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A SERLEG UTCAI PARKFELÚJÍTÁS ELSŐ ÜTEME

Kovács János:
A Hunyadivárosban is
kevés olyan közterület
van a gyerekek számára, ahol szabadon futkározhatnak,
játszhatnak,
beszélgethetnek anélkül,
hogy ezzel másokat zavarnának, vagy magukat
veszélynek tennék ki. Ha
lehetőség nyílt arra, hogy
összefogással mi magunk
teremtsünk számukra és még sok környékbeli
számára egy szép kulturált környezetet, nekem
is itt a helyem. Hozadéka még az ilyen alkalmaknak, hogy később is mindenki jobban óvja
azt, amit itt a közösség erejével létrehoztunk.

Bálint Zoltánék
családja:
Két gyermekünk is
jár a Mátyás-iskolába.
Igyekszünk
minden
olyan rendezvényen jelen lenni, amelyen az intézmény is érdekelt. Ezt
a parkot az iskolások
nagyon szeretik, szívesen segítünk a felújításában. Az egész család,
még a legkisebb, négyéves gyermekünk is velünk van. Bár nekünk saját udvarunk van, ahol
játszani lehet, a focipályát, a hatalmas pázsitot,
s a most már új fákkal, bokrokkal, virágokkal
gazdagodó parkot nem pótolhatja.

Csákváry János:

Az, hogy ide
rajtam kívül még
vagy háromszáz
ember kijött, önmagáért beszél.
Ehhez nincs mit
hozzátenni. Miközben
dolgozom, folyton a
fejemben jár egy
régi
mondás,
hogy aki fát ültet, az bízik a jövőben.
Remélem, én is megérem, hogy egyszer
majd az unokáimat hozom el ide, s büszkén mutatom nekik, hogy ezt is, és ezt is
én ültettem ide még anno 2009-ben.

JÚNIUSBAN KÖSZÖNTÖTTÜK A HUNYADIVÁROS LEGFIATALABB POLGÁRAIT

GYERMEKNAP 2009

(A címlapon a Szilberhorn család a kis Balázzsal.)

VISSZATEKINTÉS
KEDVES HUNYADIVÁROSI OLVASÓK!
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Fogadják szeretettel és olvassák a negyedik Hunyadivárosi Hírmondót is!
Az elmúlt negyedévben több jelentős esemény gazdagította a városrész életét. Elsőként említeném a
legújabb fejlesztéseket. Sor került a Vadász utca egy járdaszakaszának újraburkolására. A Czollner köz
egyik szakaszának járdalapjait is sikerült kijavíttatni, így már babakocsival is zökkenésmentesen lehet
arra közlekedni. Befejezéséhez közeleg a kerékpárút építése, amelynek örömteli hozadéka, hogy kialakítják a buszváróöblöket, s a körút város felőli oldalán a csapadékvíz elvezetése is sikeresen megoldódik.
Három, komoly összefogással megvalósuló program zajlott az elmúlt lapszám kijövetele óta, amiért
szeretnék köszönetet mondani az önkéntes segítőknek, a támogatóknak, cégeknek. A KRESZ-park április
eleji felújításán közel 300 ember dolgozott azért, hogy mintegy ezer növényt el tudjunk ültetni. Június 27-én a Czollner köz
és Liszt Ferenc utca sarkán dolgozott mintegy 15 ember: fákat ültettünk, füvet telepítettünk és sövényt rendeztünk. Július
4-én az Univer Abc és szolgáltatóház környezetét csinosítottuk. A Gyenes Kertészet felajánlásával kialakítottunk két gyönyörű virágágyást. Felállítottunk a szolgáltatóháznál egy szép új padot. Elhelyeztünk egy kutyaszemét-tárolót, és ernyőt
állítottunk fel a kispiac védelmére. Úgy az Univernél, mint a Serleg utcai parknál ősszel sor kerül a tervezett felújítás
második ütemére is, amihez szintén kérjük a hunyadivárosiak segítségét. Köszönjük az elültetetett növények locsolását, a
parkok továbbgondozását minden önkéntes segítőnek és a városrészben tevékenykedő két közmunkásnak.
Fontos szót ejtenünk a részönkormányzati keret mellett azokról a pályázatokról, melyek a munkák anyagi hátterét biztosították. Ilyen volt a „Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét” sikeres NCA-pályázata, az ÖKOTÁRS Alapítvány és városunk
parkosítást segítő pályázati támogatása, s a Hunyadivárosi Madárbarát Program folytatását lehetővé tevő önkormányzati
keretösszeg. A városrészben folyó munkákat, eseményeket nyomon követhetik a www.hunyadivaros.hu weboldalon is.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy a városrész lakói közül többen is kaptak városi elismerést. Mónus Ferencné, az
Univer Tánczos Péter Népzenei Egyesület vezetője és Farkas Béla cigányprímás „Kecskemét Közművelődéséért Díjban”
részesült. A „Kecskemét Sportjáért Díjat” Sz. Tóth Antal, a Gáspár András Szakközépiskola testnevelő tanára kapta meg.
A városrész megbecsülése szempontjából kiemelkedő volt a „Kecskemét Városért Oktatási Díj” is, amit az Ifjúság Úti
Óvoda Körlánc Munkaközössége vehetett át.
Az elmúlt negyedév kiemelkedő rendezvénye a 2008-ban született hunyadivárosi babák ünnepélyes polgárrá fogadása
volt. A hagyományteremtő szándékkal rendezett ünnepségen 52 kisgyermekes család volt jelen. A babáknak átnyújtott
ajándékcsomag része volt Heltai Nándor Hunyadiváros c. könyve, melyben bejegyzés tanúskodik arról, hogy tulajdonosát
örömmel üdvözöljük a hunyadivárosiak sorában. Szeretnénk a jövőben még fokozottabban támogatni a városrészben élő
kisgyermekes családokat. Ennek fontos lépése volt - közel húsz kisgyermekes édesanyával - a baba-mama klub júliusi
megalakulása.
		  Szeretettel hívjuk Önöket szeptemberben az V. Hunyadivárosi Napok programjaira!
Pászti András képviselő, a Hunyadivárosi Részönkormányzat elnöke
ÚJ JÁTSZÓTEREKET IS TERVEZÜNK

Az elmúlt negyedév
lényeges eseménye
volt, hogy elfogadtuk
a részönkormányzat
költségvetési tervezetét, ami a maga
kerethatárain belül
a 12-es választókerület programjainak finanszírozását is
biztosítja - számol be Leviczky Cirill
képviselő.
A Napsugár Óvoda átadása óta a legnagyobb problémát a Hunyadi tér megnőtt parkolási igénye jelenti. Keressük
a megoldást arra, hogy a parkoló-kialakítás a tér arculatát meghatározó
szoborkompozíció megbontása nélkül
milyen módon lehetséges.
Szennyvízcsatornázás utáni útépítés
keretében idén elkészül majd a Janus
Pannonius és a Madách Imre utca burkolata. A jövő évre a Baross utca útépítésére nyújtottunk be kérelmet. Döntés
született a Tinódi utca veszélyesnek
ítélt három mogyorófájának és egy bedőlőnek tűnő platánfa kivágásáról is.
Újabb játszóterek építésének igénye
is felvetődött a választókerület több
pontján. A várostervezőkkel együtt

kell meghatározni ezek leendő helyét.
Tudni kell, hogy olyan nyolc-tízmilliós
költségvetéssel készülő játszótér létrehozására, amilyenek a közelmúltban
Kecskeméten épültek, ma már nincs
lehetőség. Annak viszont nincs akadálya, hogy a tervezett területeken néhány játékelemet kihelyezzünk, annak
környezetét megfelelően kialakítsuk,
azaz megkezdjük egy később tetszés
szerint bővíthető játszótér építését.
Az egyik ilyen igény a Hunyadi
térre vonatkozott. Az előbb elmondottak miatt itt egyedül csak a rendelő-gyógyszertár épületegyüttese és a
Liszt Ferenc utca kanyarulata közé eső
fás, ligetes rész jöhet szóba, biztonságtechnikai okokból csakis elkerített
formában. A másik kérés a Tóth Árpád
utcából érkezett, vizsgáljuk ennek lehetőségét is. A játszótér kialakításának harmadik helyszíne a Béke fasor
háta mögött lévő Szlemenics köz. Itt a
közelmúltban szerelték le a korábban
kihelyezett, már nem szabványos játékokat. Mivel ősszel ennek a kis arborétumnak a helyzetét több szempontból
is meg kell oldani, szeptemberben lakossági fórumot szeretnék összehívni.


Az ott élőkkel részletesen megbeszéljük majd, milyen típusú játékokat helyezzünk ki, illetve, hogy lezárjuk-e
az utca egyik végét, mert ezzel talán
védettebbé válna ez a terület.
Elhangzott az a kérés is, hogy ellenőrizzenek itt is, máshol is gyakrabban
a polgárőrök, s szereltessünk a Szlemenics köz parkjába térfigyelő kamerát. A
polgárőrség működésének alapja, hogy
vannak olyan hunyadivárosi emberek,
akik önzetlenül, saját elhatározásukból, fizetség és más egyéb ellenszolgáltatás nélkül, saját szabadidejükből
és kényelmükből áldozva segítenek
megóvni mások és a köz tulajdonát.
A polgárőrség hatékonysága úgy növelhető, ha minél többen jelentkeznek
polgárőrnek, s teszem azt, 15-20 ember helyett 150-200 járőrözne rendszeresen a városrész utcáin. - A térfigyelő
kamerát ott érdemes működtetni, ahol
nagy átmenő forgalmú közterületet
véd, nem pedig 10-12 lakó környezetét. A részönkormányzat jelenleg
három térfigyelő kamerát üzemeltet a
Hunyadivárosban: a két aluljárónál és
az Univer Abc-nél. Fenntartásuk évente több százezer forintba kerül.
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HIVATALI SAROK
ÁLLÁSHELYEK A MERCEDES GYÁRBAN?

- Hol tart
most a Mercedes gyár építésének ügye?
– kerestük meg
kérdésünkkel
Szemereyné
Pataki Klaudia
alpolgármester
asszonyt:

- A Mercedes projekt építési fázisba
került. Július elsejével elkezdődtek a
tereprendezési és útépítési munkálatok
a leendő kecskeméti Mercedes gyár területén. Megvan ennek a munkafolyamatnak a nyertese is. Jó hír a környékbelieknek, hogy nem egy külföldi cég
kapta meg ezt a lehetőséget, hanem a
régióban erős potenciállal rendelkező,
tiszakécskei központú Duna-Aszfalt
Kft. végzi majd az igen komoly nagyságrenddel bíró földmunkákat, melynek során a kft. 1,5 millió köbméter
humuszleszedést és talajmozgatást végez, és 82,5 ezer aszfaltozott, valamint
38 ezer négyzetméter zúzottköves utat
épít. Úgy gondolom, hogy alvállalkozók révén a Duna-Aszfalt Kft. össze
tudja majd fogni a soron következő
munkákban érdekelt kisebb helyi vállalkozásokat is. Minderről bővebben
is tájékozódhatnak a cég honlapján
(www.dunaaszfalt.hu ).
- Igaz a hír, hogy máris lehet jelentkezni a Mercedes gyár leendő
álláshelyeire?
A Mercedes-gyár közel két és félezer
dolgozónak biztosít majd munkahelyet
2012-től, s a beszállítók révén további
tízezer ember juthat majd munkához.
A gyár munkaerőigényének kielégí-

tésére a tényleges munkaerőtoborzás
még nem indult meg sem a sajtóban,
sem pedig állásközvetítő cégeken keresztül. Ugyanakkor a tavasz folyamán
három állásbörzén is megjelentek a
Daimler-Benz cég képviselői. Azt a
munkakör-sprektumot mutatták be az
érdeklődők számára, amelyek a későbbiek folyamán betölthetőek lesznek.
Ezt kiegészítették egy vázolt feltételrendszerrel és olyan részletes munkaköri leírásokkal, melyek egyértelművé teszik a későbbi munkavállalókkal
szembeni elvárásokat.

A cég megadott egy központi honlapcímet, s az ezen található elérhetőséget azok számára, akiket az ismertetett munkakörök komolyan foglalkoztatnak. Így online-rendszeren
keresztül az önéletrajzok már most
beküldhetők. Ezzel a cég a központi
beszerzési rendszerében egy munkaerő előszűrést, előminősítést végez.
Van rendszeresített formanyomtatvány
a később soron következő építési munkákra való jelentkezésre, üzemeltetési
szolgáltatások nyújtására, illetve arra
vonatkozólag is, ha egy cég a későbbiek folyamán beszállítói minőségben
szeretne kapcsolatba kerülni a kecskeméti Mercedes-gyárral. A beérkezett
jelentkezések itt is arra szolgálnak,

hogy a nyilvántartásból kigyűjthető
információk alapján elkezdődhessen a
beszerzési osztályal az előszűrés, s ezt
követően kerülnek majd a tényleges
pályázati kiírások közzétételre.
- Az orientált képzés vonatkozásában milyen előrelépések történtek?
Tárgyalások folynak arról, hogy a
GAMF a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen
indítson egy egyetemi végzettségre épülő jármű-szakipari szakirányú
posztgraduális képzést a jövőben, de
ennek tartalmi és időbeni kérdései még
nem tisztázottak. Előreláthatóan igen
nagy számban lesz szükség szakmunkásokra, s mivel a szakipari munkaerő
hiánya már eddig is komoly gondot
jelentett, meghirdettük a középiskolai képzésben - a Kandó Kálmán és a
Gáspár András szakközépiskolákban
- a mechatronikai képzést, ami már ősszel be is indul. A következő tanévtől
pedig elektronikai és ipari logisztikai
szakokat is indítunk a műszaki középiskolákban. A Szolnoki úton található
KETISZK feladata lesz mindehhez a
gyakorlati képzés biztosítása, illetve
ugyanezeken a szakirányokon a felnőttképzés, melynek már most ősszel
lesznek induló tanfolyamai.

HONLAP:
www.mercedes-benz.hu /
Mercedes gyár /
Álláslehetőségek a
Kecskeméten épülő gyárban
– tájékoztatás;
Beszállítói lehetőségek a
Kecskeméten épülő gyárban

A EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE - 2009
Köszönet illeti városrészünk felelősen gondolkodó polgárait, hiszen a
választás
eredménye
t e r ü l e t i 2009
ö s s EP
zev
etésen
is jól látható: a hunyadivárosiak részvételi aránya
lényegesen meghaladta az országos és kecskeméti részvétel százalékarányát.

