtak, mindenben
segítenek. Manapság pedagógusnak csak az megy el, aki ezt
komolyan gondolja, mert ez egy
nehéz szakma. Akikkel együtt
kezdjük ezt a tanévet, egytől
egyig kiváló szakemberek, több
évtizedes szakmai múlttal, önálló elképzelésekkel és hasonló
vágyakkal, mint az enyém.
(Teljes interjú: www.hunyadivaros.hu)

H

Az idén a Hunyadivárosi Napok megrendezésére egész hetes programsorozattá bővítve,
a „A helyi identitás és kohézió
erősítése Kecskeméten” (rövidítve HIKecskemét) projekt
keretében került sor szeptember 16-21 között.
A projekt Kecskemét város
közigazgatási területének 15
célterületén közösségfejlesztő
kollégák segítségével valósult
meg. A 10. célterületen, a Hunyadivárosban Bakró Barbara
szervezőmunkájának köszönhetően ebben az évben három nagyobb programsorozat és több
közösségi akció, fórum várta az
érdeklődőket, igényelve és megköszönve aktív közreműködésüket is.
Már májusban, a 4-11-ig tartó
Közösségek hete célja is az volt,
hogy minél több városrészben
élő embert vonjanak be a közösségi munkába, ami egyben
kikapcsolódást és szórakozást is
jelent a számukra. A Hunyadi-

MIBEN MÁS AZ IDÉN?

városban ennek már több évtizedes múltja van, s ahogy az előző
években, most is nagy számban
vettek részt ezeken az alkalmakon az itt élők. Az összefogásnak kézzelfogható haszna, látványosan szép eredményei is
születtek, lásd például a Szilágyi Erzsébet utca garázssor felőli végén lévő park felújítását.
Június 19-én a „Gyermekek
napja a Népmesés játszótéren”
programelem a Kecskemétfilm
Kft. emblematikus figuráit megelevenítő új játszótér átadását
gazdagította zenés-játékos műsorbetétekkel, melyek a helyi
értékek bemutatásával szintén
jól szolgálták a helyi kohézió
erősödését. A Hunyadivárosi
Hetek programsorozat az évek
óta megrendezésre kerülő „Hunyadivárosi Napok” kibővítése
azzal a céllal, hogy a célterület
lakosait e módon is egy közösséggé formálja.
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Egy teljes héten át tartottak a
különböző művészeti, ismeretterjesztő, egészségmegőrző és
szórakoztató programok, figyelembe véve minden korosztály
érdeklődési körét. Volt Művészetek Napja, Hobbik és kisállatok Napja, Öko- és egészségnap,
Sportnap, Mindenki Napja stb.,
mindez beépülve az olyan hagyományos programok sorába,
mint a minden évben sorra kerülő Babák Napja, a helyi óvodások, iskolások, fiatalok és nyugdíjasok műsoros bemutatkozása,
a Hunyadi-díj ünnepélyes átadása vagy a már szokásos péntek
esti és szombati koncertek.
A nagy sikerre való tekintettel
várhatóan még néhány éven át
hasonló módon, a HIKecskemét
projekt keretében kerül sor majd
a közösségi események megvalósítására.
Az alábbiakban itt és újságunk
második oldalán képekkel adunk
ízelítőt a színes programok széles kavalkádjából.

