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 1. oldal 

A Hunyadivárosi Részönkormányzat 2006. augusztus 17-én megtartott értekezletén történt 
 
1. napirendi pont: II. Hunyadivárosi Napok  
A rendezvényszervez� beszámolt a Részönkormányzatnak arról, hogy a II. Hunyadivárosi Napokkal kapcsolatban 
sikerült minden szükséges engedélyt megkapni, így az 2006. szeptember 22. és 24. között megrendezésre kerülhet. Az 
ünnepélyes megnyitó 2006. szeptember 22-én, pénteken 18.00-kor lesz a Mátyás Király Általános Iskola aulájában, 
ahol fellép a Nemesszeghy Márta Kamara Kórus, és a városrész zenészei. A hunyadivárosi képz� és fotóm�vészek 
tárlatának megnyitójára is ekkor kerül sor. 
Szeptember 23-án, szombaton a Hankovszky ligetben (játszótéren), a felállított szabadtéri színpadon lesznek a 
programok. 7.30-kor zenés ébreszt� lesz, majd többek között a ZAFIR együttes m�sora, fúvóskoncert, délel�tt az 
óvodások m�sora, b�vészm�sor, az �szikék Otthon és az általános iskolák m�sorai lesznek láthatóak. Közben a 
Természet Házában és a Filmstúdióban is lesznek programok. A bölcs�de parkolójában a BOGRÁCSF�Z�VERSENY 
9.00-kor kezd�dik. Minden nevez� kap oklevelet, a legjobbak díjazásban részesülnek. 
A HUNYADIVÁROSI LABDARÚGÓ KUPÁRA 5 f�s csapatok jelentkezését várja Popovics József, aki vállalta a kupa 
lebonyolítását. Telefonszám: 06 30 5872214 
Az ünnep 11.30-kor a Hunyadi János téren folytatódik. Ekkor szólal meg el�ször ünnepélyes keretek között a harang. 
Lesz tárogató-hívogató, lovas bandérium, emlékharangozás, Himnusz, ünnepi beszéd, koszorúzás dísz�rséggel. (Ezután 
elektronikusan folyamatosan fogjuk m�ködtetni a harangot.) 
A Hankovszki Ligetben a színpadon 13.00-tól színes program várja az érdekl�d�ket. Könny�zene, Kecskeméti Zenész 
Egylet, néptánc, Univer Tánczos Péter népi együttes, modern tánc, Grapevine tánccsoport, hastánc, dalok, énekek, Fej�s 
Jen� és Farkas Béla magyar nótái szórakoztatják sok más fellép�vel ezen a napon a néz�ket. Az est vendége: Feny� 
Miklós 19.00-kor lép fel, majd utcabál és t�zijáték zárja a napot. 

 
24-én vasárnap a Mátyás Király Általános Iskolában rendezzük meg 9.00-tól a Nyugdíjas Klubok Amat�r Színjátszó 
Csoportjainak Versenyét. Jelentkezni lehet Berente Erzsébetnél a 06 30 4534284-es telefonszámon. 
 
2. napirendi pont: A hunyadivárosi információs táblák hamarosan kihelyezésre kerülnek a következ� helyekre: Szil-
coop, UNIVER ABC, Béke fasor eleje. A Hunyadivárosnak is lesz saját honlapja, ahol bárki információt szerezhet a 
területünkön lev� programokról, a különböz� üzletek és szolgáltatások elérhet�ségér�l, a buszközlekedésr�l és még sok 
hasznos tudnivalóról. A honlap címe: www.hunyadivaros.hu lesz. 
 
3. napirendi pont: Beszámolt Bangó Gedeon, a f�építészi iroda munkatársa arról, hogy a Katonai Légügyi Hivatal 
jelöli ki a zajgátló övezeteket három szakhatóság véleménye alapján: Legkés�bb 2007. március 31-ig küldik meg a 
véleményüket. Ezután a lakosság tájékoztatása a következ� feladat. Kártalanítási és kártérítési igénnyel ezután lehet 
élni. Pászti András jelezte, hogy tavaly is kérte ennek a folyamatnak a gyorsítását a közgy�lést�l. Ez minden 
Hunyadivárosinak az érdeke. 
 
4. napirendi pont: 2006. augusztus 11-én megtartottuk a csatornázással kapcsolatos lakossági fórumot, amin közel 
100-an voltak, többek között „utca-bizalmikat” kértünk fel, akiken keresztül a csatornázásban érintett utcák lakói meg is 
kapták az iratokat. A szerz�déskötések szeptember 9-10-én délel�tt (800-1200-ig) lesznek a Gáspár András 
Szakközépiskolában. 