2009 EP Választáson a részvétel
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FÓRUM
A BÉKE FASOR FÁIRÓL

A Béke fasori fák kivágásával kapcsolatban a 12. választókerület képviselőjétől, Leviczky Cirilltől kértünk tájékoztatást:
Iványosi-Szabó András alpolgármester úr részvételével június 24-én tartottunk egy lakossági fórumot, amelyen
30 környéken lakó volt jelen. A Környezetvédelmi Bizottságban – melynek én 1990-ben tagja, Iványosi úr
pedig elnöke volt - már a kilencvenes
évek elején felmerült, hogy le kellene
váltani a – már akkor vágásérettnek
ítélt - fasor mindinkább pusztuló fáit.
A fasort 1965-ben ültették Bollenyár csemetékkel, amelynek élettartama optimális termőhelyen 60-80 év
vagy ennél több is lehet. Városi környezetben viszont az összegződő környezetkárosító hatások miatt – amibe
az utak sózásától kezdve a légszennyezésig sok tényező beletartozik - ennél
jóval kevesebbre kell számítani. Elöregedésük korán elkezdődik, aminek
első jele, hogy a növények töve alulról
kúp alakban korhadni kezd. Ezzel a fa
tövénél – pont ott, ahol legnagyobb a
nyíróerő is - a törzs fala belülről kifele
korhadni kezd, elvékonyodik, így a fák
statikai állóképessége csökken. Ennek
következtében dőlt ki tőből keresztben
az úttestre a Béke fasor egy nyárfája
március 22-én, s nagy szerencsénk
volt, hogy sem emberben, sem gépkocsiban, egyébben nem okozott kárt.

zetek képviselői szélsőséges, egymásnak ellentmondó nézeteiknek adtak
hangot: „Vágjuk ki minél előbb mindet!”, illetve „Nem szabad a fákhoz
hozzányúlni!”. A kompromisszumos
megoldások felé hajló megszólalások mellett az ilyesféle lakossági véleménykülönbség máig tetten érhető,
ezért is nehéz minden igényt kielégítő
módon döntésre jutni a fák sorsát illetően. Azt is figyelembe kell vennünk,
hogy itt egy városi jelentőségű fasorról
van szó, hisz a kecskeméti polgárok
zömének utolsó útja is erre vezet.
A fasor állapotáról 2001 februárjában
prof. Dr. Schmidt Gábor, a Budapesti
Corvinus Egyetem Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszékének
tanára adott szakvéleményt. Javaslatainak megfelelően pár évvel ezelőtt a
fák élettartamának meghosszabbítása
érdekében megkezdődött a fák ritkí-

A Béke fasor fái nem a számukra
kedvező talajú termőhelyen vannak,
s nagyon közel is ültették őket egymáshoz. Koronájuk folyamatosan sérti egymást, s igen könnyen terjed át a
betegség is egyik fáról a másikra. Sajnálatos módon ráültették őket a vízvezetékre is, így ahányszor ehhez nyúlni
kellett, az ásási munkálatokkal óhatatlanul sérült a fák gyökérzete is.

tása és nyesése. Mindenki emlékezhet
a nyárfák torzószerű látványára: a törzseket kétharmadánál elvágták, s megszüntették az ágak összes Y-elágazását.
A könnyű vízbehatolás miatt ezek tehetők ugyanis felelőssé az ágletörésekért,
veszélyes ágkiszáradásokért. A lakosság bevonásával a kivágott fák helyét
egy zártabb koronaformájú hársfafajjal
pótolták, amelyek egy része azóta szépen növekedésnek indult. Ez a munkafolyamat lakossági tiltakozásra a Béke
fasor közepénél megállt.

Amikor 1998-ban megválasztottak
a Hunyadivárosban önkormányzati
képviselőnek, egy hónapon belül nagy
felháborodásnak hangot adó lakossági
fórumra hívtak meg a Béke fasor fáival
kapcsolatban, amelyen a különféle né-

A márciusi fakidőléssel elsődleges
célunkká a személyi és tárgyi értékeink védelme vált. Újabb szakvélemény
készítését kértük a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőművelési és Erdővédelmi Intézetétől, amely szemrevé-
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telezéssel, ultrahangos műszerekkel és
más módon sorra vizsgálta a fákat. Az
összetett szakvizsgálattal 38 fát minősítettek életveszélyesnek, ezeket azonnali hatállyal ki kellett vágatnunk. A
megbetegedés oka egy olyan gombás
fertőzés, ami a talajszint magasságában
kezdi belülről korhasztani a fatörzset.
A város költségvetésének elkészültével második körben még 48 életveszélyes-közelinek ítélt fát vágattunk ki.
Ezzel a közvetlen veszély megszűnt,
de a fák további sorsának kérdése még
nem oldódott meg. Ezért hívtuk öszsze a lakossági fórumot, ahol a szakvélemény közreadásával a jelenlévők
többsége a fasor teljes kivágása mellett
foglalt állást.
A készített tanulmány a megmaradt
fákra vonatkozóan – bárki által visszakereshetően – egyenként meghatározta a fasor fáinak várható élettartamát,
illetve azt, hogy ennek érdekében mit
kell rajtuk elvégezni. Tekintettel arra,
hogy ezek a nyárfák igen költséges erdészeti technológiák alkalmazásával
sem tarthatók meg 5-10 évnél tovább,
észszerű megoldásnak tűnik a fasor teljes leváltása, ami a vegetációs időszak
után, akár most ősszel elvégezhető.
Függetlenül attól, hogy milyen
döntés születik, párhuzamos munkák
elvégzését is szükségesnek tartom.
Foglalkozni kell majd a kísérő fasor
rendezésével, hiszen az erre a célra
eredetileg ültetett szivarfák mára nem
töltik be ezt a funkciót. Kísérő fasor
helyett ezen a szélesebb oldalon akár
növénycsoportosulásos, gruppos, ligetes megoldást is el tudok képzelni, ami
viszont komoly költségfedezetet igényel. Mivel a fasor jelenlegi kialakításában az alatta lévő vízvezetéknek is
komoly szerepe volt a károk bekövetkezésében, célszerű lenne a vízközmű
arrébb helyezése is, ami sok szereplő
bevonását igénylő komplex munkafolyamat. Mindezek időben is, pénzben
is csak hosszú távon valósíthatók meg,
s éppúgy igénylik a városvezetés és a
lakosság együttgondolkodását, együttműködését, mint a fasor fáinak immáron két évtizede húzódó ügye.

A döntéshozatal előtt szeretnénk felmérni a lakosság álláspontját. Ennek érdekében kérjük fel Olvasóinkat egy szavazásra, amelyen – fontossági sorrend nélkül - az alább vázolt három lehetséges alternatíva közül választhatnak:
1.
A legveszélyesebb fák kivágása után már nincs további teendő.
2.
Növeljük a megmaradt fák élettartamát a Schmidt professzor által meghatározott módon: nyeséssel,
s olyan erős ritkítással, hogy a közéjük ültetett új csemeték ideálisan fejlődhessenek.
3.
A fasor teljes cseréje, új fák ültetése.
Kérjük, hogy véleményüket Leviczky Cirill képviselőhöz címezve, lezárt borítékban juttassák el a
Gáspár-iskola portájára, vagy fogalmazzák meg e-mailben a leviczky@kecskemet.hu címre továbbítva.


H

OKTATÁS - KÉPZÉS
RÉGI-ÚJ VEZETŐK A GÁSPÁR-ISKOLA ÉLÉN

Gubán Gyula július elsejével lett a
Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
Gáspár András
Szakközépiskola
és Szakiskolájának
intézményegységvezetője:

Pályafutásomat 1988-ban kezdtem a
kecskeméti AGRIKON-nál okleveles
gépészmérnökként. Immáron 19 éve
dolgozom az oktatás területén. A Gáspár András Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium tanműhelyének vezetőjeként a szakmai képzés gyakorlati
területével foglalkoztam. Ez idő alatt
szereztem mérnök-tanári diplomát,
közoktatási-vezető szakvizsgát, és felsőfokú oktatás-informatikus végzettséget.
Az elmúlt tanévtől intézményegység-vezető helyettesi munkakörben
végeztem feladataimat. Szakmai elméleti óráimon a számítógépes gépészeti
tervezés ismereteivel bővítem a diákok
tudását. Gyakorlati szakemberként szívügyem a szakmai képzés minél ma-

gasabb színvonalon történő megvalósítása. Ehhez támaszkodni kívánok a
szakmai munkaközösségek munkájára, a kollégák javaslataira.
A magyar szakképzés reformálása jelenleg is tart. Az NSZFI, illetve
a KHEM szakképzési szakértőjeként
részt vállaltam a szakiskolai fejlesztési programok kidolgozásában. A TÁMOP-on belül szintén a tananyagok
korszerűsítésének feladataival foglalkozom.
A legnagyobb gondot a nappali
rendszerű képzésben az okozza, hogy
az új, modul rendszerű szakmai tananyagok nehezen feleltethetők meg a
régi, tantárgyi keretek között folytatott
szakmai képzéssel. Ez a képzés szervezésében a mai napig nehézségeket
okoz. Az országban nagyon sok iskola
jött rá erre, így igen sok visszajelzést
kaptak a moduláris rendszerre való áttérést koordináló szervezetek. Ennek
következtében kidolgozás alatt vannak
új, alternatív szakmai tantervek. Ez a
jövőre nézve azt jelenti, hogy –amennyiben iskolánkban is bevezetjük ezeket - a hozzánk jelentkező diákok a

2010-2011-es tanévtől kezdődően választhatnak a mostani modul rendszerű szakmai képzések és az alternatív,
szintén modul rendszerű 3 éves képzési programok között. Utóbbiak választása esetén a 9-10. évfolyamokon
nem lesznek közismereti tantárgyak.
Ily módon a gyengébb képességű tanulók számára rögtön elkezdődhet a
szakmai oktatás, hiszen e korosztály a
szakmai (főleg gyakorlati) képzés keretében sokkal jobban motiválható egy
szakma megtanulására, mint későbbi
életkorokban.
Intézményünk a KETISZK-en keresztül közvetlen kapcsolatban áll a
Mercedes gyár magyarországi képviselőivel. Megismertettük őket a közlekedési területen jelenleg oktatott szakmai képzési struktúráinkkal. Mivel az
autószerelő, autóelektronikai műszerész, járműfényező és karosszérialakatos szakmáknál is a rendelkezésünkre
áll a helyi tanterv keretein belül egy
20%-os mozgásteret adó „szabad sáv”,
a tananyagot az épülő gyár munkaerőpiaci igényeihez tudjuk igazítani. Bízunk benne, hogy a Daimler-Benz élni
fog az általunk kínált lehetőségekkel.

TISZTELETTEL KELL BÁNNI A GYEREKKEL

Júliustól a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola Fiú Kollégiumának intézményegység-vezetői tisztében ismét újraválasztották Popovics Józsefet, akit arra kérek, szóljon pár szót magáról és azokról a törekvésekről, melyek a 216 férőhelyes kollégium életét meghatározzák.
A Tisza határon túli oldalán, Tiszaújlakon születtem. Testnevelés szakos tanári végzettségem
van, de filozófia szakot is végeztem még odahaza Ungváron. Ott voltam először 16 éven át igazgatóhelyettes egy hasonló szakképző iskolában, s Magyarországra egy sikeres álláspályázat révén
jöttem át: a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán lettem testnevelő. 1993-ban jöttem át a Gáspáriskolába nevelő- és testnevelő tanárnak, s 2000-től vagyok a kollégium vezetője.
Iskolai előmenetelüket és szociális hátterüket tekintve nem a legjobb helyen álló gyerekek kerülnek hozzánk. Fontos tehát leszögeznünk azokat az alapelveket, amelyek a hatékony együttműködést szolgálják. Ezek egyike, hogy a
délutáni tanulási idő alól nincs felmentés. Van viszont felzárkóztatás és szaktantárgyankénti külön segítségnyújtás. Ha
összehasonlítjuk az iskola tanulóinak tanulmányi átlagát a kollégistákéval, látható, hogy az utóbbiak mérhetően jobban
teljesítenek. Nagy álmom, hogy egyáltalán ne legyen bukott diák kollégiumunk lakói között.
Másik fontos elvünk, hogy minden tanulóval tisztelettel, emberi módon kell bánni, hiszen teljesen kezelhetetlen
gyermek nem létezik. Ilyen elgondolások alapján visszük például magunkkal a kirándulásainkra a problémásabb diákokat is – hozzáteszem, többjüknek bizony ez az első külföldi útja. Hiszek abban, hogy a környezet is neveli az embert,
ezért első dolgom volt a kollégium udvarát parkosítani. Idővel flekkensütőt, kemencét, szalonnasütő helyet is építettünk ki. Gyakran vannak közös kirándulásaink. Nemrég például Gáspár András erdélyi sírját koszorúztuk meg.
Fontos szempont, hogy vonzóvá tegyük a kollégiumi életet. A közelmúltban több LCD televíziót, hangoskönyveket,
ping-pong asztalt vettünk. Felújítottuk a számítástechnikai tanterem gépparkját, s vásároltunk tíz új túrakerékpárt.
Mindezek persze csak akkor érnek valamit, ha programot tudunk rájuk építeni. Nincs annál rosszabb, mint unatkozó
gyereket látni. Olyan szakkörök állnak az itt élő diákok rendelkezésére, mint az „Aranyhal” akvarisztikai szakkör, a
„Lucullus” főzőszakkör, a „Herkules” öntevékeny testedző és testépítő szakkör, a „Kamera” fotó és mozgóképszakkör,
az „Aranyecset” öntevékeny művészeti szakkör és még sorolhatnám.
Szeretnénk egy kerámiastúdiót is beindítani szeptember elsejétől. Ehhez mintegy másfélmilliós beruházással már
szinte minden megvan. A gépi mellett kézi korongozásra is lehetőség lesz. Szándékunkban áll a jelenleg is funkcionáló
főzőhelyiséget egy minden igényt kielégítő gasztronómiai műhellyé átalakítani. További terveim egyike, hogy kollégiumunknak saját szakmai és idegen nyelvi könyvtára legyen. Mindenekfelett pedig azt szeretném, ha az elmondottak
eredményeként diákok és a kollégák egyaránt jól éreznék magukat ebben az intézményben.


