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Tisztelt Hunyadivárosi Polgár, kedves Olvasó!

Örülök, hogy más városrészek hasonlóan szép kezdeményezését követve a
„Hunyadivárosi Hírmondó” is útjára indul. Kívánom, hogy e kiadvány fontos
eszközévé váljon a városrészben élők eddig is példaszerű összetartásának. Biztos
vagyok benne, hogy olvasásával minden helybéli sok hasznos, őt személyesen is
érintő információval lesz gazdagabb.
E kiadvány lehetőséget nyújt arra is, hogy a választott képviselők és választóik
megismerjék, segítsék egymást, és még egyértelműbbé váljon, hogy Kecskemét
városának képviselőköre és vezetése elérhető, és minden jó ügyet őszintén támogat.
Szívből remélem, hogy e lapnak is köszönhetően még közvetlenebb kapcsolat alakul ki e kiterjedt városrész
lakossága és a városi önkormányzat között!
Mindenkori célom, hogy az Ön meglátásai, problémafölvetései, ötletei is formálnák e városrészt. Kérem
Önt, hogy ennek érdekében bármikor, bármilyen ügyben forduljon bizalommal a részönkormányzathoz, a
„Hunyadivárosi Hírmondóhoz”, illetve képviselőtársaimhoz.
Ha közösen dolgozunk, akkor munkánk eredményeként méltó lehet e kerület messze földön híres
névadójának nevére. Kérem Önt, legyen társa a részönkormányzatnak abban a munkájában, mely egy
szebb és élhetőbb városrész kialakítását tűzte ki célul!
Végezetül kellemes nyarat, eredményes munkát, s gondtalan kikapcsolódást kívánok minden
hunyadivárosi családnak!

Dr. Zombor Gábor

Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere

AZ ELMÚLT IDŐSZAK FŐBB EREDMÉNYEI
TISZTELT HUNYADIVÁROSI OLVASÓK!

N

agy örömmel
nyújtjuk át a
városrészi önkormányzat első újságját, mely nagyobb
terjedelemmel, s a
későbbiek során még tovább fejlesztett kivitelben a korábbi évekről ismert „Hírlevelek” helyébe lép. Ezúton
mondunk köszönetet az előkészítési
munkában résztvevő, illetve azt támogató részönkormányzati tagoknak, a
lap számára nyilatkozóknak és a Print
2000 Nyomdának, hogy ez a régóta
dédelgetett tervünk valóra válhatott.
Úgy ez az újság, mint sok más, immár
megvalósult elképzelés mind a városrész lakóinak összefogását jelképezik.
2007. elején 27 taggal – a választási
ciklusokhoz kapcsolódóan már harmadízben – alakult meg a Hunyadivárosi Városrészi Részönkormányzat. A helyi polgárőrség után „Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét” néven pedig létrejött
a városrész második civil szervezete is.
A háromhavonta összeülő városrészi
önkormányzat, a polgárőrök, a civil segítők és a városrészért aktívan tevékenykedő helybéliek munkájának az elmúlt

időszakban is számos eredménye volt.
Ebben nagy szerepe volt annak is, hogy
a városrész és Kecskemét város önkormányzata között évekre visszamenően
igen jó együttműködés alakult ki.

M

indezek eredményeképpen ebben
a ciklusban sikerült forrásokat
szerezni a bölcsőde tetőfelújítási munkálataira. A gyermekintézmény belső bútorozásához közös felajánlással átadtuk a
tavalyi Hunyadivárosi Napok tombolabevételét, s a jövőben is alkalmakat keresünk arra, hogy a városrész bölcsődéje
gyermekeink nevelésének megfelelően
fejlesztett színtere lehessen. A kisgyermekes családok nagy örömére városrészünkben még az ősz folyamán új óvoda
is megnyitja kapuit.

A

z elmúlt időszak igen nagy eredménye, az összefogás jó példája
az a most elkészítés alatt álló járdaszakasz is, ami a Daróczi köz Liszt Ferenc
utca felőli végétől egészen a Kandó Kálmán utcáig kiépül. A város önkormányzata által és a részönkormányzat erre a
célra biztosított keretéből is támogatott
járdaépítés munkálatai előreláthatólag
szeptemberben be is fejeződnek. Ezúton


mondunk köszönetet a Gáspár András
Szakközépiskola’ diákjainak, oktatóinak
és a Mega-S ped Kft-nek a kivitelezési
munkákban való segítségért.

S

zintén a helybéliek összefogásaként valósulhatott meg a „Virágos
Hunyadivárosért Program”, melynek
eredményeképp a Liszt Ferenc utcán, a
Szivárvány utcán, a Mátyás király körúton és még számos más helyen láthatunk
villanyoszlopokra felhelyezett színpompás virágokat. Köszönet érte úgy az adományozó Gyenes Kertészetnek, mint a
gondozásukban résztvevő lakosoknak.

P

éldaszerű a hunyadivárosi nyugdíjas klub tagjainak összetartása,
közösségi munkája. Büszkék lehetünk
arra, hogy ebben a nehéz társadalmi gazdasági helyzetben is együtt maradtak és
tettvágyuk továbbra is töretlen.

K

övetkező fontos lépés, hogy visszakerüljön a Czollner közi ABC
előtti korábbi helyére a szelektív hulladékgyűjtő. A korábban bekövetkezett
állapotok megelőzése érdekében a részönkormányzati keret terhére az Univer
ABC belső védelmi rendszerére rákötünk

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
egy két pontból rögzítő kamerarendszert,
amely még a buszváró védelmére is alkalmas lesz. E feladat megvalósulásában
magunkénak tudjuk a ’Városgazdasági
Kft. támogatását is.

A

tavalyi évben igen nagy látogatottság mellett rendeztük meg a
már hagyománnyá vált Hunyadivárosi
Napokat. Szeptember 19-21 között próbálunk egy hasonlóan nagy érdeklődést
vonzó ünnepségsorozatot létrehozni.
Ennek keretén belül az idén is sor kerül
a Hunyadi-díj átadására. A korábbi alkalmakkor dr. Szabó Zoltán orvos, Fejős
Jenő nótaénekes és Farkas Béla prímás
kapták meg ezt az elismerést.

A

z év végére várható a Mátyás király körút és a Géza fejedelem
körút városközpont felőli oldalán megépülő kerékpárút átadása. Ehhez a város
önkormányzata pályázati úton teremtette
elő a szükséges összeget. A jövő évre vonatkozóan határozott ígéretet kaptunk a
hunyadivárosi garászsort a Mátyás király
körúttal összekötő útszakasz megépítésére is. A legutóbbi Közgyűlésen döntés
született arról, hogy lakossági önerővel

és önkormányzati segítséggel újabb utak
kaphassanak szilárd burkolatot a város
területén. Bízom benne, hogy ezt a lehetőséget kihasználva a Vértes utca, Palota
utca, Görbe utca és más hunyadivárosi
utcák is felzárkóznak az aszfaltozott úttestek sorába.

A

jövő megvalósításra váró feladata még – amelyért a Hunyadiváros egy éve létrehozott egyesülete máris
igen sokat tett – az, hogy felépülhessen
a városrész saját ökumenikus kápolnája,
s vele együtt egy sok funkciót ellátó közösségi ház. Fontos feladat a városrész
csapadékvíz-elvezetésének megoldása
is. Sütő Vilmostól, a Bácsvíz Zrt. üzemeltetési igazgatójától ígéretet kaptunk
arra, hogy tökéletesítik a kisaluljáró
vízelvezető rendszerét. Utánanéznek annak is, hogy a nagy esőzések alkalmával
felgyülemlett csapadékvíz elvezethető-e
hátra a nyomási rész irányába.