 
5. napirendi pont: Csákvári János beszámolt arról, hogy Pászti Andrással és Süt� Vilmossal együtt tárgyalásokat 
folytatnak Csongrádon Dr. Ördög Józseffel, az Alsó Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság elnökével a városrész 
es�csatornáinak kérdésében. Létezik ugyanis az eredeti elképzelésnél egy jobb és olcsóbb lehet�ség is. Az 
együttgondolkodást tovább kell folytatni a városrész érdekében. 

 
6. napirendi pont: A Tinódi u. 6-ban lakók kérték, hogy parkosítsuk az UNIVER ABC mögötti területet. 
Szeptemberben fákat ültetnénk, illetve erre a területre egy padot is ki lehetne helyezni. A parkosításra Pászti András 
társadalmi munkát javasolt. 
 
Az aluljárók festését a Gáspár András Szakközépiskola diákjai vállalták Leviczky Cirill képvisel� úr 
közrem�ködésével. A festés szigorúan csak az aluljárók bekamerázása után fog megkezd�dni! 
 
Heltai Nándor megkereste a Részönkormányzatot a következ� javaslattal: Kada Elek házára egy emléktáblát készíthetne 
a Részönkormányzat. Kada Elek darabjának 100 évvel ezel�tti bemutatója a Nemzeti Színházban nagy sikert aratott, 
valamint itt található Kada Elek villája, ami építészeti és történeti jelent�séggel bír. 
 
A társadalmi munkákkal és a táblaállítással egyetértettek a tagok. 
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7. napirendi pont: Pászti András képvisel� beszámolója az elmúlt 4 évr�l 
1. Eredményesen m�ködött a Hunyadivárosi Részönkormányzat 
2. Felújításra került a hunyadivárosi orvosi rendel� 
3. A Részönkormányzat a várossal közös pályázatot nyert (közel 14.9 millió forint), melyb�l megvalósult 

a Természet Háza melletti játszótér 
4. A Liszt Ferenc utca 15. és 17.-es házakban energiatakarékos pályázatokat nyertünk. Így 66 lakás 

tet�felújítása történt meg.  A 15. a és b-ben nyílászáró csere, a 15. b-ben pedig homlokzat h�szigetelés 
történt. A Daróczi köz 7. és 9.-es házak homlokzat szigetelésére energiatakarékos pályázatot nyertünk a 
lakókkal közösen. Idén ez is megvalósul. 

5. A Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub programjainak támogatása 
6. A Természet Háza programjait is támogattuk 
7. Megrendezésre kerültek az I. Hunyadivárosi Napok 
8. Kiadásra került a Hunyadiváros cím� könyv 
9. Aszfaltot kapott a Szivárvány és az Újvilág utca a lakók és az önkormányzat összefogásának 

eredményeként 
10. Javaslatomra az Univernél OTP bankautomata került kihelyezésre 
11. A bölcs�de parkolójának kialakítása megtörtént 
12. A Mátyás király körút végén plusz sávot alakítottunk ki a gyorsabb kikanyarodás érdekében. Villogó 

sárga lámpát kapott a Ceglédi út 
13. A Palota utca kisajátítása megtörtént az ottlakókkal közösen 
14. A kisposta el�tti terület parkosítva lett 
15. Liszt Ferenc utca felújítása folyamatban van 
16. Az es�csatornával rendelkez�k 50%-os kedvezményt kaptak az ISPA programban az indítványunk 

alapján 
17. A Zászló utcában kandeláberek kerültek kihelyezésre, javult a közvilágítás 
18. Hozzájárultunk a Mátyás Király Iskola fejl�déséhez (nyílászárók cseréje) 
19. A kispiac megmentése 
20. A város rendezési terve a hunyadivárosiak kérésének megfelel�en alakult (Pl. a temet� 

továbbfejlesztésének iránya) 
21. .Az északi elkerül� megépítésének tervezése felgyorsult, 2004-ben tüntetést szerveztünk több mint 100 

tüntet�vel 
22. A gyalogos aluljárók kamerarendszerének továbbfejlesztése 
23. A Hunyadivárosnak saját rend�rsége lett, amely együttm�ködik a helyi polgár�rökkel 
24. Hunyadivárosi Virágos és Madárbarát programot indítottunk 
25. Megakadályoztuk a városrész tömegközlekedésének tönkretételét (38-as és 12-es buszjáratok) 
26. Megakadályoztuk, hogy a Napsugár úti óvoda megsz�njön, amivel megakadályoztuk a hajléktalanok 

Hunyadivárosba költöztetését is 
27. Honlapot készítettünk a Hunyadivárosnak 
28.  Havi fogadóóráimat rendszeresen megtartottam, az elmúlt négy évben több száz intézkedést kértem az 

illetékesekt�l 
A beszámolókat mindenki elfogadta. A részönkormányzati ülés véget ért. 
 
