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BELLA RÓZSA TÁRLATA
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Kórház Izsáki úti 

Klubhelyiségében nyílt meg a közelmúltban Bella Rózsa grafi-
kusművész tárlata, melyet Sitkei András művésztanár nyitott 
meg. Munkáiról, kötődéséről így vall a kiállító művész:

Majdnem húsz évig éltem a Hunyadivárosban. Innen jártam 
tanítani a Bányai Júlia Gimnáziumba, illetve nyaranta a nemzet-
közi művésztáborokba. Ott, a Tinódi utcai kis lakásomban alkot-
tam a most kiállított grafikáknak is több mint felét. Elmondhatom, 
hogy a szeretett városrészben született alkotásaim kisebb-nagyobb 
arányban máig helyet kapnak minden kiállításomon: olyanok, mint 
pl. Pintér Lajos írásainak illusztrációi, a most is látható madaras 
rézkarcaim, a Japánt is megjárt Szöcske, illetve a Megtépázva cí-
met viselő, csonka öreg fát ábrázoló grafikám. A Hunyadivárosban 
készült alkotások Japánon kívül eljutottak még Egyiptomba, Spa-
nyolországba, Szlovákiába, Romániába: a világ számos országába 
közvetítik alkotói énemnek azt a kisugárzását, ami legeslegelső-
sorban mind a mai napig a szülőföld szeretetéből táplálkozik, s 
amihez a Hunyadivárosban eltöltött két évtized csak hozzátett.   

December végén elkészült az Ifjúság Úti Óvoda cseresznyeszínű 
szép új ajtója, melyet a részönkormányzat a Hunyadivárosi 
Napok tombolabevételének felajánlásával támogatott. 

Kecskemét legújabb óvodája, mely a volt Napsugár Úti Óvoda után a Napsugár 
Óvoda nevet vette fel, a város egyik legmodernebb óvodája lett.  Képünk az 
átadóünnepségen készült, melyre mesejátékkal készültek az óvodások.

„Talpra magyar, hí a haza! 
Itt az idő, most vagy soha!

Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!” 

 Fotóink a Hunyadivárosi 
Nyugdíjasklub Március 
15-ei megemlékezésén, a 
Ceglédi Úti Óvoda bemutató 
foglalkozásán és a Mátyás 
Király Általános Iskola 7. 
évfolyamos tanulóinak ünnepi 

műsorán készültek.
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M E G N Y I T O T T A  K A P U I T  A  N A P S U G Á R  Ó V O D A

TISZTELT HUNYADIVÁROSI OLVASÓK!

Több szép eredmény is született az elmúlt három hónapban. A közösségeink oldaláról nézve minden 
elismerésünk a nyugdíjasklubé, amely - annak ellenére, hogy a korábbi klubvezető helyére még nem 
sikerült új személyt találnunk – továbbra is együttmaradt, s a Klubtanács négy tagjának segítségével 
folytatja tevékenységét. Találkozóik új helyszíne a Gáspár-iskola kollégiumának díszterme, amely mind 
méretében, színvonalában, mind pedig felszereltségében méltó helye a klub nívós rendezvényeinek. 
Ezúton is köszönjük a helyet biztosító intézmény felajánlását. A kéthetente tartott programok közül 

érdemes kiemelni néhányat. Jó hangulatban zajlott például a klub hétéves születésnapi ünnepsége. Más alkalommal tar-
talmas beszélgetést folytattak az aktuális változásokról a Kecskeméti Városgazdasági Kft. képviselőjével, illetve meghall-
gatták Bank Gyula pszichiáter főorvos előadását. Emlékezetes volt Cseke Péter színházigazgató látogatása is, aki közön-
ségtalálkozó keretében válaszolt a feltett kérdésekre. Már hagyományosnak számít a farsangi bál és a nőnapi rendezvény. 
Utóbbit Fejős Jenő és Farkas Béla nótaestje tette még színesebbé, hangulatosabbá.

Két nevezetes eseményről számolhatunk be az oktatás területéről. Januárban megkezdte működését a városrész új óvo-
dája a Hunyadi-iskola épületében. Mérföldkőnek számít Kecskemét oktatási életében, hogy a Mátyás-Király Általános 
Iskola megkapta az engedélyt az angol két tannyelvű oktatás indítására, így az szeptembertől már el is kezdődhet. Ezzel 
városi beiskolázásúvá vált iskolánk. Szeretettel várunk ide minden körzetes és körzeten kívül lakó gyermeket. Februárban 
Kecskemét Város Önkormányzata elfogadta a költségvetési tervezetet, amelyben örömteli hír, hogy a részönkormányzatok 
támogatása megemelkedett. Lehetőséget kaptunk ezzel olyan tervek gyakorlati kivite-
lezéséhez, mint például a KRESZ-park-felújítás első ütemének megvalósulása, vagy a 
nyugdíjasok nagy érdeklődés mellett tartott számítástechnikai képzésének folytatása.  
Részönkormányzatunk támogatni kívánja a Hunyadivárosért Egyesület’ programjait 
is, így például azt a későbbre tervezett szép elképzelést, mellyel az UNIVER Abc kör-
nyezetelének rendbehozatalát tűzték ki célul, s amelyről az egyesület februárban tar-
tott közgyűlésén döntött (Lásd: képünk). 

Két lakossági fórumra is sor került februárban. Egyik a Mátyás király körúti kerék-
párút építésével, másik a Serleg utcai park felújításával volt kapcsolatos. Mindkettő-
ről bővebben is olvashatnak majd lapunk hasábjain. Benyújtották aszfaltút építésére 
vonatkozó kérelmüket a Vértes, a Bérc és a Gerecse utca lakói, s bízom benne, hogy a 
garázsok előtti út építése is megoldódik az év folyamán.

Pászti András, a Hunyadivárosi Részönkormányzat elnöke

Leviczky Cirill 
önkormányzati 
képviselőt ar-
ról kérdeztük, 
mik voltak a 12. 
számú  választó-
kerület legfonto-
sabb eseményei a 
közelmúltban: 

Elsőként említeném meg a Napsugár 
Óvoda átadását. Néhány évvel ezelőtt 
– annak következményeként, hogy 
a Hunyadi János Általános Iskolába 
nem iratkoztak be gyerekek, s így nem 
indult első osztály  – kérdésessé vált 
magának az iskolának a fennmaradása 
is. Elsősorban az oktatási intézmény 
megmentése érdekében gondoltuk át 
azt, hogy milyen módon lehetne hasz-
nosítani az iskola feleslegessé vált épü-
letrészét. Másfelől az egész város, így 
a Hunyadiváros is óvodai férőhelyhi-
ánnyal küzdött. Harmadik tényezőként 
adott volt a Napsugár utcán egy lerom-
lott állagú épületben helyet kapó óvo-
da, amely külső körülményeit tekintve 
megérett az átköltöztetésre.

Ezek alapján kézenfekvő volt, hogy 
a Hunyadi-iskola használaton kívüli 
tantermeit alakítsuk át óvodai célok-
ra. Közel negyvenmillió forint ráfor-
dítással alakítottunk ki három óvodai 
csoport befogadására alkalmas részt 
az épületen belül. Ezzel gyakorlatilag 
nemcsak a Napsugár Utcai Óvoda át-
költöztetése történt meg, hanem még 
26 férőhellyel több áll rendelkezésre 
a városrész óvodáskorú gyermekeinek 
fogadására. 

A Napsugár Óvodának a Hunyadi-
iskolával egy épületegységben történő 
elhelyezése számos más előnnyel is 
jár. Így például a városban egyedülálló 
módon biztosítható, hogy a gyerme-
kek óvodából iskolába való átmenete 
zökkenőmentessé válhasson, hiszen az 
egymás mellett élés nemcsak fizikailag 
jött létre: a két intézményegység pe-
dagógiai céljainak megvalósítása egy 
igen szoros kapcsolattartás keretén be-
lül történik. 

Ebből adódóan valószínűsíthető, 
hogy az idejáró óvodások egy része a 
szomszédos általános iskola első osz-
tályában folytatják majd a tanulmá-

nyaikat – biztosítva ezzel az oktatási 
intézmény hosszú távú fennmaradását.

A városrész újabb eseménye még, 
hogy a télen sikerült kihelyezni, illetve 
felújítani a Béke fasor buszváróinak 
padjait. Huszonegy nyugdíjas - köztük 
egy 78 éves bácsi - vizsgázott le azon a 
számítástechnikai tanfolyamon, mely-
hez iskolánk számítástechnikai szak-
tanterme biztosított megfelelő helyet.

Hamarosan új szolgáltatással is nyi-
tunk a Hunyadivárosban élők felé. Is-
kolánk épületében – Kandó Kálmán 
utca felőli megközelíthetőséggel – nyi-
tunk egy fodrász-szalont, ahová szere-
tettel várjuk a környéken élő hölgyeket 
és urakat. Lehetőség van arra is, hogy 
igény esetén ez kozmetikai szalonnal 
is bővüljön. 
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OKTATÁS-KÉPZÉS

Örömmel adunk 
hírt arról, hogy az 
engedélyeztetési 
eljáráson túljutva, 
a Corvina Óvoda 
és Általános Isko-
la Mátyás Király 
Általános Iskolá-

ja szeptembertől angol két tanítási 
nyelvű képzést indít. - Kik jelent-
kezhetnek a két tannyelvű oktatás-
ra? – kérdeztük meg Lóczi László 
főigazgatót. 

- Az önkormányzat az alapján, hogy 
iskolánkban – igen sikeres nyelvvizs-
ga- és versenyeredmények kíséretében 
– több éve emelt szintű angol nyelvok-
tatás folyik, s igény van a városban an-
gol két tannyelvű képzésre, úgy dön-
tött, hogy engedélyezi számunkra a két 
tanítási nyelvű osztály indítását. Mivel 
a törvény nem teszi lehetővé, hogy 
felvételit tartsunk, 
ezért mindenki szá-
mára nyitott annak 
lehetősége, hogy 
beiratkozzon a fel-
menő rendszerben 
induló képzésre. 
Az első éves közös 
munka alapján tud-
juk majd eldönteni, 
hogy kik azok, akik 
a későbbiekben a 
két tannyelvű osztályban folytathatják 
a tanulmányaikat. 

Azok számára, akik lassúbb tempó-
ban tudnak haladni, felajánljuk az an-
gol emelt szintű oktatást, a harmadik 
csoportban pedig továbbra is a hagyo-
mányos oktatási rendszer szerint tanul-
nak a diákjaink, így lényegében három 
ütemet tudunk biztosítani. Mivel a két 
tanítási nyelvű oktatás Kecskeméten 

elsőként itt valósul meg, a város bár-
mely részéről lehet ide jelentkezni. Or-
szágos szinten a Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolák Egyesületének 17. 
tagja leszünk. 

- Mit jelent a gyakorlatban a két 
tannyelvű oktatás?

- Első osztályban a tanulók heti há-
rom angol órát kapnak, s mellette a 
testnevelést tartják angolul. A máso-
dik osztálytól kezdve teljes mértékben 
bevezetjük a két tannyelvű oktatást a 
megfelelő kritériumokkal: hetente öt 
angol óra lesz, amiből legalább egyet 
anyanyelvi tanár ad. Mellette három 
angolul tanított tantárgy lesz: az ének, 
a testnevelés és a technika. Negyedik 
osztálytól a testnevelés helyett a kör-
nyezetismeretet tanítják angolul. Ötö-
diktől kezdve a történelem tantárgy 
egyetemes történelem részét, s a ter-
mészetismeret földrajzi részét tanulják 

a gyermekek 
angolul. Belép 
angol nyelven 
egy új tantárgy 
is, a „Civilizá-
ció”, amely az 
angol nyelvű 
országok kultú-
ráját, történetét, 
földrajzát és 
jelenét mutatja 
be. 

A két tanítási nyelvű képzés eredmé-
nyeként azt várjuk a tanulóktól, hogy 
a nyolcadik év végére erős középfokú 
nyelvtudással és olyan képességekkel 
rendelkezzenek, amelyekkel eredmé-
nyesen tudják továbbfejleszteni saját 
nyelvi kompetenciájukat, idegen nyel-
vű anyagok önálló feldolgozásával 
szerezzenek újabb ismereteket.