H

A Hunyadivárosi He- 9 0 É V E S A G Y E N E S K E R T É S Z E T azt az országos hírű kertétek programsorozat előszetet, aminek virágkollekadásai sorában volt hallható
ciójával a HUNGEXPO nagya Gyenes testvérek – István,
díját is elnyerte 1984-ben. Ez a
Géza és László – előadása a
családi múlt, édesapjuk példája
kertészet alapításának 90. évsegítette gyermekeit is a 2017fordulója alkalmából a Teres jégverés utáni talpra állásban.
mészet Házában.
Id. Gyenes Istvánt 1986-ban
A családfa apai ágon 1720-ig
Kecskemét díszpolgárává vávezethető vissza, anyai ágon – a
lasztották, 2007-ben pedig utcát
nemesi oklevéllel rendelkező
neveztek el róla a HunyadiváRévay família esetében – pedig vére volt az 1907-ben született rosban. Öt gyermeke közül négy
egészen az 1200-as évek köze- id. Gyenes István, aki a Magyar hivatásos, egy pedig gyakorló
péig. A Gyenes család az 1800- Királyi Kertészeti Tanintézet ál- kertész. A fotón (balról) László,
as évek elején érkezett Kecske- tal kiállított oklevelet 1929-ben Géza és István látható. Testvémétre Tassról, más vélekedés vette át, s még ebben
szerint a felvidékről. Gyenes az évben megkezdte
Mihályt az irodalomtörténet is önálló gazdálkodását
számon tartja, hiszen szállás- a Daróczi közi 5700
adó gazdája volt 1842-44-ben négyzetméteres telJókainak, s az általa létrehozott ken, illetve a külső
diáktanyán 1843-ban Petőfi is kertnek nevezett Kőtöbbször megfordult. Gyenes rösi-hegyen. 1932Mihály mérnök munkásságát a ben az Okleveles
város melletti mocsaras nagytó Kertészek Országos
lecsapolása és nyárjas erdőül- Egyesülete szép dísztetések őrzik. Az általa elfojtott növény csoportozatáért már el- rük még Gyenes Ferenc és Dr.
Déllő medre fölött sétányt alakí- ismerő oklevéllel tüntette ki. Az Kovácsné Dr. Gyenes Melinda.
tott ki, ami ma is (újra) az ő ne- 1934-es kecskeméti gyümölcs- Mindannyian a Hunyadivárosvét őrzi. Az ő gyámfiának test- kiállításon virágaiért a Híröshét ban, egymás közelében élnek,
ezüstéremmel tüntette ki. és összeköti őket a növények
Az 1935-ös jégverés miatt szeretete. A harmadik generáció
szinte a semmiből terem- tagjai sorában is van már végtette újjá a kertészetét, amit zett kertészmérnök, illetve évek
az 1951-es államosítással óta ezt a szakmát gyakorló csaelvettek tőle. Mire lepusztí- ládtag. Ahogy az előadáson is
tott állapotban visszakapta, elhangzott, bíznak abban, hogy
már hatvanéves volt. Ismét lesz majd, aki továbbviszi ezt a
(Id. Gyenes István első kertészete)
a nulláról indulva építette ki szép családi hivatást.
HUNYADI-DÍJAS LETT DR. SZABÓ JÓZSEF

A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten című projekt keretében megrendezett
Hunyadivárosi Hetek pénteki főrendezvényén, a Herman Ottó parkban felállított nagyszínpadon került sor a Hunyadi-díjak átadására. A díjat olyan személyek kapják, akik
sokat tesznek az őket körülvevő közösségekért, tevékenységük, odafigyelésük átlagon felül
szolgálja a városrész fejlődését, tárgyi és szellemi gazdagodását. A Hunyadivárosi Tanácsadó Testület döntése alapján − ahogy ez már korábban is előfordult − két személy, Dr. Szabó József közgazdász és Juhász Sándor lakatosmester kapta a megtisztelő elismerést.
Dr. Szabó József a Hunyadivárosban
előforduló
számos
városrészi rendezvénynek,
összejövetelnek, közösségi
munkának állandó részvevője, segítője. - Milyen szálak
kötik a városrészhez? - kérdeztük tőle.
- 1969-ben a házasságkötésünkkel kezdtük az életünket a Hunyadivárosban először albér-

letekben, majd a Liszt Ferenc
utcán az első saját lakásunkban.
Jelenlegi helyünkön is már több
mint három évtizede lakunk. A
szívünk mindig ide húzott: annak idején végtelen nyugodt,
csendes és mégis látványosan
fejlődő városrésznek számított.
Ez ma is így van, csak a „csendesség” fogalmán értünk azóta
már egy kicsit mást. A városrész szeretete továbböröklődött,
mert kisebbik lányunk is itt él
a családjával tőlünk pár utcányira. Másik lányom is gyakran
visszajár nem csak haza, hanem
a városrészi programokra, meg13