OKTATÁS - KÉPZÉS
ANGOL NYELVTANULÁS A MÁTYÁS ISKOLÁBAN

Lóczi László, a Corvina Óvoda és Általános Iskola
főigazgatója a szeptemberben induló angol-magyar két
tanítási nyelvű oktatás sajátosságairól tájékoztatott:
A Mátyás Király Általános Iskola izgalmas tanév elé néz
2009 szeptemberétől. Mint korábban tudósítottuk a kedves
Olvasókat, az iskola vezetése két tanítási nyelvű program
kidolgozásán fáradozott már hónapok óta.
Mára már örömmel közölhetjük, hogy a program szakmai
és pénzügyi tervezése nyolc évre elkészült, s a városi honatyák áldásukat, sőt pénzüket is adták a megvalósításhoz.
Megérkezett Chicagóból Franny Finstrom, az anyanyelvi
tanár is, aki szeptembertől a tantestület tagjaként az angol
kommunikációs órákat fogja tartani. A két tanítási nyelv
iránt erőteljes érdeklődés mutatkozott már az idei beiratkozáskor is. A 79 beíratott elsős közül 58 gyerek szülei
kívánják gyermekük részvételét a programban, ami annyit
jelent, hogy a tervezett egy helyett két angolos elsős osztály
indul 2009 szeptemberében. Az 58 induló közül a legjobb
28 folytathatja másodikban ezt a programot, a többiek pedig emelt szintű oktatásban részesülnek angolból. Az iskola
alapelve, hogy a tanulók munkája és teljesítménye alapján
történjék a kiválasztás, s ne egyéb kritériumok mentén.
A két tannyelvű oktatásban részesülők heti öt órában
tanulnak angolt, valamint három tantárgyat szintén angol
nyelven sajátítanak el. Cél, hogy 8. osztály végére életképes középfokú szintet érjenek el a tanulók szóbeli és írásbeli kommunikációjukban egyaránt.
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INGYENES ANGOL OKTATÁS 40 ÉVEN FELÜLIEKNEK

Nyelvet tanulni sohasem késő, idegen nyelven nem beszélni kínos!
A magyar híres világnyelv, de addig, míg a világ lakosaiban ez tudatosodik, nekünk kell megszólalni idegen nyelven.
Most a Hunyadivárosi Részönkormányzat és a Mátyás Király Általános Iskola támogatásával ingyenes nyelvtanulási
lehetőség kínálkozik. A nyelvoktatási program célja, hogy
használható szóbeli nyelvi tudást alapozzon meg. Előzetes
tudás nem szükséges, mindent az alapoknál kezdünk.
Témakörök: Személyes adatok, Család, Utazás vonaton,
buszon, repülővel, Útbaigazítás, Vásárlás, Étkezés, Egészségügyi problémák. Az oktatás modern technikai eszközök,
pld. interaktív tábla, valamint stresszoldó módszerek alkalmazásával történik.
A 40 órás tanfolyam helye a Mátyás Király Általános Iskola, ahol a foglalkozások július 28-tól, keddi és csütörtöki
napokon 17 óra 30-tól 19 óra 30-ig tartanak,
Hunyadivárosi, elsősorban 40 éven felüli lakosok jelentkezését várjuk!
Jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon a Mátyás
Király Iskola titkárságán, hétköznapokon de. 9 és 12 óra között. Telefon: 76/498-048.
A jelentkezéseket érkezési sorrendben rögzítjük, s az első
húsz jelentkezőt, valamint további öt tartalék jelentkezőt tudunk tanfolyamunkon fogadni.
Welcome on the course on 28th July!!!

15 ÉVES A KECSKEMÉTI KÉPZŐ KÖZPONT

A Kecskeméti Regionális Képző központ augusztusban ünnepli fennállásának 15 éves évfordulóját. A jubileum
kapcsán arra kértük Palotás József
igazgatót, hogy értékelje az intézmény
régióban betöltött szerepét, és vázolja a
jövőre nézve meghatározó törekvéseket:
A képzés és szolgáltatás mennyiségi
mutatóit illetően az ország kilenc képző
központja közül intézményünk az első
harmadban található. Bács-Kiskun agrármegye, így intézményünkben kiemelt
helyen áll a mezőgazdaságból élő foglalkoztatókat, kistermelőket segítő agrár
felnőttképzés. A nálunk szerezhető végzettségek nemcsak a foglalkoztatottság
szempontjából jelentenek esélytöbbletet.
Hozzásegítenek például az uniós támogatások megszerzéséhez is.

A gazdasági válság a keresletorientált
képzési struktúrában is érezhető volt.
Csökkent pl. a gépipar és építőipar munkaerőigénye. Van viszont olyan képzési
szakirányunk, ami már a válság utáni
időket célozza meg. Ilyen pl. a mechatronikai képzésünk. Az ország gazdasági helyzetében közép és hosszú távon a
megújuló energia jelenti a kitörési pontot.
Ennek kívánunk elémenni a képzési kínálat bővítésével. A következő fél év, egy év
eszközbeszerzése és tanterem-kialakítása
a megújuló energetikai technológiák széles körű megismertetését célozza meg. A
hőszivattyú, a szélkerék, a napkollektor,
a napelem szerelésének, üzemeltetésének
technológiája lesz majd elsajátítható nálunk. Ehhez kapcsolódva szeretnénk megvalósítani saját intézményünk energetikai
korszerűsítését is.

A Kecskeméti Regionális Képző Központ felnőttképzési tevékenységét 1993ban kezdte, és azóta is egyike a régió legmodernebb munkaerő-piaci képzési
centrumainak. A kecskeméti központ mellett - 387 helyszínen 866 oktató bevonásával - a Duna-Tisza köze 40 településén tartanak képzéseket.
A vizsgaközpontként is működő intézmény sajátos szerepéből adódóan a
képzés területén igen szerteágazó tevékenységet folytat. Munkanélküliek, pályakezdők képzése, átképzése mellett vállalatspecifikus ismereteket és preventív képzéseket is nyújt. Kínálatában önköltséges tanfolyamok is megtalálhatók
azok számára, akik szakterületük legfrissebb eredményeivel kívánnak megismerkedni. A képző központ munkaerőpiaci szolgáltatásokkal is segíti hallgatóit
abban, hogy nagyobb sikerrel képviseljék magukat a munkaerőpiacon.


A Reszelőgyárból alakították át a KKK épületét

Az elmúlt egy évben több előremutató beruházást sikerült megvalósítanunk.
Ezek egyike, hogy az oktatás technológiai színvonalának javításáért vásároltunk
egy új CNC megmunkáló központot, s
új informatikai szoftvereket. Felújítottuk
a hegesztőműhelyünket, teljessé tettük a
pékségünk technológiai sorát.
A Hunyadiváros egy kis darabja érintett
abban a közterület-felújításban, mely egy
együttműködési megállapodás keretében
valósult meg az elmúlt hetekben. Míg
épületünk oktatási intézményként funkcionál, az önkormányzattól parkoló céljára
megkaptuk a képzőközpont előtti terület
használati jogát. Mi pedig elvállaltuk a
korábban saras, rossz állapotban lévő terület rendezését. Ennek eredményeként
jött létre a most látható, esztétikus térkővel burkolt parkoló, melyet újonnan telepített növényzet és látványosan kialakított
parkosítási elemek is színesítenek.
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OKTATÁS-NEVELÉS
A KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELÜNK

Az Ifjúság Úti Óvoda az idei nevelési évben több komoly elismerést is
kapott.
Az itt működő Körlánc Munkaközösség május végén elnyerte a Kecskemét
M. J. V. Közgyűlése által adományozott
Kecskemét Városért
Oktatási Díjat. Ennek előzménye, hogy
óvodánk már 1994
óta műhelye a Körlánc környezeti nevelésnek. Az első években csak a Föld napját
ünnepeltük, mára már
szinte valamennyi jeles napra szervezünk
programot a gyerekeknek.
Óvodánk
2006-ban, majd idén
második alkalommal
a KvVM és az OKM
által adományozott
Zöld Óvoda címet is
elnyerte. A Körlánc Egyesület és a Projektpedagógiai Társaság bázis óvodája
vagyunk. Részt vettünk különböző kísérleti programok kidolgozásában is:
gyermekökológia, fogyasztói szokás-

alakítás, Flupi programcsomag, Zöld
Óvoda Kritériumrendszer kidolgozása,
próbamérése stb.. Kolléganőnk, Klein
Ibolya szervezésében került sor idén a
Környezetvédő és Tudatos Fogyasztó
Konferenciára, ahol a megye környezeti neveléssel foglalkozó
óvodái mutatkozhattak be.
Nevelési évünk másik
díjazottja Klein Ibolya lett,
aki a város elismeréseként
„Az év pedagógusa-díjban” részesült. Óvónői
és tanítói végzettséggel
1994 óta dolgozik nálunk, s kezdettől a Körlánc
Munkaközösség vezetője.
Megalakulása óta tagja a
Körlánc Egyesületnek és
a Projektpedagógiai Társaságnak. Részt vett a fent
említett kutatási témákban,
rendszeresen tartott korreferátumokat a Körlánc
környezetvédelmi és projektpedagógiai konferenciákon. Idén e témakörben
tanulmánya is megjelent. Három éve
szerkeszti Zöld Szem oviújságunkat.
Évek óta tart környezeti nevelési fog-

lalkozásokat az Ifjúsági Otthonban a
Fürkész és Zöld Kuckó bérletes foglalkozások keretein belül.
A Víz világnapját az óvodában, a
Föld napját, s a Madarak és fák napját az Arborétumban játékos délelőtt
formájában ünnepeljük. Az Állatok
világnapján óvodásaink rajzait, a Földünkért világnap alkalmából pedig a
szülők rajzait állítjuk ki és jutalmazzuk
kisebb ajándékokkal. A szülők számára
minden ősszel szervezünk egy hulladék-újrahasznosítási pályázatot is, ahol
a háztartásban keletkező hulladékanyagokból készített alkotásokkal pályázhatnak. Pedagógusokból álló zsűri díjazza a legjobb alkotásokat, amik
végül a gyermekcsoportokban lesznek
ténylegesen „újrahasznosítva”. A Környezetvédelmi világnap alkalmából a
város óvodásainak is szoktunk szervezni egy játékos délelőttöt az Arborétumban. Ez idén 9. alkalommal történt, így
már vannak visszatérő, hozzánk hasonlóan „a környezet szeretetével megfertőzött” óvodák ezen a programon.
Thurzóné Halasi Ágnes
az Ifjúság Úti Óvoda’ vezetője

LOVAGLÁS, TÁNC ÉS MOTOROZÁS

A Ceglédi Úti Óvodában az elmúlt
nevelési év is eseménydúsan zajlott.
Több helyi, illetve óvodán kívüli programba kapcsolódtunk be, ezáltal sok
élményhez, ismerethez juttatva gyermekeinket.
Októberben megtartottuk az immár
hagyományos közlekedési versenyünket, melyen a corvinás óvodák csapatai mérték össze tudásukat. Büszkék
vagyunk arra, hogy az első helyet a mi
ovisaink szerezték meg. A kecskeméti
óvodások versmondó versenyén három
gyermekünk képviselte óvodánkat,
közülük egy oklevéllel térhetett haza,
melyet a szép, kifejező versmondásért
kapott. A Hunyadi-iskola által szervezett OVI-SULI MANÓ feladatmegoldó versenyen nagycsoportosaink közül
tíz gyermek szerzett helyezést vagy
különdíjat. Budapesten, az ORFK bábversenyén országos második helyezést
ért el a bábcsoportunk. Képviseltettük
magunkat az OVI-TUSÁN is a Rákóczi-iskolában, s gyermekeink harmadikok lettek a Kertvárosi Óvoda OVIKUPA sportversenyén. A Forradalom
utcai óvodában meghirdetett Micimackó Mesenapon óvodásunk első helyezést ért el élményt nyújtó, ízes mese-

mondásával. Néptáncosaink több helyi
és városi rendezvényt színesítettek
fellépéseikkel, mindannyiszor nagy
sikert aratva. Szinte minden óvodások
számára meghirdetett rajzpályázatba
bekapcsolódtunk, első helyezéstől a
különdíjig nagyon szép sikereket értünk el.
Óvónőink három csoportban
tartottak sikeres
szakmai bemutatót. Egy kolléganőnk munkájának elismeréseként részese
lehetett egy norvégiai szakmai
programnak is.
Egy csoportunkban ráhangoló jelleggel bevezettük az
angol nyelvi képzést, hiszen szeptembertől két csoportban komplex angol
nyelvi nevelést kívánunk megvalósítani. Mindezek mellett természetesen a
mindennapos óvodai életünk is színesen zajlott - pedagógiai programunknak megfelelően a néphagyományok
mentén a Mihály-napi vásártól a pünkösdölőig.


Legnagyobb rendezvényünk az intézményi hagyományként immáron
11. alkalommal megrendezett „Aprók
Napja” volt május 22-én. A sok látogatót vonzó délelőtt során nem maradhattak el a népi játékok, táncok, melyeket előbb az óvónők, majd az óvoda
Szélike tánccsoportja mutatott
be. Nagy sikert
aratott a kézműves vásár is, ahol
a gyerekek munkáikat jelképes
összegért árulhatták. Az ovisok nagy örömmel fogadták az
arcfestést, a légvárat, a pónilovaglás lehetőségét, a motoros rendőrök
bemutatóját, és sokan vettek részt az
ugyancsak a rendőrség által szervezett
közlekedési versenyen is. A délelőttöt
a szülők által készített, bográcsban főtt
ebéd zárta, amely a gyerekeknek és
felnőtteknek is nagyon jólesett a mozgalmas délelőtt után.
Rácz Katalin
a Ceglédi Úti Óvoda’ vezetője

ÚJDONSÁGOK
ÖTVENKÉT BABA VOLT A VENDÉGÜNK

Bár a Hunyadiváros térségi elkülönülése már másfél évszázaddal ezelőtt elkezdődött, a városrész neve
először Sándor István főjegyző 1905.
június 19-i közgyűlésén bemutatott
tervezetében vetődött fel. Ehhez az
időponthoz kötjük városrészünk
születését, s hagyományteremtő
szándékkal ezt a napot választottuk
ki arra, hogy – a gyermeknaphoz
kapcsolódóan is - köszöntsük városrészünk legfiatalabb polgárait.
A jól sikerült rendezvényen Pászti
András képviselő meleg szavakkal köszöntötte „szemünk fényeit”, a 2008ban született hunyadivárosi babákat,

KEDVES HUNYADIVÁROSI
KISMAMA!