 Jó szinten folytathatók a nyelvi ta-

nulmányok a Katona József Gimnázi-
umban az angol két tannyelvű, vagy a 
Bólyai-gimnáziumban spanyol tagoza-
ton, s a Ward Mária Gimnáziumban is 
indul angol két tannyelvű oktatás.  

- Szabad-e ilyen korán az idegen 
nyelv tanítására helyezni a hang-
súlyt?
- Aki jó módszerekkel dolgozik, és nem 
nyelvtant tanít, hanem kommunikációt, 
annak szabad. Nálunk a gyermekek az 
anyanyelvükhöz hasonlóan sajátítják 
el az idegen nyelvet is: többféleképpen 
találkoznak a kifejezésekkel, melyek 
egy idő után elsajátítódnak. E mód-
szer eredményességét már korábban 
is lehetett érzékelni pl. a Csipero-talál-
kozók alkalmával, illetve nemzetközi 
projektjeink kapcsán, az angol nyelven 
is magabiztosan megszólaló tanulók 
szereplésén. Mindez persze nem azt je-
lenti, hogy iskolánkban kizárólag csak 
az angol nyelv tanítására fektetjük a 
hangsúlyt. Versenyeredményeink más 
területen is visszaigazolják az itt folyó 
munkát. Mindemellett szakkörökkel, 
sportfoglalkozásokkal sokszínű diák-
élet zajlik az iskola falai között. El-
vünk, hogy az a szülő, aki megtiszteli 
bizalmával az iskolánkat, gyermeke 
számára a lehető legjobb képzést kap-
ja. Nekünk az a siker, ha egy tanulót 
- bármilyen képességű legyen is - ma-
gasabb szintre tudunk emelni. Iskolánk 
nyitott oktatási intézmény, ahol a leg-
jobbak mellett helye van a közepes és 
gyengébb képességű gyerekeknek is, s 
mi biztosítjuk számukra a fejlődésük-
höz szükséges legmegfelelőbb segítsé-
get.

 Arra törekszünk, hogy úgy lássuk el 
oktatási-nevelési feladatainkat, hogy 
eközben minden tanulónk szívesen 
járjon ebbe az iskolába.

A Hunyadivárosi Részönkormányzat támogatásával nyugdíjasok számára 
indított számítástechnikai tanfolyam 21 vizsgázójának egyike volt Bacsák Fe-
rencné Magdi néni is, akit indíttatásáról és az itt szerzett tapasztalatokról 
kérdeztünk:  

A gyerekeimtől kaptam korábban olyan egyszerűbb számítógépet, ami tökéle-
tesen megfelel arra, hogy levelezhessek, illetve az Interneten böngészgethessek 
rajta, csak a tudásom és egy kicsit a bátorságom hiányzott mindehhez. 

A tanfolyam lehetőségének nagyon megörültem. Az elmúlt hetekben elsajátítot-
tuk a számítógéppel kapcsolatos elméleti alapismereteket, a felhasználás módját, s 
a fájlokkal való műveleteket. Tomkovics Ákos tanár úr nagyon felkészülten és tü-
neményesen magyarázott. Jó érzékkel tudta, mi az, ami bennünket elsősorban ér-
dekel vagy ami esetleg még gondot okoz, és mindenben a segítségünkre volt. Ott-
hon az első önállóan készített leveleket március első napjaiban írtam a lányomnak, 
fiamnak, unokámnak, s nagy izgalommal néztem meg a rájuk kapott válaszokat.

 Az itt tanultaknak köszönhetően most már nemcsak egyszerűbb lett a kapcsolat-
tartás, de új színt is vitt az életembe az ezzel való foglalatosság.  
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FÓRUM

Tájékoztatást kértünk Hanula 
Ferenc úrtól, a MÁV Zrt. projekt-
felelősétől arra vonatkozóan, hogy 
pontosan hol tartanak most a kecs-
keméti vasútállomás területén folyó 
korszerűsítés beruházási munkála-
tai, különös tekintettel arra, hogy 
a Baross utca felől épített hangszi-
getelőfal megfelel-e a vele szemben 
támasztott műszaki és lakossági el-
várásoknak.

- Ismeretes, hogy a vontatási célú 
gázolajellátó berendezés korszerűsí-
tése érdekében komoly átalakításokat 
végeztetett a MÁV Zrt. az 
elmúlt időszakban – kezd-
te válaszát Hanula Ferenc -, 
melynek elsődleges célja az 
üzemi érdekeken túlmenő-
en az volt, hogy az elavult 
gázolajtároló berendezések 
megfeleljenek a környezet-
védelmi elvárásoknak. Azaz, 
megszűnjön az olaj elcsöpö-
géséből eredő talaj, valamint 
a felszín alatti és feletti vizek 
szennyeződése. Ezek a célok 
sikeresen meg is valósultak a 
beruházás elkészültével. 

A telephely beruházási munkálatai 
mintegy 200 millió Ft költséget igé-
nyeltek. Ezzel az összeggel segítette 
a MÁV Zrt. azt, hogy az állomás ezen 
része - alkalmazkodva a környezetéhez 
- egy minden tekintetben biztonságos, 
környezetkímélő, modern technológiá-
val váltsa ki a már elavult, környezetet 
károsító berendezést.

Bár a beruházás megvalósíthatósá-
gához ez nem közvetlenül szükséges, 
a MÁV Zrt. - maradéktalanul eleget 
téve a hatóságok és szakhatóságok 
előírásainak -, igyekezett kielégíteni 
az időközben beérkező lakossági és 
önkormányzati kéréseket is. Így került 
felújításra az a Baross utcai oldalon 
található kerítés-, illetve falszakasz, 
amely a töltőberendezés környezeté-
ben van. A létesítményt tűzvédelmi 
hatósági előírás szerint 13 méter hos-
szúságúra tervezték, de Pászti András 
képviselő úr közbenjárására a 13 m 

hosszúságú, kötelező kerítésépítésen 
túl még 62 fm kerítés megépítésére 
került sor, valamint a kétszárnyú kapu 
is   burkolásra került. A már meglévő 
és belső felújítást kapott volt kazánház 
épületével együtt így mintegy 90 fm 
biztosítja a kerítés minden tekintetben 
való funkcionálását. 

A környezetvédelmi hatóság írja elő 
azon követelményt, hogy a berendezés 
kibocsátott zaja nem lépheti túl a meg-

engedett mértéket. Ennek megvizsgá-
lására decemberben független szak-
értővel zajmérést végeztettünk. Meg-
állapítást nyert, hogy a gázolajellátó 
berendezés zajkibocsátása - nappal és 
éjszaka is - megfelelő,  határérték alatt 
van, a tartályok engedélyeztetése zaj-
védelmi szempontból nem esik kifogás 
alá.

A vasúttársaság nem kis anyagi rá-
fordítással igyekszik  a meglévő tech-
nológiai létesítményeit olyan műszaki 
állapotba hozni, és olyan környezetet 
teremteni, amely gazdaságos üze-

meltetésű, biztonságos és a 
lehetőségeket kihasználva 
maximálisan illeszkedik a 
környezetébe: emelve ezzel a 
közszolgálatiság színvonalát. 
Ezt tettük Kecskeméten is a 
legjobb kivitelezői szándék-
kal. 

Természetesen, mint min-
den építőipari jellegű munka, 
ez is okozhatott kellemet-
lenséget, bár ezek mértékét 
igyekeztünk a minimálisra 
csökkenteni. Ha ennek elle-

nére ilyen eset mégis előfordult, azért 
elnézést kérünk. 

A területen a teljes befejezés ér-
dekében már csak egy dolog van hátra: 
ahogy az idő engedi, elvégeztetjük az 
új építésű falszakasz meszelését. 

Ezúton kérjük a lakosság segítségét 
is ahhoz, hogy az újonnan elkészült 
kerítés tisztán, sértetlenül, minél to-
vább maradhasson jó állapotban.

M E G K E Z D Ő D Ö T T  A  K E R É K P Á R Ú T  É P Í T É S E

Két lakossági fórumra is sor került 
az elmúlt időszakban. Egyik a Mátyás 
király körúti kerékpárút építésével 
volt kapcsolatos. A mintegy három és 
fél órás eszmecserén a meghívott ven-
dégek között jelen volt mindenki, aki a 
kerékpárút kapcsán valamilyen ügyet 
képviselt: így pl. a tervező, a kivitelező, 
a projektmenedzser, a polgármesteri hi-
vatal érintett osztályainak képviselői, a 
BÁCSVÍZ Zrt. főmérnöke, s a Műkert-
városi Rendőrőrs parancsnoka. 

A lakosság részéről közel hatvan ember 
jelent meg, akik közül páran nem titkolták 
a kerékpárút építéséből adódó parkolási és 
később várható ki-beállási gondjaikat. A 
felszólalásokban elhangoztak olyan javas-
latok, igények is a lakosság részéről, ame-
lyek megvalósítása, sajnos, a munkák je-
lenlegi előrehaladott állapotában, műszaki 

okokból már nem vagy nehezen kivitelez-
hető. Ezeket a javaslatokat a kivitelező és 
tervező megvizsgálta.  Újból felmerült a 
városrész esővíz-elvezetésének problémá-
ja, melynek végleges megoldása csak ké-
sőbb, egy városi szintű projekt megvaló-
sulásakor várható. Addig is remélhetőleg 
sokat javít a helyzeten, hogy a kerékpárút 
építésének kísérőmunkálatai során az ár-
kokat megtisztítják, kimélyítik és összekö-
tik, ami az elszikkadást gyorsítani fogja. 
A kerékpárút megépülésével a buszvárók 
is burkolva, rendezettebb formában áll-
nak a közlekedők rendelkezésére. Ritkán 
adódó lehetőség, hogy a város 333millió 
forintos pályázati összegének egyharmada 
fordítódik a Hunyadiváros közlekedésé-
nek fejlesztésére. Ahogy az a hallgatóság 
soraiban is megfogalmazódott, az egyéni 
érdekkel szembe kell helyezni a köz érde-
két, ezen belül is legfőképp azt, hogy az 

út megépülésével a kerékpárt elsősorban 
használó gyermekeink és időseink a jö-
vőben biztonságosabban közlekedhetnek 
majd. Az elmúlt három évben 11 kerékpá-
ros baleset volt a Mátyás király-Géza feje-
delem körút szakaszán, amiből sajnálatos 
módon végzetes kimenetelű is történt: tud-
tuk meg a rendőrségtől.   (a szerk.)
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E L K E Z D Ő D H E T  A  S E R L E G  U T C A I  P A R K  S Z É P Í T É S E

A februárban tartott másik lakossági fórum a Ser-
leg utcai parképítés soron következő feladatairól szólt, 
ahol a park átalakítását megálmodó és tervező tájépí-
tész-hallgató, Czeglédi Csongor adott tájékoztatást a 
jelenlévőknek. 

Ezúton is köszönjük azokat a visszajelzéseket, amiket 
az újságban mellékelt szórólap kitöltésével juttattak el 
hozzánk. Jó érzés tudni, hogy a környékbeliek szívükön 
viselik környezetük sorsát, s közülük többen még anyagi 
felajánlástól sem zárkóznak el. A fórum után a Hunya-
divárosért Egyesület’, a Hunyadivárosi Részönkor-
mányzat, a Kecskemétfilm Kft.,  a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság, a Mátyás Király Általános Iskola és 
a Hunyadivárosi Nyugdíjasklub közös összefogásával 
pályázatot nyújtottunk be az ÖKOTÁRS Alapítványhoz, 
melynek első fordulóján sikeresen túljutva, a második 
fordulóban 400 000 Ft-ot nyertünk. A pályázat kidolgo-
zásáért köszönet illeti Czeglédi Csongort, Deák Attiláné 
tanárnőt és Szabó Barna kertészmérnököt. 

Részönkormányzatunk a legutóbbi döntés értelmében 
felvállalt 600 000 Ft-os önrészt, hogy az előzetes kalku-
láció szerinti egymillió forintos anyagköltségű fejlesztés 
a parkon végrehajtható legyen. Ennek gyakorlati megva-
lósítását társadalmi munka igénybevételével 2009. ápri-
lis 4-re tervezzük. Kérjük a környéken élőket, hogy ki-
ki pár órát erre áldozva, tevékenyen vegyen részt ezen 
a szombaton a környezetét szépítő parkfelújítási munká-
latokban.             (a szerk.)

FELHÍVÁS
Kedves Hunyadivárosiak!