A

városrészi önkormányzat munkája, tervei egységesen épülnek be a
város egészének fejlesztési irányvonalába. A jövő lehetőségeinek felkutatása, és
az ezekhez való csatlakozás érdekében a
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részönkormányzat tagjai közelebbről is
megismerkedtek az Integrált Városfejlesztési Stratégiával. Az IVS részletes
kidolgozásához éltünk a javaslattétel
lehetőségével. Ilyenformán kifejeztük
igényünket egy közösségi ház létrehozására, s jeleztük a városrész közlekedési
problémáját. Az IVS kidolgozása folyamán a MTA regionális intézetének munkatársai készítettek egy felmérést arra
vonatkozóan, hogy különböző szempontok alapján mely városrész lakói érzik
magukat legjobban a városrészükben.
Ezen a „népszerűségi listán” a Hunyadiváros a negyedik helyet foglalta el.

A

z elmondottakból kiderül, hogy a
sikeres munka ellenére folyamatosan igen sok feladat vár megoldásra.
Ehhez kérem a lakókörnyezetükért felelősséget érző hunyadiváros emberek további segítségét. A jövőben is köszönettel fogadunk minden olyan észrevételt,
javaslatot, ami jobbítja a városrészben
lakók életminőségét, s közös céljaink
mielőbbi elérését szolgálja.
Pászti András

a Hunyadivárosi Részönkormányzat elnöke
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Kecskemét Megyei Jogú Város

Hunyadivárosi Részönkormányzat elnöke

önkormányzati képviselő
11.sz. választókerület
Tel.: +36 20/945-70-28
pasztia@freemail.hu
Fogadóórák:

minden hónapban az első
csütörtökön 18 órától a Mátyás
Király Általános Iskolában
LEVICZKY CIRILL

Kecskemét Megyei Jogú Város
Oktatási Bizottságának elnöke
önkormányzati képviselő
12.sz. választókerület
Tel.: +36 20/447-70-35
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Fogadóórák:

minden hónapban az első
csütörtökön 18 órától a Gáspár
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A hunyadivárosiakat érintő információk,
aktualitások a városrész honlapján
olvashatók:

www.hunyadivaros.hu

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
SZÁRAZ LÁBBAL AZ ÁLLOMÁSIG

A

Daróczi-köz
felé járva sokan kísérhetik figyelemmel ezekben a
hetekben az itt folyó
járdaépítési munkálatokat. A Gáspár András Szakközépiskola’
diákjai nem első alkalommal vesznek
részt ilyen munkában.Tavaly a Kaffka
Margit utca több mint 100 méter hosszú
járdaszakaszát készítették el, miután az
önkormányzat pályázati pénzből megépítette a szilárd útburkolatot. Ily módon
a környéken élők két évtizedes problémáját sikerült orvosolni.
Ennek a sikerén felbuzdulva vállaltuk
el azt, hogy idén a Daróczi közben lévő
járda építésében is közreműködünk. Az
alapanyagot ebben az esetben is az önkormányzat biztosította. A járdakészítéshez szükséges további eszközök pedig
a részönkormányzat korábbi segítsége
révén álltak a rendelkezésünkre.
A gáspáros diákok a nyári gyakorlatuk
keretén belül vesznek részt a járdaépítésben, ami azért is hasznos, mert igazi élő
munkán - elmélet, illetve makettek helyett -, valós kivitelezésen próbálhatják
ki magukat. Bár nem ez a szakmának
a csúcsa, aki végezte már, tudja: kellő
szakértelem híján bizony ezt is el lehet
rontani.
A Daróczi közi járda megépítését számos dolog indokolta, s tette régről egyre
sürgetőbb feladattá. A Hunyadiváros jelenlegi csatornázottsága mellett a szilárd
burkolatot nélkülöző köz már egy átlagos
eső után is alkalmatlanná vált a gyalogos
közlekedésre - miközben a buszállomás,
vasútállomás és a belváros felé irányuló,
gépjármű nélküli átmenő forgalom szinte
kizárólag ezen az útszakaszon történik.
A gyalog és babakocsival közlekedők
előreláthatólag szeptember első felében
birtokba vehetik a Kandó Kálmán utca
kereszteződéséig kiépülő járdavonalat.
A résztvevő kőműves és burkoló tanuló-

csoportok munkáját megkönnyíti, hogy
egy vállalkozó segítségével előre bekevert betonnal dolgozhatnak. Ehhez kapcsolódó megjegyzés, hogy - bár szemmel
láthatólag ráférne - a baromfifeldolgozó
tulajdonában lévő kerítés újrafestése
nem feladatunk, viszont rendszeres időközönként újra szoktuk festeni a részönkormányzat
felelősségi körébe tartozó két
gyalogos aluljárót. Iskolánk
tanulói sokszor
és sok helyen
végeznek gyakorlat címén társadalmi munkát.
A Kereskedelmi
és Iparkamara
belső
terének
festése mellett
idén a csecsemőotthon egy újonnan kialakított helyiségének festésére kértek fel bennünket,
de mérlegelve a fennálló helyzetet, a lábazat külső renoválását és a fölötte lévő
falszakasz kültéri festését is elvégeztük.
A városháza előtti díszpark kerítését – a
’Városgazdasági Kft. anyagbiztosítása
mellett - szintén a nyári gyakorlat keretében fogjuk lefesteni. Tervezzük a
köztéri padok felújítását is. A Hunyadivárosban ez a Béke fasor és a Hankovszky liget padjait érinti elsősorban. Ezt kö-

vető terveink egyike pedig, hogy ősszel
vagy a következő év tavaszán a Platter
János utcán építünk ki járdavonalat egészen a tanműhely kerítéséig.
Diákjaink munkájával a legkülönbözőbb helyszíneken mindenhol elégedettek voltak. Többek között erre is alapozva azonnal jeleztük együttműködési és
célzott képzési
szándékunkat
a közeljövőben
megvalósuló
Mercedes-gyár
képviselői felé, s
nagy örömünkre
szolgál, hogy az
ezekkel kapcsolatos
előzetes
tárgyalások már
ezen a héten elkezdődtek. Iskolánk képzési
és
szerkezeti
struktúráját úgy fogjuk átalakítani, hogy
a jövőben nálunk végzők tudják: a bővülő szakmai kínálat mellett lehetőségként
ott lesz az is, hogy aki a Mercedes-gyár
feltételeinek megfelelő szinten elsajátított tudással rendelkezik, igen jó eséllyel
pályázhat a Daimler-Benz első kelet-európai üzemének hosszú távú, jól fizető
állásaira.
Leviczky Cirill

a Gáspár András Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium igazgatója

ÖSSZEFOGÁS A SZAKKÉPZÉS TERÜLETÉN
Leviczky Cirill július 2-ától a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola Speciális
Szakiskola és Kollégium igazgatója lett. Az intézményegység része a korábbi Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola a hozzá tartozó tanműhellyel, a Kandó
Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola, a Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskola Speciális Szakiskolája, illetve a Kollégium.
Az egyesített műszaki tanintézménynek vannak olyan kiszolgáló részei is, melyek
nem valamelyik intézményegységhez, hanem az intézmény egészéhez tartoznak.
A módosult formában való működéshez szükséges dokumentumok elkészítése
az elmúlt időszakban már megtörtént. A két fő intézményegység – a Gáspár és a
Kandó – közötti együttműködés a közös célok elérése érdekében továbberősödött.
Tervezik a minőségirányítási rendszer megújítását, és – sok más között - a „Jó Gyakorlatok Munkacsoport” létrehozását, melynek segítségével az egyik intézményben
sikeresen működő gyakorlati oktatás tapasztalatai, módszerei a társintézményekben
is hasznosulhatnak, meghonosodhatnak. Jövőre lesz 130 éves a kecskeméti szakmunkásképzés. Az említett iskolák jogelődjét, az „ipari iskolaként” ismert szakképző intézményt 130 évvel ezelőtt alapították. A jubileumi évforduló méltó megünneplése is közösen történik majd.
A „Szakma Kiváló Tanulója Verseny” országos döntője valamely szakmacsoportban a hagyományokhoz hűen a következő tanévben is a Gáspár iskolában lesz, de
már a Kandó Kálmán iskola tanulóinak és kollektívájának széles körű bevonásával. „A korábban is meglehetősen nagy intézményegységek integrálása nem egyik
napról a másikra kell, hogy megtörténjen - mondta Leviczky Cirill igazgató – hanem lassan, mélyen és szervesen: pontosan azért, hogy ki-ki a maga hagyományait,
módszereit és elképzeléseit az új rendszer keretén belül is megvalósíthassa”.



HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
FŐIGAZGATÓI KINEVEZÉS A CORVINA ÉLÉRE

J

únius 24-én Kecskemét Megyei Jogú Város 31 tagból álló Közgyűlése 26 igen szavazattal Lóczi
Lászlót nevezte ki a hét intézményegységből álló Corvina Óvoda és Általános Iskola főigazgatói
posztjára. A Jövőben a Mátyás Király Általános Iskola továbbra is gesztorintézményként látja el a
feladatát. Igazgatójának személyéről a későbbiekben várható döntés. A Corvina-társulás tagja még a
Hunyadi János Általános Iskola, a katonatelepi Mathiász János Általános Iskola, a Kertvárosi Általános
Iskola, valamint három összevont óvoda. A népi kultúra ápolásában jeles Ceglédi Úti Óvodához tartozik
a Jász Utcai Óvoda. A környezetvédelemre nagy hangsúlyt helyező Ifjúság Utcai Óvodához tartoznak
a Nyitra utca és a Mikszáth Kálmán körút bensőséges, családias hangulatú óvodái. A Műkertvárosi
Óvoda pedig a Katonatelepi’, a Csokor Utcai’, a Napsugár Utcai’ és a Mártírok útján lévő óvodával
alkot egy egységet. Az ebben a formában már épp egy éve működő társulás vezetői feladatait igazgatói teendői mellett
korábban is Lóczi László látta el. - Mi volt az elmúlt év legfontosabb feladata, s mennyiben jelent új kihívást most a
főigazgatói kinevezés? – kérdeztük Lóczi Lászlótól.
- A korábban önállóan működő intézmények integrálása volt az első év kiemelt
feladata, illetve az ehhez szükséges jogi,
dokumentációs és működési háttér megteremtése. Ez az alapító okirat, a Pedagógiai program, a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésétől kezdve az
intézményi minőségirányítási programnak való megfelelésen át az igazgatótanács létrehozásáig számtalan
feladatot
jelentett. A gazdasági egység
kialakítása sem
volt
könnyű
feladat. Viszonyításképpen:
korábban a Mátyás iskolában
négy gazdasági
munkatárs volt.
Most a Corvina
egészét mindössze hét gazdasági dolgozó
látja el. A képviselőtestület bölcs döntése
volt, hogy a teljes Corvinára adta meg a
költségvetési előirányzatot, így akár karbantartási gondoknál, akár más esetekben mindig tudtunk egymáson segíteni.
Legfőbb törekvésem mégis a sok
egységből álló intézmény személyi
összefogása volt. Ezúton is köszönöm
az egységvezetőknek és minden egyes
munkatársamnak azt az önzetlen segítséget, amivel – ha kellett, áldozatok árán,
de - egy irányba, közös célok elérése érdekében tudtuk az erőinket mozgósítani.
Az együttműködés célja nem az, hogy a
többiből kiemelve egy-két intézményegység ideálisan fejlődjön, hanem az,
hogy az egységes pedagógiai célok és
minőségi követelmény megtartása mellett mindegyik egységünk őrizze meg
saját arculatát, hagyományait, erősségét
– ezzel is segítve az összevont intézmény
hosszú távú fennmaradását.

A társulás előnye – az elvárt gazdaságosság mellett - az is, hogy ha egy
intézményegységnek adott pillanatban
épp nagyobb segítségre volt szüksége, a
kollégák szívesen siettek a segítségére.
Olyan iskolák kerültek például a társulásba, akik az előző évben nem tudtak
első osztályt indítani. Szokatlan szituáció volt számomra, hogy a társulással
azokért az intézményekért
lettem felelős,
akik
korábban a „konkurenciáink”
voltak. Nagy
erőt fordítottunk arra, hogy
meggyőzzük a
környéken élőket: az immár
hozzánk tartozó iskolák nem
bezárásra ítélt
intézmények,
hanem komoly
szerepük lesz a városrész oktatási és kulturális igényeinek kielégítésében. Fáradozásaink örömteli gyümölcse, hogy a
legutóbbi beiskolázás eredményeként
– megtartva a Mátyás iskola szokásos
három első osztályát – a másik három
általános iskola is tud most már első osztályt indítani.
- Úgy tudom, új óvodával is bővül ősztől a Corvina.
- Igen. A közelmúltban felmerült a kérdés, hogy mi legyen a Hunyadi János
Általános Iskola kihasználatlan épületrészeivel, így jött az óvodai célra való
átalakítás gondolata, amihez időközben
sikerült megszerezni az önkormányzat
jóváhagyását is. Mivel a szabad épületrész három csoportszoba kialakítását is
lehetővé teszi, a Napsugár utcáról áthozott két csoport mellé egy újabb óvodai
csoportot is indítunk. Ha idővel a gyerekszám csökken, ezek az óvodai szo

bák ismét visszaalakíthatók iskolai tanteremmé. Ezzel a funkcióválthatósággal
rugalmasan tudunk majd alkalmazkodni a lakosság igényeihez, s óvodaként
funkcionálva is remek lehetőséget ad az
óvoda és iskola közötti szoros együttműködésre. Már megvannak a kivitelezési
tervek, a szükséges engedélyek, s reményeim szerint szeptemberben megnyitja
kapuit a Hunyadiváros új óvodája.
- Milyennek szeretné látni öt év múlva
a Corvinát?
- A Mátyás iskola eddigi jó hírnevét továbberősíteném azzal, hogy egy angolmagyar két-tannyelvű osztályt szeretnék
indítani felmenő rendszerben mind a
nyolc évfolyamon a 2009-2010-es tanévtől. Ehhez szeretném az előképzést is kialakítani valamelyik óvodában. Nagyon
fontos még továbbjavítani a Hunyadi iskola megítélését, s a városrész élete iránti
nyitottságát, hogy velünk azonos módon
működő háttérintézményként a szülők
bizalmát élvezve fogadni tudja a két-tannyelvű osztály indítása miatt várhatóan
megnövekedett létszámot. A katonatelepi és műkerti iskolánál arra törekszünk,
hogy kis kultúrközponttá válva közelítsék az iskolai életet a városrészük társadalmi életéhez. Az óvodákban eddig is
kitűnő alapokon folyt a nevelés. Bízom
benne, hogy tradícióikat megőrizve, de
az új kihívásoknak is megfelelve az elkövetkező években is komoly útravalóval készítik fel a jövő iskolásait.

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
MIÉRT ÉRDEMES KIVÁGNI A NYÁRFÁKAT?