Gondoltál-e már arra, hogy jó
lenne beszélgetni más kisgyermekes anyukával? Érezted-e egyedül magad elveszve a pici körüli
gondokkal? Jó lenne, ha volna
kitől tanácsot, segítséget kérni?
Jó lenne megismerkedni, összebarátkozni
„sorstársakkal”?
Szeretnéd, ha kicsi babád is más
gyermekek társaságába kerülne,
játszana velük?
Korábban a generációk (nagyszülő, szülő, gyermek) együttélése
a felmerülő problémákat megoldotta, a fiatal anyukának volt kitől
kérdezni. Manapság már külön-külön élünk, élvezzük ennek előnyét,
hátrányát. Sokszor a nagyszülők is
dolgoznak még, segítséget szívesen adnának, de messze vannak.
BABANAPTÁR KÉSZÍTÉSÉHEZ
várjuk a 2008-ban született hunyadivárosi babák, illetve szüleik
jelentkezését a klub vezetőjénél.
A babák fotózása augusztus 26-án
9-12 óráig történik a Mátyás Király Általános Iskola aulájában.

hozzátartozóikat, s mindazokat, akik
jelenlétükkel is megerősítték: nemcsak
családi körben, de a városrész élő közösségében is jelentősége van annak,
hogy milyen figyelemmel vesszük körül annak új polgárait. Pászti András
szavaiból kiderült, a népesség látható
csökkenése alól városrészünk sem kivétel: 2007-ben 95, 2008-ban már csak
74 baba született a Hunyadivárosban.
Egyúttal megköszönte a rendezvény
létrejöttét kísérő sok-sok segítséget, s
a babák megajándékozását adományaikkal segítő cégek, kereskedelmi egységek támogatását.

H

Janikovszky Éva „Kire ütött ez a gyerek?” című verse Szabó Kitti, a Mátyás-iskola hetedik osztályos tanulójának előadásában.
Karján gyönyörű nyolchónapos
kisfiával ezt az alkalmat ragadta meg
Bükki Éva gyermekgyógyász doktornő is, a tervezett baba-mama klub leendő vezetője, hogy ismertesse a hallgatósággal a klubbal kapcsolatos szép
terveket, elképzeléseket.
A rendezvény végén a városrész két
képviselője és a részönkormányzat
tagjai adták át a sok hasznos figyelmességet tartalmazó ajándékcsomagokat.

A csöppségek és hozzátartozóik derűs figyelemmel hallgatták az ünnepi
eseményen elhangzó színvonalas muzsikát, köztük
pl. a Hüvelyk Matyi című
mesefilm zenéjének egy
részletét Kada Mónika és
Kada Melinda fuvola-hegedű duójának előadásában, s az M. Bodon Pál
Zeneiskola fuvola-kvartettjének műsora is nagy
tetszést aratott. Felnőttek
számára is tanulságos volt
Számos megkeresés hozta az ötletet, hogy a Hunyadivárosban indítsunk el egy baba-mama klubot.
A részönkormányzat felkarolta ezt a
kezdeményezést, és az itt élő védőnőket, gyermekgyógyászokat és a már
összejáró anyukákat is megnyerte az
ügynek.
Most szeretnénk Téged és
a Kisbabádat
is meghívni!
Minden hónap
harmadik szerdáján délelőtt
10 órától tartjuk az összejöveteleinket. Az
első alkalom
2009.
július
15-én volt, a
második pedig
augusztus 19én lesz. Találkozásaink helyszínét az Ifjúság út 41.
szám alatt lévő Ibi Tanoda adja.
A klubunk közel húsz babával és
édesanyjával alakult meg, s várjuk a
további jelentkezőket. A következő
alkalmak témakörei például: „Szoptatás és hozzátáplálás”, „Légúti huru

tos betegségek”, „Lázas a gyermek,
mit tegyek?”, „Csípőficam és mozgásfejlődés, gyógytorna”, „Babamama jóga”, „Babaápolási kérdések”, „Utazás, nyaralás a kicsivel”,
„Bababarát
vendéglátóhelyek”,
„Fejlesztő játékok”, „Altatási szokások, ringató-, és altatódalok”. A
programokat az igényeiteknek
megfelelően
alakítjuk ki.
Minden
alkalomnak
lesz egy témafelelőse,
aki felvezeti a témát,
majd kötetlen beszélgetésben lehet kérdezni,
hozzászólni.
A foglalkozások végén, ha tetszik
az ötlet, tízórai falatokat készítünk
(gyümölcsökből, stb.) a babáknak.
A 06-76-610-279 vagy a 325-011
telefonszámon lehet érdeklődni!
Várunk szeretettel Benneteket!
Sulczné Dr. Bükki Éva
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A HÓNAP TÉMÁJA
HOGYAN VÉDJÜK MEG ÉRTÉKEINKET?

A nyár az üdülés és gondtalan kikapcsolódás időszaka mellett más aktualitással is
szolgál. Hajlamosak vagyunk könnyebben elfelejteni azt, ami egész évben érvényes:
a tolvaj soha nem megy szabadságra! A lakásbetörések, gépkocsifeltörések és hasonló
károk megelőzése érdekében a következő oldalakon szakértők mondják el, milyen módon
biztosíthatjuk, illetve erősíthetjük meg értékeink védelmét. Egy teszt segítségével ki-ki
ellenőrizheti azt is, hogy saját lakásának védettsége jelenleg milyen szinten áll.
A SZÚNYOGHÁLÓ TOLVAJOK ELLEN NEM VÉD!

Igaz a mondás
„Alkalom szüli
a tolvajt!”, de
az alkalmat ne
önök teremtsék meg. Sokan
hajlamosak
üdülésük során
könnyelműen
kezelni értéktárgyaikat.
A nyári melegben sokan nyitott ablak
mellett alszanak, nappal nyitva tartják az
ajtókat is. A betolakodó rovarok ellen a
szúnyogháló megfelelő védelmet biztosít, de értékeik védelme szempontjából nem jelent megoldást. Sok bűnügyi
híradásban olvashatnak az ún. „szúnyogháló kivágás vagy letépés” módszeréről, melynek során az ablakon lévő
szúnyoghálót kivágva, letépve hatolnak
be a lakásba. Javasoljuk, hogy nappalra, amikor nem tartózkodnak otthon, a
legnagyobb meleg ellenére is zárják be
az ablakokat, ajtókat. Az éjszakai nyitott ablak melletti alvás esetére is van
már megoldás az illetéktelen behatolás
megakadályozására. Biztonságtechnikai
üzletekben lehet vásárolni mozgatható,
mozgásérzékelővel ellátott riasztókészüléket, amely a nyitott ablak közelében
elhelyezve hangjelzéssel riaszt az esetleges behatolás esetén. Ez a mobil riasztóberendezés alkalmazható az udvaron,
erkélyen elhelyezett értéktárgyak, kempingezés során a sátorban, lakókocsiban
elhelyezett értékek védelmére is. A hatósugarába kerülő mozgó tárgyak, személyek jelenlétét hangadással jelzi.
Az egész évben lakott lakások esetében
nyári szabadság idejére, amikor őrizetlen
a lakás, lehetőség van biztonságtechnikai vállalkozásoktól bérelni mobil riasztóberendezést, amely riasztó jeleit a vállalkozás diszpécserközpontjának vagy a
rendőrségnek továbbítja, és onnan indul
intézkedő járőr.
Amennyiben üdülni megy a család,
kérjék meg megbízható rokonukat,
szomszédjukat, hogy levélszekrényüket
rendszeresen ürítse ki, ugyanis a megtelt
levélszekrény árulkodó jel a tolvaj szá-

mára, hogy senki nem tartózkodik a lakásban. Arra is megkérhetik megbízottjukat, hogy ne csak a virágokat locsolják meg, hanem az utcai függönyöket
alkalmanként húzzák el. Azt a látszatot
kell kelteni, hogy nem őrizetlen a lakás.
Kertes ház esetén arra is meg lehet kérni
a szomszédot, hogy az önök lakása előtt
parkoljon.
Hosszabb út előtt - amennyiben már
foglalkoztak ezzel a gondolattal - javasoljuk a gépkocsit ellátni különböző
elektronikus védelmi berendezésekkel,
mint pl. elektromos indításgátló (immobiliser), riasztóberendezés. Utóbbiaknál
az ún. ugró- vagy pörgőkódos berendezéseket ajánljuk. A védelem hatásfokát
még mechanikus eszközökkel tudjuk növelni. Ajánljuk a sebváltókar-bilincset, a
különböző pedálbilincseket, kormányzárakat. Felhívjuk a figyelmüket, hogy
mindenféle védelmi berendezés vásárlása előtt győződjenek meg arról, hogy az
eszköz rendelkezik-e MABISZ (Magyar
Biztosítók Szövetsége ) minősítéssel.
Útközben az üdülőhely felé, még egy
rövid megállás, pihenés idejére se hagyják az autót lezáratlanul. Értékeiket ne
látható helyen tartsák, inkább tegyék a
gépkocsi csomagtartójába, bár az sem
értékmegőrző, de ha nem lehet látni,
nem jelent csábítást a tolvajnak. Éjszakai
pihenő esetén soha ne az út szélén álljanak meg aludni, mindig keressenek kivilágított parkolót vagy benzinkutat. Az
autó szélvédőjét betörni és az értékeket
kikapni pillanatok műve. Mire felébrednek, a tolvajnak és értékeiknek már hűlt
helye. Sajnos terjedő elkövetési mód,
hogy parkolóban, benzinkútnál, stb. kiszúrják az autó kerekét és azt követve
megállás után, segítséget imitálva eltulajdonítanak különböző értéktárgyakat,
pénzt stb.. Kérjük, hogy ilyen esetekben
is körültekintően járjanak el, akár külföldön, akár Magyarországon.
Az üdülőhelyre érkezve is törekedjenek arra, hogy ha nem közlekednek
az autóval, azt lehetőség szerint kivilágított, szem előtt lévő parkolóhelyen
hagyják. Az autóból minden értéket ve10

gyenek magukhoz, főként a gépkocsi
okmányait és egyéb személyes iratokat,
s helyezzék őket biztonságba. Amennyiben lehetőség nyílik rá, vegyék igénybe
a szálláshely értékmegőrzőjét. Ékszereket, értékes műszaki tárgyaikat kirándulás, strandolás idejére ott helyezzék el.
Fürdőzés alkalmával csak a szükséges
pénzmennyiséget tartsák maguknál, ékszert, videokamerát, fényképezőgépet
hagyjanak otthon, vagy valaki mindig
maradjon az értékek mellett. A gépkocsi
indítókulcsát soha ne hagyják látható helyen, a rajta lévő riasztó távkapcsolóval
a tolvaj feltűnés nélkül eltulajdoníthatja
járművüket.

Városnéző séta közben se feledkezzenek
meg arról, hogy a zsebtolvajok előszeretettel portyáznak az üdülőhelyeken a
nagy tömegben. Pénztárcájukat, okmányaikat lehetőség szerint övtáskában elöl
vagy lezárt válltáskában hónalj alá szorítva javasoljuk maguknál tartani. A táska érintetlenségét többször ellenőrizzék.
A tolvajok szinte mindig csoportosan
tevékenykednek, és a bűncselekmény
elkövetése előtt az Ön figyelmének elterelésére törekednek. Kedvelt trükk az
áldozat tudatos oldalba lökése vagy ruhájának szándékos bepiszkítása, a tisztogatás közbeni „segítsége”, cigaretta
vagy tűzkérés.
Ha tetten éri a zsebtolvajt, hangosan
kérje az emberek segítségét, a zsebtolvaj
soha nincs egyedül!
Madari Róbert r. alezredes,
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztályának vagyonvédelmi kiemelt főelőadója

A HÓNAP TÉMÁJA
BIZTONSÁGOS AZ ÖN LAKÁSA?
Tesztelje otthonát, mielőtt a tolvaj teszi!