A Serleg utcai KRESZ-park helyén - a lakossági fórumon 
megbeszéltek alapján – liget telepítését tervezzük, melyet a 
lakosság bevonásával, társadalmi munkában kívánunk meg-
valósítani. Az ültetésre szánt növényanyagról az egyesület és 
a részönkormányzat gondoskodik. Kérjük, hogy munkához 
szükséges szerszámot (ásó, kapa, lapát, gereblye, metszőol-
ló, műanyag locsoló, vödör) hozzanak magukkal!

Gyülekező: 2009. április 4-én reggel 7.00 órától
Amennyiben a parkszépítéssel kapcsolatban bárkinek 

szállításra, technológiára, szerszámellátottságra vagy épp 
a résztvevők szendviccsel, üdítővel való megvendégelé-
sére vonatkozóan bármilyen felajánlása van, kérjük, pár 
nappal előbb a 70/ 774-9053-as telefonszámon jelezze.  

Minden környezetéről felelősen gondolkodó, 
azt tetteivel szépíteni kívánó hunyadivárosi polgárt 

szeretettel várunk! 

MINDEN DOLGOS KÉZRE SZÜKSÉG VAN!

Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét; Hunyadivárosi 
Részönkormányzat; Kecskemétfilm Kft.; Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóság; Mátyás Király Általános Iskola; 
Hunyadivárosi Nyugdíjasklub

K Ü L F Ö L D I  M U N K A V Á L L A L Á S  I T T H O N I  S Z E M M E L

A Tinódi utcán 
élő Hegedűs Sán-
dor fia Írország-
ban dolgozik: 

- Két gyerekünk 
van – meséli Sán-
dor. - Lányom a volt 
tüdőkórház mögött 
a csecsemőotthon-

ban dolgozik. Fiam bútorasztalos, elő-
ször az asztalosipari KTSZ-nél, majd 
többnyire helyi magánvállalkozóknál 
dolgozott. A jobb kereseti lehetőség 
kedvéért vágott bele - szintén szakma-
beli - barátjával a külföldi munkavál-
lalásba. Először Németországba, majd 
Írország fővárosába, Dublinba mentek. 

Ennek épp két éve. Egy nagy családi 
vállalkozásnál kaptak munkát. Alap-
vetően bútor-összeszerelés a dolguk, 
de ha kell, festenek, szigetelnek, bur-
kolnak is. A helyükön korábban írek 
dolgoztak. Ők ilyen szerteágazó tevé-
kenységre nem voltak alkalmazhatók, 
így a főnökük nem is titkolja, mennyi-
re elégedett a két magyar fiúval. 

Dublinban elég sok magyar dolgo-
zik. Innen a Hunyadivárosból is van 
a fiamnak négy-öt ismerőse, akikkel 
össze is járnak. A barátjával albérlet-
ben élnek. Rezsivel együtt ez durván 
egyheti fizetésükbe kerül. A fiam idő-
közben megtanult főzni, mosni. Megél 

egyedül, a megélhetés mellett pedig 
félre is tud tenni. Egy évben kétszer, 
nyáron és karácsonykor jön haza.

 28 éves, még nem alapított családot. 
Most éppen egy vendégmunkásként 
dolgozó brazil lánynak udvarol. 

A válság Angliában is érezteti a ha-
tását. A fiamék kollégái közül nagyon 
sok embert elbocsátottak. Őket még 
meghagyták annak reményében, hogy 
később talán több munka lesz, de a 
foglalkoztatásuk nekik is változott. Az 
ötnapos munkahétből már csak három 
napot dolgoznak, a másik kettő szabad. 
Hogy ezek után a fiam kint marad-e 
vagy hazajön? Ki tudja? Hosszú távon 
ott sem lehet tudni, hogy mi lesz.

Havonta körülbelül ötven esetben fordul elő, hogy a magyar munkavállaló hamis álláshirdetések vagy csaló állásköz-
vetítők áldozata lesz az uniós tagállamokban. Hetente átlagosan tíz-tizenöt megtévesztett honfitársunk kér segítséget 
a külképviseleteken azokban a tagállamokban, amelyek megnyitották munkaerő-piacukat. A legtöbb visszaélés Nagy-
Britanniában, Írországban, Hollandiában, Spanyolországban, Svédországban és Finnországban történik, de előfordult 
ilyen eset az Unióhoz hazánkkal együtt csatlakozó Csehországban is - nyilatkozta a közelmúltban Oláh Lajos külügyi 
osztályvezető az MTI-nek. Nem hivatalos adatok szerint a pár évvel ezelőtt nagy port kavaró görög álláshirdetési 
csalás-sorozatnak Kecskeméten is több áldozata, érintettje volt.  Mára, sajnos, az sem számít újdonságnak, hogy a 
rabszolgaság modern formájaként fenyegető emberkereskedelem hazánkba is begyűrűzött: kibocsátó-, tranzit- és cél-
országként egyaránt. A bűnmegelőzési célból pár évvel ezelőtt indított „Ne dőlj be!”- kampány a médián keresztül is 
ismertté vált. Legfontosabb eredménye, hogy az emberkereskedelem terjedése ellenében kidolgozott oktatási program 
a Nemzeti Alaptantervnek is részévé vált, olvashatjuk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján.

Azon túl, hogy sohasem elég a fiatalok figyelmét felhívni ezekre a veszélyekre, lapunk hasábjain most más szempont-
ból közelítjük meg a külföldi munkavállalás témakörét. Arról az emberi oldalról, ami azt a kérdést is felteszi, hogy 
nekünk, magyaroknak, mi keresnivalónk van messzi, idegen városok munkaerőpiacán. Egyenlegbe kerül-e valamikor 
is az „adok-kapok” örök emberi számadása.
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Vas Károly és felesége, Erzsébet 
szintén a Tinódi utcában laknak. 
Mára úgy adódott, hogy mindkét 
zenepedagógusnak tanult lányuk 
külföldre került. Egyikőjük sem így 
tervezte, csak az élet hozta így. 

Emesének akadémiai szintű zenei 
végzettsége van: zeneelmélet-szol-
fézs tanár és karnagy, valamint 13 év 
hangszeres tanulmányok után hegedűs 
végzettséggel is rendelkezik - mondja  
Vas Károly. - Az egyetem elvégzése 
után két évet tanított Debrecenben és 
környékén. Orvos férjével az egyetemi 
évek alatt házasságot kötöttek. Férje 
már a tanulmányai idején is több hó-
napot töltött Amerikában a nyári szün-
időkben, ahol kórházi gyakorlatot is 
folytatott. Az ottani pozitív tapasztala-
tok is hozzájárultak, hogy belgyógyász 
szakvizsgáját már ott szerette volna le-
tenni. Hozzáteszem, ez Magyarorszá-
gon jóval hosszadalmasabb lett volna. 
Ez a szándék és a New York mellett 
épp adódó orvosi állás miatt döntöttek 
1996-ban a kiköltözés mellett. 

Lányom is azonnal talált a végzett-
ségének megfelelő munkát. Először 
hegedűt tanított a helyi zeneiskolában, 
majd délebbre költözésük után - férje 
Georgiában egy vidéki klinika vezető-
je lett - ő maga nyitott egy kis létszámú 
zeneiskolát Blairesville-ben. Később 
továbbköltöztek Gainesville-be első-
sorban azért, hogy a gyerekek jobb is-
kolába járhassanak, és a vejünk is ma-
gasabb szinten folytathassa a munkáját: 
állást vállalt egy magánklinikán, ahol 
jelenleg is belgyógyászként dolgozik. 
Emese kórusvezetőként és több más 
módon vesz részt a környék egyházi 
és közösségi életében, sőt még a helyi 
egyetemen is továbbképzi magát.

Időközben többször fölmerült, hogy 
hazajönnek, de az itthoni lehetőségek 
egyelőre semmilyen szempontból nem 
közelítik meg azt a biztos egzisztenci-
ális szintet, amit ott már magukénak 
tudnak. Rajtuk keresztül mi is átéltük 
azoknak a magyar szülőknek a sorsát, 
akiknek a gyermekei itthon nem tud-
nak kiteljesedni. Annak ellenére, hogy 

Amerikában nagyon összetartó a kint 
élő magyarság, Emeséék még mindig 
nem mondtak le arról, hogy egyszer 
majd hazajöjjenek. Nem is törekednek 
amerikai állampolgárságra.

Ott születő gyermekeik, Eszter és 
Balázs kiválóan beszélnek angolul és 
magyarul is. Esztert annyira érdekli 
ez a nyelv, hogy feleségem jóvoltából 
magyar nyelvtant, helyesírási szabá-
lyokat is tanul. Nyaranta heteket tölte-
nek nálunk (az öt unoka is itt találko-
zik egymással), s nem győzik csodálni 
Magyarország csodálatos természeti 
szépségét, a kultúra gazdagságát, aho-
gyan a révükön hozzánk érkező kül-
földi barátok, vendégek is. Épp tavaly 
mondta kamaszkorba lépő unokánk, 
Eszter, hogy ő ide tervezi a jövőjét 
– valóra váltva ezzel legtitkosabb re-
ményeinket.  

Krisztina lányunk zongoratanári, il-
letve az akadémián orgona művészta-
nári diplomát szerzett. Hat évig tanított 
a kecskeméti Kodály Iskolában, majd 
Dániába ment férjhez. Szombathelyen, 
egy nemzetközi zenei táborban ismer-
kedtek meg a jövendőbelijével. Ahogy 
komolyra fordult a kapcsolat, a dán 
nyelvtanulásban nagy segítséget jelen-
tett számára a városunkban lévő Dán 
Kulturális Intézet. Kiköltözve a már 
meglévő német nyelvtudása is tökéle-
tesen hasznosíthatónak bizonyult. 

Rövidesen kapott is egy segédorgo-
nista állást, majd 1998-ban megszüle-
tett Zsófi unokánk. Ebben az időszak-
ban sokat jártunk ki a feleségemmel 
segíteni, hiszen a lányom egyidőben 
nagyon sokféle kihívásnak próbált ele-
get tenni. Orgonistaként egyházzenei 
vonatkozásban nem fogadták el az it-
teni diplomáját, ezért felvett egy kép-
zést a dán zeneakadémián, ahol kar-
vezetői, később karmesteri diplomát 
is szerzett. Az ő férje is orvos, egyben 
jó színvonalú amatőr zenész. Magya-
rul egyáltalán nem tud. Pszichiáterként 
kellő nyelvtudás nélkül végképp nem 
boldogulna nálunk, így fel sem merült, 
hogy hazajöjjenek. Az előbb Emeséék 
vonatkozásában is érzékelhető volt, 
hogy külföldön mennyire más a szem-
lélet a munkavállalásban, a lakóhely-
mobilitásban. Krisztináék is többször 
költöztek hasonló okokból. Először 
egy vidéki városba, Roskilde-be, s mi-
kor megkapta a segédorgonista állást 
egy évre, még a férje is ott vállalt ál-
lást. Miután letelt az év, visszaköltöz-
tek Koppenhágába.

Dániában is egymásra találnak a ma-
gyarok. Még soha nem láttam olyan 
magyar betlehemest, amit egy kint élő 

nyíregyházi tanárnő szervezett meg. 
Krisztina a kinti Kodály Társaságban 
is fontos feladatokat lát el: ő hívta meg 
pl. Párdányi Judit kórusát dán vendég-
szereplésre.   

Amikor a gyermekeink kimentek, 
kívánságunk az volt, hogy születő 
unokáink beszéljenek majd magyarul. 
Ez Krisztináék három gyermekénél, 
ahol az édesapa dán, kicsit nehezebben 
ment, de azért sikerült. Nagy kihívás, 
hogy idősebb korunkban mi is elkezd-
tünk dánul és angolul tanulni, hiszen 
nemcsak a gyerekeink családja látogat 
el hozzánk, hanem évente mi is több 
hetet töltünk Dániában, illetve Ameri-
kában. 

Itt fontos elmondanom, hogyha vala-
ki külföldön szeretne munkát vállalni, 
ne egyik napról a másikra döntsön ez 
mellett, hanem szerezze meg azokat a 
képzettségeket, különös tekintettel a 
nyelvtudásra, melyek nélkül ez a terv 
nemigen kínál jobb esélyeket, mint az 
itthoni munkavállalás. A gyermekeink 
már a gimnáziumi évek alatt középfo-
kú nyelvvizsgát szereztek angol, vala-
mint német nyelvből, bár nem a kint 
élés szándékával. 

