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Tisztelt
Hunyadivárosiak!
Kedves Olvasók!
Újabb évet zárunk, újabb számmal
jelentkezik a Hunyadivárosi Hírmondó. Fogadják szeretettel megújult küllemét; tartalmában ezúttal is igyekszünk összefoglalni
szeretett városrészünk közösségeinek nagyszerű tetteit, sikereit,
érdekességeit, infrastrukturális és
egyéb fejlesztéseinket.
Nem volt könnyű év, mindenki tudja. A járvány 2021-re is rányomta bélyegét, valamint a világszintű gazdasági és politikai
folyamatok bizony itt is éreztették
hatásukat. Ennek ellenére szerencsére – és sokak fáradhatatlan
munkájának hála – sok minden
történt felénk: részint a város támogatásának köszönhetően, más
dolgok a képviselői keretből – a
Hunyadivárosi Tanácsadó Testület bölcs döntései által – valósultak meg és nagyon sok minden
a helyi összefogás, társadalmi
munka és önkéntesség gyümölcse.
Ami az idei év lefontosabb fejlesztéseit illeti, kiemelkedőnek
tartom a volt BRG előtt a Lidl felé
vezető járdának a megépítését,
amit több éven keresztül készítettünk elő. Ezt a beruházást hosszú
idő óta várták a környékbeliek,
s idén nyáron
nagy örömünkre
el is készült.
Megvalósult
még a Czollner-köz–Zászló
utca–Liszt Ferenc utca belső lakótelepi útjának
a mart aszfaltos burkolata. Két
évig dolgoztunk azon, hogy mostantól használhassák az ott közlekedők. A beruházáshoz a lakók
is hozzájárultak családonként 10
ezer forinttal, és a tanácsadó testület is támogatta a keretéből.
Állítottunk egy napelemes lámpát is a Guttenberg utcában.
A zöldfelületek fejlesztése, karbantartása mindig fajsúlyos kérdés a Hunyadivárosban. Ennek
szellemében faültetést szerveztünk a Zászló utcában, a Liszt
Ferenc utca végén és a Jó Pásztor

„

Pászti András képviselő a közgyűlésen

Katolikus Otthonnál. Támogattuk
a Kard utcai zöldfelület-rendezést, a Görbe utcában pedig 200
ezer forint értékben elvégeztettük
a fanyesést.
Ami még fontos, hogy a hunyadivárosi kutyások két kapuját kijavítottuk. A közös cél iránti
pozitív hozzáállást mutatja, hogy
az ide járó kutyatulajdonosok is
hozzájárultak a költségekhez.
Mindkét kapujukat teljesen felújítottuk, így az eddigieknél is sokkal
biztonságosabb lett az ezer négyzetméteres terület.
Támogattuk a közösségi kertet
és a virágbarát programot is. Gra-

is. Legutoljára a lombgyűjtésben
jeleskedtek a lakók; több tucat önkéntes harmincnál is több Bigbag zsákot, és még ennél is több
avarkupacot gereblyézett össze.
Ezeknek a vállalásoknak az eredményeképpen sok szép és hasznos
dolog valósult meg a városrészben, amiért nem győzőm kifejezni
a hálámat. Szerencsére a közösségi
szellem 2021-ben is erős Hunyadivárosban, és ez szűkebb pátriánkat
a legösszetartóbb lakóközösségek
közé emeli Kecskeméten.
A szelektív gyűjtők kiosztásánál is nagyon aktívak voltak az
itt lakók, ebben az egész várost
megelőztük a 85
százalékos
érdeklődési arán�nyal. A lakosságnak
ekkora
hányada
vitte
haza ugyanis az
új csomagolási hulladékot gyűjtő
edényeket. Tehát, fontosnak tartják az itt élők a szelektív hulladékgyűjtést.
Kulturális életünk is erős összetartó erő, az ebben tevékenykedő
szervezetek is számíthattak a HTT
segítségére. Az idei évben is támogattuk a közösségi ház működését, illetve az egyesületünket,
a Corvin Alapítványt, a Napsugár
Óvodát és a Mátyás Király Citerazenekart.
A városrészben nagyon erős tradícióval rendelkezik már a Hunyadivárosi Napok, melyet ebben az

A közösségi szellem szűkebb pátriánkat
a legösszetartóbb lakóközösségek közé
emeli Kecskeméten.
tulálunk a kerteseknek az idei oklevélhez!
Utóbbinak része volt a Liszt Ferenc utcai muskátlik ültetése, illetve a posta előtti virágosítás,
ahová többször is ültettünk növényeket idén. Sokat segített ebben a
Gyenes Kertészet.
A futópálya karbantartására is
költöttünk 200 ezer forintot, plusz
még a hidat is meg fogjuk javítani.
A futópályára minden évben költünk, hiszen a mulcsot karban kell
tartani, folyamatosan pótolni.
Sok társadalmi munkát végeztek
a hunyadivárosiak ebben az évben
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évben 17. alkalommal rendeztünk
meg. Hagyományaink szerint az
eseményen átadtuk a Hunyadi Díjakat: ez alkalommal ismét olyan
polgárok kapták meg legrangosabb kitüntetésünket, akik a városrész életében évek óta aktívan
szerepet vállalnak. Élenjárnak a
társadalmi munkában, minden
közösségi eseményen részt veszenek, segítenek. Nagyon büszke
vagyok mindannyiukra, ezúttal
négyen részesültek az elismerésben: köszönőoklevelet kapott
gyermekorvos, illetve olyanok,
akik közösségi tevékenységekben,
mint például faültetésben vagy
a természeti környezet óvásában-védésében jeleskedtek.
Úgy látom, hogy a Hunyadivárosban még nagyon sok alko-

tó energia szunnyad. Sok olyan
ember él itt, akik rendre kiváló
javaslatokkal keresnek meg a fogadóóráimon. Nagyon sokan nem
is a saját érdekükben jelennek
meg, hanem mondjuk egy utca,
vagy valamely itteni településrész
ügyeit képviselik. S amikor arról
van szó, hogy ültessünk fát, vagy
szedjük össze a faleveleket, szervezzünk városrészi összejövetelt,
mindig van ember, aki hajlandó
kivenni a részét a közösség feladataiból. Társadalmi munkára
még mindig kaphatók a hunyadivárosiak, főként, ha otthonunk
érdekei állnak a középpontban.
Ezt nagyon pozitívnak tartom.
Következő évi nagyobb terveink között szerepel a Kandó Kálmán utca, Béke fasor, Szolnoki