V

árosrészünkben a Mátyás Király iskola és a szomszédos bölcsőde között van
egy idős fekete nyárfasor. A becslés szerint 50-80 év közötti fák mennyire veszélyesek? – kerestük meg kérdésünkkel Nagy Ágnes városi főkertész asszonyt.
- A nyárfa puhafa, amelynek
ágai idős korban könnyen
törnek. Bár az iskola melletti fák szemmel láthatóan
jó állapotban vannak, koruk
alapján nagyobb az esély,
hogy a nehezebb ágak letörve balesetet okozzanak. Mint ahogy
az is előfordulhat, hogy még sok évig
semmi bajjal sem jár a megtartásuk. A
város más pontjain ezeknél a nyárfáknál
veszélyesebb állapotú, illetve kiszáradt
fák várnak kivágásra.
Ha ezek a nyárfák egy nagy park közepén állnának, egyértelműen a megtartásuk mellett foglalnánk állást. Jelen esetben viszont gyalogos közforgalmú járda
mellett, gyermekintézmények közvetlen
közelében találhatók, ezért a hunyadivárosi lakosok kérték, hogy kezdjük meg
a leváltásukat. Átmeneti megoldásnak az

VIRÁGPOMPA AZ OSZLOPOKON

M

ég 2006-ban került sor az első
beszélgetésre a részönkormányzat vezetésével arról, hogy mit lehetne
tenni a városrész szépítése érdekében.
Ekkor István bátyámmal közösen felajánlottunk száz nagy cserép (300 db)
tiroli muskátlit, a részönkormányzat
pedig gondoskodott a tartók elkészítéséről és felszereléséről.
Azon helyekre telepítettünk virágokat, ahol a lakók vállalták azok locsolását. A futó muskátlikat Pászti András
és még néhány személy segítségével
saját kezűleg raktuk fel az oszlopokra.
Sajnos a folyamatos locsolás a legtöbb
helyen elmaradt, és a nyár végére csak
száraz virágokat láthattunk. Ebben az
évben a betervezett központi helyeken
kívül csak oda telepítettünk növényeket, ahol korábban is gondozták őket.
Az elmúlt év egyik részönkormányza-

ti ülésén döntés született arról, hogy
további száz cserép is kihelyezésre
kerüljön a Liszt Ferenc utcán. A muskátlikat ismét díjmentesen ajánlottuk
fel közvetlen lakóhelyünk szépítésére,
a cserepek és a termőföld megvásárlása
pedig önkormányzati keretből történt.
Az újabb száz darab tartó elkészítését
és felszerelését, valamint a virágok
kihelyezését ez alkalommal a Gáspár
András szakmunkásképző iskola diákjai végezték. Ily módon immár 75 oszlopon láthatunk szemet gyönyörködtető virágegyüttest a Hunyadivárosban.
Virágok kerültek pl. a Liszt Ferenc
utca, a Mátyás Király körút, a Tinódi
utca, a Szivárvány utca villanyoszlopaira, iskolákba, illetve a hunyadivárosi
kisposta elé.
Fontos előrelépés, hogy ebben az évben a növények gondozását a részönkormányzat finanszírozásával közmunkás végzi. E célból szintén részönkormányzati keretből vásároltunk gépkocsi
akkumulátorról működő vízszivattyút,
s így gépkocsiba helyezhető 100-literes
tartályból végezhető az öntözés.
Úgy gondolom, a közterületre kihelyezett virágok látványa úgy az itt élők,
mint a városunkban megforduló vendégek számára örömet okozó, maradandó
élmény.
Gyenes Géza - Gyenes Kertészet


idős nyárfák ritkítása ígérkezik. Egyelőre csak minden második fának tervezzük
a kivágását, s ezek helyén a növényzet
azonnali pótlásáról is gondoskodnánk.
Nem könnyű szívvel jutottunk erre a
kompromisszumos megoldásra, hiszen
az idős fák hatalmas értékek, de kétségtelen, hogy bármikor valóban balesetveszélyessé válhatnak, hiszen elérték az
öregedés határát. A ritkítás során egyébként megbizonyosodhatunk a tényleges
egészségi állapotukról is, hiszen a törzs
belső állapota is ismertté válik. Az említett megoldás hátránya, hogy kétszeri
felvonulást igényel – nem beszélve a
köztes beültetésről, ami tudvalevőleg
sokkal nehézkesebben megnövő állományt eredményez.
A ritkítással történő faleváltás, mint
például ami a Béke fasorban kezdődött
meg, sokáig torz képet mutat, és nagyon
fontos, hogy nem szabad félbehagyni,
hanem folyamatosan végre kell hajtani,
ahogy ott is tesszük.
- Milyen aktuális teendőik vannak
még a Hunyadivárosban?
- A városrész
zöldfelületét tekintve alapvetően jó állapotú. Az itt élők
többségükben
odafigyelnek a
környezetükre.
A tavasz folyamán a rajzfilmstúdió részéről
érkezett
egy
kérés,
hogy
vizsgáljuk felül a stúdió környezetében
lévő közterületek növényzetét. Ezt jogosnak érezzük, s igyekszünk is ennek
eleget tenni. Egy másik kérés a tervezett
ökumenikus kápolna, illetve közösségi
ház helyszínének kiválasztásával kapcsolatos. Egy széles támogatottságú lokálpatriótákból álló kör állt a kápolnaépítés ügye mellé – annak ellenére, hogy
ismereteink szerint jelenleg még nem
rendelkeznek a megvalósításhoz szükséges anyagi bázissal. A leendő kápolna
megfelelő helyszínének a Herman Ottó
tér, közismertebben a volt autista ház jó
ideje kihasználatlan telkét tartjuk. Központi, jól megközelíthető területen van.
Szépen formálható környezet alakítható
ki hozzá, amely minden bizonnyal később nem csak az istentiszteleti, közösségi összejövetelek megfelelő helye lehetne, hanem az egész városrész értékes
zöldfelülete.

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
ADJUNK VIZET A MADARAKNAK!

B

izonyára sokan
olvasták már a
hunyadivárosi honlapon Szabó Barna kertészmérnök
legfrissebb írását a
2006 óta tartó Hunyadivárosi Madárbarát Programról. Ezzel kapcsolatban
megfogalmazódott néhány kérdés a
városrészben élők részéről, s úgy gondoltuk, az ezekre kapott válaszokat e
lap hasábjain is megosztjuk az érdeklődőkkel. Az olvasói kérdésekre Szabó
Barna, a Madárbarát Program koordinátora válaszol:
- Miért kell mesterséges odúkat készíteni a madarak számára, s van-e
értelme ennek, ha alkalmasint úgyis
verebek költöznek bele?
- Az idősebb korú fák, melyek lazább
szerkezetű törzsét, gyengébb ellenálló
képességük miatt már megtámadták a
kártevők, s emiatt a harkály-félék előszeretettel kopácsolják, ill. fészkelő odút
vájnak bennük, a városi utcákról, parkokból a modern parkgondozás következtében már hiányoznak, hiszen idős
korukra tekintettel – mint parképítészeti
esztétikumot már nem képviselő egyedeket – kivágták őket. Az odúlakó madaraknak ilyenformán nincs természetes
fészkelési lehetőségük, ezért kell ezt számukra mesterséges módon biztosítani.
Az odúkat elsősorban nyilván nem
a verebek számára helyezzük ki, hanem más odúlakó madárfajok számára.
Ezek az odúlakók 90%-ban rovarokkal
táplálkoznak. Mivel a veréb is nagyon
fontos tagja a madártársadalomnak, az
idefészkelő verébcsaládokat sem tesszük
ki az odúból. Ha megnézzük a verebek
rovarpusztítását, látjuk, hogy jelentős,
hiszen csak harmadával kevesebb rovart

Azok, akik szívesen
helyeznének el a kertjükben
térítésmentesen felajánlott
madárodút, Szabó Barnánál
jelentkezhetnek a
70/ 774- 90-53-as
telefonszámon, vagy a
barzso@deltanet.hu e-mail
címen. Ugyanitt további
kérdések is feltehetők a
Hunyadivárosi Madárbarát
Programmal kapcsolatban.

fogyasztanak el, mint pl. a széncinegék.
Tehát – főleg költési időszakban – őrájuk is rámondhatjuk a különben helytelen „hasznos-káros” megfogalmazások
közül a „hasznos” kifejezést.
Egyébként a tavaszi odútakarítás során a Hunyadiváros területén kihelyezett
odúkban elsősorban széncinege-fészkeket találtam, s csak elhanyagolható hányadukat foglalták el verebek. Ugyanakkor nem árt tudni, hogy a verebek száma
az utóbbi években jelentősen csökkent.
Nem véletlen, hogy tavaly a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél a mezei veréb volt „Az év madara”.