mozdulásokra is, amik továbbra
is hiányoznak neki, emiatt különösen nagyra értékeli. Véletlenszerű ismeretségből született
a városrész képviselőjével máig
tartó barátságunk. Kezdettől
megértettük és támogattuk a törekvéseit, aminek immár több
mint két évtizede – ahogyan annak is legalább húsz éve, hogy
bekerültem a városrészi önkormányzatba.
- Más társadalmi funkciói is
vannak, melyekkel felkérés
alapján szűkebb-tágabb közösségét szolgálja.
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- A 3. ciklusban, 13. éve
vagyok tagja Kecskemét
M.J.V. Önkormányzat Városstratégiai és Pénzügyi
Bizottságának, melyben a
szakmámból adódó tájékozottsággal költségvetési vonalon próbálom segíteni a
város tervező és megvalósító munkáját.
A Vadaskert Kuratóriumának társadalmi funkcióban
betöltött tagjaként támogatom a testület munkáját,
amely kiegyensúlyozó, segítő szerepet tölt be a létesítmény optimális működtetésében.
Pár éve a szomszédos Kecskeméti Filmstúdió egyik alapítványa kért fel felügyelőbizottsági közreműködésre szintén
társadalmi funkciós tagként.
Egyelőre itt volt a legkevesebb
feladatom, de természetesen
mindig szívvel-lélekkel örülök a
rajzfilmstúdió határon túlmutató
tevékenysége látványosan szép
eredményeinek.
- Nem sokan mondhatják el,
hogy a Közgazdasági Egyetem
Doktoraként a fizikai munká-

kívül eső, egyre táguló közösségeit munkahelyi kollektívában,
városrészben,
városi vagy épp országos
szinten módjában áll segíteni. Ez az én filozófiám, s
bizony előrébb tartanánk, ha
ezt mindenki így gondolná.

tól, akár parktisztítástól kezdve a könyvvizsgálói végzettséget igénylő, önkormányzati
döntéshozatalt előkészítő tevékenységig mindent szívesen,
örömmel végez, hosszú idő óta,
folyamatosan és magas színvonalon. Mi motiválja ebben?
- Hogy szebb legyen, élhetőbb
legyen a városunk, városrészünk. Ilyen egyszerű. Úgy gondolom, kinek-kinek nemcsak a
„saját háza táján kell söpörnie”,
hanem keresni kell azokat a lehetőségeket, amikkel a családon

Bár a más városrészekben
élők mindig elismerően nyilatkoznak arról a közösségi
látásmódról, tevékenységről, ami a Hunyadivárost jellemzi, nekem mégis fáj egy
kicsit a szívem. Szakadásokat látok ott, hogy átörökíthetővé tegyük nemzedékről
nemzedékre ezt a belülről jövő,
saját környezetünkhöz, hazánkhoz fűző, értékőrző, értékteremtő szemléletet. Mintha harcolni kellene a közömbösséggel.
Mintha harcolni kellene a megfelelő forrásból történő hiteles
tájékozódás iránti igénytelenséggel, mintha harcolnunk kellene mindazokért a dolgokért,
amik valamikor megkérdőjelezhetetlen értéket képviseltek. De
nem akarom elvenni a kedvét,
hiszen ennek az ellenkezője is
sokszor megtapasztalható.

A HUNYADI-DÍJAS JUHÁSZ SÁNDOR

A másik Hunyadi-díjazott Juhász Sándor, akit
már egy korábban vele készült interjúból is ismerhetnek Olvasóink.
Juhász Sándor lakatosmester hat évtizede műveli magas színvonalon ezt a szakmát, s közel húsz éve segíti
formálisan is a városrészben
élők közösségi ügyeit úgy
is, mint tanácsadó testületi
tag, és úgy is, mint segítőkész magánszemély. A valóságban ezermester, akihez
bármikor fordultak, mindig
mindenre talált megoldást.
Szívesen adja munkáját és
szakértelmét a lakókörnyezetében élők megsegítésére. Számos
alkalommal vették igénybe szolgálatait a városrész közintézményei, lakói, kis- és nagy közösségei a legkülönfélébb kérésekkel, melyek nagy rátermettséget,
szakmai és emberi tapasztalatot
igényeltek.
Több mint fél évszázada lakik
családjával a Hunyadivárosban.