Kitágult a világ, a ma generációi 
már sok szempontból világviszony-
latban gondolkodnak. Mi is úgy gon-
doljuk, felelősséggel és szorgalommal 
a nagyvilágban is lehet jó magyarnak 
maradni. A szívünk azért fáj, s ahogy 
kivesszük a gyermekeink szavaiból, 
az ő életükben is különös jelentőség-
gel bíró, igen-igen várt időszak az a 
néhány hét, amit újra itthon, magyar 
földön tölthetnek. 

TISZTELT 
HUNYADIVÁROSI 

POLGÁROK!
V á r o s r é s z ü n k 
közbiztonsága és 
mindannyiunk ér-
dekében továbbra 

is várjuk azon személyek jelent-
kezését, akik szívesen vennének 
részt alkalmilag vagy rendszere-
sen a Hunyadivárosi Polgárőrség 
munkájában.

Eredményesen, de még mindig 
növelhető létszámmal működik 
városrészünkben a Szomszédok 
Egymásért Mozgalom. Az erre 
való jelentkezéseket is örömmel 
fogadjuk.

Jelentkezési szándékukat He-
gedűs Sándor polgárőr felé je-
lezzék a 20/ 3980-957-es tele-
fonszámon.



�

HHHH
A  S Z Í N H Á Z  E M B E R F O R M Á L Ó  E R E J E

-  B e s z é l g e t é s  C s e k e  P é t e r r e l  -

NÉZŐTÉR

„Hiszem, hogy teremtmények vagyunk, hiszem, hogy a Jóisten jókedvében terem-
tette a világot, s benne az embert és hiszem, hogy mindenkinek feladata van ezen a 
bolygón. Hiszem azt is, hogy csak a szeretet működteti az emberi kapcsolatokat is 
és az az én feladatom, hogy szeretettel hassak az emberekre, vidámságot, szépséget, 
magvas gondolatokat, örömteli perceket szerezzek nekik, hogy boldog legyen a Jóis-
ten, ha ránk tekint.”

(Cseke Péter: Kulturális alapköveink)

Cseke Péter 1976-ban végzett Budapesten a Színház- és Filmművészeti 
Főiskolán, s leszámítva a Csokonai Színházban töltött éveket, végig a fővárosban 
élt és dolgozott a Madách Színház, a Nemzeti Színház, s a Turay Ida Színtársulat 
tagjaként, utóbbi főrendezőjeként. Jászai Mari-díjas és Bilicsi Tivadar-díjas 
sikeres színész, 33 szakmában töltött évvel a háta mögött. Száznál több szerepe 
volt, számos tévé-filmben szerepelt. Zenés közreműködéseit tíz nagylemez őrzi, 
emellett feleségével, Sára Bernadette-tel együtt vérbeli versmondók. CD-k sorát 
jelentették meg, közel hozva a hallgatókhoz legkedvesebb 
szerzőik költői világát.

1992 óta rendszeresen rendez. Több éven át oktatott 
a Színház és Filmművészeti Egyetemen, s a Magyar 
Táncművészeti Főiskolán. Jelenleg doktorandusz-hallgató a 
Színház és Filmművészeti Egyetemen a Szabad Művészetek 
Doktora cím elnyeréséért.

A kecskeméti színház 2008-2009. évi műsorát már ő 
állította össze. Nagy hálával fogadta a kecskeméti közönség 
az évadban műsorra tűzött darabokat, köztük a Puskás Péter 
főszereplésével bemutatott Padlást, vagy Kállay Borival, 
Oszter Sándorral az élen a Hello, Dollyt. A darabok sikerét 
mutatja, hogy a havi műsor kiírása után napokon belül 
elfogynak a jegyek.

Február közepén jeles vendége volt a Hunyadivárosi Nyugdíjasklubnak 
Cseke Péter színművész személyében, aki tavaly márciusa óta a Kecskeméti 
Katona József Színház igazgatója. Az alábbiakban a közönségtalálkozón elhangzott 
kérdésekre adott válaszai közül válogatunk:  

- Korábbra visszanyúló kötődése 
is van a városunkhoz? 

- Nagyváradon születtem, színészcsa-
ládból származom. Édesapám, Cseke 
Sándor a város ismert, nagy népszerű-
ségnek örvendő színésze. Édesanyám 
– művésznevén Révi Bea – érzékeny 
lelkű, ugyanakkor jó humorérzékkel 
megáldott színésznő volt. Már egész 
kisgyerekként magával vitt a színház-
ba, így lényegében születésemtől kezd-
ve – öltözőről öltözőbe - a színházban 
cseperedtem fel. A kecskeméti színhá-
zat is ugyanaz a Fellner-Hellner bécsi 
építészpáros tervezte, amely sok más 
közt a nagyváradit is. Életem korábbi 
szakaszaiban már játszottam Kecske-
méten. Mikor először pillantottam meg 
a színházépületet kívülről, megdobbant 
a szívem, s amikor beléptem, óhatatla-
nul feltörtek a régi, gyermekkorombeli 
érzések: akárhova mentem, minden ott 
volt, ahol annak idején Váradon. Nem 
túlzok, ha azt mondom: első pillanattól 
kezdve úgy éreztem magam, mint aki 
hazaérkezett. 

- Milyen színházigazgatói koncep-
cióval érkezett Kecskemétre? 

- A Kecskeméti Katona József Szín-
ház a megye egyetlen színháza, így 
olyannak kell lennie, ahol gyermekek-
től az idősekig - mint egy jó könyvtár-
ban -, minden műfaj és stílus kedvelője 
talál kedvére való darabot. Nagyszerű 
lehetőség ennek megvalósításában, 
hogy a nagyszínház mellett két stúdió-
színház is működik (Kamaraszínház és 
a Ruszt József Stúdió), amelyek helyet 
tudnak adni a közönség szűkebb réte-
gét érdeklő előadásoknak is. 

Realista polgári színházat, lénye-
gében mindenkinek játszó népszín-
házat szeretnék teremteni, ami abban 
az értelemben tradicionalista, hogy a 
régi értékeket nem hagyja veszendőbe 
menni, s csak egy bizonyos határig kí-
sérletezik kortárs vagy modern feldol-
gozású darabok színrevitelével.

Ugyanakkor a művészi színvonal, 
igényesség mércéjét egyértelműen a 
Nemzetijéhez mérem. 

- Mennyiben segítik ebben a helyi 
körülmények, elvárások?

- Az ország igen sok színpadán ját-
szottam már. A vidéki előadásaimon 
mindig, kivétel nélkül sokkal jobb kö-
zönséget találtam, mint Pesten. Ezen 
belül is kiemelt helyen áll a kecskemé-
ti, amely különlegesen igényes, nagyon 
tudja, hogy mit szeretne látni, s ha ezt 
kapja - magas művészi színvonalon -, 
ezért nagyon hálás tud lenni. Mindezt 
köszönöm Önöknek azért is, mert erre 
építve könnyebb megtervezni a követ-
kező lépést. Másrészt igazolva látom 
azt a személyes meglátásomat, hogy 
a jó színház szórakoztat, de nevel is, 
ily módon előremutató. Egyik kedves 
szerzőmtől, Csehovtól származik az 
a gondolat, hogy a színháznak olyan 
alakokat és jellemeket kell felvonul-
tatnia, hogy a közönség ezekben ma-
gára ismerjen. Csehov annyira hitt az 
emberekben, hogy nem volt kétsége 
afelől, hogy egy katarzist okozó szín-
házi előadás képes az emberi gondol-
kodást megváltoztatni, az ember életét 
jó irányba terelni. Magam is úgy gon-
dolom, hogy a színház meghatározó 
jelentőségű lehet az emberek életében. 

(A beszélgetés teljes terjedelmében a www.
hunyadivaros.hu  honlapon olvasható.) 
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-  B e s z é l g e t é s  F e k e t e  T i b o r r a l  -

Hat éve annak, hogy a Hunyadivá-
rosban élő Fekete Tibor színművész-
szel utoljára beszélgettünk. Mostani 
találkozásunkra felesége, Dr. Percze 
Éva doktornő is elkísérte. Mindenki 
Tibi bácsiját nemcsak az azóta eltelt 
időről, de pályája eszébe ötlő, szép 
emlékeiről is kérdezem: - Ötvenkét 
pályán töltött év köti Kecskemét-
hez. Melyik volt az utolsó szerepe? 

- Erre a kérdésre óhatatlanul Vitéz 
Laci, szívbéli jóbarátom jut az eszem-
be, akivel sokat voltunk együtt a szín-
padon is. Halála előtti utolsó szerepe 
Kodály Zoltán Háry Jánosában volt, 
ami - Ferenc császár megszemélyesí-
tőjeként - nekem is az utolsó színpadi 
szerepemet adta 2006-ban. - 1952-ben 
végeztem el Rózsahegyi Kálmán színi 
iskoláját. 1953-tól 1957-ig az Állami 
Faluszínház tagja voltam, utána szer-
ződtem ide Kecskemétre, ahol szám-
talan gyönyörű szerepet játszottam el. 

- Milyen volt a kapcsolata a ren-
dezőkkel?

- Dr. Németh Antaltól kezdve Bo-
dolayig tíznél is több rendezővel dol-
goztam együtt az életem folyamán, 
de talán Seregi Lászlótól kaptam a 
legjobb instrukciókat. Az első Tiborc-
szerepemet még jó harmincévesen 
játszottam Jánoky Sándorral felvált-
va, de ő jóval idősebb volt nálam. Se-
regi az első próbánál odajött hozzám: 
„Most lemész a büfébe, eszel valamit, 
aztán visszajössz ide Tiborcként és 
elmondod az életedet!”. Így lett. Mi-
kor már ott jártam, hogy „S ha tán utol-
só fillérünkre egy/ Törvénytudó felírja 
a panaszt:/ Ki írja fel keserves könnye-
inket,/ Hogy jó királyunk megláthassa 
azt.”, hatan fogtak meg, úgy sírtam.

A nyolcvanas években Illés Pista 
rendezte Kecskeméten az Úri mu-
rit. A regény egyik jelenetében cigá-
nyok muzsikálnak. Azt mondta erre 
Pista, hogy majd a zenekari árokból 
felhívunk néhány zenészt. Ezen én 
igen elcsodálkoztam, mert szere-
tem a magyar nótát, s azt csak vér-
beli vályogvető cigányok tudják jól 
húzni. „- Ilyen már nincs” – mond-
ta Pista. „- Nincs-e?” – feleltem én. 

Akkor még a „Don-kanyarban” a Szu-
nyogh-cigány muzsikált Rudival, egy 
kistermetű bőgősgyerekkel. Elmentem 
értük, s mikor elkezdték a színpadon, 
hogy „Virít már a szarkaláb odaha-
za régen, Ezer tücsök muzsikál most 
is künn a réten. Oda járt ki a babám, 

mosolygott a szeme rám, Istenem, de 
szép volt, Istenem, de rég volt!...”: az 
olyan volt, amilyennek lennie kellett. 

- Ki volt a legjobb igazgatója?
- A szintén tizenegynéhány közül 

Lendvay Feri bácsit és Radó Vilmost 
emelném ki. Mindkettőjükhöz igen 
közeli barátság is fűzött. Radó Vilmos 
idejében attól volt olyan ragyogóan 
jó a kecskeméti színház, mert minden 
vizsgaelőadást megnézett Pesten, jó 
szemmel érzett rá a legtehetségesebb 
fiatalokra, s közülük egyvalakit min-
dig lehozott ide. Így játszott Kecske-
méten pl. Szilágyi Tibi, Koncz Gabi 
vagy Moór Marianna. Lendvay Ferenc 
rendezőként adott rengeteget ennek a 
városnak. Még a kis színpadon játszott 
Háború és béke-előadása is olyan volt 
– Nagy Attilával, Barbinek Péterrel és 
Tallós Ritával -, amire tódult a közön-
ség. A nagyszínpadi előadásai pedig 
sorra legendássá váltak a szakmában, 
lásd pl. a Stuart Máriát, a Bánk bánt.

- Régen volt jobb színésznek lenni 
vagy ma?