út, Plattner János utca körforgalmának a megépítése. A mostani
kereszteződés ugyanis nem szolgálja kellően a biztonságos, gördülékeny közlekedést. Emellett
nagyon várjuk a Mátyás király
körút még fennmaradó részének
felújítását is. Mindkét beruházást tartalmazza a 2022-es városi költségvetés. Ezeken kívül
megkezdődik az Ifjúság Úti Óvoda
energetikai felújítása és a Közösségi Ház építése is.
Nagyon várom, hogy a Covid-időszaknak vége legyen, hogy
megint olyan életet tudjunk élni,
mint régen. 2022-re mindenkinek
jó egészséget és boldog új évet kívánok!
Pászti András
önkormányzati képviselő

Folytatódik a vízvezeték-rekonstrukció
Nemrég elkészült a Teleki Pál
téri ivóvízvezeték-rekonstrukció
2021-re tervezett első üteme. A
BÁCSVÍZ Zrt. munkatársai a Baross és Pázmány Péter utcán 300
folyóméter új vezetéket fektettek
le, kiváltottak egy föld alatti tűzcsapot felszín felettire, valamint 5
úgynevezett elzáró szerelvényt és
14 vízbekötést cseréltek ki.
A projektet a forrásokat és a kapacitásokat figyelembe véve tagolták két ütemre. 2022-ben a
második ütem is sorra kerül, a
Szolnoki út, Baross utca és Kandó
Kálmán utca között. A munkálatok
előreláthatólag márciusban in-

dulnak ezen a területen. (A kezdés
időpontja leginkább az időjárástól függ, a KPE-csövek hegesztési
technológiája ugyanis csapadékos
időben, illetve 0 °C alatti hőmérsékleten sok meghibásodási lehetőséget hordoz magában.) Ebben
a második szakaszben 280 folyóméter új vezetéket építenek be,
melyből mintegy 180 folyóméter új
nyomvonalra, az úttest alá kerül a
fák és kandeláberek alól. Emellett
két föld feletti tűzcsapot kötnek át
az új hálózatra, és hat vízbekötést
cserélnek a szakemberek. A munka a tervezettek szerint másfél
hónapot vesz igénybe majd.
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A Hunyadivárosi Napokat
17-edszer ünnepelte a városrész
Szeptember 17-én a szokásos fokozott ünnepi hangulatban nyitották meg az immár 17. Hunyadivárosi Napokat a Kecskeméti
Corvin Mátyás Általános Iskolában. A rendezvényt kiállítás is
színesítette, valamint idén is átvehették elismeréseiket – a Hunyadivárosért Díjakat és köszönőokleveleket – a városrészért
szívvel-lélekkel, önzetlenül tevékenykedő helyi polgárok.

A 17 éves hagyományt folytatva
kiállításmegnyitóval és díjátadóval vette kezdetét szeptember 17én, pénteken, majd szombaton
színes családi programokkal folytatódott a Hunyadivárosi Napok.
A városvezetés nevében Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester köszöntötte a rendezvény
résztvevőit. Elmondta, két éve
segíti a HI! Kecskemét program
a helyi kisközösségeket, hiszen

a társadalom
nagy egészét
ezek az apró
csoportok
építik fel.
Szeberényi
Gyula Tamás
szerint a város
nagyon
sok pontján
inspiráló módon létre is
jöttek ezek a közösségek. Viszont
a Hunyadiváros volt az a közösség, ahol nem volt szükség erre
a programra, hiszen már 17 éves
a Hunyadivárosi Napok. Itt a HI!
Kecskemét program csak még
több lehetőséget nyújtott a közösség építésére.
A köszöntő után Pászti András,
Hunyadiváros
önkormányzati
képviselője nyitotta meg az iskola aulájában látható Víz és hajók

című kiállítást, amelyet a városrész alkotóinak munkáiból állítottak össze.
– Itt, a kiállításon érezhető a
hunyadivárosi emberek szorgalma, tehetsége. Elképesztő emberi
értékek és alkotások láthatóak az
aulánkban. Köszönöm, hogy idejöttek és elhozták nekünk ezeket a
kincseket – mondta Pászti András.
A hagyományok szerint a Hunyadivárosi Napok nyitányán
köszönik meg az itt élők városrészért végzett áldozatos munkáját. Ezúttal oklevelet vehetett
át a természeti környezetért végzett közösségi munkájáért Kalócz
László, Peszeki Zoltán, Csóka Józsefné és Kovács Ferenc.
Elismerő nagyoklevéllel köszönte meg a tanácsadó testület
dr. Szász Katalin gyermekorvos
munkáját, aki 50 éve tevékenykedik a Hunyadivárosban, szintén
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elismerést kapott Kimpián Ildikó,
a hunyadivárosi kutyás közösség érdekében végzett önzetlen
munkájáért. Az FBZ Investment
csoport a városrész támogatásáért, Tatár Mihály a közösségért
végzett munkájáért, Szabó Ödön
pedig ismeretterjesztő tevékenységéért vehetett át köszönő oklevelet. Az elismeréseket Pászti
András, dr. Lóczi László, a Corvina
intézménycsoport igazgatója és
Szilágyi Róbert, az Akikért a Déli
Harang Szól a Hunyadivárosban
Egyesület vezetője adta át.
Idén négyen részesültek Hunyadivárosért Díjban. Ezt az elismerést évről évre olyan személyeknek ítélik oda, akik sokat tettek a
városrész lakóiért. Tevékenységük, odafigyelésük átlagon felül
szolgálja a városrész fejlődését,
szépülését, biztonságát. Nem fizetségért, hanem meggyőződésből, hittel, szeretettel dolgoznak a
közösségért. Idén is számos jelölés érkezett, a tanácsadó testület
döntött arról, kik érdemesek leginkább a díjra.
Ebben az évben Kökény Ferencnének, Szilágyi Sándornak,
Gömöri
Ferencnek,
valamint
Ágotainé Szakács Ildikónak adományozták a díjat a városrészért
és a városért végzett közösségi
munkájuk, aktív elkötelezettségük, segítségük és hűségük elismeréseként. A díjakat Szeberényi
Gyula Tamás alpolgármester és
Pászti András adta át.