jelen van a babaajándékok
csomagolásánál. Kialakított
egy zárható szabadtéri játéktároló helyiséget a városrész
bölcsődéjének.
Az iskolákban is ismerik,
mert ha senki más nem, ő
biztosan megjavítja a rugós
ajtószárnyú bejáratot vagy
más romló szerkezetet. A
közparkok, utcák is bőven
viselik a keze nyomát nemcsak az időről időre sorra
kerülő parkosítási munkák,
faültetések révén, hanem a
padok felújítása, szakszerű
javítása miatt is.
Pászti András képviselőhöz két
évtizedes kapcsolat köti. Jelen
volt a Hunyadivárosi Közösségi Ház létrehozásánál. Zárakat,
kilincseket javított, zászlótartót
készített, s azóta is mindig megy,
ha hívják. A közös munkák során közeli kapcsolatba került a
Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub
tagjaival, nekik is sok szolgálatot tett, de odafigyel az egészen pici gyerekekre is. Mindig
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Saját hitvallása szerint „az
embernek a szűkebb családi
környezetén kívül is vannak felelősségei”, s ő így próbálja segíteni a tágabb környezetét, ahol
él, ahová tartozónak érzi magát.
A Hunyadi-díj odaítélésével a
Tanácsadó Testület elismerte városrészünk iránti több évtizedes
aktív elkötelezettségét, hűségét,
s kifejezte köszönetét önzetlen,
odaadó munkája iránt.

FŐTÁMOGATÓK:

Akikért a déli harang szól a
Hunyadivárosban Egyesület
Bácsvíz Zrt.
Bogépfa Tüzép
Dakó Kft.
DTKH Nonprofit Kft.

FBZ Investment Kft.
Hunyadi János Gyógyszertár
Kecskemét M. J. V. Önkormányzata és Hunyadivárosi
Tanácsadó Testülete
KNP Igazgatósága

Alexa és Zsuzsi Fodrászat
Baranyi üveges
Bici Shop kerékpárbolt
Biola Kft.
Bognár Attila
Boldogasszony Patika
Bringa Centrum
Chicken Food Kft.
Colosseum Fitness
Corvin, az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány.
Csengettyűs Bölcsőde
Fázis Elektro Bt.
Filippi Lámpaáruház
Gomba söröző
Gurman Balkan Grill Pizza
Guttyán Lajosné fodrász
Gyenes Géza
Gyenes István
Gyenes László
Gyöngyi Szépségszalon
Hamiló Csemege

Harsányiné Pataki Anna
Hegedűs Sándor
Hőérzet Kft.
Huny. Nyugd. Klub száz tagja
Ignácz Antal
Ignácz Tamás
Joó Zsuzsanna
Kanizsai Ferenc
Kanizsai Virágbolt
C. Mátyás Ált. Iskola osztályai
Kecskeméti Sörmanifaktúra
Kern Nyomda Kecskemét
Kolosits Zoltán
Kormos Henrietta
Légrádi autósbolt
Magyar Posta (Czollner köz)
Megyesiné Éva - Éva Szalon
Mesterközpont Csavar és Szerszámbolt (Ceglédi út)
MH 59. Sz. Dezső Repülőbázis
Military Célpont (Kaffka M. u.)
Nagy Sándor Norbert

Kozák és Társa Kft.
Mag Kft.
Mozaik Kft.
Phoenix Mecano
Rimai Útépítő Kft.
Tisza Markt Kft.

H

TOVÁBBI TÁMOGATÓK:

A XV. HUNYADIVÁROSI NAPOK EREDMÉNYEI

Napsugár Óvoda
Németh Zoltán
Parketta Áruház
Print 2000 Nyomda
Raster Stúdió
Réfiné Gyurik Brigitta
Spanyol Fürdőszobaszalon
Szabó József (Ceglédi út)
Szabó Mihály
Szakál Klára
Száva Bernadett női fodrász
Szerelvénybolt
Szokitex Lakástextil ’Stúdió
Takács Jolán
Térburkolat Kft.
Termostar Hőszolg. Kft.
Tímárné Ildikó fodrászata
Tücsitex Kft.
Tünde Divat
Univer ABC (Czollner köz)
Vacsi Kft.
Zsuzsi Fodrászat (Mécses u.)

