
HUNYADIVÁROSI HÍRLEVÉL  
VIII. évfolyam 1. szám 2006. június 3. 

�

Az elmúlt négy hónap történéseib�l: 
 
Február 22-én részönkormányzati ülést tartottunk: 
1. A lakótelepeken m�köd� részönkormányzatok pályázatán nyertünk pénzt. Berente Erzsébet a 
nyugdíjas klub vezet�je az �szi Kéz Alapítvány nevében javaslatokat tett a pályázati pénz 
felhasználására. A lehet�séget a klub programjaira fogják felhasználni. A Kecskeméti Katona 
József Színházban megtekintik a Budapesti Színház el�adását. Majd júl. 31-aug. 3-ig Sopronba 
kirándulnak, s ennek a kirándulásnak a buszköltségét fedeznék a pályázati pénzb�l. Augusztus 31. 
és szeptember 1. között pedig Harkány-Pécs-Orf� érintésével kedveznek azoknak, akik a 
gyógyfürd�t részesítik el�nyben.  
A programokra jelentkezni lehet a következ� telefonon: 06 30 4534284 
2. Gilly Zsolt a Természet Háza vezet�je tájékoztatta a részönkormányzatot az elkészített 
programokról, amelyekre meghívta a hunyadivárosi lakosokat. Bemutatta az egész éves programot 
és a támogatás felhasználására vonatkozó terveit. 
3. Szabó Barna beszélt a Madárbarát programról, melynek keretében 30 odú került kihelyezésre a 
részönkormányzat, a Kiskunsági Nemzeti Park és a város környezetvédelmi bizottságának 
segítségével.  
4. A lakótelepeken m�köd� részönkormányzatok pályázatán a Kecskeméti Polgár�rséggel közösen 
3 millió Ft-ot nyertünk a közbiztonság fejlesztésére. Ebb�l lehetne a gyalogos aluljárókat 
kamerákkal felszerelni, a közbiztonságot tovább javítani. Erre ajánlatokat kérünk több cégt�l. 
5. A részönkormányzat m�ködtetésére ajánlatokat kértünk.  
6. Pászti András képvisel� beszámolt a helyi buszjáratok módosításainak tervér�l (amely a 12-es és 
38-as járatokat érintette volna kedvez�tlenül), ami ellen a részönkormányzat is jelzéssel élt. 
Beszámolt az egyeztetésekr�l, amit a Volánnal és a jegyz�vel folytatott. 
7. Leviczky Cirill képvisel� felvállalta a gyalogos aluljárók festését társadalmi munkában, mivel 
festékre is nyertünk támogatást a részönkormányzati pályázaton. De el�bb a kamerarendszert kell 
kialakítani, hogy meg tudjuk védeni a lefestett területet. 
8. Döntés született arról, hogy helytörténeti vetélked�t szervezünk a hunyadivárosi iskoláknak az 
idei Hunyadivárosi Napokon, amely idén is szeptemberben lesz. 
 
A Természet Házában február 23-án került sor a madárodú program els� akciójára. 30 odú 
került ingyen kiosztásra. Akik szeretnének �sszel még csatlakozni, azok jelentkezhetnek Szabó 
Barnánál a 06 70 7749063 telefonon esténként 17-20.00 óráig.  
 
Kecskemét Megye Jogú Város 2006. 03. 01-i közgy�lésén elfogadta a hunyadivárosi 
részönkormányzat kéréseit, így a városrész tömegközlekedési buszmenetrendje nem változik. 
 
A lakótelepeken m�köd� részönkormányzatok pályázatából valósult meg a Természet Házi 
játszótér felújítása. A játszótér átadása 2006. március 30-án 16.00 órakor volt. 
 
Kecskemét Megye Jogú Város 2006. április 26-ai közgy�lésén egyetértett az �szi Kéz Alapítvány 
támogatásával. 
 
A közgy�lés döntött a Liszt F. - Vitéz J. – Kandó K. útvonal felújításáról. A napirend 
tárgyalásakor Leviczky Cirill indítványára a polgármester úr ígéretet tett a Kaffka Margit u. 
rehabilitációjára. 
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Hunyadivárosi részönkormányzati értekezlet 2006. május 15-én.  
 