A városrészi napok ünnepélyes
megnyitóján a Zönge Zenekar játszott nagy sikerrel.
Másnap, szeptember 18-án,
szombaton már reggel elkezdődtek a Hunyadivárosi Napok programjai a Herman Ottó téren. Kilenc
órától indult a hagyományos labdarúgó kupa, a kecskeméti Egészségfejlesztő Iroda pedig ingyenes
szűrésekre várta az érdeklődőket.
Délelőtt Csongrádi Béla bűvész iskolája kápráztatta el a közönséget,
a kisgyerekes családokat pedig a
Természet Házában kialakított
játszóház várta.
Utóbbi helyszínen köszöntötték Hunyadiváros legfiatalabb,

2020-ban született polgárait is. A
rendezvényen közel 40 apróság és
anyukája kapott hasznos ajándékcsomagot. – Ma, mint minden évben a tavaly született babákat köszöntjük. Régen ez nyáron történt,
de a Hunyadivárosi Napokhoz kapcsolódóan sokkal praktikusabbnak
és ünnepélyesebbnek gondoljuk az
esemény megtartását – nyilatkozta a helyszínen Kiss-Görög Ivett, a
Hunyadivárosi Baba-Mama Klub
vezetője.
A gyerekeket a játszóház mellett
zenés program is szórakoztatta, s
a megjelentek nagy száma mellett
maguk az érintettek is megerősítették: Hunyadivárosban az anyukák és a gyerekek között is erős
közösségi kapocs alakult ki az évek
folyamán.
Az ünnepségen nem csak az apróságokat köszöntötték. A városrész elbúcsúzott dr. Szász Katalin
gyermekorvostól, aki 50 éven át
türelemmel kezelte a legkisebbeket. A doktornő sok családban már
a szülőknek is a gyermekorvosa
volt.
A rendezvényen Szeberényi
Gyula Tamás alpolgármester is
köszöntötte a gyermekeket és
szüleiket, hangsúlyozva, hogy a
legnehezebb és legszebb feladat
a gyereknevelés. Mint mondta,
örömmel látja, milyen összetartó
közösség él a Hunyadivárosban,
amely támogatja a gyermekvállalást is.

6

városvezetés

Támogatja Hunyadivárost

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester ajándékot ad át a város nevében
a 2021. szeptemberi hunyadivárosi babaköszöntésen

Dr. Szeberényi Gyula Tamás és
Pászti András majd’ negyedszázada egyszerre kezdett a helyi
politikában. Az alpolgármester
azóta figyelemmel kíséri a hunyadivárosi képviselő tevékenységét,
a választókörzet fejlődését. Erről
az emberöltőnyi munkáról, haladásról úgy gondolkodik: rendkívüli teljesítményt mutatott fel a
városrész és képviselője, ezért az
innen eredő kezdeményezések a
jövőben is számíthatnak támogatására.
Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester személyesen is kötődik Hunyadivároshoz: – 1998.
februártól kollégiumi nevelőtanárként dolgoztam itt, majd a Gáspár szakiskolában magyart tanítottam 2000 októberéig – mondta
megkeresésünkre. Ezzel párhuzamosan, a ’98-as önkormányzati választások alkalmával kapott
mandátumot a városi közgyűlésbe, belvárosi képviselőként. Ekkor
vette át Pászti András is Hunyadiváros képviseletét, egyszerre kezdték a város szolgálatát. – Ismerem
és nagyra értékelem azt a munkát,
amit András 24 év alatt elvégzett a
körzetében. Fantasztikus. Az első
pillanattól látszott, hogy rendkívül
lelkiismeretes, tisztességes em-

ber. Fontos szerepet játszik abban,
hogy Hunyadiváros ma a város
egyik legösszetartóbb, legélhetőbb
területe. Támogatottságából kitűnik, hogy a városrész lakói is elégedettek azzal a munkával, amit
elvégez a közösségért.
Az alpolgármester is úgy látja, hogy nagyon aktív közösség
él a Hunyadivárosban. – Dolgos,
szorgalmas emberek laknak itt,
ha András jelzi feléjük, hogy segítségre lenne szüksége, akár a
közterületek idényszerű karbantartására – például avargyűjtésre
–, vagy akár a helyi ünnepségek
megszervezésére, mindig sokan

Az alpolgármester és Gömöri Ferenc
a Hunyadi-díjjal

jelentkeznek. Jönnek, dolgoznak,
süteményt sütnek, szervezőnek
állnak, kerítést festenek, fát ültetnek stb. Tudják a hunyadivárosiak,
hogy fontos ez a fajta összetartás.
Hiszen minél kisebb egy csoport,
annál jobban ismerik egymást az
emberek, annál erősebb az összetartó erő – hangsúlyozta.
Évről évre fejlődik ez a körzet,
gondoljunk csak a Görbe utcai aszfaltozásra, az elkészült Géza fejedelem körútra, a Mátyás iskola
felújítására, a műfüves pályára, a
futókörre, a közösségi kert támogatására, a kulturális életre, a helyi
alkotók és aktív közösségi polgárok
elismerésére és számtalan egyéb
dologra. – Ezt az aktivitást a városvezetés részéről is tisztán látjuk
és segítjük. Az elmúlt évek sok-sok
fejlesztését a továbbiakban újabbak követik majd, igyekszünk tovább haladni az infrastrukturális
fejlesztésekkel is. Erre az évre beterveztük például a Kandó Kálmán
utca–Szolnoki út körforgalmának,
valamint az új közösségi háznak
a megépítését, továbbá a Mátyás
király körút felének felújítását.
Mindig történik valami a Hunyadi
városban, és én továbbra is támogatom az elképzeléseket! – fogalmazott az alpolgármester.
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Új közösségi ház: hagyomány
és haladás ötvözete

Ilyen lesz a látványterv szerint: jobb oldalon az új épületrész
a félkör alakú apszissal, a hátsó részben pedig
a felújított, régi közösségi ház

Kovács Ferenc tervező

Megkezdődött a kivitelezése Hunyadiváros várva várt, új közösségi házának, melynek újdonságairól, érdekességeiről beszélgettünk
Kovács Ferenc tervezővel. A létesítmény küllemében a múlt előtt
tiszteleg, technológiai és fenntarthatósági szempontjából viszont annyi innovációt tartalmaz,
hogy hunyadiváros jövőbeni épületeit vetíti előre.
– Az új közösségi ház technológiai és fenntarthatósági szempontból is megelőzi a korát, talán
még Kecskemét viszonylatában
is – árulta el kérdésünkre Kovács
Ferenc okleveles építészmérnök, a
hunyadivárosi közösségi ház vezető tervezője.
Mint mondta, a mostani munkálatok a harmincas években épült
előd felújításáról, jelentős bővítéséről szólnak. – Az új épület 120
ember egyidejű befogadására alkalmas – folytatta –, kialakítása mindenféle rendezvényeknek
megfelel, a gyűlésektől, a kultu-