1.) Lakás jellege, épületen belüli elhelyezkedése
a) Régi típusú bérházban felső emeleti függőfolyosón utolsó,
lakótelepen felső emeleti vagy folyosó végi
5p
b) A talajról elérhető ablakok, erkélyek vannak,
ezekre nincs szomszédi rálátás			4 p
c) Családi ház esetén terasz széles erkélyajtókkal,
rácsozatlan mellékhelység ablakokkal		3 p
d) Sűrűn beépített területen lévő társasházban, lakásokkal
oldalról körülvett emeleti lakás		
1p

9.) Ablakok és egyéb nyílászárók
a) Kívülálló számára hozzáférhető, normál ablaküveggel,
festett riglivel rögzített ablak			   3 p
b) Nehezen vagy csak segítséggel elérhető ablak,
egyszárnyú dupla vagy biztonsági üvegezésű 	   2 p
c) Nincs szellőző vagy más számára elérhető ablak,
ha van, akkor ráccsal védett 			   1 p
10.) A lakás tulajdonosa
a) Ismert személyiség, orvos, ügyvéd, sikeres vállalkozó  3 p
b) Az adott házban egyedül élő idős, valamilyen
fogyatékosságban szenvedő személy		   2 p
c) Átlagos egzisztenciájú család			   1 p

2.) A bejárat láthatósága
a) Nem jól látható helyen van, az utcafrontról nincs rálátás,
vagy a környezet által takart			3 p
b) Az ajtó és környezete, a lépcsőház, a kerítés jól
megvilágított, áttekinthető			
1p
3.) A bejárati ajtó milyen megoldású?
a) Kétszárnyas ajtó				
b) Egyszárnyas ajtó, kazettás vagy üvegfelülettel
c) Lakótelepi					
d) Egyszárnyas, mechanikus védelmi szempontból
megerősített ajtó, nagy látószögű kémlelőnyílással
4.) Milyen az ajtó lapjának szerkezete?
a) Belül üres ajtó, kopogtatásra kongó hangot ad
b) Tömör keményfa, az üvegfelület ráccsal ellátva
c) Tömör lap fém borítással			

11.) A tulajdonosnak a szomszédokkal kialakult
viszonya
a) Nem ismeri őket vagy rossz, közömbös a viszonyuk	  3 p
b) Néhányukat ismeri, folyamatos, laza kapcsolatuk van 2 p
c) Kifejezetten jó a kapcsolat, figyelnek egymás lakására 1 p

5p
4p
3p

12.) A lakás kihasználtsága
a) Rendszeresen hosszabb időre üres - főleg délelőtt	   4 p
d) Napközben rendszeresen, több mint 6 órán keresztül
és hétvégén éjszaka is üres			
3p
c) Esetenként rövid időre üres			   1 p

1p
4p
2p
1p

12+1.) A lakás veszélyeztetettségét csökkentő tényezők
a) Az ajtóra szerelt biztonsági lánc			  -3 p
b) A lakásban, az udvaron tartott kutya		  -5 p
c) Kis méretű páncélszekrény, fali trezor alkalmazása -5 p
d) Az üres lakás felügyeletével megbízott személy	  -8 p
e) Egyszerű típusú helyi riasztást produkáló
elektronikus riasztóberendezés			  -10 p
f) „Néma” riasztást biztosító, magasabb fokozatú
elektronikus riasztórendszer			  -11 p

5.) Az ajtótok szerkezete
a) Házgyári, a lakás építésekor beszerelt tok		
4p
b) Házgyári, de a lakó által később megerősített tok 2 p
c) Fémtokkal, falazókörmökkel beépítve, leemelés és
kifeszítés elleni biztosítással			
1p
6.) Az ajtó tartó pántok
a) Két darab diópánt vagy szögelt zsanér		
3p
b) Három darab diópánt lefeszítés, leemelés és kifeszítés
elleni biztosítással				
1p
7.) A zárak felszerelési módjai
a) Bevéső zár, nem biztonsági betéttel		
b) Az ajtó belső felületére erősített, biztonsági
hengerzárbetéttel ellátott zár			
c) Két biztonsági, megerősített zártípus		
8.) Zárszerkezet
a) Egy darab nem biztonsági zár			
b) Egy darab biztonsági zár			
c) Két darab törés ellen védett biztonsági zár

H

ÉRTÉKELÉS:
0-8 pont között: A lakás betörési szempontból csaknem biztonságos. Az Önhöz történő betörés esélye minimális.
9-23 pont között: A lakás közepesen veszélyeztetett. A betörés esélye 20-60%. Ezen már érdemes elgondolkodni. Az
adott válaszok alapján értékelje át a helyzetét!
24-32 pont között: Az átlagosnál nagyobb a veszélyeztetettség. A betörési esély 80-90% közötti. A betörők ilyen
lakásokat keresnek. Biztonsága nemcsak gyors, de alapvető
intézkedéseket követel!
40 pont felett: Önhöz már vagy betörtek, vagy igen nagy a
szerencséje. Ne tegye tovább próbára, lehet, hogy holnap már
késő lesz!

3p
2p
1p
4p
3p
2p

TISZTELT HUNYADIVÁROSI POLGÁROK!
Bár ez évben polgárőrségünk létszáma négy fővel gyarapodott, városrészünk közbiztonsága
érdekében továbbra is várjuk azon személyek jelentkezését, akik szívesen vennének részt
alkalmilag vagy rendszeresen 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 a 20/ 3980-957-es vagy a 30/ 995-3435-ös számon jelezhetik.
11
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A HÓNAP TÉMÁJA
A MECHANIKUS VAGYONVÉDELEMRŐL

A Hunyadiváros nagyrészt családi
házas övezet. Ebből a szempontból
vizsgálva a mechanikus vagyonvédelmet, gondolatban érdemes nyomon
követni a betörő útját. Ily módon az
alábbiakat érdemes szem előtt tartani,
ha meg akarjuk óvni értékeinket.
Kerítés csak abban az esetben tölthet
be vagyonvédelmi feladatot, ha nem
bontható könnyen kéziszerszámokkal, nem mászható (csúcsos pálca és
oszlopdíszek miatt), s nem ugorható
át. Fontos, hogy a kapukat ne lehessen csukott állapotban leemelni vagy
lecsavarozni a pántokról, és legalább
ennyire lényeges, hogy megfelelően
zárhatók legyenek. Elterjedt kertkapuknál a lakattal történő zárás. Ez is
lehet biztonságos, amennyiben a lakatszem elég erős, nem csavarozható
le, illetve megakadályozható a lakat
leütése, lecsavarása, s fűrésszel sem
lehet hozzáférni. Egyre népszerűbbek
az ún. patkó vagy U-lakatok, melyek
már elég megbízható zárszerkezettel
rendelkeznek.
A kapuk legkényelmesebb zárási
módja a megfelelő bevésőzár, ezek közül is az, ami hengerzárbetéttel működtetett. A bevésőzár annál biztonságosabb, minél hosszabban tudjuk kitolni
a reteszt a kulcs elforgatásakor. Ezért
ajánljuk a minimum 70 mm-es bevésőzárakat (ELZETT 3420 típus). A sajátkulcsos zárak közül azok nyithatók
nehezebben, melyek fogazott kulccsal
működnek. Hengerzárbetétes kialakításnál már a beépítéskor figyelni kell
arra, hogy a betét nem nyúlhat túl a
zárcímkén, mert akkor megfogható és
eltörhető. Ez mindenfajta nyílászáróra

vonatkozik. Vásárolhatók különböző
törésvédők, illetve biztonsági zárcímek is. A hengerzárbetétek következő
biztonsági fokozata a fúrásvédelem,
illetve a saválló kialakítás.
Ha beértünk az udvarra, elérhető
magasságban ablakokat találunk. Védelmükre legalkalmasabb a rács, mely
szép, környezetbe illő mintázatával lehet az épület dísze is. Ne feledkezzünk
meg a kis méretű ablakokról sem (WC,
kamra, fürdőszoba), mert ezek is kedvelt behatolási útvonalak. A rács kialakításánál az anyag keresztmetszete, s a
pálcák közötti nyílás mérete a fontos,
de a legrobosztusabb rács sem ér semmit, ha nincs megfelelően befogatva a
helyére. Hozzáférhető helyen nem lehet oldható kötést alkalmazni!
A bejárati ajtó alapvető védelme, ha
két zárat alkalmazunk. Szerencsés, ha
azok kulcsrendszere nem egyforma
(pl. egyik hengerzáras, fogazott kulcscsal, a másik kéttollú). Természetesen
nagymértékben fokozza a védelmet a
pótlólagosan is felszerelhető hevederzár, melyet helyszíni felmérés után
lehet méretre gyártatni, és beszerelését is tanácsos szakemberre bízni.
A lakásbejáró elé készíthető rácsajtó,
melynek kivitelezésénél figyelni kell a
forgáspontok felől beépítendő kifeszítés-gátlókra.
Ma már a lakóépületeknél is egyre
jobban terjednek a feltekeredő rendszerű vagyonvédelmi rácsok és redőnyök, melyek mozgatását elektromotorok végzik, igény esetén akár rádiós
vezérléssel.
Kántor Zoltán
vagyonvédelmi szaktanácsadó
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Április elsejétől városrészünkben
időről időre
együtt
járőröznek a polgárőrök és a
közterület-felügyelők. Kovács Jánost,
a Kecskeméti
Közterület-felügyelet munkatársát arról kérdeztük, mit várnak
ettől az új együttműködéstől.
A közös járőrözés eredményeképpen vélhetően még jobban tudjuk majd védeni a Hunyadivárost.
Mivel a polgárőrség hosszú ideje
fejti ki tevékenységét ebben a városrészben, jobban ismeri azt, mint
az itt szolgálatot teljesítő közterület-felügyelők. Jobban otthon vannak abból a szempontból is, hogy
mely helyekre, jelenségekre kell
fokozottan odafigyelni. A közös
munka tehát célzatosabb tevékenységet tesz lehetővé, hiszen nem az
elsődleges feltárásért, hanem már a konkrét probléma és sokszor annak okai ismeretében - határozott
elképzelésekkel tudunk kijönni a
helyszínre.
A közös munka elsősorban
rendfenntartás jellegű, aminek része pl. az illegális hulladéklerakó
helyek felderítése. Feljegyezzük
azt is, ha valahol akadályt képező
fát, növényt látunk. Ellenőrizzük
a városrész középületeit: a postát,
orvosi rendelőket, gyógyszertárat, egyéb helyeket. Éjszakánként
eljutunk a garázstelepre is, ahol
már a várható felbukkanásunk is
elejét veheti a garázsfeltöréseknek.
Újra nagy gondot jelent a lakótelepi övezetben a gépkocsifeltörés,
s a rombolásos károkozással járó
üzemanyaglopás. Bár az eltulajdonítás, a lakásbetörés helyszínelése,
kivizsgálása továbbra is rendőrségi
eljárás keretében zajlik, a városrészben való jelenlétünk jó hatással van a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítására, hiszen
minden gyanús jelet azonnal, az
észlelés pillanatában jelentünk az
illetékesek felé. Arról nem beszélve, hogy a közös járőrözéssel többnyire négy-öt polgárőr, s legalább
két közterület-felügyelő együtt járja az utcákat. Ez a létszám a korábbinál hatékonyabb munkavégzést
tesz lehetővé.
A közös járőrözéstől azt is reméljük, hogy a lakosságban hitelesebb,
mondhatnám pozitívabb kép alakul
majd ki a munkánkról, hiszen mi
nem azért vagyunk, hogy „bírsá-
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goljunk”, hanem azért, hogy ilyen
és más eszközökkel a városrész
lakói érdekében védjük a környezetüket: annak rendjét, tisztaságát,
háborítatlanságát és értékeit. Sokszor tévesztenek össze bennünket
például a Piac és Vásárigazgatóság
parkolási díjfizetési felügyeletével, holott a mi tevékenységünk
a járművekkel kapcsolatban csupán arra terjed ki, hogy a parkolás
módja megfelel-e a KRESZ előírásainak.
A járőrözés során nemegyszer
kis cédulákat helyezünk el az érintett ingatlanok postaládáiban, ezzel
is jelezve, hogy ott jártunk, s abban
az időpontban mindent rendben
lévőnek találtunk. Bízunk benne,
hogy a munkánk iránt érzett tisztelet és megbecsülés legalább annyi
visszaköszönő jelével találkozunk
majd, amilyen odaadó igyekezettel
végezzük a ránk bízott lakóövezet
védelmét, szolgálatát.

Pártos Gyula utcai kis műhelyből sokan
ismerik Kelemen István kulcsmásolót, aki
lakatosmunkákkal, védőrácsok készítésével is foglalkozik, de elsősorban a helyszíni zárszerelésekre specializálódott:
Mivel már ránézésre megállapítható,
milyen minőségű egy zárszerkezet, komolyabb zárbetét felszerelését szoktam javasolni. Igaz, ez valamivel drágább, de megéri. Nem jó, ha erre csak akkor jövünk rá,
amikor már késő.
Kapható többféle védőpajzs, ami a meglévő zárra is felszerelhető. Mivel belülről
kell felfogatni, nem lehet a zárbetétet eltörni: az esetek kilencven százalékában ezzel a
módszerrel jutnak be a betörők. A zár védőpajzzsal való felszereltsége ma már a biztosítóknál is alapelvárás, ahogyan az is, hogy
legalább két zár legyen a bejárati ajtón.
Nem győzőm elmondani az egyedül élő
idősek számára, hogy ajtóra szerelt láncocskánál többet ér a kémlelőnyílás, mert ha már
az ajtót kinyitották, a lánc nem akadályozza
meg a nem várt behatolást.
Szolgáltatásaimat a lakótelep közös képviselői is gyakran igénybe veszik a közös
tárolóhelyiségek komolyabb védettsége érdekében.
Kelemen István
Kecskemét, Pártos Gyula utca 2.
(a Liszt Ferenc utcából nyílik)
Tel.: 76/ 497-329; 30/ 9656-797
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AZ ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELEMRŐL

Mielőtt
röviden ismertetném
az
elektronikus
riasztórendszerek
létjogosultságát a
kertvárosi családi
házakban, szeretnék eloszlatni egy
tévhitet, miszerint
a riasztórendszerek megvédik a
lakást a betöréstől. Tisztázzuk: a riasztó
nem képes (önmagában) megakadályozni
a betörést, nem is ez a feladata, erre később
még részletesebben is kitérek.
Pár mondatban ismertetném a Hunyadiváros kriminalisztikai jellemzőit a betöréses lopási szempontok figyelembevételével. Városrészünkben találhatóak emeletes házak, kis lakásszámú társasházak és
számtalan családi ház. A kisebb társasházak a legkevésbé fenyegetettek, mert ott
általában mindig van otthon valaki (vagy
nehezebb kifigyelni, hogy mikor nem), és
kisebb, egymásra figyelő közösségek alakultak ki.
Más a helyzet a családi házakkal, ikerházakkal, melyek a városrész jelentős részén
megtalálhatóak. Ezek betörés szempontjából sokkal több támadási ponttal rendelkeznek, és mivel sok növény található
a kertekben, ezek a támadási pontok közterületről sok esetben egyáltalán nem láthatóak. Szintén az elkövetői csoportoknak
kedvez, hogy a városrészen több forgalmas
út is áthalad, így cselekményük elkövetése
után, percek alatt „eltűnhetnek”.
Természetesen nem szeretnék ijesztgetni
senkit, csak ismertettem a száraz tényeket és a városrész nyújtotta lehetőségeket,
amik esetlegesen motiválhatják az elkövetőket. Mit tehet egy hunyadivárosi lakos
saját értékei védelmében? Nagyon sokat.
Sőt, igazán a tulajdonosok képesek leginkább megvédeni a vagyonukat. Sajnos, de
ez jelenleg így van, az ember leginkább
magára számíthat.
A jól megtervezett vagyonvédelmi rendszer szerepe nem a lakás megvédése a
támadástól, hanem a támadás tényének a
jelzése. A rendszer kialakításakor törekedni kell arra, hogy a riasztó az illetéktelen
behatolást minél korábban észlelje, és azt
pontosan jelezze. A jelzés lehet helyi szirénajelzés, a tulajdonos mobiltelefonjának
a hívása, vagy a kivonuló-szolgálat értesítése, illetve ezek kombinációja. Lehetőség
van a helyi polgárőr-szolgálat értesítésére
is, amennyiben erre felhatalmazást adnak.
Közel húsz éve szerelek vagyonvédelmi rendszereket főleg családi házakba,
lakásokba, kisebb irodákba, és láttam az
eszközök fejlődését, megbízhatóságuk
rohamos javulását, valamint árszínvona13