Széncinege

- Hány odút helyeztek már ki a Hunyadivárosban, s igazából mennyi lenne az ideális?
- Több mint száz odú található a
városrészünkben, s most újabb
ötvenet ajánlott fel a Kiskunsági
Nemzeti Park. Ezek elhelyezésére keresünk most jelentkezőket.
Nem érdemes túl sűrűn elhelyezni az odúkat, mert így az azonos
fajok táplálkozási konkurenciát
jelentenek
egymásnak. Annak
figyelembevételével, mekkora
egy faj revirje (élettere), az lenne az ideális, ha kb. 5-6 kertes
házanként tudnánk
kihelyezni
egy odút. Lehetne ennél sűrűbben is, így a verebeknek is jutna
hely, hiszen a cinege nem tekinti
a verebet táplálkozási konkurensének. A kihelyezett odúkkal nem


sok teendő van. Mindössze évi egy alkalommal – hóolvadás után, február vége
környékén – kell őket kitakarítani. Ez
nagyon fontos, hiszen a madár csak tiszta odúban rak fészket. Ezt a munkát nem
a helyet adó gazdáknak kell elvégezni,
hanem mi –önkéntesekkel, például diákokkal – kerítünk rá sort. Úgy gondolom, azt már mindenki tudja, hogy nem
szabad a kertekben elhelyezett odúkban
kikelő fiókákat nézegetni, piszkálni őket,
mert ez nagyon nagy stresszt jelent a
számukra.
- Fontos, hogy azokon a helyeken, ahol
téli időszakban vállalták a madarak
etetését, ez rendszeresen történjen,
hiszen a madarak elpusztulhatnak, ha
nem kapják a megszokott táplálékot.
Van-e kötelezettségünk a madarakkal
szemben nyáron is?
- Természetesen. Az egyre aszályosabb
időjárás és a városi betonrengeteg velejárója, hogy a madarak nehezen jutnak
vízhez. Ez nemcsak az ivás miatt létfontosságú a számukra, hanem vannak olyan
madárfajok – pl. a feketerigó –, melyek
nagyon szeretnek fürdeni, így hűsítik
magukat. Aki csak teheti, helyezzen ki a
kertjébe egy tál vizet a madarak számára. Mindegy milyen méretűt, inkább arra
kell figyelni, hogy a madáritató pereme
ne legyen túl magas. Lehet is e célt szolgáló edényeket kapni a kertészeti árudákban. Fontos, hogy lehetőleg naponta
cseréljük benne a vizet, mert a megposhadt víz megbetegítheti a madarakat.
Biztos vagyok benne, hogy gondoskodásunkat, odafigyelésünket madaraink
bőven meghálálják nekünk úgy az egész
nap hallható trillázásukkal, mint azzal a
sok száz kilogramm elpusztított kertészeti kártevővel, amit a hunyadivárosban
egy év alatt elfogyasztanak.

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
KÁPOLNA ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ TERVE

B

izonyára sokan
tudomást szereztek már a több
mint egy éve alakult
egyesületről. Mivel
másokhoz
viszonyítva is igen aktív
részönkormányzati
munka jellemzi a Hunyadivárost, mi
indokolta egy másik szervezet életre
hívását? – kérdeztük Kozma Imrét, a
Hunyadivárosért Egyesület’ elnökét:
- Úgy gondoltuk, szükség van a városrészben minél több olyan civil szerveződésre, amelynél az együttműködés
alapját politikai programok felett álló,
időtálló értékek, törekvések adják. Az
egyesületet 14 magánszemély alapította 2007 áprilisában, akik tősgyökeres
kecskemétiek, illetve hozzám hasonlóan
évtizedek óta élnek Kecskeméten. Az
egyesület pontos neve „Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét”, amelyben
a Kecskemét szó használatára a város
megadta az engedélyt. Az egyesület - 11
pontban részletesen is megfogalmazott célja, hogy javítson a Hunyadivárosban
élő emberek életminőségén, s ez alatt
nem elsősorban az anyagi körülmények
jobbítását értem, hanem egy olyan szeretetteli, élhető-éltető közeg kialakítását, ahol a bölcsődés korúaktól kezdve
a nyugdíjasokig mindenki jól érezné
magát. Ebben a törekvésünkben már a
kezdetektől magunkénak tudjuk a helyi
részönkormányzat és a város vezetésének támogatását. Az egyesületnek jelenleg húsz tagja van, s ezt a számot idővel
harminc főre szeretnénk emelni. Ezúton
is várjuk mindazon hunyadivárosiak jelentkezését, akik szívesen áldoznak időt
és energiát közvetlen lakókörnyezetük
fejlesztésére, szépítésére. Az egyesületünknek nem magyar állampolgárok is
tagjai lehetnek. Annak ellenére, hogy
az egyesület a 2007. október 25-i bírósági bejegyzéstől számított két éven át
pályázatokon még nem szerepelhet, már

az elmúlt bő egy évben is számos olyan
tevékenységet végeztünk, mely a később
látványos eredményeket is hozó működés megalapozásához szükséges.
- A tavalyi év végén rajzpályázatot is
hirdettek az általános iskola 2., 3., 4.
osztályosai számára, amelynek óriási
sikere volt.
- „A család karácsonya” elnevezésű pályázatra százas nagyságrendben érkeztek
be a gyerekek rajzai. Így az első három
helyezett mellett még négy díjazottunk
is lett. Az oklevelekkel átadott vásárlási utalványok
anyagi fedezete
magánszemélyek szponzorálásának
is
köszönhető.
A rajzpályázat
kiírásának gondolata szorosan
kapcsolódik az
alapítótagok
azon
alapelveihez,
mely
a
követendő
értékrendet a szeretet-munka‑család és
az életminőség javításának harmonikus
egységében fogalmazta meg, hiszen aki
így él, nem tévedhet.
- Mi a közeli jövő legfontosabb feladata?
- Szeretnénk, ha a Hunyadivárosban élő
emberek számára rendelkezésre állna
egy olyan hely, ahol közös programok
keretében jobban megismerhetik egymást, barátságok szövődnének, s ennek
hozadékaként a szűkebb pátria közösségének tagjai az élet legkülönfélébb területein egymás segítségére lehetnének.
Ilyen elgondolások alapján született meg
a közösségi ház szükségességének gondolata, s vele egyidejűleg egy ökumenikus kápolna építésének ötlete is. A történelmi egyházak istentiszteleti összejöveteleinek otthont adó kápolna és a vele
egy épületegyüttesben lévő közösségi
ház kialakítására az autista ház jelenleg
kihasználatlan épülete és a körülötte lévő
telek a legalkalmasabb helyszín. Emellett szól az is, hogy nagy volumenű új
építkezés helyett átalakítással, bővítéssel is létrehozhatók az említett közösségi terek. Az eddigi egyeztetések alapján
nagy esély van arra, hogy ezt a területet
a város díjmentesen a rendelkezésünkre
bocsássa. Céljaink elérése érdekében a
közeljövőben alapítvány létrehozását is
tervezzük, keressük a leendő alapítvány
vezetésére alkalmas „fiatal” személyt.