rális, közösségi összejöveteleken
át akár az egyházi eseményekig.
Található benne egy apszis-szerűre formált rész, amely akár
multifunkcionálisan is használható, lehet egy kisméretű színpad,
előadópulpitus, zenekari vagy kóruspódium.
Ehhez a létszámhoz szükséges a
megfelelő tisztálkodási lehetőséget
is biztosítani. Ráadásul sokféle ember jár majd ide, a nyugdíjasklubba
az idősebb korosztály, a baba-mama klubba főként a kisgyerekes
szülők jönnek, ezért a vizesblokkot
úgy alakítják ki, hogy a mozgássérültek is használhassák, de például
a pelenkázás is megoldható legyen.
– A közösségi házban gyakran
főznek is, ehhez főzőhelyet biztosítunk, a belső teret az udvar felőli terasszal egy eltolható üvegfal kapcsolja össze, így például a
Hunyadivárosi Napok alkalmával
jóval több ember is befér majd a
jelenleginél – tette hozzá Kovács
Ferenc. A kisebb helyiségek között
megemlítette a teakonyhát, valamint meglévő épület két termét,
melyek szakkörök vagy különböző
csoportfoglalkozások számára lehetnek alkalmasak.
Energetikai
szempontból
is
rendkívül előnyös lesz az új épület.
– A falak és nyílászárók hőszigetelő képességéből adódóan egy közel
nulla energiaigényű épületet ter-

veztünk, amihez megújuló energiaforrásokat is igénybe vettünk.
A talajhőt hőszivattyúval hasznosítjuk, erről működik a légfűtés és
a léghűtés, az egész rendszer energiaellátását pedig nagyrészt nap
elemekkel biztosítjuk.
A közösségi házban a csapadék
sem megy kárba: a lehullott vizet
föld alatti műanyagtartályokba
gyűjtik össze. Ez a népszerű és a
városban először kialakított közösségi kert öntözését is szolgálhatja majd.
– Az épület formai kialakításában
igyekeztem azt a hangulatot vis�szahozni, ami a Hunyadiváros 19.
század végi, huszadik század eleji
jellegéből adódik. Akkoriban ezen
a területen álltak a gyümölcstermesztő polgárok népi építészeti
jegyeket magán viselő nyári szállásai. Ehhez az építészeti formavilághoz próbáltam visszanyúlni,
innen jönnek a tornácok, természetesen nyeregtetős kialakítás és a
hozzáépített elemek világa.
Ehhez alkalmazkodik a telek beépítése is, melyen játszótér, sétautak, ezek mellett pedig a már
meglévő szobrok, emléktáblák
kapnak helyet, kellemes, igazi közösségi hangulatot kölcsönözve az
egész létesítménynek.
Az új hunyadivárosi közösségi
házat a tervek szerint egy év múlva
vehetik birtokba a helyiek.
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Végre sima gyalogúton a Lidl felé
A nyáron elkészült Hunyadivárosban a Szolnoki út 14. szám és Lidl
áruház közötti – a volt BRG-telep előtti – mintegy 250 méteres
járdaszakasz felújítása. Az aszfalt
burkolatú gyalogút kivitelezését
június 11-én kezdte a Városüzemeltetési Kft., és a munkálatok
néhány hét leforgása alatt be is
fejeződtek. A kivitelezés során

teljesen felszedték a korábbi burkolatot, új alapot is kapott a létesítmény.
Az érintett járdaszakasz korábban elavult, nehezen járható betonlapos struktúrával rendelkezett. S mivel ez az egyik
legfontosabb gyalogút, amely
Hunyadivárost a Teleki téri lakóteleptől összeköti a városköz-

ponttal, Pászti András jelezte a
városnál a teljes felújítás szükségességét.

Martaszfaltos út köti össze
a Zászló utcát és a Czollner közt
Novemberben stabilizált burkolatot kapott a Zászló utcáról a
Czollner közhöz vezető, korábban
zúzottköves útszakasz a Hunyadivárosban. Az új út a kecskeméti
önkormányzat, a városrészi tanácsadó testület és a helyben élők

közös összefogásának köszönhetően épülhetett meg.
A munkálatok előtt a lakók kérésére zúzott kővel szórták le a
Zászló utcát és a Czollner közt
összekötő földutat, hogy ne poroljon annyira. Mindez azonban
csak félig oldotta meg a göröngyös
és poros utak problémáját, hiszen
a köveket az autók gyorsan kijárták, a Czollner köz felől egy jókora
gödröt létrehozva.

Azóta az itt lakó 300 család már
martaszfaltos burkolatú úton
közlekedhet. Pászti képviselő
közbenjárására ugyanis elkészült
egy terv és egy ajánlat az útszakasz elkészítésére. A munka tízmilliós nagyságrendben valósult
meg, melynek jelentős részét az
önkormányzat fedezte, további
több százezer forinttal a Hunyadivárosi Tanácsadó Testület járult hozzá a fejlesztéshez.
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A Kard utcaiak tettek a környezetükért
Decemberben megszépült a Kard
utca Lándzsa utca felőli vége. A
lakosság kezdeményezte a közterület megújítását: tereprendezést
követően növényeket telepítettek a

területre, a köztes részeket mulc�csal, az útpadkát pedig zúzottkővel
szórták fel.
Az utcabeliek kérésre a munkát a
Hunyadivárosi Tanácsadó Testület

egy nagyobb összeggel támogatta.
Pászti András önkormányzati képviselő elmondta, szívesen fogadják,
és anyagiakkal máshol is támogatják a hasonló kezdeményezéseket.

Évről évre karbantartják a futókört
és környékét
Már a megszépült, újramulcsozott
pályát használhatják a futást kedvelő hunyadivárosiak. A Herman
Ottó park a városrész közkedvelt része a sportolók körében. A
Hunyadivárosi Futókör és Pászti
András önkormányzati képviselő folyamatosan próbálják a legszebb állapotában megőrizni a területet. Ennek köszönhetően újult
meg tavaly is a futókör, ezúttal a
Városüzemeltetési Kft. munkájának köszönhetően.
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Húszéves a Hunyadivárosi Nyugdíjasklub

Kuli Józsefné Erzsike (balról az ötödik) a Nyugdíjasklub tagjainak körében

Január 7-én tölti be 20. évét a
Hunyadivárosi
Nyugdíjasklub.
Vezetőjétől, Kuliné Erzsikétől
(képünkön középen) megtudtuk,
az ünnepséget Február 5-én ülik
meg majd a református konviktusban. „A jubileumot méltón
szeretnénk megünnepelni egy
nagyobb ünnepség megszervezésével, ahová többek között más
klubok képviselőit is meghívjuk
majd. Az alkalomra megjelentet-

nénk egy kis képes albumot is az
elmúlt két évtizedből” – árulta el
Erzsike.
Az elmúlt év történéseiből fontosnak tartotta megemlíteni,
hogy tagjaik 90 százaléka mindkét védőoltást felvette már, így
egy kicsit szabadabban tudtak
mozogni, tervezni, de inkább
szabadban megvalósítható, főként fürdőlátogatásokat szerveztek. „Azért a Hunyadivárosi

Napokra felkészült az énekkarunk és a táncosaink is, a szabadtéri színpadon adtunk műsort.”
Sajnos idén négy tagjukat el is
veszítették, egyiküket a Covid
miatt. Ráadásul a Török házaspárt és Nagy Mátyásnét alapító
tagjaik között tartották számon.
„Jövő évi terveink között fontos helyen szerepel a taglétszámunk erősítése, hiszen jelenleg
120-an vagyunk, a korábbi akár
180 fővel ellentétben.”
Emellett szeretnének művészeti csoportot és bibliakört is
létrehozni, valamint egészségmegőrző előadássorozatot szervezni.
„Várunk minden idős vagy magányos embert, nyugdíjast, aki
szeretne a csoportunkhoz tartozni. Nagy-nagy örömmel és
szeretettel várjuk őket! Végül
nagyon köszönöm Pászti András nélkülözhetetlen támogatását, és a szerveztünk nevében is
boldog új évet kívánok mindenkinek!”