luk csökkenését. A mai viszonyok között
már nem számít luxusnak a profi vagyonvédelmi rendszer kiépítése. Itt szeretném
hangsúlyozni a professzionális vagy félprofesszionális szavakat. A félprofesszionális vagyonvédelmi rendszer kiépítésének
eszközköltsége 30-35%-kal több, mint a
lényegesen alacsonyabb színvonalú eszközöké. Figyelembe véve azonban a félprofesszionálisak élettartamát, ami jóval
több, mint 10-15 év, nem biztos, hogy okos
dolog ezen spórolni. Tapasztalatom szerint
a legfőbb dolog, amit tudni kell a „gyanúsan olcsó” rendszerekről, hogy elég nagy
számban képesek téves riasztásokat adni.
Ez jelentkezhet a másodvonalbeli korszerűtlen technikával felépített alapanyagoktól vagy az olcsó eszközök telepítését
„okosba” megoldó „szakemberek” szakmai hiányosságából, ami előbb vagy utóbb
valahol jelentkezik a rendszer működése
közben. Ekkor szokott bekövetkezni, hogy
a riasztót nem kapcsolják be, mert mindig beriaszt. Mikor egy ilyen
rendszerrel probléma
van, és a telepítője már
nem található, vagy
nem veszi fel a telefont, próbálnak szakcéghez fordulni. Ilyen
esetekben mi is csak azt
tudjuk mondani, hogy
legfeljebb a vezetékek
maradhatnak, a többit inkább cserélnénk,
mert egyszerűen nem tudunk belőle értelmes rendszert kihozni. Ezt nevezem én
kidobott pénznek, és itt fog realizálódni a
tulajdonosban az, hogy az olcsó rendszere
így már tényleg sokba fog kerülni.
Javaslom, hogy értékeiket, vagyonukat, biztonságukat, a megvédő rendszerek
kiépítését, legyen az akár mechanikai,
akár elektronikai, bízzák referenciákkal
rendelkező, megbízható szakcégre. Mint
hunyadivárosi lakos vállalom, hogy a városrészben az elektronikus rendszerekkel
kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújtok
segítséget teljesen térítésmentesen, személyesen vagy telefonon, megosztom az évek
során szerzett tapasztalataimat mindennemű kötelezettség nélkül.

Czégány Béla ügyvezető

Alarm-CAD Kft.
Vagyonvédelmi tervezés, kivitelezés
(20) 434-6397; info@alarm-cad.hu
www.alarm-CAD.hu
6000 Kecskemét, Mátyás kir. krt. 40.

H

NÉZŐTÉR
MINDENIK EMBERNEK A LELKÉBEN DAL VAN

- Beszélgetés Mónus Ferencnével, az Univer Tánczos Péter Népzenei Egyesület vezetőjével -

Élete felét, három és fél évtizedet töltött el Mónus Ferencné az általa alapított
egyesület élén a magyar népzene szolgálatában. Munkájának elismeréseként, a
Kecskemét környéki és a Kárpát-medencei népművészeti hagyományok megőrzéséért,
ápolásáért, városunk zenei életének gazdagításáért, napjaink népzenei mozgalmának
áldozatos szolgálatáért ez év májusában Kecskemét M. J. Város Közgyűlése Kecskemét
Közművelődéséért Díjban részesítette. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

„Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

- Itt születtem ebben a városrészben
1938-ban – vall először hunyadivárosi
kötődéséről Mónus Ferencné Ilonka. - A
Kandó Kálmán utca és a Czollner köz
sarki házában gyerekeskedtem. A Gyenes virágkertészekkel szomszédok voltunk, s máig ápoljuk ezt a kapcsolatot.
Bár férjhezmenetelemkor Katonatelepre
költöztünk, minden vágyam az volt, hogy
visszakerüljünk ide. Sajnos erre már csak
férjem idő előtti halálát követően került
sor. Épp negyedszázada, hogy újból itt
élünk a fiammal, aki ma már az együttes
művészeti vezetője. Sajnos, születésétől
kezdve egy genetikai problémával él, de
a Jóisten akkor is tudta, miért így adja
nekem. Teljesen a zene tölti ki az életét,
a maga és mások gyönyörűségére. 2004ben az uniós csatlakozásnál Brüsszelben
egy szál citerával ő képviselte a magyar
népzenét.

- Hogyan vette fel az együttes a mai
nevét?
- Tánczos Péter, a neves matkópusztai
nótafa olyan ember volt, akinek ha megszólalt a szájából a dal, az ember maga
előtt látta a bugaci pusztákat, a síró árvalányhajat, a nyájukat legeltető juhászokat. Az, hogy egyszer vele énekelhettem,
óriási megtiszteltetés volt a számomra.
Már akkor elhatároztam, hogy őrizzük
és továbbénekeljük az általa ismert mintegy ezer nótát. 1978-as halálát követően
még abban az évben felvettük a nevét, s
azóta is énekeljük a dalait.
A munkahelyemhez tartozott az Univernek egy bérpalackozó üzeme. Mivel
már régebbről is ismertem Szarka Balázst, felkértem az együttesünk szponzorálására. Ő egy szóra vállalkozott erre.
Egy feltétele volt csak, hogy az együtteseink nevükben is viseljék az Univer
szót. Ennek örömmel tettünk eleget, s
ez a később alakult népdalköreinkre, az
Univer Bács-Kun Dalárdára és az Univer
Bazsarózsa Asszonykórusra is továbbhagyományozódott. Az Univer’ Zrt-nek
azóta is nagy hálával tartozunk.

- Hogyan alakult meg a citerazenekar és népdalkör?
- Én 1974-ben a Kecskeméti
Borgazdasági Kombinát reprezentációs célokat is szolgáló
máriavárosi főpincéjénél dolgoztam, ahová szakmai egyeztetésekre rendszeresen átjárt
Berente László, a Likőripari
Vállalat igazgatója is, akivel
egy korábbi munkahelyemen
együttdolgoztam, így jól ismert
arról a tulajdonságomról, hogy
sokszor és szívesen énekelek.
Egyik alkalommal azzal lépett oda hozzám: „- Ilonka, én már látlak téged kékfestő ruhában énekelni a színpadon…”.
Szó szót követett, s hamarosan már ott
daloltam a próbán Bíró Pista bácsi és
egy másik idős citerás mellett, akik még
régi módon, tollal, nyomóval pengették
a kíséretet. Rá egy hétre már a férjem is
köztük citerázott, akire a hangszer szeretetét az édesapja örökítette át néhány
öreg, míves citerával együtt. Hamarosan
annyi asszonyt szerveztem a kórusba,
hogy megalakult a népdalkör is.

- A zsűri az ország bármely részén
járva felismeri, ha a megszólaltatott
népdalcsokrot Mónus Ferencné állította össze. Mitől válik az előadásuk
olyan jellegzetessé?
- Egykori tanárom, s szakmai mentorunk, Kálmán Lajos nyomdokán haladva mindig tiszta forrásból merítettem az
előadásra szánt dalokat, amelyek közé
még véletlenül sem csúszhatott műdal
vagy magyar nóta, mert az – minden
őrzésre érdemes értékével együtt - egy
más zenei világot képvisel. A másik do-

(Babits Mihály-idézet az Univer Tánczos
Péter Népzenei Egyesület honlapjáról)
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log, hogy minden
dalcsokromat
máig úgy állítom össze, hogy
annak története
van. Valahonnan
eljut valahová,
így lesz tematikailag és zeneileg is egységes egész. Nem
tudnám megmondani, hogyan, de ha elolvasom egy dal első sorát, a fejemnek
valamelyik csücskéből ráfelel egy hang,
hogy ez az: ebből valamit fel lehet építeni. Így jártam legutóbb is az ormánsági
dalokkal, amelyekből olyan gyönyörű
ívű, borzongatóan szép dalcsokrot sikerült összeállítanom, hogy amikor azt a
mi kórusunk Alsópáhokon elénekelte,
a bemutatók végén a zsűrielnök Olsvai
Imre bácsi felállva csak annyit mondott:
élete legszebb minősítését hallotta ezen
a versenyen, mert olyan népdalcsokrot
hozott az egyik együttes, amit ő Várnai
Ferenc népzenekutató barátjával ötven
évvel ezelőtt gyűjtött, s most hallotta
először megszólalni a színpadon.
Ezekért a pillanatokért érdemes élni és csinálni, s jól
mondta valaki, amikor a koromra való tekintettel a lemondásomat fontolgattam, hogy:
„Te a népzenében élsz, s ha ezt
itt hagyod, meghalsz”. Gyér
utánpótlással bíró kórusainkat
látva nem tudom, hogy a Jóisten mennyi időt szánt még
nekünk.
Én azért el szoktam mondani
a Hírös Hét Fesztiválok végén,
amit minden kórustagunk tud,
művel, hiszen megszállottként
csinálják, amit csinálnak, s fizetségképp
„csak” a közönség tapsát és a szakma forintra nem váltható elismerését kapják:
„Drága Dalostársaim! Mi azért vagyunk,
hogy őrizzük, ápoljuk és átadjuk ezt az
örökséget, a magyar népdalnak azt a kincsét, amivel az ember születésétől kezdve a koporsóig, örömét, bánatát, mindent
elmondhat azoknak, akik ezt értik, akik
meghallgatják….”.
(Teljes terjedelemben olvasható a
www.hunyadivaros.hu honlapon.)

NÉZŐTÉR
EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

Hetedízigleni zenészdinasztiából származik Farkas
Béla cigányprímás, a Hírös Cigányzenekar vezető
prímása, aki 73 éves kora ellenére aktív résztvevője a
város zenés rendezvényeinek, s visszatérő fellépője a
Hunyadivárosi Napoknak is. Pályáját számtalan díj,
elismerés övezi. Ez év májusában Kecskemét Város
Közgyűlése Kecskemét Város Közművelődéséért
Díjat adományozott a számára, amelyhez
Olvasóink nevében is szívből gratulálunk!

- Mióta él a városrészünkben? – kérdezem Farkas Bélát.
A Szolnok megyei Újszászon születtem én is, a fiam is, de édesapám izsáki
volt. Nagybátyámék révén kerültem aztán én is vissza Izsákra 1959-ben – prímásnak a családtagokból verbuválódott
zenekar élére. 1977-ben költöztünk
Kecskemétre, egyből a Hunyadivárosba. Orsi lányom akkor volt hároméves.
Itt élek 32 éve, s mióta a szüleim meghaltak, már nem is vágyom vissza Újszászra. Annyira kecskemétinek érzem
magam, mintha itt születtem volna. Itt
vannak a barátaim, ismerőseim, mindenki, aki közel áll hozzám.
- Hogyan indult a pályája?
- Hatéves koromban kaptam először
hegedűt a kezembe, s azóta – Hál’a Jóistennek – még mindig benne van. Először apám zenekarában hegedültem,
de 12 évesen már saját zenekarom volt
családtagokból, a rokonság tagjaiból,
amelynek én voltam a prímása. 19 éves
koromban pedig elsők lettünk Mezőtúron, a Szolnok megyei népi zenekarok versenyén.
Izsákon a Sárfehér Vendéglőben muzsikáltunk közel húsz éven át. Innen a
lajosmizsei Tanyacsárdához kerültem,
s 1981-től tíz éven át játszottam a fiammal, ifjú Farkas Bélával társprímásként
a kecskeméti Aranyhomok Szállodában, de muzsikáltam a Szőlőfürt Vendéglőben is, és még nagyon sokfelé. A
kilencvenes évek elején dolgoztam két
évet Drezdában a Szeged Étterem nevű
magyar vendéglő prímásaként, de hegedültem Münchenben és Bécsben is.
- Mit játszott a leggyakrabban?
- Magyar nótát, hallgatókat, csárdásokat, verbunkost, de nagyon szerették
a vendégek az operettet, s az ismertebb
klasszikus zenét is. Gyakran kellett játszanom pl. Brahms V. Magyar Táncát.
Ezek, s vele a tánc, a jókedv, a különböző alkalmakhoz kapcsolódó „kivilágos kivirradtig” való vigadás hozzátartozott az emberek életéhez egészen
a nyolcvanas évekig. A magyar nóta
ismertsége is csökkenőben van. Ennek

egyik oka, hogy - ki tudja, milyen elgondolásból – kiszorultak a rádióból a
hagyományos magyar nóta és cigányzene műsorok. Pontosabban a Petőfi
Rádióból átkerültek a kevéssé ismert,
szokatlan időpontokban sugárzott, s az
országban nem is mindenhol fogható
régiós adókhoz. Ha egy család leült régen az ebédhez, a déli harangszó után
„Jó ebédhez szólt a nóta”. Ma már nem
szól, de a legnagyobb baj mégsem ez,
hanem az, hogy sokan már azt is szégyellik, hogy magyarok vagyunk. A
lengyelek, a németek, az osztrákok, a
csehek, a szlovákok, mindegyik nemzet
a maga kultúrájával, a maga népének
zenéjével ékeskedik. Ezzel szemben
egy magyar asztaltársaságban alig akad
egy-két ember, aki emelkedettebb hangulatában ne idegen dalhoz folyamodna. Határainkon túl nagyobb becsülete
van az évszázadokig szívünkhöz nőtt,
ma a világban hungaricumként jegyzett
cigányzenének, magyar nótának, mint
itt, a saját hazájában.