MŰVÉSZETEK
NAPJA

Főzőverseny bivalyhúsból:
A
Hunyadivárosi
I. hely Hunyadivárosi Közösségi Kert
Napok 15 éve alatt a
II. hely Kuktahuligánok
legtöbb, közel húsz
III. hely Aranyért
Különdíj: Nyugd. Klub és a Kito Brothers helyi alkotó kiállításával kezdődött a
I. Pálinkafőző verseny
Hunyadiváros
Hete
I. Somogyi Sándor (birsalma)
programsorozat a MáII. Polgár István (kajszibarack)
tyás Iskolában, ahol
III. Somogyi Sándor (szőlő)
hunyadivárosi festők,
grafikusok, zenészek,
Labdarúgó Kupa:
1. KC Pozor
költők és gyűjtők mu2. Szabó Team
tatkoztak be. A tárlat
3. Hosszú Lépés
rendszeres kiállítója a
városrészhez sok szálKosárlabda büntetődobó verseny:
lal kötődő Bella RóGyermekek:
zsa, a Magyar Alko1. Dunai Zoárd
tóművészek Országos
2. Csipak Gergő
Egyesületének tagja,
Felnőttek:
Pilinszky-díjas tanár,
1. Kelemen István
grafikusművész, Pri2. Oravecz Kornél
mus Inter Pares díjas
Aszfaltrajzverseny:
alkotó, akit életművé11-12 éves korosztály:
ért a Közgyűlés ápriI. hely Mátyás 5.b „ VTSZ”
lisi ülésének döntése
II. hely Mátyás 6.c „ Firkateam”
értelmében KecskeIII. hely Mátyás 5.b „ Aszfaltbűvészek” mét M.J.V. ÖnkorKülöndíj: Hunyadi 4.a „Végtelen kör”;
6.o „Mathiászok”; Mátyás 5.a „ Lányok” mányzata Bozsó-díjban részesített.
13-14 éves korosztály:
Bella Rózsa 1974I. hely Mátyás 7.b „A tanárok”
től Békés megyében,
II. hely Mátyás 8.b „Kecskreatív”
majd 1987-től nyugIII. hely Mátyás 7.a „Józsikák”
díjazásáig KecskeméKülöndíj: Mátyás 7.a „Kis-angyalok”
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ten rajz és vizuális művészetek
tantárgyat tanított
a Bányai Júlia Gimnáziumban.
72 önálló kiállítása volt (pl.
Szlovákia, Kína), és 104 kollektív tárlaton szerepelt (pl. Egyiptom, Japán, Macedónia, Spanyolország). 14 könyvet illusztrált, köztük a szintén városrészünkben élő Kada Erika három
könyvét. Neve ismert Művészet
és utazás, Művészet és Biblia
című előadássorozatairól is.
Gyakran felkérik kiállítások
megnyitására. Ő mutatta be például Petrás Mária Kossuth-díjas népdalénekes és keramikusművész kiállítását 2010-ben,
illetve a közelmúltban elhunyt
Taska László festőművész Természet Házában kiállított gyönyörű munkáit 2014-ben.

H

GYERMEKEINK
10 ÉVES A MÁTYÁS KIRÁLY CITERAZENEKAR

Tízéves jubileumát ünnepelte
ebben az évben a Mátyás Király
Citerazenekar. Ennek emlékezetes nyitókoncertje még februárban volt a Természet Házában,
ahol sikerült méltóképpen megünnepelni a kerek évfordulót.

kori növendékei, valamint
a Pengettyű
Citerazenekar
Budapestről.
Velük ünnepelt és muzsikált
SzéA programot Kecskemét város les András, a
önkormányzata nevében Szebe- Népművészet
rényi Gyula Tamás alpolgármes- Ifjú mestere,
ter nyitotta meg. A zenés délutá- Berta Alexandra népzenész, a
non szerepelt a műhely összes Hagyományok Háza munkatárjelenlegi növendéke, csopor- sa, Birinyi József, a Csutorás
tonként és közösen is. Egykori Tábor vezetője, a Hungarikum
tanulókat is sikerült megnyerni Szövetség elnöke és Kiss Leés újra bevonni a muzsikálásba, vente népi furulyás.
a közönséggel való közös énekAz első műsorrész végén lőlésbe. A rendezvényen meghí- rincrévi pontozót járt Böde Istvott vendégcsoportok is jelen ván, a második rész végén pedig
voltak: a 40 éves fennállását ün- az előtérben teremtettek jó hanneplő Csutorás Együttes, a fiata- gulatot a Kecskemét Táncegyütlokból álló Kis Boróka Együttes tes táncos párjai − Böde István
Táborfalváról, az ágasegyházi és Böde-Harkai Csilla vezetéséKisboróka Népdalkör és Cite- vel kiskunsági táncokat mutatva
razenekar, a zenekarvezető egy- be citeramuzsikára. A szünetben
vendégváró falatkák,
szendvicsek mellett
két citera alakú, finom, házi készítésű
torta volt a meglepetés.
Az év további része is sok eseményben bővelkedett. A
zenekar részt vett a
Nyitnikék Gyermek
és Ifjúsági Népzenei
Versenyen,
Arany
és Ezüst fokozatokat szerezve. Május
ismét a manchesteri
Gobéfest
jegyében
zajlott, ahol háromIdén Manchesterben a Városháza előtti főtéren három nagy sikerű
MINDENKIT VÁR A BABA-MAMA KLUB