Így is összetart a baba-mama klub
A
Hunyadivárosi
Baba-Mama
Klubban idén
a
pandémia
miatt nagyon
szórványosan
tudták
csak
megtartani az
összejöveteleket, ezek is nagyjából a Ringató foglalkozásokra
szorítkoztak. Remélik, 2022-ben
több közös alkalomra nyílik lehetőség.
Kiss-Görög Ivett klubvezető:
„A Ringatót évközben – fokozott
elővigyázatosság mellett – több
alkalommal sikerült megrendeznünk. Sajnos 2020 után idén is
elmaradtak a börzéink és a Mikulás-ünnepség, ami sokaknak
rosszul esett. Bízunk benne, hogy
jövőre visszatérhetünk a régi kerékvágásba.”
Az Akikért a Déli Harang Szól a
Hunyadivárosban Egyesület minden évben támogatja a klubot,

ebből a forrásból viszont év végére egy különleges ajándékra is futotta a kicsik és szüleik számára:
Maria Bloommal ingyenes angol
dalolót szerveztek, melyre jövőre
még hat alkalommal várják az érdeklődőket.
A
Baba-Mama
Klub tagsága százas nagyságrendű,
az alkalmaikra 2030-an járnak rendszeresen. „Idén a
szűkös találkozási
lehetőségek
miatt a Facebookon
az előző évekből
összeállított
kis videoklippel is
megajándékoztuk a tagokat, legalább így ápoljuk
az összetartozástudatot. Érdemes
követni
Facebook-oldalunkat,

de kereshetnek engem személyesen, valamint a gorogivett@
gmail.com email-címen is.” –
hívta fel a figyelmet Kiss-Görög
Ivett.
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Ismét sikeres volt a Becsület

A Hunyadivárosi Amatőr Sport
Klub minden évben mozgásra
buzdít a leghidegebb időszakban
is. 2022-ben január 30-án rendezték meg a téli Becsületfutást.
Szép, napsütéses, de erősen szeles idő fogadta a jelentkezőket.
Mintegy 40 futó jött el a rendezvényre, közülük többen 6 órán
keresztül futottak!
A Hunyadivárosi Amatőr
Sport Klub a
Iustitia Egyesülettel közösen
szervezi
az eseményt,
céljuk, hogy a
leghidegebb
napokban
is
biztosítsák a
futás lehetőségét.
Még decemberben Daczi Sándor
klubvezető kérdésünkre elmondta: „Általában a városi >>keménymagból<< 20-30 futó vesz

részt minden télen a hunyadivárosi Becsületfutáson. Akárki
jöhet, saját tempójában lefuthatja az általa vállalt távot. Mi
a közösségi házban – itt van a
rajt–cél-kapu is – biztosítjuk az
öltözési, melegedési lehetőséget, meleg teát és egy kis ennivalót kínálunk, továbbá, aki kéri,
mérjük az idejét s a távot is.”
2022-ben azonban a közösségi
ház megkezdett felújítása miatt
a helyszín kicsit változott: a versenyközpontot ezúttal a Mátyás

iskola sportcsarnokában rendezték be.
Daczi Sándor a további terveik közül kiemelte: „Június 1-jén,
a futás világnapján kecskeméti
és környéki futószervezetekkel
karöltve szervezünk egy közös
bemutatkozó eseményt. Terveink
szerint több egyesülettel karöltve odafutnánk a városháza elé,
amivel szeretnénk megmutatni az embereknek, hogy vannak
ilyen egyesületek, és várjuk őket
sorainkba.”

Új kapu és világítás a kutyafuttatónak
Megújult a hunyadivárosi kutyafuttató kapuja és világítása. A
helyi kutyás közösség érdekében
kifejtett tevékenységéért szeptemberben kitüntetett
Kimpián Ildikó, az itteni csoport vezetője elmondta: „A zárt
Facebook-csoportunknak 190 tagja van
a Hunyadivárosból, a
legaktívabb 40-50 fő
napi szinten használja a parkot, és
hozzájárulnak a
kiadásokhoz is.
Hiszen az 1500
m2-es kutyafuttató bérleti díja a
képviselői keretből érkezik, de a
terület fenntartása a mi dolgunk, erre mindig összeadjuk a
költségeket.”
A futtató kapuja nagyon rossz
állapotban volt.

Előfordult, hogy a kutyák kiszöktek emiatt,
és konfliktust okoztak.
Amióta felújították a

bejáratot, a problémák
is megszűntek.
„A kapu megjavításának több százezer
forintos költségéhez a
közösségünk 42 ezerrel

járult hozzá, a többit a
képviselői keret finanszírozta.”
A futtató nagy területen helyezkedik
el, így esténként
a megvilágítása
fontos kérdés. A
korábbi, hagyományos lámpák
nem megfelelő
fényt adtak, ezért
nemrég ledes világításra cserélték azokat. Az
áram a közösségi
házból érkezik,
ennek a költségét a város vállalja, csak a bővítéshez kértek
hozzájárulást,
amit a közösség
azonnal összeadott. „Nagyon jó
kis baráti társaság alakult itt ki,
s annak ellenére, hogy mindenki
másfelől jött, a kutyapark bebizonyította közösségépítő erejét.” –
hangsúlyozta Kimpián Ildikó.
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Elismerés a közösségi kertnek
Kilenc éve működik a Hunyadivárosban Szilberhornné Csilla vezetésével Kecskemét első közösségi
kertje. Idén A legszebb konyhakertek program helyi versenyében Közösségmegtartó kert díjban részesültek.
„Tíz évvel ezelőtt Budapesten
jött létre az első ilyen kert, gondoltam akkor, milyen jó lenne, ha
itt is lehetne – emlékezett vissza
Szilberhornné Csilla. – Rátaláltam a közösségi ház melletti területre, Pászti András képviselő
pedig segített kapcsolatot teremteni a tulajdonossal, s így azóta is
itt kertészkedhetünk.”
2021-ben 26 család művelte
meg a 15 db, 36 négyzetméteres
parcellát, valamint a közösségi
ház területén a Városi Támogatási
Program segítségével létrehozott
10 db, 4 négyzetméteres magaságyást és egy kisebb parcellát.
„Helyiek gondozzák a rájuk bízott kerteket – tette hozzá –, kiki egyedül vagy családdal; köztük