- Régen annyiból nehezebb volt, 
hogy délelőtt próbáltunk a színházban, 
utána indultunk hol ide, hol oda. Szilá-
gyi Tibivel, Szegedi Erikával és a töb-
biekkel szinte minden nap tájoltunk. 
Mégis azt mondom, a mai színésznek 
nehezebb a dolga, mert nincs biztonsá-
ga. A dolgok jó összejátszásán múlik, 
hogy melyik évadban kinek hogy lesz 
állása, s ha nem jól őrzi a helyét, ki-
szorul. Nagyon örültem, amikor Cse-
ke Péter – akinek a felségével szintén 
együttjátszottam valamikor - idejött 
igazgatónak, s csak arra kértem, csinál-
jon egy jó színházat, mert a város ezt 
nagyon megérdemli. Amit eddig tett, 
azzal valóra váltotta a reményeimet.

Ami a színjátszást illeti, a mai 
előadásmód sokkal közelebb van az 
emberekhez. Annak idején még csak 
kevesen játszottak ezzel a fajta termé-

szetességgel. Ilyen volt pl. Latinovits 
Zoltán, akivel a Vígszínházban ��-szer 
játszottam együtt. Ó volt Rómeó, Rutt-
kai Éva pedig Júlia. Én Rómeó barát-
ja, Benvolio szerepét kaptam. Emlék-
szem, egyszer Latinovits rám mutatva 
odaszólt próba közben Várkonyinak, 
hogy „Hol találtad ezt a gyereket?”. 
Erre az: „Kecskeméten”. Jólesett, hogy 
a színészkirálynak tetszett az én mes-
terkéletlen, egyszerű játékstílusom. A 
tehetség erőlködés és különc gesztu-
sok nélkül is megmutatkozik. Másfelől 
nézve ezt a mesterséget, ha valakiről 
elhiszik két-három órahosszán keresz-
tül, hogy ő Hamlet, talán nem is egé-
szen normális. Mi, színészek, egy ki-
csit „nem normális” emberek vagyunk. 

- Minden díjat magáénak tudhat, 
ami csak a pályán megszerezhető. 
1965-ben Jászai Mari-díjat, 1971-
ben Katona József-díjat, 1982-ben 
Érdemes művész, 1989-ben pedig 
Kiváló művész kitüntetést kapott. 
2000-ben a szakma Önnek ítélte az  

Aase-díjat, s 2005-ben Életműdíj-
ként a közönség szavazata alapján 
Aranykecske-díjban részesült. 

- Az Életműdíj átadására az akkori 
polgármestert, Szécsi Gábort kérték 
fel. Mikor kezébe vette a lezárt bo-
rítékot, még nem sejtve, kinek a ne-
vét tartalmazza, úgy kezdte a szavait, 
hogy „Ez az ember mindent tud, amit 
a színházról tudni lehet, és mindent 
megcsinál…”. Az átadó ünnepségen 
jelen volt Huszti Péter és Piros Ildikó 
is, ott állt Bodolay, s a teljes társulat. A 

nevem kimondásakor az egész nézőtér 
felállt és szűnni nem akaróan tapsolt… 
Kértem egy mikrofont és megköszön-
tem szépen sorban mindenkinek azt, 
hogy idáig eljuthattam. A volt igazgató-
imnak, a rendezőknek, a kollégáknak, 
a városnak és nem utolsó sorban a fele-
ségemnek, aki máig az őrzőangyalom. 

(Az interjú teljes terjedelmében a www.
kecskemetikatona.hu honlapon olvasható)

NÉZŐTÉR
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H A R A P ,  H E M  H A R A P ?

- A kutyatartásról alapvetően két jog-
szabály rendelkezik. Az egyik az Egyes 
szabálysértésekről szóló 218/1999-es 
Kormányrendelet mely a „Veszélyez-
tetés kutyával” szabálysértés tényállá-
sának elkövetési magatartását szabá-
lyozza. E rendelet alapján lehet eljárást 
kezdeményezni, illetve lefolytatni a 
szabályokat megszegő kutyatartókkal 
szemben. 

Másik pedig Kecskemét Vá-
ros Közgyűlésének 38/2006-
os, az állatok tartásáról szóló 
rendelete, amely még részle-
tesebben rendezi az ebtartás 
szabályait. Az Alkotmány és 
az Önkormányzati törvény 
rendelkezései szabályozzák 
alapvetően a helyi rendeletal-
kotás szabályait, s azt is, hogy 
a magasabb szintű jogszabály-
tól ez milyen esetekben térhet 
el. Kutyatartással kapcsolat-
ban a hatályos kormányrende-
letnél szigorúbb szabályokat 
önkormányzati helyi rendelet 
nem állapíthat meg.

Lényegében itt van a probléma 
gyökere, hiszen a Kormányrendelet 
nem írja elő kötelező jelleggel a pó-
ráz használatát, csupán „felügyelet” 
alatt kell tartani a közterületen sétáló 
kutyát. Hogy ez a felügyelet mit takar, 
azt a kutya tulajdonosa, illetve a ku-
tya felügyeletét ellátó (14 éven felüli) 
személy maga dönti el. Tehát a ’68-as 
szabálysértési törvénnyel szemben az 
1999-es szabályozás – a fejlett polgá-
ri öntudattal és önszabályozással ren-
delkező országok mintájára – a póráz 
használatának szükségességét a kutyát 
ismerő gazda saját belátására bízta. 

- Úgy gondolom, Magyarországon 
még nem beszélhetünk széles körben 
a másik ember igényeit tiszteletben 
tartó, alkalmazkodó és önszabályo-
zó állampolgári magatartásról.  

- Valóban nem érett még a helyzet 
arra, hogy a kutyatartók objektív be-
látásától tegyük függővé a kutyasétál-
tatás módját. Nagy számban kerülnek 
felszínre olyan, kutyatartásból eredő 

gondok, sérelmek, melyek megfontolt 
viselkedéssel elkerülhetőek lennének. 
A magyar kutyatartó kétségkívül elfo-
gult a kutyájával szemben, s egyelőre 
még kevéssé hajlandó tudomásul ven-
ni, hogy olykor életre szóló pszichés 
problémát okozhat, ha póráz nélkül 
vezetett nagytestű kutyája egy kis-
gyermeket közelről megszagol, netán 
„barátságosan” megmorog. 

A veszélyeztetés kutyával szabály-
sértés elkövetéséhez elegendő, ha a 
kutya megjelenésével, illetve a nem 
megfelelő felügyelet következtében 
félelmet, riadalmat kelt. Bejelentés 
alapján, minden egyes esetben, ami-
kor kutyatartással kapcsolatos sérelem 
történt, megvizsgáljuk, hogy a kutya 
felügyelete megfelelő volt-e vagy sem. 
A tényállás felderítése munkatársaink, 
illetve a közterület-felügyeletet ellátó 
kollégák feladata, mely tanúkihall-
gatások és egyéb eljárások keretében 
történik. 

Azt, hogy Kecskeméten is városi 
szintű problémáról van szó, jól mutat-
ja, hogy kutyatartással kapcsolatban 
tavaly tizenöt szabálysértési feljelen-
tés érkezett hozzánk. Ezek nagy részé-
nél megállapítást nyert, hogy a kutya 
felügyelete nem volt megfelelő, s öt 
olyan eset is volt, amikor sérülések ke-
letkeztek a sértetten. A helyi rendelet-
ben megfogalmazott szabálysértések 
elkövetőivel szemben 30.000 Ft-ig ter-

jedő bírság szabható ki. Ha a „Veszé-
lyeztetés kutyával” tényállás valamely 
módja sérülést is okozott, akkor a bün-
tetés mértéke elérheti az �0.000 Ft-ot. 
Központi jogszabály rendelkezik arról, 
hogy a közterület-felügyelet és a rend-
őrség jogosult a helyszíni bírság kisza-
bására, amelynek mértéke 3.000 Ft-tól 
20.000- Ft-ig terjedhet. 

- Milyen más fontos sza-
bályok vonatkoznak még a 
kutyatartókra?

- A korábbiakhoz hasonlóan 
szájkosár és póráz nélkül most 
sem lehet felszállni közfor-
galmú közlekedési eszközre. 
Egyáltalán nem lehet bevin-
ni kutyát élelmiszer-elárusító 
üzletbe, közfürdő területére 
vagy játszótérre. Ez a felsoro-
lás helyi rendelettel bővíthető 
volt, így Kecskeméten ven-
déglátóegységben, valamint 
oktatási, egészségügyi és kul-
turális intézmény területén 
sincs helye kutyának.

Ebet szabadon futtatni kizá-
rólag e célra kijelölt területen szabad. 
Kecskeméten 15 ilyen kutyafuttató 
van, ami a Hunyadivárosban a Mécses 
utca és a Köztemető kerítése közötti 
fasornál található. A kutya felügyeletét 
itt is el kell látni, s támadó természetű 
kutya itt is csak pórázzal, szájkosárral 
vezethető.  

A korábbiakkal szemben változás, 
hogy a kutyák kötelező nyilvántartás-
ba vétele céljából 2009. január elsejé-
től már nem a Jegyzőhöz kell bejelen-
tést tenni, hanem a lakossági eboltást 
végző magán-állatorvosoknál.

Az ebtulajdonosnak magánál kell 
hordania a kutya oltási bizonyítványát, 
amellyel adott esetben igazolni tud-
ja a felvett oltásokat. A kutyaharapás 
elszenvedése mellett a sértettnek ko-
rántsem kellemes felvenni még a ve-
szettség elleni oltássorozatot is, amely 
ugyancsak fájdalmas, lázas állapottal 
járó és meglehetősen hosszadalmas, s 
bizony erre is van példa.  

Az elmúlt időszakban városrészünkben történt kutyával kapcsolatos incidensek ráirányították a 
közfigyelmet a kutyatartással kapcsolatos szabályok tisztázására, ezen belül is arra, hogy hol és mikor 
van szükség a póráz és szájkosár használatára. Mivel a különböző városokban és kerületekben egy-
mástól eltérő rendelkezések vannak érvényben, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is sürgeti az 
ebtartás egységes szabályozásának kidolgozását. 

- Jelenleg milyen jogszabályok vannak erre vonatkozóan? - kérdeztük Dr. Bodóczky Juditot, Kecs-
kemét M. J. V. Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztályának vezetőjét:
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A helyi rendelet kimondja azt 
is, hogy a kutya gazdája „Az 
eb által okozott szennyeződést 
köteles azonnal eltávolítani, 
melyhez megfelelő eszközt 
(kislapát, seprű, zacskó stb.) 
kell magánál tartania”. Ennek 
elmulasztása is szabálysértés, 
melynek észlelésekor a közte-
rület-felügyelők helyszíni bír-
ságot szabhatnak ki. 

Egy tervezetajánlás szerint 
közterületen minden kutya 
számára újból kötelezővé 
kellene tenni a póráz hasz-
nálatát, s szájkosár lenne 
szükséges a közlekedési esz-
közökön kívül mindenhol, 
ahol szűk a tér és sok ember 
van, így pl. lépcsőházakban 
is. Mi a véleménye erről?

Ha a kutyatartó által nem 
támadó természetűnek tartott 
kutya �� esetben nem, de száz 
alkalomból egyszer mégis-
csak veszélyt okozott, el kell 
gondolkodnunk azon, hogy a 
jelenleg érvényben lévő jog-
szabályok megfelelőek-e.

Póráz nélkül azért sem ta-
nácsos kutyát sétáltatni, mert 
egy másik kutyával való ta-
lálkozáskor a játék hevében 
is kiszaladhat az útra, ki tudja 
milyen balesetet okozva ezzel.  
Mondják, hogy némely kutya-
faj, pl. épp a nagytermetű ku-
vasz idősebb korában gazdája 
számára is kiszámíthatatlanná 
válik. Váratlan helyzetekben 
idegen kutya vagy ismeretlen 
ember „nem támadó természe-
tűnek” ismert kutyát is felin-
gerelhet. 

A következő hónapokban 
nálunk is sor kerül a helyi ál-
lattartási rendelet felülvizsgá-
latára. Alaposan utánanézünk, 
hogy a központi és a helyi sza-
bályozás a szigorítás milyen 
lehetőségeit engedik meg. Mi-
vel magánterületen a lakókör-
nyezet nyugalmának zavarását 
jól körvonalazott szabályok 
tiltják, ehhez hasonló rendeleti 
szabályozással el kell érnünk, 
hogy az állampolgárok bizton-
sága, nyugalma közterületen is 
háborítatlan legyen. Terveink 
szerint az év második felétől 
már hatályba lép az ily módon 
– lehetőség szerint - szigorított 
helyi rendelet.   