A fotón balról a Hunyadivárosi Baba-Mama Klub vezetője,
Kiss-Görög Ivett látható az idei
babanapi ünnepségen. A klub
kéthetenkénti összejöveteleit a
fiókkönyvtárban tartja, melyeket Ringató foglalkozások és
mondókázók színesítenek.
A klub minden évben babaruha börzéket is szervez. Legközelebb november 9-én 912 óráig lesz a Mátyás iskola
aulájában. Tel.: 70/671-9436.
E-mail: hunyadibabamama@
gmail.com. Facebook: Hunyadivárosi Baba-mama klub
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koncertet és citeraworkshopot
adtak a székely-magyar rendezvényen. A többszörös arany
minősítésű, nívódíjas zenekart
nyáron újabb hazai fellépések
várták, s nem hagyták ki természetesen a Csutorás Nemzetközi
Népzenei és Néptánctábort sem.
Visszatekintve az elmúlt évtizedre, fontos megemlíteni, hogy
2014-ben és 2015-ben az Országos Népzenei Minősítőn Arany
fokozatot értek el. 2017-ben
Arany Páva minősítést szereztek. Számtalan helyi és vidéki
program mellett 2013-ban felléptek a Marosvásárhelyi Napokon, 2014-ben a Balatonfüredi
Borhéten, rákövetkező évben
pedig a Székely vágtán, Sepsiszentgyörgyön. 2016-ban
bemutatkoztak az Országos Táncháztalálkozón a Papp László
Sportarénában is. 2017-ben már
szerepeltek az első székely-magyar fesztiválon, a GóbéFesten
Manchesterben, 2018-ban a mohácsi Busójáráson.
Utánpótlás csoportjuk, a Corvin Citerazenekar 2016-ban
a nagyzenekarhoz hasonlóan
szintén országos Arany minősítést kapott, s ez évtől már ott
van a nyomukban a legfiatalabb
citerásokat tömörítő „Pöttöm
csoport” is. Eddig két népzenei
CD-jük jelent meg: a Variációk 2016-ban és a Mátyás király
mesék 2018-ban.
Visszaemlékezve arra, amikor
Sulczné dr. Bükki Éva zenepedagógus, a citerazenekar alapító-vezetője néhány lelkes diákkal elindította a kicsik-nagyok
citeratanítását a Mátyás Iskola
falai között, elmondható, hogy
hihetetlenül gazdag éveket mutattak fel az elmúlt évtizedben −
az együttzenélés szép óráit élve
meg egymással és az őket szerető közönséggel.

IDŐSEINK
MOST IS IGEN AKTÍV A NYUGDÍJAS KLUBUNK

A Hunyadivárosi Nyugdíjas
Klub életében a 2019-es év eddig eltelt időszaka nagyon mozgalmas és eredményes volt. Ha
csak a legfontosabbakat említem, akkor is hosszú felsorolni,
mennyi minden történt velünk.
Az év első hónapjában megünnepeltük a klub megalakulásának 17. évfordulóját a Református Egyházközség Konviktusában mintegy száz résztvevővel. Februárban megrendeztük a
szokásos farsangi bálunkat, hasonlóan nagy létszámban. Soksok ötletes jelmezbe öltözve,
vidám napot töltöttünk együtt.
Márciust a Nőnap tette emlékezetessé. Gyönyörű virágot kaptunk Pászti András képviselő
úrtól. Férfitársaink pedig szép
verssel köszöntöttek bennünket.
Ebben a hónapban kirándultunk Városföldre
disznóvágásra,
ahol disznópörkölést, darabolást
és más munkákat
láthattunk. Amíg
a finom ételek
elkészültek, mi
továbbmentünk
Cserkeszőlőre
a fürdőbe, majd
később visszatértünk elfogyasztani a finomságokat.
Április hónap a megmérettetések időszaka volt. Több társunk
is indult a Nyugdíjas Szövetség
által meghirdetett szavalóversenyen, ahol jó helyezéseket értek
el.
Szintén a Nyugdíjas Szövetség
szervezte a „Mozdulj” sportvetélkedőt, ahol hasonlóan szép