idősebbek, de
kisgyermekes
fiatalok is. Az
itteni kertészkedés a család
élelmiszer-kiegészítésének,
időtöltésnek és
kapcsolatépítésnek is kiváló. Az időseknek különösen
fontos találkozási pont.”
A közösségi
kertben elsődleges szempont
a vegyszer- és
műtrágyaSzilberhornné Csilla kislányával az évtized közepén, amikor
a Hunyadivárosi Közösségi Kert országos elismerést is kapott
mentes
biogazdálkodás.
Sok mindent lehet itt termesz- ta alakult ki a parcellákért. Ha a
teni: a gyógy- és fűszernövé- tagok közül valaki visszalép, év
nyektől kezdve a mindennapi elején értesítik a várakozókat a
zöldségekig, virágokig. Épp ezért csatlakozási lehetőségről. Jekülönösen népszerű a Hunyadi- lentkezni a hunyadikert@gmail.
városi Közösségi Kert, várólis- com-on lehet.

Évek óta sikeres az informatikakurzus
Mint évek óta,
idén is 15-20
idős hunyadivárosi számára tartott 40
órás internetes
tanfolyamot
Szilágyi
Róbert, a Kertvárosi Általános
Iskola tagintézmény-vezetője,
az
Akikért a Déli Harang Szól a
Hunyadivárosban Egyesület vezetője. A program a TOP-7.1.1-16H-ESZA-2020-01421 azonosítószámú, „Gyökerek és szárnyak”
című projekt keretében valósult
meg.
„A webes ismeretek átadásának
az a fő célja, hogy az idősebbeknek segítse a eligazodást az online térben, és ezáltal a fiatalokkal
való kapcsolattartást – mondta
lapunknak Szilágyi Róbert. – Sokaknak külföldön él a családja,
így ez a leghatékonyabb módja a
kommunikációnak.”

A tananyagban idén már az internethasználat mellett az okoseszközök – például tabletek,
telefonok – is hangsúlyosan szerepeltek: hogyan lehet applikációkat telepíteni, illetve mondjuk
hogyan lehet regisztrálni egy-egy
szolgáltatásra. A tanulással töltött
idő 90 százaléka gyakorlat, hiszen
sok-sok gyakorlás szükséges ahhoz, hogy az itt kapott tudás készségszintre fejlődjék.
A tanfolyamot a Mátyás iskolagéptermében tartják, általában

nyár végén, ősz elején, pontos
időpontját mindig az adott év során teszik közzé. „Már egy ideje
éves rotációban szerveztünk hol
angol-, hol informatikakurzust.
Most elképzelhető, hogy az angolképzés kerül sorra, de a végleges program a pályázati kiírásoktól, illetve a képviselői keret
lehetőségeitől is függ. Ha kialakul
az idei program, arról a városrészi
honlapon és a nyugdíjasklubban
is információt adunk” – közölte
Szilágyi Róbert.
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Hunyadivárosi sikerek, sikeres hunyadivárosiak
Acsádi Gyula

Lengyel emlékérem

Az 1848-as magyar szabadságharcban résztvevő lengyel katonák hazai emlékezetének több mint 15 éves
ápolásáért október 31-én kitüntetésben részesült a
Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület hunyadivárosi tagja, Acsádi Gyula. A hagyományőrző tizedes
a lengyel-magyar kapcsolatok terén kifejtett tevékenységéért Lengyelországban emlékérmet vehetett
át az ottani testvérszervezet fennállásának 25 éves
jubileuma alkalmából.

Gereben Lívia

Prima Közönségdíj

Gereben Lívia magyar válogatott nőikosárlabda-játékos Prima Közönségdíjat vehetett át november
26-án. A 22 éves kosárlabdázó a Kecskeméti Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémián nevelkedett. Jelenleg az Atomerőmű KSC Szekszárd profi
sportolója, és a Budapesti Edutus Egyetem tanulója.
2019-ben leukémiát diagnosztizáltak nála, de nagy
küzdelem után mára teljes életet él, a sportban is
visszatért az élvonalba.

Jakus István

Katona Imre,
Katonáné Ujszászi Katalin

Makácsy Árpád Életműdíj

Kecskemét Ifjúságáért Díj

Jakus István kapta 2021-ben a Macskásy Árpád Életműdíjat. A szakember épületgépészet területén több
évtizeden keresztül végzett kimagasló tervezői mérnöki fejlesztői tevékenységéért, a szakmai közéletben végzett áldozatos munkájáért, példamutató
szakmai és erkölcsi magatartásáért kapta a díjat. Ő
tervezte többek között a Neumann János Egyetem
Gépjármű Tanszékének vagy a Homokbányán található Tudósház gépészeti munkáit is.

Katona Imre és felesége, Katonáné Ujszászi Katalin
kapta 2021-ben a Kecskemét Ifjúságáért díjat a városi önkormányzattól. Saját gyermekük nem lehetett, ezért örökbe fogadtak gyermekeket, hogy ne
árvaházban nőjenek fel. Hat gyermeket neveltek fel,
iskoláztattak és indítottak el az életben. Eddigi életüket arra szentelték, hogy a magukra maradt gyerekeknek szeretetteljes, meleg otthont, igazi családi
életet biztosítsanak.
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Hunyadivárosi sikerek, sikeres hunyadivárosiak
Kökény Kristóf

Sulczné dr. Bükki Éva, Sulcz Ferenc

Diáktehetségdíj

KÓTA-díj

Kökény Kristóf, a Mátyás iskola tanulója vehette át
kiemelkedő teljesítménye elismeréseként a Kecskeméti Diák Tehetség Díjat november 4-én, a Városi
Tehetségnapon. Az autizmus spektrumzavarral élő
Kristóf az iskola egyik legtehetségesebb tanulója.
Példát mutat arra, hogy az iskola, az iskolával szorosan együttműködő családi háttér, hatékonyan képes
támogatni az egyéni bánásmódot igénylő tanulók
személyiségfejlődését.