- Az említett épület szemmel láthatólag
nem nagy. A közösségi összejövetelek
alkalmával a szakrális hely tiszteletben tartása szintén nagy helyigénnyel
jár. Hány fő befogadására lenne alkalmas az átalakított épület?
- Valóban sok a funkció és kicsi az épület,
de valamikor a négerek által lakott területeken az egyházi misszió is úgy tudta
megvetni a lábát, hogy a templomok
építésekor zenélésre, közösségi ceremóniákra is alkalmas belső és külső tereket
alakított ki, s ezeknek nem a nagysága
volt a döntő. Elképzelésünk szerint kb.
60 fő befogadására alkalmas
épületegyüttes
kialakításáról
lenne szó. Az
alapító tagok
sorában
több
jeles építész is
van. Jobbágy
Judit és Kovács
Ferenc - mindketten okleveles
építészmérnökök – díjmentesen vállalták az építési engedélyezési
terv elkészítését. Egy gyakorlott idősebb
kolléga, Csányi Sándor építészmérnök
úr pedig a beruházás szervezésével, kivitelezésével kapcsolatban lesz a segítségünkre. Szintén okleveles építészmérnökként nyugdíjazásom előtt én magam
is sokat foglalkoztam beruházások előkészítésével és megvalósításával. Ahogy
egészségem engedi, én is szívesen figyelemmel kísérem a kápolna és a közösségi
ház létrejöttének folyamatát. Ugyanakkor
örömmel fogadok minden felajánlott segítséget úgy a közvetlen feladatok, mint
az elnöki munka teendőinek ellátásában,
hisz koromnál fogva keresnem kell arra
alkalmas személyt is, akinek idővel jó
szívvel és felelősséggel tudom továbbadni a stafétát. - Az írás olvasása közben
vélhetően megfogalmazódik az olvasókban a kérdés, hogy mennyi az esély ezen
szép tervek megvalósulására. Erre jelen
pillanatban csak igen rövid válasz adható, ez viszont nagyon határozott:
„Nem adjuk fel!”

Kozma Imre egyesületi
elnök úr készséggel áll az
érdeklődők rendelkezésére
a 06-30/ 631-1737-es
telefonszámon.

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
MINDENKIT VÁR A NYUGDÍJASKLUB!

A

Hunyadivárosi Idősek Klubja
2002 elején alakult. A tagok létszáma rövid időn belül meghaladta a
száz főt, 2004-ben pedig az engedélyezett klublétszám elérte a 150 főt.
A klub vezetője kezdettől Berente Erzsébet volt, aki kitűnő programszervezői,
közösségkovácsoló munkájával máig a
közösség szíve-lelke.

zat és a Mátyás Király Általános Iskola
igazgatójának támogatását, összejöveteleik helyszínét áthelyezték az említett
iskolába. Nagyobb rendezvényeik megtartásához pedig legelső házigazdájuk, a
Liszt Ferenc utcán található Természet
Háza biztosít megfelelő helyszínt. Találkozóik továbbra is kéthetente keddenként vannak 16.00 és 20.00 óra között.

A

sorról Halasi László vezetésével egy
hetényegyházi zenekar, az „Alföldi Betyárok” gondoskodtak, a hölgyek pedig
finomabbnál-finomabb süteményekkel
viszonozták a megtisztelő figyelmet.
A két éve alakult klubtanács egyik
tagja, Borsos Györgyné Erzsike néni a
közeljövő terveiről is mesélt. Július 26án vonattal mennek ki egy tőserdei nyaralóba, ahol közösen készítenek
valamilyen finom
bográcsos ételt.
Augusztusban
az arborétumban
nagymamák-unokák találkozóját
szervezik
meg.
Közben színjátszással, meglepetés-tánccal és
népdalénekléssel
készülnek a Hunyadivárosi Napokon való fellépésükre. Ősszel
vendégül látják a
beregi nyugdíjas
klub tagjait is,
akikkel már régóta jó kapcsolatot
ápolnak.

nyugdíjasklub
Magyarországon egyedülálló
programajánlata
a legkülönfélébb
érdeklődési körű
emberek számára nyújt kellemes
kikapcsolódást,
tartalmas, hasznos
időtöltést.
Bográcsfőzések,
kirándulások,
fürdőzések, színházlátogatások,
előadói
estek,
közös névnapozás, disznóvágás,
karácsonyozás
és zenés-táncos
összejövetelek
színesítik az idemegváltojáró nyugdíjasok
zott körüléletét. A klub új
ismeretek szer- A csoportkép 2002-ben készült a Csepegi Csárda előtt egy névnapi összejövetel alkalmával mények ellenére
zését éppúgy leaz összejövetelek
hetővé teszi, mint nagy kézügyességet
ivel ez évtől a klub számára nyúj- azóta is sok új ötletet felvillantva, jó hankívánó öntevékeny alkotói körök kialatott állami támogatás is megszűnt, gulatban telnek. A Hunyadivárosi Idősek
kulását: irodalmi kör, színjátszó csoport, az idősek baráti köre önerőből igyekszik Klubja továbbra is nagy-nagy szeretettel
országjárók köre stb.. A klubéletben való fennmaradni. Az éves tagdíj 2000 Ft, várja régi és új tagjait.
részvétel nem csak a fontosság, a vala- amit elég két részletben befizetni. Proghova tartozás élményét erősíti az idejáró ramjaik anyagi hátterének biztosításához
HUNYADIVÁROSI
nyugdíjasok számára, hanem szép pél- hasznos segítséget kapnak a HunyadiváNYUGDÍJAS KLUB
dája a hunyadivárosi emberek összetar- rosi Városrészi Önkormányzattól, illetve
tásának is. Az itt élő idősek a klub kere- az Őszi Kéz Közhasznú Alapítvány seTALÁLKOZÓK
tén belül aktívan veszik ki a részüket a gítségével pályázatok útján próbálnak
2008 VÉGÉIG:
városrész életében, annak szépítésében, újabb forrásokhoz jutni.
fejlesztésében. Sok egyéb mellett Heltai
Július 22.
Mátyás’ Iskola
Nándor újságíró Hunyadivárosról írott
z idei év programja a korábbiakAug.
5.
Mátyás’ Iskola
könyvének előkészítésében éppoly aktíhoz hasonlóan igen gazdag volt.
van segédkeztek, mint ahogy a már ha- A klub immár hatodik születésnapja alAug. 19.
Mátyás’ Iskola
gyománnyá vált Hunyadivárosi Napok kalmából vacsorával egybekötött zenésSzept. 16.
Mátyás’ Iskola
programjának megszervezésében, lebo- táncos estet tartottak a Holló LakodalSzept. 30.
Természet Háza
nyolításában is évről évre számíthatunk mas és Vendégházban. A 2007-es évre
Október
14.
Mátyás’ Iskola
rájuk.
visszaemlékező műsort maguk a klubtagok adták. A születésnapi tortát az egyik
Október 28. Természet Háza
z éveken át otthont adó Őszikék „legszebb korú” klubtag, Kalánné Terike
Nov. 11.
Mátyás’ Iskola
KHT 2008. januári megszűnése néni vágta fel. A jelmezes farsangi bál is
Nov. 25.
Mátyás’Iskola
után a nyugdíjasklub tagjai egyértelműen jó hangulatban telt.
December 9. Természet Háza
a klub fennmaradása mellett döntöttek.
A Nőnapi köszöntésre a Természet
Maguk mellett tudva a részönkormány- Házában került sor. A feledhetetlen mű-
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HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT MOZGALOM