A nyomási nedves élőhelyhez közeli részen gazdálkodik Horváth Mihály. A 
telke közepén álló villanyoszlopon találjuk Kecskemét egyetlen belterületen 
lévő gólyafészkét.

 Azt, hogy a több száz kilós fészek kárt ne tegyen a vezetékekben, ill. a ve-
zetékek a madarakban, a TÉRVILLSZER Kft. szakemberei akadályozták meg 
- egy nemzetközileg már jól bevált módszert alkalmazva. A fészket ideiglenesen 
leemelve, a villanyoszlop tetejére szerelték a Kiskunsági Nemzeti Park által, a 
fészekmentő akcióhoz biztosított gólyafészektartó állványt, majd a „gólyalakot” 
erre helyezték rá.

A gólya oszlop tetején lévő rőzsefészkét valamennyi környéken élő a sajátja-
ként tartja számon. Figyelemre méltó az a törődés, amiben az itt lakó madarakat 
részesítik. Az egyik „emberszomszéd” - Magyar Dezső - felírta, hogy a fészek 
2006-ban épült, évente feljegyzi, melyik ciklusban hány madár kelt, mennyi re-
pült ki. Szabó Csaba - akinek a kertjében a hosszúnyakú rendszeresen vendé-
geskedik -, hogy a fészekhez emelőkosaras munkagépünkkel hozzáférhessünk, 
kerítésének ideiglenes elbontását is engedélyezte. A telektulajdonos Horváth úr 
kis híján megsértődött, hogy a telkére történő ráhajtásra engedélyt kértünk tőle. 
Szerinte ez természetes! A fészekmentést a kft. ügyvezetője, Barczi László is a 
Hunyadivárosi Részönkormányzat számára tett felajánlásként vállalta el.

Gólya, Gólya Gilice! Azért, csak magyarok vagyunk! És szeretünk!
Szabó Barna, a Hunyadivárosi Madárbarát Program felelőse

A  H U N Y A D I V Á R O S  F É L T V E  Ő R Z Ö T T  K I N C S E

Városrészünk madarai sorozat: Fehér gólya (Ciconia ciconia)

A magyar táj jellegzetes, nagytermetű (100-115 cm, 155-165 cm szárnyfesztávolsá-
gú) gázlómadara. Afrikai telelő helyéről márciusban tér vissza. Ekkor a hím egy köl-
tési időszakra választ magának párt, majd elkezdődik a fészekrakás, vagy a meglévő 
tatarozása. A vastagabb, majd vékonyabb gallyakból készült, fűcsomókkal, szalmával, 
szénával, tollal és különféle hulladékkal bélelt, évek során több száz kg-ot is elérő, 
megközelítőleg 1 méter átmérőjű fészkét szinte kizárólag emberi környezetben, nád-
tetőkre, szalmakazlakra, élő és kiszáradt fákra építi. Az oldalt nyitott kéményeket kü-
lönösen kedveli. Fészke, e nekünk rendezetlennek tűnő gallyrakás, kedvező fészkelési 
lehetőséget biztosít sok-sok verébcsalád részére is. 

Az építkezési szokások megváltozása, a civilizációs berendezkedés átalakulása miatt 
fészkelési lehetőségei erősen megcsappantak. Ennek köszönhetően egyre gyakrabban 
rak fészket villanyoszlopokon, ami magában rejti az áramütés veszélyét. A természet-
védelmi szervek, ún. gólyafészek-tartó állványokat szerelnek az oszlopok tetejére, amit 
ha néhány száraz gallyal látnak el, a madarak szívesen fogadják el fészkelő helyül. A 
fészek megépítésére mindig olyan helyet választanak, ahonnan könnyen elérik a táplál-
kozó helyül szolgáló nedves réteket, legelőket, vízfolyásokat stb.. Jó példa erre Kecs-
kemét egyetlen, városrészünkben található gólyafészke.

Csak a fészek elkészülte után következik a párzás. Gólyamama átlagosan 4-5 tojást 
rak, amit közösen, felváltva költ ki a párjával. A kis fekete csőrű fiókák 29-30 nap 
elteltével bújnak elő a tojásból. A fiak etetésében mindkét szülő részt vesz, az össze-
gyűjtött táplálékot a fészek közepére öklendezik. A beteg, legyengült fiókákat kilökik 
a fészekből. Júliusban hagyják el először a fészket, de a szülők a fiókákat még jó dara-
big a fészken etetik, majd önálló táplálékszerzésre tanítják őket.A gólya szöcskékkel, 
sáskákkal, nagyobb bogarakkal, apró rágcsálókkal, gyíkokkal, ebihalakkal, békákkal, 
siklókkal, halakkal stb. táplálkozik. Augusztus közepén csapatokba verődnek, és a kö-
vetkező hónap közepén indulnak el hosszú vándorútjukra.
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G Ö R Ö G  K A T O L I K U S O K  K E C S K E M É T E N

A Görög Katolikus Szervező Lelkészség 2008 augusztusa óta van jelen Kecskeméten, melynek kép-
viseletében Feczák László szervező lelkész év végén megtisztelte jelenlétével a Hunyadivárosi Részön-
kormányzat egyik értekezletét is, ahol a jelenlévők számára tájékoztatást adott arról, kik is a görög 
katolikusok, s milyen tervekkel érkeztek a városunkba. Egyúttal szélesebb körű bemutatkozási le-
hetőséget kért a Hunyadivárosban élő emberek felé, amelynek most örömmel teszünk eleget lapunk 
hasábjain azért is, mert olyan - meggondolásra érdemes - javaslatokkal érkezett, melyek összhangban 
vannak a városrész korábban megfogalmazott templom- és közösségi ház - építő törekvéseivel: 

A Magyar Görög Katolikus Egyház, 
Rómával való egysége révén, a kato-
likus egyház részét képezi, szervezeti 
szempontból a Magyar Katolikus Egy-
házhoz tartozik, az esztergomi prímás 
érsek joghatósága alá, ugyanakkor a 
hajdúdorogi megyéspüspök jogható-
sága kiterjed egész Magyarországra. 
Sokan kevernek bennünket a görög-
keletiekkel, más néven ortodoxok-
kal, akiknek Kecskeméten az Ifjúsági 
Otthon átellenében van a templomuk. 
Egyházi központunk a nyíregyházi 
székhelyű Hajdúdorogi Egyházmegye, 
melyet I. Ferenc József – mint Magyar-
ország Katolikus Egyházának főkegy-
ura – alapított, és X. Szent Piusz pápa 
kanonizált 1912-ben a „Christifideles 
Graeci” kezdetű bullájában; a Magyar 
országgyűlés pedig 1913. évi XXXV. 
sz. törvénycikkével törvénybe iktatta. 
Ezzel a magyar kormány vállalta az új 
egyházmegye intézményeinek felállí-
tását. 

A görög katolikusok eredetileg Észak 
és Északkelet-Magyarországon voltak 
jelen. Trianon leválasztott bennünket 
az anyaországról, a görög katoliku-
sok többsége Felvidéken, Kárpátalján 
és Erdélyben maradt. Az iparosodás 
révén sokan még tovább költöztek, 
s a kenyér utáni népvándorlás az új 
évezredben is folyik. Kecskeméten a 
legutóbbi népszámlálás konkrét ada-
tai szerint ���-en vallották magukat 
görög-katolikusnak, de ez az adat csak 
tájékoztató jellegű, hiszen sokakat 
meg sem kérdeztek a vallási hovatarto-

zásáról. A Barátok Templomában már 
több éve, havonta tartott görög-katoli-
kus misézésen kb. harminc ember van 
rendszeresen jelen. 

Szervező lelkészként jöttem Kecs-
kemétre a családommal. Szeretnénk 
megteremteni ebben a városban is an-
nak lehetőségét, hogy az itt élő görög 
katolikus hívők méltó körülmények 
között gyakorolhassák vallási hagyo-
mányaikat. Ugyanakkor az ökumeniz-
mus szellemében nyitottak vagyunk 
más felekezetek felé, hiszen a jövő 
mindannyiunk számára az összefogás-
ban van, úgy egyházi, mint társadalmi 
szempontból. Nem a különbségeket 
kellene néznünk egymásban, hanem 
megtalálni azt, ami összetart. Szeret-
nénk Kecskemét városát a mi hitünk 
lelkiségével is gazdagítani. 

Ehhez szükségünk lenne mindenek-
előtt egy templomra a városban. A pa-
rókiát, közösségi részt is magába fog-
laló lelkészlakás jelenleg a Fehér utcán 
van, amit mintegy 25 millió Ft érték-
ben vásárolt meg a Hajdúdorogi Egy-
házmegye. Reményeim közé tartozik, 
hogy templomunk a Hunyadivárosban 
épülne fel, létrehozva ezzel egy olyan 
– külső jegyeiben – görög katolikus 
templomot, mely működését tekintve 
ökumenikus imaházként is szolgál.

Szívesen biztosítanánk benne misé-
zési lehetőséget a római katolikus, és 
istentiszteleti lehetőséget a protestáns 
keresztény testvéreknek is, hiszen a 
különböző keresztény felekezetek ha-
gyományosan jól megférnek egymás-
sal. 

A mi templomaink általában görög-
kereszt vagy nyolcszög alakúak, ku-
polával a tetejükön. Ez a bizánci építé-
szet jellegzetessége, mint ahogy az is, 
hogy templomaink mellé mindig épül 
egy közösségi rész is, amely az adott 
település, városrész használatára van 
bocsátva.

Mi felajánljuk a szeretetünket, s a 
már rendelkezésünkre álló anyagi esz-
közöket e közös cél megvalósítására, 
ám egyelőre csak továbbgondolásra 
érdemes javaslatként osztottam meg 
javaslatainkat a Hunyadivárosban élő 
emberekkel.  
        Feczák László 

görög katolikus lelkész 

Görög Katolikus Szent Liturgia vasárnaponként:  ˝ 11órakor a Szentcsalád Plébánia kápolnájá-
ban; Kivétel: minden hónap utolsó vasárnapja, amikor délután 4 órakor van a Barátok templomában 

KÖZNAPOKON:
• Kedden, reggel 7 órakor a széchenyivárosi Szentcsalád Plébánia kápolnájában

(Irinyi u. 62. a   Bolyai Gimnáziummal szemben).
• Szerdán, délután 15 órakor a Ward Mária Leánygimnázium (Angolkisasszonyok)

iskola-kápolnájában (Czollner tér 5.)
• Csütörtökön reggel 8 órakor, a Szent Miklós templomban (Barátok temploma)

A NAGYHÉT FOLYAMÁN:
• Nagycsütörtökön: Nagy Szent Bazil Liturgiája és Kínszenvedési utrenye (reggeli zsolozsma).
• Nagypénteken: Sírbatételi Vecsernye (esti zsolozsma).
• Nagyszombaton: Feltámadási utrenye.

(Mind a három alkalom este 18 órakor szintén a Szentcsalád Plébánia kápolnájában van.)
• Húsvétvasárnap ˝ 11 órakor Szent Liturgia és pászkaszentelés
• Húsvéthétfő ˝ 11 órakor Szent Liturgia

A Feczák László görögkatolikus 
szervezőlelkész bemutatkozó írásában 
megfogalmazottakkal  messzemenően 
egyetértek. Csak üdvözölni tudom, 
hogy a Hunyadivárosban szándéko-
zik templomot építeni azzal, hogy ott 
bizánci szertartású Szent Liturgiáik 
megtartása mellett latin szertartású 
katolikus misék végzésére, valamint 
az ökumenizmus jegyében protestáns 
istentiszteletekre is lehetőséget bizto-
sít. Kérem a hunyadivárosiakat, hogy 
fogadják bizalommal!

Farkas László érseki helynök, plébános
Kecskeméti Főplébánia
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H O G Y A N  K É S Z Ü L J Ü N K  H Ú S V É T R A ?

Húsvét idejét az egyházi zsinat a tavaszi napéjegyenlőséget követő  holdtölte utáni 
vasárnapra állapította meg, tehát a húsvét mozgó tavaszváró ünnep. Böjti időszak 
előzi meg, ennek utolsó hetét nagyhétnek nevezzük. A húsvéti ünnepkör virágva-
sárnappal kezdődik, majd a nagyhéttel folytatódik, és a húsvét vasárnapot követően  
fehér vasárnappal zárul. 