1. Vince Miklós köztisztvisel� beszámolt az ISPA csatornázási program jelenlegi helyzetér�l. A 
Betonút ZRT nyerte a kivitelezési munkálatokat. A munkák el�re láthatóan októberben kezd�dnek a 
Hunyadivárosban, s ha az id� engedi, jöv� márciusra, májusra kész lesz a csatornázás. Érdekeltségi 
egységenként 45.000.- Ft egyösszeg� hozzájárulást kell majd fizetni. Pászti András és Leviczky 
Cirill képvisel�k az es�csatornával rendelkez�k számára kedvezményt kértek, az indítványt a 
város elfogadta. Ennek mértékét még nem határozta meg Kecskemét Város Közgy�lése. 
 
2. A Virágos Hunyadiváros program ötletét szeretnénk megvalósítani Gyenes Géza kertész 
segítségével. A Hunyadivárosban közterületen a villanyoszlopokra virágokat lehetne kitenni, hogy 
még szebb legyen városrészünk. Gyenes Géza kertész felajánlott 100 cserép muskátlit, vállalta a 
beültetést, � adja a virágföldet is. A tartószerkezeteket a Gáspár András iskola tanulói készítenék 
el.-mondta Levicky Cirill. 
Az kaphat a háza elé virágot, aki kiteszi közterületre, és vállalja a locsolását és gondozását. �sszel 
vissza kell adni a cserepeket. A 06 20 9457028-as telefonszámon este 18 órától lehet igényelni a 
virágokat, amíg a készlet tart.  
3. napirendi pont a hunyadivárosi harang fejlesztése volt, amit levettek napirendr�l, mivel további 
ajánlatokat kell begy�jteni. 
4. A lakótelepeken m�köd� részönkormányzatok pályázatán a Hunyadivárosi Napok 
megrendezésére 1.800.000.- Ft-ot nyertünk, a részönkormányzat m�ködtetésére pedig 500.000.- Ft-
ot. A Hunyadivárosi Napok megvalósítására három ajánlat érkezett. Ezeket a részönkormányzat 
meghallgatta, javaslatokat tett, kérte a pontosabb kidolgozást mind a három ajánlattev� cégt�l. A 
következ� értekezleten döntés születhet ebben az ügyben. 
5. és 6. napirendi pont a helytörténeti vetélked� és az aluljáró festésének megszervezése volt. 
7. Szabó Barna beszámolt az odú programról. A tavasszal kihelyezett odúkat ellen�rizte, több 
fészket is talált. Készülnek a következ� odúk, 2 nagy dúc, valamint etet�k is.  
8. A biztonsági kamerarendszerre beérkezett ajánlatokat szakért�vel elbíráltattuk. A HESSE cég 
pályázatát támogatta a részönkormányzat is, de még további tárgyalások szükségesek.  
9. Hajléktalanokkal kapcsolatos el�terjesztést tárgyalt 2006. 05. 20-án a város közgy�lése. Az ezzel 
kapcsolatos helyzetr�l beszámoltak az önkormányzati képvisel�k. A következ� határozat született: 
A részönkormányzat kéri a várostól, hogy ne a Hunyadivárosba kerüljön a hajléktalan szálló. 
10. Szabó István hunyadivárosi lakos a Katona József Gimnázium igazgatója jelezte, hogy szívesen 
lenne tagja a részönkormányzatnak. A részönkormányzat felvette tagjai közé. 
 
Kecskemét Megye Jogú Város 2006. május 20-ai közgy�lésének döntése értelmében a hajléktalan 
szálló ügyében új el�terjesztés készül szeptember 30-ig. 
 
Május 23-tól a Természet Házában ”Vendégségben Mongóliában” címmel kiállítás nyílt Purevjav 
Batmayagnar mongol fest�m�vész alkotásaiból, aki itt él közöttünk a Hunyadivárosban. 
 
Május 26-án „Élményeim hazánk szép tájain” cím� megyei rajzkiállítás nyílt a Mátyás Király 
Általános Iskolában.   
 
Képvisel�i fogadóóra minden hónapban az utolsó csütörtökön 18 órától a Mátyás Király 
Általános iskolában. Telefonszám: 06 20 945 7028 
 

Tisztelettel: 
  Pászti András  
  képvisel�  


