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2005. december

Tisztelt Hunyadivárosiak!
A részönkormányzat idén 2005. 12. 15-én tartotta ötödik ülését a Mátyás Király
Általános Iskolában. A következ napirendi pontokat tárgyaltuk.
1. A Hunyadiváros cím könyv
2. Tájékoztató a pályázatról
3. A Volán tervei a helyi járatokkal
1. A Hunyadiváros cím könyvet 2005. november 25-én adta ki a
részönkormányzat. A könyvbemutatóra több mint 100 ember volt kíváncsi,
ahol dr. Csatári Bálint méltatta az alkotást. Eddig közel 250 példány talált
gazdára. Kifizetésre került a nyomda, az író és a fotós. A bevétel városrészt
szépít és karitatív célokat szolgál majd. A részönkormányzat döntése
alapján 2005. december 15-t l december 31-ig 2500 Ft-helyett 1500 Ft-ra
csökkent a könyv ára a Hunyadivárosi boltokban. Kapható a Klassz Akciós
boltban
valamint
a
hunyadivárosi
UNIVER-ben.
2. Pászti András képvisel tájékoztatta a részönkormányzatot a lakótelepen
m köd részönkormányzatok támogatására kiírt pályázatról, melyen a
részönkormányzat 14.900 000 Ft-ot nyert a 2006-os évre. A támogatásból
felújításra kerülhet a Természet házi játszótér, társadalmi munkával
megvalósulhat a kisaluljárók festése. A biztonság fokozása is cél volt: a
gyalogos aluljárók kamera rendszerének fejlesztésére és a helyi polgár rség
támogatása is sor kerül. A Természet házi és az szi Kéz Közhasznú
Alapítvány programjai is kapnak ebb l a pénzb l segítséget. A
részönkormányzat m ködése és programjai, a II. Hunyadivárosi Napok
megrendezése is kapott támogatást. A részönkormányzat elfogadta a
tájékoztatót.

3. A Volán megjelent képvisel i a helyi járatokról beszéltek. Tervezik a 12-es,
18-as és 38-as busz vonalának változtatását. A járatok vonalának hurokszer
m ködését szeretnék módosítani, illetve a végállomások helyét is alakítanák. A
járatok módosításával a részönkormányzat nem ért egyet, mivel ez szerintünk
nem szolgálja a lakosság érdekeit. A részönkormányzat kéri, hogy a Volán ne
változtasson a járatokon, és fontolja meg kedvezményes jegytömb bevezetését.
4. Az értekezlet végén több lakossági igény is feljegyzésre került, amit a
részönkormányzat vezet je továbbítani fog az illetékeseknek.
Tisztelt Hunyadivárosi Lakosok!
Év végén mindenki összegezni szokott, számba veszi az eddigi munkát,
eredményeket. Az elmúlt évben 5 részönkormányzati értekezletet, 2 lakossági
fórumot tartottunk. A város közgy lésén 5 napirend el tti felszólalásom és 12
indítványom volt. Közel 100 hivatalos levelet írtam városrészünk érdekében.
Megrendeztük idén el ször az els Hunyadivárosi Napokat, amin több száz
el adó és érdekl d jelent meg. Felszenteltük a Hunyadivárosi Harangot.
Kiadásra került városrészünkr l a Hunyadiváros cím könyv. Két pályázatot
nyertünk. Nem csupán munkában, hanem eredményekben is b velkedik az
elmúlt év. A legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy az itt él emberek
összefogtak, s ez az összefogás a fontos dolgok érdekében történik, mint például
a Hunyadivárosi Napok és a Hunyadiváros cím könyv. Természetesen vannak
még feladatok, amiket el kell végezni, végeznünk. Szerencsére nem vagyok
egyedül, aki szeret itt élni, s dolgozni a jó és közös ügyekért. Köszönöm a
részönkormányzat tagjainak, a városrész intézményeinek, dolgozóinak, az itt él
lakosoknak munkájukat.
Köszönet illet mindenkit, aki támogatja, segíti a Hunyadiváros fejl dését
gondolataival, jelzéseivel, ötleteivel, munkájával.

Kecskemét, 2005. 12. 27.

Pászti András

önkormányzati képvisel