A húsvéti ünnepkör népünk hitvilágában, szokásaiban igen jelentős szerepet tölt 
be. A hiedelmek és szokások nagyrészt ősi pogány eredetűek, amelyek később egy-
házi eredetűekké is váltak. A barka-, a tűz-, a víz-, s a tojásszentelés szinte a mai 
napig élő eseményei szokásainknak. A legfontosabb szerepet kapott víz külsőleg-bel-
sőleg tisztító, gyógyító, varázsló erejében hittek az emberek. A tojás a termékenység 
szimbóluma. Piros színe, gazdagon mintázott díszítése fokozza a hangulat szépségét.  
A lányok által készített tojások motívuma üzenet a szeretet, érzelmek kifejezésére. 

A régi időkben a húsvétot megelőző pénteken a lányok, hogy szépek legyenek, 
megfürödtek a Tiszában, a közeli tavakban. Az állatállomány számára is hasznosnak 
találták a nagypénteki fürösztést, hogy rontás ne érje őket. Sok hasonló babonás nép-
szokás volt a régi időkben. Bár a mai locsolkodás már másképpen történik, vidéken 
még találkozunk ennek hagyományos formájával, amikor a legények vödörszám lo-
csolják a lányokra a vizet. A néprajzi leírások szerint a legények először a kiszemelt 
jövendőbeliket locsolták, a házas férfiak pedig az asszonyokat, rokonokat. A kisfiúk 
már előre készültek a verssel, köszöntővel és végigjárták a házakat, ahol kalácsot, 
tojást, sonkát, de még pénzt is kaptak a háziaktól a locsolkodásért. 

 Befejezésül fogadjanak szeretettel egy régi húsvéti verset.   (Dekker Pálné)

Húsvét Krisztus feltámadásának az 
ünnepe. Míg Karácsonyt lehet hit nélkül 
is ünnepelni, mint a család és szeretet 
ünnepét, a Húsvéttal hit nélkül nem le-
het mit kezdeni. Pedig a kereszténység 
szívéről van szó, amikor a Húsvétról 
beszélünk. Jézussal megjelent a földön 
a „húsvéti élet”, hiszen feltámadása nem 
egy halott újjáéledését jelenti, nem a föl-
di életbe való visszatérést, hanem egy ra-
dikálisan új, szétrombolhatatlan életnek 
a kezdetét: „Krisztus miután a holtak 
közül feltámadt, már nem hal meg” írja 
Pál apostol (Róm 6,9). És ez a húsvéti 
élet ott van minden tanítványában, akik a 
keresztségben új életre támadtak ővele. 

Jézus halála megváltó halál volt, mert 
mindhalálig tartó engedelmességével 
kiengesztelte Istent az ellene elkövetett 
bűnökért, feltámadásával pedig legyőzte 
az ember legyőzhetetlennek vélt ellensé-
gét, a halált.

Hogyan készüljünk Húsvét ünnepére? 
A hamvazószerdát követő szent negy-
ven nap, ismertebb nevén a nagyböjt, 
bűnbánati idő. Gyakran hallunk kör-
nyezetszennyezésről, mely alatt fizikai 
környezetünk veszélyeztetését értjük. 
De van erkölcsi értelemben vett környe-
zetszennyezés is, ami alatt az emberi élet 
bűnnel való elszennyeződését értjük. A 
bűn annak az erkölcsi értékrendnek a 
megsértését jelenti, melyet Isten azért 
adott nekünk, hogy az emberi élet törvé-
nyeként tartsuk tiszteletben. Általában a 
tízparancsolat foglalja magában, de ne-
künk Jézus új parancsot adott, a szeretet 
törvényét. E szerint akkor élünk Istennek 
tetsző életet, ha az önző énközpontúság 
(önmegvalósítás) helyett, oda tudjuk 

ajándékozni magunkat másoknak.
Most a Húsvétra való készület idején 

vizsgáljam meg, vajon a mindennapi élet 
gondjai, bajai között nem halványodott-
e el az Istenhez fűződő kapcsolatom? 
Fel kell frissítenem ezt a kapcsolatot az 
Úr napjának, a vasárnapnak a megszen-
telésével (családi program!), az imád-
sággal, a Szentírás olvasásával. Meg 
kell vizsgálnom családi életemet, hogy 
az milyen? Megteszek-e mindent azért, 
hogy mindenki jól érezze magát odaha-
za? Jut-e elég idő férjemre, feleségem-
re, gyermekeimre, szüleimre? Családi 
kapcsolataimon túl segítőkész vagyok-e, 
s ha szükséges, megbocsátó másokkal 
szemben? 

Amikor Jézus megkezdte nyilvános 
működését, azt mondta: „Beteljesedett 
az idő, és már közel van az Isten orszá-
ga. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek 
az evangéliumban.”(Márk 1,15). 

A bűnbánathoz hozzátartozik az éle-
tünk újragondolása, az önfegyelmezés, a 
böjt különböző formája, amikor valami 
felesleges dologról, vagy éppen káros 
szenvedélyünkről lemondunk, hogy több 
időnk legyen Istenre és embertársainkra 
(családtagjainkra).

Ha így készülünk a kereszténység leg-
nagyobb ünnepére, a Húsvétra, akkor 
nemcsak a természet újul meg addigra, 
hanem mi magunk is újjászületünk.

Farkas László
 érseki helynök, plébános

A Nagytemplom vasár- és ünnepnapi miserendje:
 7.00    9.00   10.30  és 18.00  óra

A nagyheti istentiszteleti rend a következő:
Nagycsütörtök:  18.00 óra a húsvéti vacsora

szentmiséje virrasztással
Nagypéntek:  15.00 szentségkitétel a szentsírra

l7.00 nagypénteki liturgia passióval
Nagyszombat:  �.00  szentségkitétel a szentsírra, 

szentsírlátogatás egész nap
20.00 a húsvéti vigília ünneplése körmenettel

H Ú S V É T I  N É P S Z O K Á S O K

Örömhírek jönnek széles e világból, 
Jézus a megváltó feltámadt sírjából.
Nincs már a keresztfán, nincs már a sírjában,
Ott uralkodik fenn a mennyországban. 
Lándzsával átszúrták szeretett, szent szívét,
Így hullatta érettünk az utolsó csepp vérét.
Végre az Úr Jézus testét  
A keresztről levették. 
Összeroncsolt testét koporsóba tették.
Kővel pecsételték, katonák őrizték.
Ti, félénk asszonyok, tudom, kit kerestek,
Ha látni akarjátok, Galliliába menjetek.
Üres a sír, hol a Mester ?
Látták őt az asszonyok.
Este megjelent közöttük,
Ne féljetek, én vagyok.
Nyújtja kezét bizonyságul,
Oldalán is ott a seb.
Feltámadván a halálból
Ez az igaz győzelem.
Jézust látván, hitünk éled.
Elönti az embert a fény,
Nagypénteken szertefoszlott,
Újraébredt  új remény.
Meghalt bár, de él a Mester,
Letiporta a halált,
Amit mondott önmagáról,
Minden valóra vált.
Nincsen többé eltemetve,
Jézus él, feltámadott
Alleluja, Alleluja, hirdetik a századok.
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HHHHHHHHHHHH EGÉSZSÉGÜNKRŐL

T E L J E S  É R T É K Ű  É L E T  C U K O R B E T E G E N  I S

„Nem számít semmi, csak egészség legyen!” – öröklő-
dik generációról generációra az egyszerű népi bölcses-
ség, s tartja magát ma is, hiszen amíg ez van, minden 
más is megszerezhető, jobbítható. Ez az egyszerű igaz-
ság indokolja, hogy lapunk hasábjain időről időre he-
lyet kapjanak egészségmegőrzéssel kapcsolatos írások 
is. Elsőként a szervezet anyagcseréjének krónikus meg-
betegedéséről, a cukorbetegségről lesz szó. Beszélgető-
partnerem Knoll Tiborné, a Fiatal és Felnőtt Cukorbe-
tegek Bács-Kiskun Megyei Egyesületének elnöke. 

- Mikor, s milyen céllal jött létre ez 
az egyesület?

- Gyöngyi Mária alapította 1993-ban: 
egy édesanya, akinek a gyermeke cukor-
beteg lett. Ő is vezette egészen 2004-ben 
bekövetkezett haláláig, utána vettem át 
én az egyesület irányításával, kézben-
tartásával járó feladatokat. Az érintett-
ségem nekem is ugyanez. Ma már egye-
temre járó fiam kilencéves korában lett 
cukorbeteg, s ez a tény alapjaiban vál-
toztatta meg a családunk életét. Huszon-
két éve élünk a Hunyadivárosban, ahol 
szintén nagyon sok cukorbeteg ember 
él. Közülük sokan rendszeresen járnak 
egyesületünk klubfoglalkozásaira, s szí-
vesen kapcsolódnak be az általunk szer-
vezett programokba. Itt köszönöm meg 
azoknak, akik érintettségük révén, vagy 
támogatóként az évente megrendezésre 
kerülő Diabétesz Világnapi rendezvé-
nyünkön is önzetlenül segítenek.  

Célunk, hogy tanácsadással, sokré-
tű tájékoztatással, oktatással, elméleti 
és gyakorlati  előadások szervezésével 
növeljük a megyében élő cukorbetegek 
informáltságát, elősegítsük a betegség 
tényének elfogadását, s a helyes élet-
mód kialakítását. Az egyesület megadja 
a lehetőségét annak is, hogy az egymás 
gondjait ismerő diabéteszesek jobban 
tudjanak egymásra figyelni, könnyebben 
tudják kezelni a betegséggel együtt járó 
problémákat. Mindezek nagy szerepet 
játszanak abban is, hogy a későbbi szö-
vődmények elkerülhetők, illetve időben 
késleltethetőek legyenek. Munkánkat 
többek között óvodapedagógus, dr. Bor-
da Ferenc belgyógyász személyében di-
abetológus főorvos, dietetikus és gyógy-
tornász segíti. Tagjaink száma eléri a 
nyolcvanat. Kapcsolatot tartunk a megye 
más településein élő cukorbetegekkel is. 

- Hogyan alakul ki ez a betegség?
- A gyermekeknél teljesen váratlanul 

érkezik, rendszerint vírusos megbetege-
dés kapcsán alakul ki. Figyelemfelkeltő 
tünet lehet, ha a gyermek állandóan iszik, 
sok vizeletet ürít, és láthatóan fogy. Ez-
zel pár nap alatt olyan súlyos állapotba 
kerülhet, ami már orvosi beavatkozást 

igényel. Tudni kell, hogy őket nem le-
het tablettával kezelni, hanem azonnal 
inzulinos kezelést kapnak. Ezt 15-20 
évvel ezelőtt még fecskendővel adták. 
Ma már PEN-nel adagolható, ami olyan, 
mint egy toll. Ezzel az eszközzel az in-
zulinbeadás gyors, kevésbé fájdalmas, 
és egyszerűbbé vált az inzulinegységek 
kimérése is. A gyermekek cukorbetegsé-
ge azért is súlyos probléma, mert a korán 
szerzett betegséggel ők sokkal tovább 
cukorbetegek, mint azok, akik felnőtt 
vagy idős korukban találkoztak először 
ezzel a problémával. Meg kell tanítani 
őket figyelni a testük jelzéseire. Ponto-
san tudniuk kell, hogy cukorérték-szint-
jüket milyen módon befolyásolja az idő-
járás, a stressz, a mozgás, s az étkezés. 
Ehhez próbálunk mi is segítséget adni az 
érintett szülőknek.  

A kezelést ma már korszerű eszközök 
segítik. Ilyen pl. az inzulinpumpa, ami 
folyamatosan magától adagolja az inzu-
lint, nagyban növeli ezzel a betegek élet-
minőségét. A korszerű inzulinadagolás 
és a diéta betartása eredményeként teljes 
értékű életet élhetnek a cukorbetegek is. 
A cukorbetegség ma már nem feltétlenül 
korlátozza a betegek életvitelét.

A felnőtteknél a betegség kialakulása 
hosszadalmasabb folyamat. Van, akinél 
öt-tíz év is eltelik, mire – sokszor egy 
másik súlyos betegség kivizsgálása so-
rán – a cukorbetegség diagnosztizálódik. 
Ezért is lenne fontos a háziorvosnál kér-
hető, laborvizsgálattal történő rendsze-
res szűrés.

- Ismerjük-e már a betegség kiváltó 
okát, ezzel a megelőzés lehetőségét?