R

övidített nevén
a SZEM-mozgalom sokak által
ismert társadalmi
bűnmegelőzési forma. Kecskemét sok
városrészében működik sikerrel. A
Hunyadivárosban élők számára Hajdú Kornéltól, a Kik-For székházban
található Bűnmegelőzési Tanácsadó
Iroda vezetőjétől kértünk tájékoztatást: - Mióta beszélünk SZEM-mozgalomról?
- Nyugat-Európában már a hetvenes évek
eleje óta működik a polgárok körében
ez a fajta figyelőszolgálat. Amerikában
még nagyobb múlttal rendelkezik, s azon
a kontinensen nagy segítséget jelentett a
katasztrófavédelemben is. Magyarországon 2000 környékére tehető az indulás
időszaka. 2006-ban vetődött fel először,
hogy jó lenne SZEM-aktivista hálózatot kiépíteni Kecskemét területén is. Az
első ilyen csoport a Széchenyivárosban
jött létre. Az önkéntes figyelőszolgálatra jelentkezőket a széchenyivárosi ren
dőrőrsön látták el a tevékenységük végzéséhez szükséges tudnivalókkal, így
például megnevezték mindenki számára azt a kapcsolattartó személyt is, akit
gyanús körülmények észlelése esetén
közvetlenül értesíthet. Erre a kapcsolati rendszerre épült rá tulajdonképpen a
helyi rendőrőrs utcafelelősi, szolgálati
rendszere. Ez nagyon jól bevált – nem
beszélve arról, hogy az ottani polgárőrök
is bekapcsolódtak ebbe a hálózatba, így
még több információ segítette a rendőrőrs mindennapi munkáját. Másodikként a műkertvárosiak építették ki a
SZEM-aktivista hálózatukat – igen
nagy eredményeket felmutatva. Őket
követték a Gyenes tériek, a ballószögiek, az Úrréten élők, s mára már
kiterjedt SZEM-aktivista hálózat
van Szarkáson, Törökfáin, Matkón,
Alsószéktón, Felsőszéktón, Borbáson, Alsócsalánosban, Felsőcsalánosban, Katonatelepen, s legutóbb a
Vacsi-közben is kialakult egy ilyen
figyelőcsoport. Jelen pillanatban épp
a Szelei faluban jelentkezett tizenvalahány jelentkező tájékoztatása, felkészítése van napirenden.
- Mi a SZEM-aktivista mozgalom
lényege?
- Önkéntes társadalmi szerveződésről van szó, mely elsősorban arra
irányul, hogy jobban figyeljünk

egymásra. Faluhelyen, kisvárosokban
természetes, hogy az egymás szomszédságában élő emberek figyelmeztetik egymást, ha szokatlan dolgokat észlelnek a
környezetükben. Megszólítják a gyanús
idegent, hogy kit keres, mi járatban van.
Nagyvárosokban ez már nem
szokás, pedig a
bűnmegelőzésnek
erre az egyszerű, de igen hatékony eszközére
a
nagyvárosok
– főként tömbházas - övezeteiben
is nagyon nagy
szükség
lenne.
Bár a polgárőrség
igyekszik gondoskodni a lakóövezetek védelméről,
megfigyeléséről,
nekik - mint hatóságnak - épp
olyan jogaik vannak, mint bármely más
állampolgárnak: tettenérés esetén joguk
van visszatartani az elkövetőt a rendőrség megérkezéséig. A bűnüldöző szervek egyik legnehezebb feladata ma a
„tettenérés”, amiben az együttműködő
SZEM-aktivisták, polgárőrök ugyancsak
nagy segítségükre lehetnek. A hosszú
távú eredményes együttműködés alapja
természetesen az, hogy a SZEM-aktivista személye rejtett maradjon. A bizonyítási eljárás folyamán pl. SZEM-aktivista
nem kérhető fel tanúzásra. Személyes
adataik a rendőrség, polgárőrség és a tanácsadó iroda munkatársain kívül mások
számára nem hozzáférhetőek.

Tájékoztatáskérés, jelentkezés
személyesen vagy telefonon a
Csányi János körút 14. szám
alatti Bűnmegelőzési Tanácsadó
Irodában kérhető.Telefonszáma:
76/ 506-600.
Az ezzel kapcsolatos
érdeklődést, jelentkezést
Hegedűs Sándor,
a Hunyadivárosi
Részönkormányzat tagja is
készséggel fogadja a
20/ 398-0957-es
telefonszámon.
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- Milyen kézzelfogható eredményei
vannak a SZEM-aktivisták bejelentéseinek?
- Számos alkalommal sikerült így tetten
érni, előállítani pl. házalókat, akikkel
szemben el is járt az önkormányzat, mint
elsőfokú szabálysértési hatóság.
Nagy figyelmet
fordít a rendőrség
a drogprevenzióra
is, de minden erőfeszítésük ellenére megjelent már
a heroin is a városunkban. Ezen
a téren és más
nyomozati munkában is nagy segítség pl. az olyan
SZEM-aktivisták
által nyújtott információ, hogy
egy
bizonyos
rendszámú személygépkocsi rendszeresen várakozik
itt és itt. Több alkalommal behatárolták
már a SZEM-aktivisták azokat a helyeket, ahol drogterítés, illetve csempész
cigaretta árulás folyt. Iskolák, forgalmas gyalogátkelők környékén is vannak
SZEM-aktivistáink, illetve polgárőreink,
akik sok értékes információval segítik a
rendőrség munkáját. Több ízben előfordult, hogy a lakók betemették az önkormányzat által kiásott vízelvezető árkokat,
így egy nagyobb esőzés esetén elárasztotta a víz a környéket. SZEM-aktivista
jelzések alapján tudta rendezni a hatóság
ezt az állapotot. Hasonló a helyzet az illegális szemétlerakások esetében is. Túl
azon, hogy SZEM-aktivistáink jelentős szerepet vállalnak a jogsértések
megelőzésében, hasznos segítséget
jelentenek tűz, rongálás, udvari baleset, utcai rosszullét esetén is, hiszen
rendelkezésükre állnak mindazok a
telefonszámok, melyeket a különböző esetekben közvetlenül riasztani
tudnak, s a SZEM-aktivisták jelzései
mindenhol soronkívüliséget élveznek. Ez a fajta jelzőrendszer, amit a
szakirodalom úgy hív, hogy statikus
bűnmegelőzés, máig a legolcsóbb,
leghatékonyabb, s legkönnyebben
kivitelezhető védekezési mód, ezért
is szeretnénk minél több embert
bevonni ebbe a tevékenységbe. Elsősorban a sokat otthon tartózkodó
nyugdíjasokra, kismamákra számítunk, de bárki jelentkezését örömmel
fogadjuk.

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
ÚJ KERÉKPÁRÚT LESZ ŐSZTŐL

A

Hunyadiváros közlekedése sok szempontból kívánnivalót
hagy maga után. Ezen a helyzeten már olyan kis
előrelépések is nagy eredményt jelentenek az itt élők számára,
mint egy rövid útszakasz vagy egy kerékpárút megépülése.
Ezekkel kapcsolatos információkat kértünk Nagypál
Sándortól, az önkormányzat Városfejlesztési és Közbeszerzési
Osztályának vezetőjétől.
- Milyen stádiumban van most a hunyadivárosi garázssor előtti út megépülése?
- A garázssortól a Mátyás király körútig
kivezető rövid útszakasz jelenleg tervezés alatt áll. A kivitelezés anyagi fedezetét a jövő évi költségvetés biztosítani
fogja.
- Mikorra készül el a régóta várt, Hunyadivárost átszelő kerékpárút?
- Örömmel mondhatom, hogy a Mátyás
király körúton és folytatásában, a Géza
fejedelem körúton tervezett kerékpárút
még az idén elkészül. A munkálatok nyár
végén kezdődnek, s ősz végére a Ceglédi úttól indulva a Szőlőfürt Fogadó körforgalmáig a kerékpárút teljes szakasza
átadásra kerül. A kerékpárút az említett
körutak városközpont felőli oldalán helyezkedik majd el.
- Mikor vetődött fel először a kerékpárút építésének a gondolata?
- Már évekkel ezelőtt voltak ilyen irányú
terveink. Azóta kerestük azt a pályázati
forrást, amellyel mindez kivitelezhe-