eredményeink születtek.
Májusban az
Anyák napi
ünnep és a
Majális szerepelt a fő
helyen,
de
feladatokat
is adott. Süteménysütő
versennyel
és bográcsos
pörköltfőzéssel tettük
élvezetesebbé az ünneplést. A
Corvin Mátyás Általános Iskola tanulói nagyon szép műsorral
tették felejthetetlenné a mamák
napját. Fontos esemény volt az
„Aranyfürt”
népdalvetélkedő
is, ahol énekkarunk rangos II.
helyezést ért el, amire nagyon
büszkék vagyunk.

Gyermeknap
alkalmából
szendvicsekkel
és
üdítővel
vendégeltük meg a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnázium
és Szakközépiskola diákjait, a
Corvin Mátyás Általános Iskola
tanulóinak pedig palacsintapartival kedveskedtünk. Korábbi
programjainktól eltérő feladatot
kaptunk a
Bács-Kiskun
Megyei TITtől, amikor
felkértek
egy megyei
dalostalálkozó megszervezésére, melyre
örömmel
vállalkoz17
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tunk. Így június 3-án megrendeztük a 2. Dalos Találkozót,
ahol más nyugdíjasklubok énekcsoportját és szóló énekesét ismerhettük-hallgathattuk
meg.
Pihenésképpen négy napot töltöttünk Hajdúszoboszlón, és
még több más szép út is belefért
a nyárba. Azért fellépésünk is
volt a Pálmonostori Kis Béke
Nyugdíjas Klub
meghívására.
Hogy a nyári
szünetben se hanyagoljuk el egymást, a Közösségi Ház udvarára
szerveztünk egy
kakaspörkölt főzést. Augusztusban ezt megismételtük, de már
gulyásleves és kukorica volt a
menü. Közben lázasan folytak
a tánc- és énekpróbák, illetve a
készülődés a Hunyadivárosi Napokra. Gyűjtöttük a tombolatárgyakat, mert idén ennek gondja
és öröme is bennünket illetett.
Ezúton is köszönöm mindazoknak a segítségét, akik tombolatárgyakkal vagy tombolajegyek
vásárlásával hozzásegítették a
klubot ahhoz, hogy régi tervünket, egy számítógép megvásárlását valóra válthassuk.
Az év hátralévő részében is
színes programok várnak ránk.
Hogy csak párat említsek, a
Bibliavetélkedő, a sportverseny
az Arborétumban és az úszóversenyek nem kis kihívások a számunkra, de mindig készséggel
és örömmel teszünk mindennek
eleget.
Kuli Józsefné klubvezető
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TEGYÜNK TÖBBET A KÖRNYEZETÜNKÉRT!
EGYEDI MADÁRVÉDELEM A HUNYADIVÁROSBAN

A Hunyadivárosi Madárbarát
Program, a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság és a Hunyadivárosi Tanácsadó Testület támogatásával ez év június 8-án ismét madárgyűrűzésre került sor
Kecskemét egyetlen belterületi
gólyafészkénél, a Márai Sándor
utca 15. szám előtt álló, villanyoszlopra épített gólyafészeknél.
Az immár második alkalommal nagy nyilvánosság előtt
folyó látványosságnál mintegy
negyven fős csoport nézte végig
a fiókák gyűrűzését, és hallgatta
érdeklődéssel a madarakat gyűrűvel ellátó dr. Pigniczki Csaba, a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi
őrkerület-vezetője ismertetőjét
az esemény szükségességéről és
a gólyák életéről.
Dr. Pigniczki Csaba először
Dudás Lajos emelőkosaras daruja segítségével egyenként
a földre szállította a fiókákat.
Lenn a földön a kicsik,
természetes
védekező ösztönüknek köszönhetően
mozdulatlanul várták össze egymást,

majd nyugodtan tűrték, hogy
ellássák őket a jelzőgyűrűkkel.
Mindhárman két-két gyűrűt kaptak: egy BUDAPEST feliratú,
a Madárgyűrűzési Központ által kiadott, sorszámmal ellátott
könnyűfémgyűrűt a csüdjükre,
és egy nagyobb műanyaggyűrűt
a lábszárukra. Az ezen található
kód távcsővel is leolvasható, és
a központi nyilvántartás alapján
beazonosítható, hogy ki, hol és
mikor helyezte fel a madárra.