- Köztudott, hogy az erre való haj-
lam örökölhető, ugyanakkor egészséges 
életmóddal sokat tehetünk azért, hogy 
a betegség ne fejlődhessen ki. Sajnos, 
a világon egyre nő a cukorbetegek szá-
ma, ami elsősorban a mozgáshiánynak, a 
nagy idegi megterhelésnek és a túlontúl 
feldolgozott, erősen tartósított élelmi-
szereknek is köszönhető. A cukorbete-
geknek az átlagembernél jóval fegyel-
mezettebben kell élniük. Azzal, hogy 
jobban odafigyelnek az étkezésükre,  sok 

gyümölcsöt, zöldséget és kevésbé zsíros, 
rostban dús ételeket esznek, sok folyadé-
kot isznak, lényegében egészségesebben 
élnek, mint mások. Mióta az én gyere-
kem is cukorbeteg lett, azóta az egész 
család egészségesebben táplálkozik.

- Hol oszthatják meg tapasztalatai-
kat a cukorbetegek?

- Egyesületünk keretén belül rend-
szeresen tartunk összejöveteleket az 
Ifjúsági Otthonban. A gyermekek, fiata-
lok minden hónap első péntekjén 16.30 
órakor találkoznak, a felnőttek pedig 
minden hónap utolsó péntekjén jönnek 
össze ugyanebben az időpontban. A 
szakmai előadások és gyakorlati fog-
lalkozások után kötetlen beszélgetés, 
tapasztalatcsere segíti a résztvevőket. 
Legközelebb, március 27-én Dr. Borda 
Ferenc belgyógyász főorvos, diabetoló-
gus, az egyesület orvosmenedzsere tart 
előadást a cukorbetegség kezelésében 
használt legújabb készítményekről. Má-
jus 29-én „Hogyan tudom feldolgozni a 
betegségem?” címmel pszichológus által 
irányított közös beszélgetésen vehetnek 
részt az érdeklődők. Az előadásokon kí-
vül közös tornafoglalkozások, színház-
látogatás, kirándulások is színesítik az 
együttléteket. A klubtagok között szép 
barátságok is szövődtek már. Szerveze-
tileg a cukorbetegek megyei és országos 
egyesületéhez, alapítványához, s ezek 
széles körben meghirdetett programja-
ihoz is kapcsolódunk, így lehetőségünk 
van tagjaink érdekképviseletére, képzé-
sére, üdültetésére és más egyéb módo-
kon való segítésére is. 

Információk kérhetők a 06-20/223-4400, a 06-
20/223-4244 vagy 76/481-523 telefonszámon. 
Az egyesület nagy köszönettel fogadja az adó
1 %-ának felajánlásával adható támogatásokat. 

Adószáma: 18342877-1-03.

DIABÉTESZ KLUB
A Hunyadivárosi Részönkor-
mányzat a hunyadivárosi cu-
korbetegek számára Diabétesz 
Klubot szervez. Az igényfelmé-
réshez kérjük, jelezzen vissza 
mindenki, aki szívesen lenne 

klubtag. Jelentkezés a
30/ 9581-769-es telefonszámon.
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FOGADÓÓRÁK:
PÁSZTI ANDRÁS 

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

leviczky@kecskemet.hu
Fogadóórák: 

minden hónapban az első
 csütörtökön 18 órától 

a Gáspár András 
Szakközépiskolában’

ELNÖKI DÍJAS LETT TAVALY ÉV VÉGÉN A DAKÓ KFT
- Hogyan választják ki a díjra érdemeseket? – kérdeztük Dakó Tibortól, az Elnöki 

Díjas Dakó Kft. vezetőjéről.
- Minden autóértékesítésnél kitölt a vásárló egy kérdőívet arról, hogy mennyire elége-

dett a kiszolgálással, illetve a kínált szervizlehetőségekkel, s ezt Angliában kiértékelik.
Váratlan öröm volt a díj elnyeréséről szóló angliai e-mail olvasása. Dubrovnikban a díját-
adó ünnepségen viszont már nagyon jó érzés volt, hogy ilyen szinten elégedettek velünk 
a vásárlóink. 1995 óta foglalkozunk ezzel a márkával, s nálunk az autó eladásával soha 
nem ér véget az ügyféllel való kapcsolat. Talán ennek is köszönhető, hogy sokan már 
visszatérő vásárlók: hosszú távon ragaszkodnak ehhez a márkához. 

- Tősgyökeres hunyadivárosi?
- Igen, édesanyámék ott laktak az ipari iskola háta mögött. Én kisgyerekként még fo-

ciztam a Hunyadi tér bokáig érő homokjában. Később kis időre elkerültem a Széchenyi-
városba, de hamar visszahúzott a szívem. A Janus Pannonius utcai házunknál alakítottam 
ki egy autószerelő műhelyt a nyolcvanas években. Talán még emlékeznek egy páran erre 
a kis Dácia-, később Daihatsu-szervizre. Voltaképp ebből nőtt ki ez a mostani, 12 000 
négyzetméteren fekvő nagyvállalkozás.

- Miért választotta a Mazda, a KIA és a Yamaha képviseletét?
- A Yamaha a motorkerékpárok, robogók tekintetében az egyik legmegbízhatóbb márka, 

vízi jármű és terepmotor vonatkozásában pedig szinte verhetetlen. Quad-értékesítésben 
első helyen állunk az országban. Túrákat, versenyeket, baráti találkozókat is szoktunk 
szervezni. A Mazda 2008-ban a 10%-kal csökkenő magyar autópiac egyik legmagasabb, 
közel 30%-os növekedési rátáját érte el. Nem véletlenül lett az új Mazda 2 a „Világ Év 
Autója” 2008-ban. A Mazda 6 új modellje már megtalálható nálunk, a Mazda 3 -é is ha-
marosan itt lesz. Ritkán kínálkozó lehetőség, hogy a hasonlóan jó tulajdonságokkal bíró 
régi modelleket most jelentős árengedménnyel tudjuk kínálni a vásárlóknak.  A legtöbb 
változáson a KIA márkamodell esett át. A tíz évvel ezelőtti minőséghez képest a fejlődés 
szinte ugrásszerű. Személyesen is ellátogattam a KIA zsolnai gyárába, mely jelenleg a 
márka legkorszerűbb autógyára Európában. 

- Milyen módon tudnak még az ügyfelek segítségére lenni? 
- Messzemenően a vásárlók érdekeit képviseljük akkor is, amikor a gazdasági helyzet 

függvényében újból és újból áttekintjük, összevetjük a bankok által kínált hitellehetősé-
geket. Ily módon egyrészt sok utánajárástól kíméljük meg a vevőinket, másrészt mindig 
az adott időszak legkedvezőbb hitelkonstrukcióját tudjuk kínálni a részükre.

HÚSVÉTI GÖLÖDINLEVES 
Régi recept, mellyel felhasználhatjuk a sonka főzőlevét.

Hozzávalók: 3 db közepes burgonya, 10 dkg friss vagy fél csomag mirelit  
zöldborsó, 1 fej vöröshagyma, 2-3 db sárgarépa, 1-2 db fehérrépa, fél csokor 
petrezselyem, 2 evőkanál liszt, 1 db tojás, csipetnyi őrölt bors, 1 teáskanál 
pirospaprika, 1 evőkanál, olaj, vegeta.

Elkészítése: A burgonyát megfőzzük, meghámozzuk és burgonyanyomón 
átnyomjuk. Liszttel összekeverjük, hozzáadjuk a tojást, a borsot és egy ke-
vés sót. A leveshez megtisztítjuk, felaprítjuk a zöldséget és olajon kicsit meg-
pároljuk az apróra vágott hagymával együtt, majd rátesszük a pirospaprikát. 
Felengedjük a sonkalével, és beletéve az ízesítőket, háromnegyed puhaságúra 
főzzük. Vigyázzunk a sózással, mert a sonka főzőleve sós.(A borsót  később te-
gyük a levesbe.) Vizes kézzel apró gombócokat formálunk a burgonyamasszá-
ból és a fővő levesbe tesszük. Amikor a gombócok feljönnek a leves felszínére, 
az étel elkészült. Apróra vágott petrezselyemmel megszórva tálaljuk. 

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ

NYUGDÍJASKLUB
Nyugdíjasaink aktív életvitelét 
bizonyítja a számítástechnikai 
tanfolyam vizsgáján, illetve a 
farsangi rendezvényen készült 
két fotó. A továbbiakban is 
színes programokkal várják az 
érdeklődőket kéthetente ked-
denként 16 órakor a Gáspár-is-
kola dísztermébe. Március 31-i 
foglalkozásukon pl. igazi meg-
lepetés lesz. A tervekben még 
vetélkedő, fürdő- és színházlá-
togatás, kirándulás szerepel. 
Érdeklődni a 20/ 252-0680-as 

telefonon lehet. 



Á L O M Á R A K  A  S U Z U K I N Á L

Gereben Tamás, a SUZUKI Kubat-
Vincz kecskeméti szalonjának vezetője 
1992 óta foglalkozik autókkal. Arra ké-
rem, mutassa be a márkakereskedés ak-
tuális kínálatát, s szóljon pár szót város-
részünkhöz való kötődéséről is:

- A Suzuki három legkeresettebb típusa 
jelenleg is a Swift, a Splash és az SX4, de 
megtalálható nálunk a négykerékhajtású 
autók közül a Jimny, az új fejlesztésű és 
stílusos Grand Vitara, illetve az SX4 négy-
kerékhajtású modellje is. A közelmúltban 
végrehajtott listaárcsökkentés eredménye-
képp több százezer forintos kedvezménnyel 
lehet most megvásárolni a Suzuki szinte 
bármely modelljét. Márkaszervizünkben az 
időszakos szerviz, valamint a műszaki és 
környezetvédelmi vizsgáztatás mellett sé-
rült autók javítására is kiterjedő, teljes körű 
szolgáltatással várjuk az ügyfeleket.

A Suzukira továbbra is még fokozot-
tabban érvényesek mindazok a jellemzők, 
melyek miatt az elmúlt évtizedekben az 
egyik legközkedveltebb márkává vált: a 
megbízhatóság, s a nagyon kedvező fenn-
tartási-üzemeltetési költség úgy a biztosí-
tás, mint a szervizelés, alkatrészellátás te-
rületén. Ehhez mára hozzájött a biztonság 
és a látványos design, s a megújult Suzuki 
formatervezése során fontos szemponttá 
vált a kényelem is. Az újabb modellek a ko-
rábbihoz képest lényegesen nagyobb belső 
térrel rendelkeznek, amit a hunyadivárosi 
szépségkirálynő-választáshoz kapcsolódó 
felajánlásunk alkalmával az első helyezést 
elérő hölgy is örömmel tapasztalt.

Aktuális ajánlatainkról, s a Suzuki típu-
sok sajátosságairól bővebben is olvashat-
nak, a www.suzukikubatvincz.hu honlapon, 
s levélben is érdeklődhetnek a kecskemet@
suzukikubatvincz.hu e-mail címen. A for-
galmazott autók megtekinthetők és megvá-
sárolhatók a Kecskemét, Talfája 8/a. alatt 
található telephelyünkön, mely a régi Tesco 
után, az E5-ös út mellett található (Tel.: 76/ 
507-944). 

Hat éve lakom a Hunyadivárosban, de a 
városrészhez való kötődésem ennél jóval 
régebbi keletű, hiszen az a bácsi, akit egész 
idős koráig szinte mindig a növényei között 
lehetett látni a Szivárvány utca elején lévő 
hatalmas kertben, s akiről még ma is sokan 
kérdezgetnek, a nagyapám volt. 

A Mazda Motor Europe tavaly év végén a horvátországi Dubrovnik-
ban kimagasló ügyfélszolgáltatási és értékesítési eredményei alapján 
Elnöki Díjban részesítette legkiválóbb márkakereskedőit. 23 országból 
összesen 47 Mazda-képviselet, Magyarországról mindössze két vidé-
ki kereskedés nyerte el ezt a magas minősítést. Egyikük a kecskeméti 
Dakó Kft. melynek tulajdonosa, Dakó Tibor a Hunyadivárosban él. 

Gatulálunk neki ehhez a szép szakmai elismeréshez!  
Dakó Kft.  Kecskemét, Mindszenti krt. 53.  Tel.: 76/ 485-715

www.dakokft.hu