- Ez azért érezhető hiány, s van, aki
jó üzletet tud csinálni belőle.
- Az a mulatós zene, ami manapság a
magyar nóta helyére került, egy alacsonyabb szinten kielégíti ugyan az emberek igényeit, de értékben jóval alatta marad. Nincs már benne a magyar
ember szíve, lelke, gondolata, érzülete.
Nincs meg benne az, amit egy igazi magyar nóta pár egyszerű mondattal képes
kifejezni: „Vándorfelhők fenn az égen, ha
majd egyszer kis falumhoz értek, / Álljatok
meg az alvégen, édesanyám házát keressétek. / Ott, ahol egy vén eperfa halkan sóhajt
fel az éjszakába, / Vándorfelhők, ott van az
én édesanyám nádfedeles háza.”
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„...Természetem komoly,
Mint hegedűink első hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok;
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.”
(Részlet Petőfi Sándor:
Magyar vagyok c. verséből)

- Mitől lesz jó prímás valaki?
- Ha nekem nem tetszik a játékom,
akkor azt a vendég se fogadja el. Ezért
kell – úgymond – mindig szívből hegedülni. Így aztán nem is tudok olyan
nótát, amit ne játszottam volna el a
vendég kérésére. Mindegyikben megtaláltam azt, amitől nekem is kedves lett.
Aztán ahogy megszerették az emberek
a muzsikámat, megkedveltek engem is.
Sokszor volt, hogyha valaki bejött az
étterembe, ahol hegedültem, nem ment
ki úgy, hogy ne váltott volna velem néhány szót. Sok ilyen emlékem, sok kedves barátom van.
Nagyon sok hálával tartozom a feleségemnek is a belátásáért, türelméért. Ő
is zenészcsaládban nőtt fel, tudta, mivel
jár ez. Azt sem firtatta soha, hol, meddig
maradok. Ha nem bízott volna bennem
ennyire, tán tényleg elmaradtam volna,
mert az enyém olyan szakma, ami igen
könnyen viszi az embert magával.
- Milyen ma a cigányzenészek utánpótlása?
- Régen a muzsikus mesterség apáról
fiúra öröklődött. Nem kellett hozzá különösebb iskolázottság. Ma már alapelvárás minden muzsikus felé a kottaolvasással együtt a zenei tanulmányok
magas szintű ismerete. Ebből adódóan
viszont egyrészt a játszott zene sokat
veszített abból, amit a cigányzene legfőbb sajátosságaiként tartottak számon,
lásd pl. az improvizációt. Másrészt a
magas képzettségből adódóan nagyon
sok cigányzenész később is ténylegesen a komolyzenében találja meg a
boldogulás útját. Elég, ha a saját családomat nézem. Közvetlen nyomdokaimba lépő fiamat annak idején több száz
jelentkezőből választották be a Rajkó
Zenekarba, prímásként a mindennapos
megélhetése mégis nehézségekbe ütközik. A lányom három zenei diplomával
hegedűtanárnő az izsáki zeneiskolában.
Nagyobbik lányunokám zongorán játszik. Harmincéves fiúunokám a Szegedi Szimfonikusoknál hegedül.
(Teljes terjedelemben olvasható a
www.hunyadivaros.hu honlapon.)
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1.
4.

MADARAINKRÓL
Vízszintes:

Duplán Zola regény
Jézus holttestét a torinói
…-be burkolták
5. Az ő tulajdona
7. Pubertások röv. szleng
10. Rossz tojás
12. Kalap széle
19. Húz
21. Nem le
22. A főváros
23. Üt
24. Ihók párja
26. Feltéve
27. Kalauz nélküli …
28. Piaci árús
29. Formán
33. Még végtelen!
34. Idős
35. Babgulyás: egy….
37. A vonat útja
39. Húz ellentéte
40. Arany… (sör)
41. Település Budaörs alatt
42. Cink
43. Ffi. becenév
44. Néma Gabi
45. Majdnem robban
47. Majdnem lusta
48. Kelletlen
49. Neves építész v.
50. Visszafelé kiüt
52. Tévében van
54. Megy az óra
56. Mely személy?
58. Fél zsemle!
59. Víznyerő hely
60. Tökfödő
62. …, fölfelé
66. Kanyarja, tragikus
68. … Sándor, VB úszónk v.
71. Ellenértéket
73. Bottal ütik
76. Országgyűlése tört-i volt
78. Csöndes kínba!
79. Tetszést nyilvánít
81. Hajtogatás művészete
84. Jószág eszi
85. Lékelt dinnye!
87. USA szabvány
88. Egyszerű gép
89. Biztos
92. Majdnem a középpont!
94. Tejtermék
96. Tápérték
97. Közig. egység
98. Tüzel
99. Hozzátartozó
100. Tompor
102. DAÁ
105. Rossz a retek
106. Csöndes zajt!
107. A verseny célja
(névelővel, egybe)
110. 1000 kg
111. Egy bizonyos lányt

1

2

4

5

6
7

3

10
8

20

19
23

24

11

13

9

12

21
26
29

34

31

32

35
42

43

47
54 55

56

60
68
74

75
80

81
92

96
100

105

101

106

107

110

111

115

116
122

65
72

82

83

87

88

93

94

97
99

51

78

86

90 91

64
71

77

85

89

63

70

76

79

50
58

62
69

84

121

38

45

57

61

67

73

95
98

102

104

103

108

109

112

113
117

118

114
119

120

123

113.A nagy varázsló
115.Némán, vakon!
116.Műszaki karton
117…. László, színész v.
119.Pulóvert készít
121.Az ABC-t vezeti!
122.Őszi hónap
123.Semmittevőt

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
22.
24.
25.
26.
28.
30.
31.
32.
34.
36.
38.
39.
46.
48.

37

44
49

48

53
66

1.
2.
3.
5.
6.
8.
9.
10.
11.

33
36
40

41
52
59

18

27

30

39
46

17
16

22

25

28

15
14

51. Kicsinyítő képző
53. Hang nélkül énekel
55. Éjszaka történik
57. Rangjelző előtag
58. … a görög
61. Duplán, nagyszülő
62. Román terepjáró
63. Járunk rajta
64. Hevesen mozgat
65. Kettőzve, tündér fiú
67. Énekelek
69. Szolmizációs kezdőhang
70. Nőrokonom
72. Alsónemű
74. … a kérdések, a
tanácskozáson
75. A rossz tojásnak nincs
közepe!
77. Szolmizációs záró hang
78. … Hableány
80. Lajstrom
82. V.milyen bőrbetegségűeké
83. Tömeget megállapító
84. Piroson (közl.)
86. Nem hamisítvány
90. Amerikai … (filmcím)
91. YA
93. Magyaratádhoz közeli
település
95. …- ül
101.Lokátor
103.Zárthelyi
104. Erősen használt
108.Duplán , kedvelt édesség
109. Rőtvadat
111.Majdnem hiba!
112.A máj termeli
114.Rendben
116.A hangskálán kettő van
belőle
118. Üres nút
120.Udvarias maga

Függőleges:
Kacag
Ritka ffi. név
- on … -ön
Gyilkol
Sértetlen
Repülő csészealj
Beidegesedik
Orosz teherautó márka
Az ABC második betűje,
többször
Mássalhangzó kiejtve
Nem szelíd
Méh csapat
Csibukom
Bátrat
Török méltóság
Itt, népiesen
Kirabolja
A régi hanglemez anyaga
Mogorva
Van aki így alszik
Ilyen tor is van
Nincstelen
Jós
Keverten tol
Így! (egybe!)
Karfát
Így rúgják a focit
Ilyen kémiai kötés is van
Kiejtett mássalhangzó
Világtalan
Király
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Kedves Madárbarát
Hunyadivárosiak!
Az országos szinten is egyedülálló méretekben működő
Hunyadivárosi
Madárbarát
Program keretein belül eddig
120 mesterséges madárodút helyeztünk ki. A magánkertek által biztosított nyugalom, a nyári rendszeres vízpótlás és a téli
táplálékellátás eredményeként
kihasználtságuk 85 % fölötti.
Kecskemét’ Önkormányzata
Mezőgazdasági és Környezetgazdálkodási Bizottsága 2009.
június 17-i ülésén határozott arról, hogy a HMBP-ot 150.000
Ft-tal támogatja. Ezzel kívánja
lehetővé tenni a program bővítését, a jelentős zöldfelülettel
rendelkező Városi Köztemető
e projektbe történő bevonását,
a természetvédelmi szemlélet
további térhódítását.
A rendelkezésünkre bocsátott
keretből további mesterséges
madárodúkat készítünk. Ezek
egy részét a Köztemető erre
kijelölt parcelláiban és a sírkert
közvetlen vonzáskörzetéhez
tartozó zöldfelületeken helyezzük el, míg a többit felajánljuk
azoknak, akik hozzájárulnak az
odúk saját kertjükben történő
kifüggesztéséhez.
Igényüket a 70/774-90-53-as
telefonszámon jelenthetik be.
Az odúk elkészültével először
azokat keressük fel, akiknek
ilyen irányú szándékát korábban már regisztráltam.
Szabó Barna, a HMBP felelőse

HITÜNK SZERINT
SZÉLESRE TÁRT TEMPLOMKAPUK

H

Újságunk lapjain időről időre helyet kaptak hitről szóló, illetve hunyadivárosi kisközösségek hitéletét
bemutató írások is. Ez alkalommal Szilvási Csabát, a Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki
Egyházterületének kecskeméti lelkészét kértük meg arra, hogy mutassa be közelebbről, kik is az
adventisták, s milyen módon fejti ki tevékenységét az adventista egyház kecskeméti gyülekezete:
„Menjetek ti is szőlőmbe, és ami
igazságos leszen, megadom nektek.”

(Máté evangéliuma, 20. fejezet)

Az adventista szó Krisztusvárást jelent. A reformáció eszmei örökösei vagyunk mi is, mert Isten Igéjét tartjuk hitünk alapjának és életünk mértékének.
Egyházunk kialakulása a nagy francia forradalom nyomán kialakult új
eseményeknek köszönhető. Létrejött a
sajtószabadság az egyházi könyvek és
folyóiratok terén. Bibliatársaságok és
olvasókörök szerveződtek Európában
és az Egyesült Államokban. A figyelem
középpontjába kerültek olyan korábban
élt tudósok, mint Newton és Pascal, illetve papok és püspökök Dániel könyvéről és a Jelenések könyvéről szóló írásai.
E szerzők egybehangzóan mutatták be,
milyen változásoknak kell megtörténnie
az 1800-as évek fordulóján Európában,
s ezek bekövetkezte óriási tekintélyt
szerzett a Bibliának. Ennek nyomán
erősödtek meg jelentősen az olyan protestáns kisegyházak, mint a baptisták, a
metodisták és a XIX. század első felében
- majd második felében hivatalosan is
- megalakult adventisták. Ezzel egy
időben a történelmi egyházakban is létrejöttek és megerősödtek a Bibliaolvasó
körök, amelyekből folyamatosan csatlakoztak hívők e kisegyházakhoz. Magyarországon az adventisták 1898 óta
vannak jelen. Számuk ma 5000 fő felé
közelít. A határon túli területeken, így
pl. Erdélyben ez a szám jóval nagyobb,
nyolcvanezer fő körül van.
A kívülálló gyakori kérdése, hogy
milyen felismerések késztették újragondolásra és életük nagy döntésének meghozatalára a Bibliaolvasókat? - A Biblia
önmagát magyarázza, mint bármely irodalmi alkotás, mert ihletője egy következetesen gondolkodó személyiség, akinek
alapvető célja – egy másik ember segítő

magyarázata nélkül is - bemutatkozni
minden olvasójának. A keresztény hit
nem egy örökölhető családi vagy nemzeti hagyomány. Nem alakítható ki felülről,
mások által, intézményesített formában,
csakis belülről jövő egyéni késztetéssel,
mert Isten is állandóan, szenvedélyesen
keresi az embert. A hívő emberekben
a hit Isten személyes megkeresésével
– egyéni megtapasztalások és a kérdéseikre kapott válaszok útján - jön létre, s
az Isten és Igéi mellett való hűség felvállalását jelenti. Erre a szövetségkötésre,
keresztségre csak felnőtt ember képes.
Isten legfőbb jellemzője maga a szeretet. Ennek törvényeit, tökéletes leírását a
Tízparancsolat tartalmazza. Az Istennel
való egyetértés és belső azonosulás az
örök élet feltétele. Az adventisták a spiritizmus minden fajtájától elhatárolódnak.
Hitelveink 80%-ban megegyeznek a katolikus egyházéval, s mintegy 90%-ban
a baptistákéval.

A kecskeméti gyülekezet már az 1910es években is erős volt, de tagjai az elmúlt évszázad viharos eseményei folytán nagyrészt elvándoroltak. Az 1980-as
években ismét újraszerveződött, és prof.

Szigeti Jenő kecskeméti előadásai nyomán jelentősen megújult. Szükségessé
vált egy kápolna építése, ami a Hunyadivárosban a közösség itt élő tagjai és
mások segítségével valósult meg a Liszt
Ferenc utcán. Istentiszteleti alkalmainkra mintegy ötven fő jár el rendszeresen.
A szombatonként 11 órakor kezdődő
istentiszteleteket kötetlen teológiai beszélgetések előzik meg, amelyek során,
általában nyolc év alatt, végigtanulmányozzuk az egész Bibliát.
A kecskeméti gyülekezet lelkészi feladatait ez év nyarától Kormos Tivadar
látja el, aki hat évig volt egyházunk Dunamelléki Egyházterületének a vezetőjepüspöke. Az Evangélikus Hittudományi
Egyetem elvégzése előtt operaénekesnek készült, zongorán és gitáron játszva
sokat énekel mostanában is. Járt tanulmányúton egy évig Angliában, régészeti
körúton a Közel-Keleten, és a szomszédos országokban is tartott előadássorozatokat. Vidám, energikus előadó és
szervező.
Gyülekezetünk tagjai közül tízen élnek
a Hunyadivárosban. Kezdettől élő felajánlásunk, ma is komoly szándékunk,
hogy szélesre tárjuk kapuinkat a városrész előtt: szolgáltatások nyújtásával és
más módon is mind nagyobb arányban
vegyük ki a részünket az imaházunknak
helyet adó városrész szereteten, megértésen, összefogáson alapuló közösségei életéből. Kistemplomunk falára az
elmúlt hetekben függesztettünk ki egy
táblát, amely bárki számára díjmentesen
igénybe vehető egészségügyi, életmódvezetési és más szolgáltatásainkat, programjainkat tartalmazza. Bízom benne,
hogy ezekkel a lehetőségekkel növekvő
számban élnek majd a környékbeliek.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
a szombati bibliaköri és istentiszteleti alkalmainkra is.