tővé válik. Az elmúlt évben sikeresen
szerepeltünk egy DARF-pályázaton. A
Kecskemét területén újonnan épülő kerékpárutak megépítéséhez 333 millió forintot nyert a város. Ennek arányos része
jut majd a Hunyadivárosban megépülő
útszakaszra. Az összességében 10 kilométer hosszúságú új kerékpárútból kb.
2,3 km esik a Hunyadiváros területére.
- A kerékpárút tervezője a Kunság-Út
Kkt. részéről Iványi István. Elmondása szerint a tervezés legfőbb gondja az
volt, hogy a kerékpárutak nyomvonala a legtöbb helyen erősen terhelt közművekkel. Voltak-e más problémák is
az előkészítési szakaszban?
- Komoly gondjaink voltak több városrészben, pl. a Ladánybenei úton is a
kerékpárutak tulajdonviszonyainak rendezésével, emiatt a kisajátítási eljárások
csak a közelmúltban zárultak le véglegesen. Szerencsére a Hunyadivárosban
nem voltak ilyen jellegű problémáink.
Jelenleg már a kivitelezőkkel tárgyalunk: a tényleges beruházások előkészítése folyik.
- Támaszkodik-e az önkormányzat valamilyen
mértékben a lakosság közreműködésére is a kerékpárút megépülésében?
- Nem. Teljes mértékben
profi kivitelezőket kértünk
fel erre a munkára. Szóba
sem jött az, hogy a város
lakói részéről társadalmi
munka jellegű felajánlásokat kérjünk.
- Érinti-e személyesen a
Hunyadivárosban elkészülő kerékpárút?
- Műkertvárosi vagyok, s
alkalmanként innen szeretnék majd átbiciklizni
a város másik végén lévő
Ladánybenei útra. Nagyon
bízom benne, hogy hamarosan elkészül majd a kerékpárút ezen az általam
majd igen sokszor igénybevett útszakaszon is.
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A HUNYADIVÁROS
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT
FÓRUM
Városrészünkben az utóbbi
években nőtt a vagyon elleni
bűncselekmények száma. Szaporodtak a gépkocsifeltörések,
s nem ismeretlen a környékünkön a gépkocsilopás sem. A
lakásbetörések száma is magasabb, mint korábban volt. Bár
a kisaluljárói kamerarendszer
már nem egy alkalommal volt
a segítségünkre a tettesek kézre kerítésekor, a bűnmegelőzés
terén még igen sok feladatunk
van. Szükséges esetben a rendőrség
műkertvárosi-hunyadivárosi körzetében szolgálatot
teljesítő gépkocsi telefonszáma
is hívható:
06-20/ 3409-284.
Vannak olyan városrészek,
melyek önkénteseik számának
erőteljes emelésével igen hatékonyan építették ki a maguk
védelmi rendszerét, így a bűnözők inkább olyan városrészekre szorultak, ahol ilyen szintű
összefogás még nem tapasztalható. A Hunyadivárosban hét
évvel ezelőtt megalakult egy lelkes polgárőrség. Bármikor bárki jelentkezését nagy örömmel
fogadják:
06-30/ 9953-435.
Szintén hatékony segítséget
jelenhet ezen a téren a Szomszédok Egymásért Mozgalom figyelőrendszerének bevezetése,
amelyről e lap hasábjain külön
is szó esik.
Az összefogás módjáról, a
bűnmegelőzés lehetséges eszközeiről szakemberek bevonásával tájékoztató fórumot tartunk a lakosság számára.
IDŐPONTJA:
2008. augusztus 5. du. 4.00 óra
HELYSZÍNE:
Mátyás Király Általános Iskola

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
Megjelenik félévente 4000 példányban
Kiadja: a Hunyadivárosi Részönkormányzat
Felelős kiadó: Pászti András
Újságíró-szerkesztő: Kada Erika
Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft.

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
IV. HUNYADIVÁROSI NAPOK
2008. SZEPTEMBER 19-21.

A TERMÉSZET
HÁZA
PROGRAMJAIBÓL:

Nyitva: kedd-péntek 9-16,
szombat 10-14 óráig
Tel.: 76/ 501-596, 501-594, 500-068
E-mail: oktatasio@knp.hu
Augusztus
4-8-ig Természetismereti-nyelvi nyári tábor 9-14 éves korú diákok számára a Kontyvirág Erdei Iskolában:
(Lakitelek-Tőserdő, Szikra 65/a)
23.Természetismereti és hagyományőrző játszóház a tiszaalpári skanzenben.

ÍZELÍTŐ A PROGRAMBÓL:
Szombat délelőtt:
Nyugdíjasok, iskolások, óvodások műsora
Szombat délután:
a Nosztalgia együttes koncertje, Bohócműsor gyerekeknek
Vidám bűvészműsor, Grapevine moderntánc bemutató
Univer Tánczos Péter és a Kecskemét Táncegyüttes bemutatója
Fejős Jenő magyar nóta - műsora, Tombola
Ihos József humorista műsora, Kovács Kati koncertje
Desperado együttes koncertje, Syntax Error
Retro-Disco Sátor, Tűzzsonglőrök bemutatója
A főzőversenyre Szabó Csabánál lehet jelentkezni:
Kecskemét, Daróczi köz 7. fszt/29. T.: 76/320-738; csabaapa@gmail.com
A zsűri tagjai: Dr.Horváth Zsolt Kecskemét Országgyűlési Képviselője,
Kőházy-Kis Bálint Mesterszakács (Sasfészek Vendéglő)
és Szabó Csaba Chef (Csalánosi Csárda)
(Részletes kiírás a www.hunyadivaros.hu-n olvasható.)

HUNYADI-DÍJ
Idén is átadásra kerül a két évvel ezelőtt alapított Hunyadi-díj.
Erre olyan személyek jelölését várjuk, akik sokat tesznek a
városrész lakóinak érdekében. Tevékenységük, odafigyelésük
átlagon felül szolgálja a városrész fejlődését, szépülését,
biztonságát, különböző téren való ellátottságát.
A jelölés módja: Hunyadi-díjra érdemes személyt bármely
hunyadivárosi lakos jelölhet. Írásban, egy oldalnál nem
hosszabb terjedelemben lehet javaslatot tenni a leendő díjazott
személyére. A jelölésnek tartalmaznia kell egy indoklást és a
javaslattevő nevét, elérhetőségét is. A jelölések leadhatók a
városrész képviselőinél és a részönkormányzat tagjainál.

A jelölések leadásának határideje:
2008. augusztus 1.

A döntést a beérkezett javaslatok alapján a városrészi önkormányzat hozza
meg. A díj átadására a Hunyadivárosi Napok keretén belül kerül sor.

Szeptember
4. Pedagógus műhely
Információ: Lendvai Mária KNPI oktatási referens 76/500-068
20-21. Szent-Mihály Nap Bugacpusztán
22. Autómentes nap
22. Európai Kulturális Örökség Napja:
nyílt nap a Tisza-völgyi Bemutatóházban, túra a Szegedi Fehér-tónál.
Időszaki kiállítás: ”Kő kövön …”
A Duna-Tisza köze kőzettani értékei
Október
2. Pedagógus műhely

„Add a kezed! A kéz mindig kéznél van!”

A Magyar Természettudományi
Múzeum vándorkiállítása
Megtekinthető: október3-től 31-ig

November
6. Pedagógus műhely
Csáky Ildikó szalmafonó, Lovászi
Ibolya csuhéfonó és Kanalas János
kosárkötő mester kiállítása
november 14-től december 6-ig
December
4. Pedagógus műhely
12. Zöld karácsony: játszóház, ajándékkészítés természetes anyagokból
8 órától 13 óráig iskoláscsoportoknak.
Előzetes bejelentkezéssel.
14.30- tól 17 óráig családoknak.
Információ: Természetismereti Osztály
76/ 500-068
Rendhagyó órák előzetes bejelentkezés
alapján kérhetők:
Szabóné Ronkó Erzsébet KNPI oktatási
referens 76/501-594