A magyar kultúra napja alkalmából a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége
idén KÓTA-díjat adományozott népzenei kategóriában Sulczné dr. Bükki Évának és Sulcz Ferencnek, a
népszerű, kecskeméti Mátyás Király Citerazenekar
alapítóinak. A rangos, országos zenei elismerést a
kiemelkedő eredménnyel végzett művészi munkájukért és a közösségért tett áldozatos tevékenységükért ítélték meg számukra.

Dr. Szabó László

Tóth Endre

Kecskemét egészségügyéért

A környezetvédelem
szolgálatában

2021. június 24-én a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban megtartott ünnepi közgyűlésen a
helyi közösség egyik kiemelkedő elismerésében, a
Kecskemét Városért Egészségügyi Díjban részesült
dr. Szabó László. A Bács-Kiskun Megyei Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály főorvosa a járóbeteg
szakellátás, a várandós gondozás terén végzett kimagasló, több mint három évtizedes szakmai munkája elismeréseként kapta a kitüntetést.

Tóth Endre tavaly október 2-án, a Város Napja Gálán vette át a Kecskemét Város Környezetvédelméért
Díjat. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának
ökoturisztikai szakreferense a környezetvédelem
iránt elkötelezett munkája, a természeti és épített
környezet értékeinek megóvása, a városhoz kötődő
hagyományok ápolása terén végzett több évtizedes,
magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
kapta meg a városi közgyűlés kitüntetését.
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In memoriam
Baranyi József
Életének 89. évében távozott 2021. február 25-én Baranyi József, Zrínyi Ilona
Általános Iskola legendás fizikatanára. Több miniszteri dicséret, kiváló pedagógusi cím és Mikola Sándor díj birtokosa volt. De talán legtöbbet az mond
el róla, ahogy egyik tanítványa fogalmazott: „Lelkesedése és előadói stílusa
Öveges professzort idézte. A tudomány iránti odaadása-alázata-kíváncsisága
meghatározó élmény volt kora-kamaszkoromban.”

Búz Ildikó
Búz Ildikó tanárnő 82 éves korában hunyt el tavaly június 9-én Kecskeméten.
A hunyadivárosi, sokak által ismert, kedvelt hunyadivárosi tanárnő kereskedőket tanított évtizedeken át. Tanítványai számos dobogós helyet értek el az
Országos Szakma Kiváló Tanulója Versenyeken, és ottani eredményeik alapján
még többen kapták meg vizsga nélkül a szakmunkásbizonyítványt. Búz Ildikót
2021. július 19-én búcsúztatták a Köztemetőben.

Nemcsik Sándor
Július 24-én elhunyt a Daróczi-közi Nemcsik Sándor, aki úszóoktató-úszómesterként a kecskeméti fedett uszoda munkatársa volt majd’ 40 évig. Így élete
szinte összeforrt a régi uszodával, nyugdíjasként is úszómesterként dolgozott.
Sokan ismerték Kecskeméten még az utolsó napokban is felismerték őt volt tanítványai. Hivatását egy életen át szerette. Családja, barátai, ismerősei 2021. augusztus 9-én vettek tőle búcsút a Kecskeméti Köztemetőben.

Pintye László
Pintye László, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapító tagja, annak 1994-től 2020-ig alelnöke, illetve a Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség volt elnöke rövid ideig tartó betegség után, életének 67. évében, 2021.
április 16-án örök nyugalomra lelt. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint a Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség Pintye Lászlót saját halottjának tekinti.

Tüske János
72 éves korában eltávozott közülünk Tüske János, a Hunyadivárosi Tanácsadó
Testület tagja. Városrészünk kiemelkedő polgára korábban bv. ezredesként a
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoki tisztét töltötte be, emellett elnökként tíz évig vezette a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda
Szövetséget, valamint nemzetközi játékvezetőként is tevékenykedett. Tüske
Jánostól tavaly március 31-én búcsúztunk a Köztemetőben.
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Tavaly újabb fákkal
gazdagodott környékünk
Október végén több
helyszínen is fát ültettek önkéntesek a Hunyadivárosi Tanácsadó
Testület keretéből. Az
UNIVER ABC, a Czollner
köz, a Jó Pásztor Otthon, a Zászló és a Liszt
Ferenc utca környéke
is zöldebb lett az akciónak köszönhetően. A
megvalósításra Pászti András vezetésével
számosan áldoztak az
idejükből. A feladatokban, az ültetésben részt
vállaltak: a Hunyadivárosi Tanácsadó Testület, az Akikért a Déli
Harang Szól a Hunyadivárosban Egyesület, a
Kefag Zrt., a Molnár Fatelep, az Agrokert Kft.,
valamint
Kecskemét
Megyei Jogú Város.

Hunyadivároson is „végigsöpört”
a városi avargyűjtési akció
Ötvennél is több önkéntes
segített a december elején
meghirdetett városrészi akcióban a lehullott őszi avar
eltakarításában.
Városrészünk 11 helyszínén több
mint 30 big-bag zsákot
tömtek meg a segítő céllal
összejött lakók, és számtalan külön kupacot gereblyéztek össze. A résztvevők
így csatlakoztak a Kecskemét nagy részét átfogó, önkormányzati támogatással
zajló idénymunkákhoz.
Mindez előtt, még novemberben a Csömöz család
minden tagja önkéntesen
szedte össze faleveleket a
Pázmány Péter utcai játszótéren. Még korábban,
márciusban pedig a hívők
takarították ki az Adventista
Templom környékét.
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Fák, virágok, otthonossá tett közterületek

2021 tavaszán, nyarán is számos társadalmi kezdeményezés született közterületeink megszépítése, fenntartása érdekében. A virágosítások jelentős része a hunyadivárosi képviselői keret és a Gyenes Kertészet
támogatásából valósultak meg. Az alábbiakban ezekből adunk egy kis ízelítőt képösszeállításunk segítségével. Köszönet a segítők ötleteiért, idejéért, munkájáért, hozzájárulásáért!