SZENT IVÁN NAPI ŐSI NÉPSZOKÁSOK

Június 24-e a nyári napforduló napja, melyet ősidőktől fogva tűzgyújtással ünnepeltek, és ünnepelnek sok vidéken napjainkban is. A sok helyen Búzavágó Szent János napinak nevezett tűzgyújtáshoz különböző hiedelmek fűződtek.
Azt tartották például, hogy megvéd a jégesőtől, a dögvésztől és a betegségektől. A tűz átugrása a tűz tisztító, gyógyító,
termékenyítő, szerelemvarázsló erejébe vetett archaikus hiten alapult. A tüzet négyszög alakúra rakták, egy lány a tűzugrás
előtt háromszor körüljárta, majd egy legény fáklyával meggyújtotta. Ugrás közben azt kiabálták, hogy: „ Kezem, lábam
ki ne törjön, minden csontom összeforrjon.” A lányok az udvarlójukkal ugrálták át a tüzet, hogy termékenyek legyenek,
és közben párosító dalokat énekeltek. Ezek igen hosszúra nyúltak. Erre utal a ma is közismert szólás, hogy hosszú, mint a
szentiváni ének. A „Megrakják a tüzet” című dalt magam is gyakran énekeltem azzal a kevéssé ismert szövegváltozattal,
hogy: „Szól a kakukk madár, tollán megvirrad már,/ Isten veled rózsám, magad maradsz immár”.    Dekker Pálné
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SPORT
NEMCSAK OKTATNI, NEVELNI IS KELL!

Városrészünk harmadik kitüntetettjeként Kecskemét Sportjáért Díjat adományozott
a Közgyűlés Sz. Tóth Antalnak, a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium testnevelő tanárának, akinek egykori mestere is
hunyadivárosi volt. Sz. Tóth Antal szakmai elhivatottságának városrészünk több
soron is haszonélvezője, hiszen az általa alapított, vezetett Utánpótlás Futball Clubban
a legfiatalabb korosztálynak is életen át tartó élményévé válhat a sport szeretete.

- Hogyan vált élete részévé a sport?
- Kisgyerekkorom óta foglalkozom intenzíven a sporttal. Síeltem, szertornáztam, de a szívemhez legközelebb mindig
a labdarúgás állt. Sokat köszönhetek
olyan kiváló testnevelőknek, mint a haláláig szintén a Hunyadivárosban élő Dragovits Gyula bácsi vagy Katona József
Gimnázium-beli tanárom, Dunszt Ferenc, akinek a pálya felé való orientálást
is köszönhetem. Gyula bácsi gyermekkoromban a Kecskeméti Dózsa (a KSC
elődje) serdülő csapatánál volt az edzőm.
Rá és említett középiskolai tanáromra
is jellemző, hogy emberként is nagyon
sokat adtak a tanítványaiknak. Talán ez
is szerepet játszott abban, hogy tanári,
edzői munkámban én is kezdettől erősen
törekedtem arra, hogy ne csak oktassak,
irányítsak, hanem neveljek is: segítsem
a kezem alá adott ifjú sportolók pozitív
emberi tulajdonságainak kialakulását, a
helyes viselkedés elsajátítását. Ezt az idő
előrehaladtával – a világ értékrendjének
nem jó irányú változását látva – ha lehet,
még fontosabbnak tartom.
Osztályfőnökként ez az irányultság
még nagyobb teret nyerhetett. Igyekeztem megismertetni a tanítványaimat
azokkal az értékekkel, melyek feltétlenül
szükségesek egy igaz magyar ember életéhez. Próbáltam a figyelmüket arra irányítani, hogy felnőtt életükben legyenek
majd családszeretőek és hazaszeretőek.
Szomorúan tapasztalom, hogy az ilyen
irányú nevelés ma, a teljesítménycentrikus oktatás világában mennyire sokadlagossá vált.

- Ma már együttdolgozik olyan fiatal
testnevelő kollégával, aki korábban a
tanítványa volt, mint ahogy sok más
fiatalt is irányított élete folyamán erre
a pályára. Milyen út vezetett idáig?
- Tősgyökeres kecskeméti vagyok, 22
éve élek a Hunyadivárosban. 1972-ben
kezdtem a tanári-edzői pályát. Mára elmondhatom, hogy minden korosztálylyal foglalkoztam. Testnevelő tanárként
évtizedeken át legfőbb munkaadóm a
Gáspár-iskola volt. Emellett korábban
óraadóként, s egy évet fő állásban a Piarista Gimnáziumban is dolgoztam. Még
fiatal labdarúgóként az NB I/b-ben játszottam.
Több mint 13 éven keresztül voltam a
Kecskeméti Sport Club Ifjúsági I. csapatának az edzője, akikkel bajnokságot is
nyertünk. Volt több olyan játékosom, aki
később válogatott tag lett: pl. Ba-logh
Tibor, Farkas Tibor, Lehota István, és
sokan lettek olyan környékbeli csapatok tagjai, melyek NB I-be és NB II-be
is bejutottak. Utána a KTE felnőtt csapatának edzője lettem, mely akkor NB
II, illetve NB III osztályban szerepelt. A
közel százéves kecskeméti focicsapatnál
is edzősködtem, s jólesik visszagondolni arra, hogy 1990-ben az NB III Alföld
csoportjában bajnokok is lettünk.
Ezekre a szakmai tapasztalatokra alapozva hoztam létre 1995-ben – a város
első gyermekklubjaként - az Utánpótlás
Futball Clubot. Ötéves kortól tizenegy
éves korig edzenek nálunk a gyerekek.
Egy-egy mérkőzés alkalmával – köszönhetően a szülők, hozzátartozók népes táborának is – sokszor nagyobb
szurkolás folyik, mint az NB
I-es rangadókon. A sport sok
tulajdonságot fejleszt, a csapatmunkával pl. előtérbe kerül
a közösséghez tartozás jó érzése és persze felelőssége is.
Az ügyesebbek a KTE felnőtt csapatába kerülnek. Gyermekcsapatainkkal
nemcsak
az országot járjuk, hanem Európába is kijutottunk. Tornát
nyertünk Párizsban és Münchenben is. Ezek a magyar kisgyerekek épp ugyanolyan, ha
nem jobb képességűek, mint a
futballban előttünk járó országok fiataljai.
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- Sikerült továbbörökíteni a sport szeretetét a családjában is?
- Pedagógus család vagyunk. Feleségem
és két gyerekünk is ezt a pályát választotta. Kisebbik fiam közvetlen a nyomdokaimon jár. Egy budai gimnáziumban
testnevelő tanár.
Fontos mérföldkő az életemben a most
kapott városi elismerés. Hálás vagyok
a családomnak, a kollégáknak és mindazoknak, akik segítettek a pályámon.
(Az interjú teljes terjedelemben olvasható a www.hunyadivaros.hu honlapon.)

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
HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ
Megjelenik évente háromszor, 4000 példányban
Kiadja: a Hunyadivárosi Részönkormányzat
Felelős kiadó: Pászti András
Újságíró-szerkesztő: Kada Erika
Támogatja a Print 2000 Nyomda Kft.
www.hunyadivaros.hu

ÚJABB SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAM

Részönkormányzatunk ismételten indít egy ingyenesen igénybe vehető 36 órás számítástechnikai tanfolyamot az ötven év feletti hunyadivárosi lakosok számára. Kezdés augusztus 24-én. A foglalkozások
helye: Gáspár-iskola (E épület 3. terem). Időpontja: hétfőn, szerdán és csütörtökön 16.30 órától 17.15-ig .
        Jelentkezni Koroknai Editnél lehet a 06-70/ 946-0011-es telefonszámon.
A NYUGDÍJASKLUB
PROGRAMJA:

07. 21. Közös főzés az unokák    kal a Mátyás-iskola
    udvarán
08. 04. Kirándulás sétahajóval
Budapest-Visegrád útvonalon
08. 18. Médianap
09. 01. A Hunyadivárosi Napok
    teendőinek megbeszélése
09. 15. Készülés a Hunyadiváro
    si Napok programjára
09. 29. Szüreti bál
10. 13. Idősek napi rendezvény
10. 27. Halottak napi
    megemlékezés
11. 10. Közös foglalkozás
11. 24. Névnapi vacsora
12. 08. Mikulás-meglepetések
12. 15. Közös karácsonyi
    délután
A klubfoglalkozások délután
négy órakor kezdődnek a Gáspár-iskola dísztermében.
A programok pontos alakulásáról a 20/ 252-0680-as telefonszámon lehet érdeklődni.
Fotóink a Mátyás-iskola tanulóinak anyák napi köszöntésén
készültek.

H

DIABÉTESZ KLUB
Részönkormányzatunk a városrész cukorbetegei számára
Diabétesz Klubot szervez.
Érdeklődni a 30/ 958-1769-es
telefonszámon lehet.
Szabó Csaba chef ajánlata:

EGYSZERŰ
NYÁRI
TEPSIS
FINOMSÁG
Hozzávalók:
1,5 kg burgonya, 2-3 paprika, 2-3
paradicsom, 50 dkg sertéskaraj, 2 fej
vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma,
só, bors, ételízesítő és 20 dkg reszelt
trappista
Elkészítés:
A burgonyát meghámozzuk, a hússal,
a paprikával és a paradicsommal együtt
kockákra vágjuk. A hagymákat szintén
meghámozzuk, és karikára vágjuk. Egy
tepsit vékonyan olajozunk, belerakjuk az összes hozzávalót, fűszerezzük.
Alufóliával lefedve sütjük, amíg puhára párolódik. Majd levesszük a tetejéről a fóliát, rászórjuk a reszelt sajtot, és
megpirítjuk a tetejét.

FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE
A Hunyadivárosi Napok keretében ismét megrendezzük a főzőversenyt, melyre bárki benevezhet
hagyományos vagy saját recept szerint elkészített
bográcsos ételével. Mindenki saját felszereléssel és
nyersanyaggal indul. A kijelölt főzőhelyeket reggel
7 órától, sorszámhúzás után lehet elfoglalni. Az elkészült remeket 12 órára kérjük tálalni. Az ételeket, valamint az ételkészítés folyamatát szakavatott
zsűri bírálja el. Az értékes díjakat a kora délutáni
eredményhirdetésen osztjuk ki.
IDŐPONTJA: 2009. szeptember 19. szombat
HELYE: Hunyadivárosi Bölcsőde előtti parkoló
A ZSŰRI TAGJAI : Dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő, Kőházy-Kis Bálint mesterszakács (Sasfészek Vendéglő) és Szabó Csaba chef
(Csalánosi Csárda)
Értékelési szempontok: a főzőhely kialakítása,
tisztasága; az étel egyedisége; a főzés folyamata; a
tálalás és természetesen az ízek
JELENTKEZÉS:
Szabó Csaba: Kecskemét, Daróczi köz 7. fszt. 29.
76/320-738 , 70/ 5491014, csabaapa@gmail.com

KI KAPJA IDÉN A HUNYADI-DÍJAT?
A hagyományokhoz hűen idén
is keressük a Hunyadi-díj jelöltjeit. Olyan személyek javasolhatók
erre, akik sokat tesznek a városrész
érdekében: tevékenységük, odafigyelésük átlagon felül szolgálja városrészünk fejlődését, szépülését,
biztonságát, különböző téren való
ellátottságát.
Kérjük, hogy írásban, egy oldalnál nem hosszabb terjedelemben tegyenek javaslatot a leendő díjazott
személyére. A levélnek tartalmaznia
kell egy indoklást és a javaslattevő
nevét, címét, telefonszámát is. A jelölések leadhatók e-mailen vagy személyesen a városrész önkormányzati
képviselőinél.
Határidő: 2009. augusztus 15.
A döntést a beérkezett javaslatok
alapján a Hunyadivárosi Részönkormányzat hozza meg. A díj átadására
a Hunyadivárosi Napok keretén belül kerül majd sor.

2009. szeptember 18-20.

ÍZELÍTŐ A PROGRAMBÓL:
Péntek 18.00 Ünnepélyes megnyitó
Szombat 9.00 Színpadi megnyitó
9.15 – 11.30
Gyermekek műsora
• 9.15 – 9.45 Óvodások bemutatói
• 9.45 – 10.05 Kertvárosi Ált Isk.
• 10.05 – 10.25 Mátyás-Iskola
• 10.25 – 10.45 Hunyadi-Iskola
• 10.45 – 11.30 Egyéni fellépők
11.30 - 13.00 Műsorszünet:
Koszorúzás a Hunyadi téren.
13.00 - 13.30 Univer Tánczos Péter
Népzenei Egyesület bemutatója
13.30 - 14.30 Őškestar délszláv zenei
koncert
14.40 - 15.15 Káró bűvész műsora a
gyerekeknek
15.15 - 16.00 Cool Style break
táncbemutató
16.00 - 16.30 Sztárvendég:

Fekete Dávid

16.30 – 18.30 Tombolahúzás
(A tombolafelajánlásokat szeptember 18-ig folyamatosan várjuk.)
Tombolahúzás közben az alábbi
produkciók kerülnek bemutatásra:
•
Hastánc bemutató
(Ladányi Aliz csoportja)
•
Modern tánc bemutató
(Cseh István tánccsoportja)
•
Szépségverseny
18.30 – 19.00 Gál Judit operettösszeállítása
19.00 – 20.00 Fejős Jenő
nótaműsora
20.00 – 21.00 Humor:
• Szép Bence stand up műsora
• Sztárvendég: Ihos József vagy
Berecz András műsora
21.00 – 21.30 Sztárvendég:
CSEPREGI ÉVA
21.30 – 22.00 Dance for Art
lézershow- és táncbemutató
22.00 – 22.15 Tűzijáték
Vasárnap:

Nyugdíjasok Térségi Találkozója

(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.)

HUNYADIVÁROS SZÉPE 2009

A Hunyadivárosi Napok
keretében idén is sor kerül a
szépségkirálynő-választásra. A
résztvevő hölgyek közül a zsűri
pontozásos szavazással dönti el, ki
legyen a szépségkirálynő.
A jelentkezés határideje:
2009. szeptember 1.
A jelentkezés módja:
szevia@freemail.hu
Feltétel: fényképes jelentkezés,
16 évnél magasabb életkor.
Érdeklődni a 06-70/ 509-9580-as
telefonszámon lehet.