KECSKEMÉT KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT

Dr. Pigniczki Csaba közel két
évtizede végzi munkáját a városrészünkben található Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságán előbb természetvédelmi
felügyelőként, majd 2005-től a
KNP II. sz. törzsterületének természetvédelmi őrkerület-vezetőjeként. 2004-ben sikeres madárgyűrűzési vizsgát tett, azóta
több mint ötezer madár lábára
tett gyűrűket. 2015-ben a Debreceni Egyetemen megszerezte
a PhD fokozatot. Munkája során
a rábízott természeti értékek védelmét a KNP területén végzett,
helyi szintű élőhely-kezelésekkel és az őrkerületben lévő botanikai és zoológiai értékleltár
készítésével valósította meg.
Szakmailag elkötelezett a vízimadarak országokon átívelő
vonulási útjainak és az általuk
használt vizes élőhelyeknek a
kutatásában, melyek fókuszában
a kanalasgém védelme áll.

A résztvevők kitöltöttek egy látogatókönyvet is, mely
szerint nemcsak Kecskemétről,
hanem Budapestről, Deszkről,
Kiskunfélegyházáról, Pilisről és
Szolnokról is érkeztek érdeklődők az eseményre. Maradandó
élményben volt részük, hiszen
nagyon ritkán van alkalmunk
ezt a szelek szárnyán fellegeket
súroló madarakat ilyen közelről
szemügyre venni, fényképezni (lásd: a túloldali fotókon is).
Dr. Pigniczki Csaba 2019. augusztus 22-én Kecskemét Környezetvédelméért Díjat vett át
Szemereyné Pataki Klaudia polgármestertől Kecskemét M. J. V.
ünnepi Közgyűlésén. Az elismerés méltó helyre került. Fáradhatatlan, segítőkész munkáját mi
sem támasztja alá jobban, mint
sokatmondó elköszönése: „Jövőre, ugyanekkor, ugyanitt!”.
A közelgő hideg időszakban
a korábbi évekhez hasonlóan
folytatódik a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei 7. sz.
Helyi Csoportja által támogatott téli madáretetés,
melyről részletesen
a
70/774-9053-as
telefonszámon lehet
érdeklődni.
Szabó Barna

Hunyadivárosi Madárbarát Program

FOGADÓÓRÁK:

Tősgyökeres kecskemétiként
fontosnak tartja szülővárosa
madártani kutatását, a helyi természeti értékek védelmét, megismerését és megismertetését. A
Kecskemét Város Környezetvédelméért Díjat városunk környezet-, táj- és természetvédelmében, értékmegőrzésében végzett
kiemelkedő munkájáért ítélték
oda a számára.
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PÁSZTI ANDRÁS
önkormányzati képviselő
(10. sz. választókerület),
a Hunyadivárosi
Tanácsadó Testület elnöke
Elérhetőség:
T.:+36 20/945-7028
pasztiandrasferenc@gmail.com
andras.paszti@gmail.com
Fogadóórák időpontja:
Minden hónap első
szerdáján 17 órától a Corvin
Mátyás Általános Iskolában
(Kmét., Mátyás király krt. 46.)
HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
Példányszáma: 4500-5000 Kiadja:
a Hunyadivárosi Tanácsadó Testület
Felelős kiadó: Pászti András
Újságíró-szerkesztő: Kada Erika
Támogató a Print 2000 Nyomda Kft.
www.hunyadivaros.hu

MÁJUSBAN VOLT A SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA PARKÉPÍTÉSE

A HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI KERT MAGASÁGYÁSAI

A HÁTOLDALON KADA ERIKA FOTÓI A 2019-ES BABANAPRÓL