Kovács Ferenc munkája által és a Gyenes Kertészet
segítségével szépült meg a játszótér

Molnárné találta ki – és el is végezte – a virágültetést a Teleki
Pál téri játszótéren. A Gyenes Kertészet virágai itt is gyönyörűek

Tavaly muskátliültetéssel folytatódott
a Liszt Ferenc utcai virágos program

Gál Gyuláné segítségével megszépült a Posta környéke

A Pázmány Péter utcai lakókkal összefogva sikerült a játszótéren
– a nyár legmelegebb napjaiban is – rendszeresen locsolni
a parkot. Köszönet a Molnár és Horvát család tagjainak
az önkéntes munkájukért! A technikai feltételek kialakításában
segített a városüzemeltetés és Falu György alpolgármester is

A Gyenes Kertészet mellett Fekete László is közreműködött
abban, hogy új virágok kerültek a Posta elé!
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Közkívánatra CédrusKör alakult
Hunyadivárosban is

2021. október 19-én megalakult a Hunyadivárosi
CédrusKör a CédrusNet Kecskemét nagytermében.
Városrészi CédrusKörök azért jönnek létre, hogy
erősítsék a helyi identitást, a helyiek megismerjék a közelükben
élőket, létrehozzák a jószomszédi hálót, felpezsdítsék a városrészekben a szenior életet, és
közösen tegyék szebbé
lakókörnyezetüket.
A
Hunyadivárosi CédrusKör tagjai közé szeretettel várnak mindenkit, akinek fontosak a
fent említett vállalások,
és ezen felül szívesen
vennének részt amatőr
szenior
művészeti
programokon, valamint
ezek szervezésében és
lebonyolításában. A Hunyadivárosi CédrusKör szervezésében olyan eseményeket és rendezvényeket terveznek megvalósítani,
mint amatőr festő- és rajzkurzus, irodalmi beszél-

getőkör a kiválasztott novellák részletiről, majd a
novellák amatőr illusztrálása; barangolás a művészetek körül és még nagyon sok dolgot, amit a tagok
ötleteinek alapján hoznak
létre.
A városrészi CédrusKörök
tagságához nem elvárás,
hogy az adott városrészben
lakjon a jelentkező, ezért
a Hunyadivárosi CédrusKör tagjai közé lakóhelytől
és akár kortól függetlenül
várnak minden érdeklődő
új tagot.
A szervezők hisznek abban, hogy a különböző városrészek egymást segítve
tudják céljaikat megvalósítani, így CédrusKörök
átjárhatóak, minden olyan
kezdeményezéshez lehet
csatlakozni, ami fontos a
jelentkező számára!
További információ a kapcsolat@cedrusnetkecskemet.hu e-mailcímre írva, vagy telefonon a (70)
798 35 22-es számot hívva kapható.

A szelektívhulladék-kezelés élvonalában
A november 13-14-én városrészünkben is megkapta a lakosság
a szelektívhulladék-gyűjtő edényeket. Ezen a hétvégén ezernél
jóval több sárga fedelű kukát vittek haza térítésmentesen a helyiek a Mátyás iskola udvarán kialakított átadópontról. Az eseményt
a kecskeméti hulladékelszállítás,
-kezelés reformjával megbízott
alpolgármester, dr. Szeberényi
Gyula Tamás is meglátogatta.
Kecskeméten az ősszel mintegy
20 ezer szelektív gyűjtőt adtak át
a lakosságnak, az érdeklődés tekintetében a városrészek között
kiemelkedett Hunyadiváros, ahol
85 százalék feletti aktivitást regisztráltak a kukák átvételében.
Külön köszönet a Hunyadivárosi
Tanácsadó Testület tagjainak, akik
önkéntesként, ingyen vettek részt
a munkában! Köszönet jár a DTKH
dolgozóinak és a hunyadivárosi lakóknak a felelős, fegyelmezett magatartásukért, és hogy fontosnak
tartják a szelektívhulladék-kezelést!

Képünkön (balról) Fejős Jenő, Herendi Tibor és dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
az átadóponton, a Mátyás iskola udvarán
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50 év – 25 tabló a kerítéstárlaton

Jubileumi kiállítás a Kecskeméti Rajzfilmstúdió történetéről
A Kecskeméti Rajzfilm
elmúlt 50 évről összesen
stúdió tavaly nyáron „ke25 tablót készítettek, merítéstárlaton”
mutatta
lyeket a stúdió kerítésén
be történetét, díjnyertes
helyezték el, hogy bárki
filmjeit és munkatársait,
megtekinthesse.
meghívott vendégeit. A
A tárlat megnyitóján a
kiállításon 25 tablót hevendégeket és a rajzfillyeztek el, melyeken az
mstúdió
munkatársaelmúlt 50 év sajtóanyait Szemereyné Pataki
gait és fotóit láthatták a
Klaudia polgármester és
Mikulás Ferenc, a Kecsjárókelők.
kemétfilm Kft. vezetője
A Liszt Ferenc utcán
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és
Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. vezetője
köszöntötte. Szemereyné
található
KecskeméPataki Klaudia kiemelte,
ti Rajzfilmstúdió 50 éves
fennállásának alkalmából archív fotók, visszaem- büszke arra, hogy a rajzfilmstúdió a városban telékezések és újságcikkek segítségével mutatta be remti meg azokat az értékeket, amelyek az országtörténetét. A Kecskemétfilm Kft. munkatársai az ban és a világon is sikeresek.

Mátyás iskola: akkreditált tehetségpont
2021. április 14-én megérkezett a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolába a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács döntése,
miszerint az intézmény a
következő három évben is viselheti az Akkreditált Kiváló
Tehetségpont címet. Pászti András a minősítés meghosszabbítását megköszönte
az iskola pedagógusainak és
tanulóinak.
Dr. Lóczi László, az iskola
igazgatója elmondta: „A városrész számra is fontos ez
az elismerés, hiszen főként
hunyadivárosi tanulók járnak
a Mátyás iskolába. Ennek a tehetségdíjnak nagyon komoly a kritériumrendszere, az elbírálók mindent néznek: kiemelten figyelik, hogy milyen az iskola tehet-

www.facebook.com/zhomenagykoros/

Hirdetés

Kecskemét, Czollner-köz 29.

ségfeltáró képessége, vagyis felismeri-e a gyerekekben
a tehetséget, s ha igen, mennyire tudja fejleszteni azt
és milyen területeken.”
A Mátyás iskolában a tehetségfejlesztés
művészeti
téren, a népzenei oktatásban,
az idegen nyelv, a matematika és a természettudományok
területén működik.
A döntés indoklása szerint
az iskolában „elkötelezett
pedagógusok, pszichológus
segíti a munkát. (…) Alapelvük az önkéntes jelentkezés,
szaktanári ajánlás, a motiváció, az előzetes eredmények
és a szülői igény. (…) Versenyeken, kiállításokon, bemutatókon mutatják meg fejlődésüket. Kiemelendő a
nyelvi eredményességük…”
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Egy bő hónap,
és újra megérkezik
a Hunyadiváros
gólyája!

Kecskemét-Hunyadiváros,
Márai Sándor utca, a gólya
még egyedül (március)

A gólyák helyzete békésen rendeződött
A „telkek” kiosztását sikerült megoldani.
Az új „lakosztály” már készül (április)

Felvételeinket
Nemesi Péter készítette
a gólya tavalyi
itt tartózkodásakor,
köszönet érte!

Légiharc, légi balettel...
Gólyák harca a fészkelési
helyért (április)

A felcseperedett tavalyi „gólyatermés”
a Márai Sándor utcában (augusztus)
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