Hírek a városrész életéb�l: 
2006. 08 .24-én a Hírös Héten sor került a „Virágos Kecskemét 2006” pályázat eredményhirdetésére. 
KMJV és a Hírös Kertészek Egyesületének döntése alapján a HUNYADIVÁROSI 
RÉSZÖNKORMÁNYZAT III. helyezést ért el, így elismer� oklevélben és 4000 Ft érték� díjazásban 
részesült. Itt szeretnénk külön megköszönni mindenkinek, akik örökbefogadták a közel 100 cserép 
muskátlit, és gondozzák, óvják nap mint nap azokat a közterületeken. Remélem jöv�re tovább tudjuk 
fejleszteni ezt a lehet�séget. A díjat az Univer mögötti terület szépítésére használjuk fel. 
 
2006.08.15-én a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klubban beszámoltak a tagok a négynapos Sopron – Bécs 
kirándulásról. 
 
2006.08.29-én a Hunyadivárosi Nyugdíjas klubban „A nyugdíjasok helyzete ma” címmel el�adást tartott 
prof. Iván László doktor. Bemutatkozott dr. Zombor Gábor országgy�lési képvisel� és polgármester- 
jelölt is. 
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Hirdetések:  
SZENNYVÍZ-CSATORNÁRA SZERZ�DÉSKÖTÉS 
2006. szeptember 9-10-én (szombat-vasárnap) 8.00 - 12.00-ig 
Helyszín: Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  _/Hunyadi tér 2./ 
Szerz�déskötés feltételei:   -csak tulajdonossal köthet� szerz�dés, aki igazolja magát személyi igazolvánnyal, -
lakcím kártyával, adóazonósítójellel (APEH kártya),-tulajdoni lap másolatot vagy adás-vételi szerz�dést is 
hozzon magával a pontos helyrajzi szám miatt (régebbi is jó, nem kell újat kikérni) 
- Aki csapadékvíz elvezet�re van rákötve, hozza magával a Bács-Víz Rt-t�l kapott vízszámláját is, mert ezzel igazolja, 
hogy csatornát is fizet, s így automatikusan 22.500,-Ft az � érdekeltségi hozzájárulása. Ezen felül az Ltp. választása 
esetén a számlanyitási díj terheli a tulajdonost, melyet hozzon magával .Utólag szerz�dést kötni 2006. október 
végéig lehet a Kecskeméti Víziközm� Társulatnál, 6000 Kecskemét, Gizella tér 1/b szám alatt MINDEN HÉTF�N 14-
18 h között! Tel/fax: 76/482-534, 76/504-161 
 

  
BOGRÁCSF�Z�VERSENY 
A verseny id�pontja: 2006. szeptember 23. szombat. Helyszíne: Hunyadivárosi Bölcs�de el�tt parkoló. A f�z�verseny 
a Hunyadivárosi Napok keretében kerül megrendezésre, melyre bárki jelentkezhet hagyományos vagy saját recept 
szerint elkészített bográcsos ételével. A kijelölt f�z�helyeket reggel 7 órától, sorszámhúzás után lehet elfoglalni. Az 
elkészült finomságokat kérjük 12 órára kitálalni. Mindenki saját felszereléssel és nyersanyaggal indul. Természetesen az 
elkészült ételeket, valamint az elkészítés folyamatát szakavatott zs�ri fogja elbírálni, és az értékes, f�zéssel kapcsolatos 
díjakat a kora délutáni eredményhirdetésen kiosztani. 
A zs�ri tagjai: Kecskeméti Krisztián Olimpiai bajnok mesterszakács, K�házy Bálint mesterszakács (Kígyósi Csárda), 
Szabó Csaba chef (Csalánosi Csárda). Amire a zs�ri figyel: a f�z�hely kialakítása, tisztasága, az étel egyedisége, a 
f�zés folyamata, a tálalás és természetesen az ízek. (A zs�rit itatni tilos!!!) Szeretettel hívunk, várunk minden 
versenyz�t és érdekl�d�t! A versenyre jelentkezni lehet szeptember 22-ig: Szabó Csabánál Tel.: 76/320-738 
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Résztvev�k: Hunyadiváros oktatási intézményeinek az Ifjúság Úti Óvoda	
Napsugár Úti Óvoda, Hunyadi János Általános Iskola, Mátyás Király Általános Iskola, 

Gáspár András Ipari Szakközépiskola pedagógusainak 
 a Hunyadivárosi részönkormányzat támogatásával.�
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Pászti András  
A Hunyadiváros Részönkormányzatának elnöke 
KMJV. önkormányzati képvisel�je 
 
Az interneten a Hunyadiváros a következ� weboldalon található: 
http://www.hunyadivaros.hu  


